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     Nøgle til kodning  
     af Theme og Information Structure 
 
 
 
 
 
 
 
Textual Themes 
 
Kontinuativer  cont 
Strukturelle  struc 
 
Interpersonal Themes 
 
Finitum       fin 
Comment adjunct   comm adj 
Modal adjunct    mood adj 
Polar adjunct    pol adj 
Vocative adjunct   voc adj 
 
Experiential Themes 
 
Marked Themes er   understreget 
Wh/Hv-spørgsmål  Wh/top – placeres i den interpersonelle kolonne 
Strukturelle/topiske  struc/top (disse påpeges i den eksperientielle kolonne     
         da de spiller en kombineret topisk og strukturel rolle 
         Alle andre Themes i den eksperientielle kolonne er topical   
         Themes. 
Informationsfokus markeres overalt med KAPITÆLER. 
 
For at markere periodiciteten i Theme-analysen og for at markere bevægelsen mellem 
Given og New (informationsfokus) anbringes også subjektet i frie sætninger sammen 
med markerede Themes i form af f.eks. circumstances, f.eks.  
 
Theme         Rheme/New 
In Australia   
[the houses]       are SMALL 
 
I Theme-skemaet har process (i Rheme) fået sit eget felt. De sættes  i parentes, fordi 
de naturligvis ikke analyseres som processes her: Til gengæld er det mere synligt når 
informationsfokus er allerede på en process i Rheme og dette markeres med 
KAPITÆLER. 
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Andre konventioner i Theme 
 
Elevernes tale skrives med fed 
Tekst læst højt eller skrevet på tavlen skrives i kursiv. Det eksperientielle Theme 
skrives da i det tonede semiotiske felt. 
 
Bundne sætninger der står først i et sætningskompleks repræsenterer marked Theme 
og understreges, f.eks.  
 
Theme       Rheme 
If they have money  they can buy… 
 
”I think/jeg synes” og lignende udtryk betragtes under visse omstændigheder som 
modal adjunct og ikke som en projekterende sætning. De kodes således som 
interpersonal Theme. 
 
Med hensyn til sætningskomplekser analyseres både parataktisk og hypotaktisk 
forbundne sætningskomplekser. Enkelte elliptiske sætninger vil befinde sig i Rheme 
adskilt af symbolet //. Modal og polar adjuncts (også i elliptiske sætninger) vil blive 
anbragt som interpersonal Theme. Indlejrede sætninger noteres med dobbelte skarpe 
parenteser [[ ]]. 
 
I imperativsætninger klassificeres hele udtrykket ”Let’s/Lad os” som Theme. 
 
Ufuldstændige, elliptiske sætninger eller sætningsemner kodes ikke for Theme, men 
inkluderes i Rheme. Af hensyn til læsningen tilføjes elliptiske elementer i Theme  i  
parenteser som følgende ’<<did >> <<you>> see that little picture’. 
 
Informationsfokus markeres med KAPITÆLER. I klasserumssamtalen er dette 
naturligvis enklere end i de skriftlige opgaver. 
 
Ekstralingvistiske træk, der har betydning for udvekslingen og fortolkningen af forløbet 
markeres med kommentar i parentes i Rheme. Kommentaren er ikke nummereret, 
men anbringes blot i den sammenhæng, den optræder. Hvor kommentaren refererer 
til elevers handling, noteres denne med fed, f.eks. (eleverne nikker). 
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     Nøgle til kodning af Transitivity 
 
 
 
 
Processes 
 
P   =   Process 
Pb   =   Behavioral 
Pc   =   Causative 
Pcc  =   Circumstantial 
Pe   =   Existential 
Pi   =   Intensive (både Identifying og Attributive) 
Pm  =   Material 
Pcog  =   Cognitive 
Paff  =   Affective 
Pper  =   Perception 
Pp   =   Possessive 
Pv   =   Verbal 
 
Participants 
 
A   =   Actor 
At   =   Attribute 
Atr  =   Attributor 
Ass  =   Assigner 
B   =   Beneficiary 
Be   =   Behaver 
Bh  =   Behaviour 
Cr   =   Carrier 
G   =   Goal 
In   =   Initiator 
Pd   =   Attribute possessed 
Ph   =   Phenomenon 
Pr   =   Possessor 
R   =   Range 
Rv   =   Receiver 
S   =   Senser 
Sy   =   Sayer 
T   =   Token 
V   =   Value 
Vb  =   Verbiage 
X   =   Existent 
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Circumstances 
 
C   =   Circumstance 
Ca  =   Accompaniment 
Can  =   Angle 
Cc   =   Cause: Ccr = reason; Ccp = purpose; Ccb = behalf 
Cg  =   Contingency: Cgd = condition; Cgs = concession; Cgd = default 
Clt  =   Location: time 
Clp  =   Location: place 
Cm  =   Manner: Cmm = means; Cmq = quality; Cmc = comparison 
Co  =   Role 
Ct   =   Matter 
Cx   =   Extent: Cxt = time; Cxp = place 
 
Hver sætning er nummereret og kodet i en separat boks. Nummereringen begynder fra 
1. i begyndelsen af hver time. Elevudsagn er skrevet med fed. 
 
Kodninger for nedrangerede (embedded) sætninger er angivet under sætningen, 
bortset fra der hvor sætningen ikke kan være på en linje. I disse tilfælde angives med 
en asterisk (*) at kodningen befinder sig et andet sted i boksen. 
 
Hele teksten fra transkriptionerne er medtaget. Fragmenter er ikke kodede, bortset fra 
de fragmenter der indgår som led i foranstående eller efterfølgende sætninger. 
Øvrige er angivet uden for boksene for at sikre semantisk kontinuitet. 
 
Figurative eller metaforiske udtryk er kodet som sådan og ikke i deres bogstavelige 
betydning. 
 
Kodning af opdelte verbalgrupper og circumstances er angivet som Pro- (xxx) –
cessPm. 
 
De oplæste og citerede tekststykker er angivet i kursiv. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xvi

 
 
     Nøgle til kodning  
     af Conversation Structure og Appraisal 
 
 
 
 
 
 
L    lærer 
 
Ole   elever (fed) 
 
1,2,3   Taletræk er nummereret. Taletræk i taletrækskomplekser har   
    samme nummer 
     (f.eks. K11, K1+2, K1x3 osv.). 
 
+,=,x  Ekspansion af taletræk noteres: 
    Extension (+) 
    Elaboration (=) 
    Enhancement (x) 
 
Kursiv  oplæsning fra tekst eller tavle 
 
…    taletøven 
 
 
K1, DK1 synoptiske taletræk med store bogstaver 
 
ch    dynamiske taletræk med små bogstaver 
(ch)   Synoptiske taletræks dynamiske funktion 
       
fg    angiver ’forkert start’. forekommer når en talende begynder på en sætning,  
    starter på en ny uden at afslutte den første 
 
K11   Taletræk som udvides på skift (lærer-elev-lærer) i dialogen noteres som 
K1+2  øvrige  taletrækskomplekser 
K1=3 
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APPRAISAL-kategorier for holdningsmæssig positionering:  
   
                   positiv  (Det er jeg glad for at se) 
              autorial 
                   negativ (jeg får ondt i ørerne  
         AFFECT            når I snakker) 
 
                      positiv ( De nyder at være sammen) 
             non-autorial 
                      negativ (De føler sig ensomme 
                       og isolerede)  
  
                         positiv (korrekt/rigtig) 
                       (I har gjort jer umage 
                      eksplicit    med opgaven) 
    
                          negativ (ukorrekt/forkert) 
                       (Din tegnsætning 
                       er løsagtig, som  
                       om tegnene er kastet på 
         JUDGEMENT          med skovl)  
   
Holdningsmæssig                positiv (korrekt/rigtig) 
Positionering                   (De har bestræbt sig på  
                       at det er et barn der    
                      taler) 
                           implicit 
          
                      negativ (ukorrekt/forkert) 
                       (mine ører kan ikke klare 
                       det pres, når så mange 
                       stemmer råber på én gang)     
 
                      positiv (Det er en fantasifuld forklaring) 
         APPRECIATION 
                      negativ (Det er næsten Morten Korch det her) 
 
 
                   volumen  (Det lyder lidt poetisk. Ja meget det  
                    gør det, rigtig romantisk) 
          GRADING 
                   fokus (om fredagen, hvor  
                   I er forlystelsessyge) 
          
Dialogisk 1      ENGAGEMENT  (jeg tror jeg foreslår, at selv om  
Positionering               det måske virker urimeligt, at …)  
      

                                    
1 Se desuden figur 29 
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     Øvrige kodninger 
     af klassesamtalen 
 
 
 
Tegnsætning 
 
Hallidays system (1994 kapitel 8) anvendes. Jeg har i tegnsætningen taget hensyn til 
rytme og intonation i klassesamtalen. Men jeg har ikke dokumenteret denne i analysen 
bortset fra i Informationsstrukturanalysen. 
 
a.  Punktum .  Markerer afslutning (grammatisk eller ikke) eller vished, som ofte   
       realiseres ved faldende intonation. 
 
b.  Komma ,  ’pausekomma’ er anvendt for at markere deltagernes egne pauser i  
       uafsluttet  ytring. Dog ikke egentlige pauser eller afbrydelser (tøven) 
       i talen som  markeres med … 
 
c.   Spørgsmålstegn ? Disse bruges til at indikere spørgsmål eller for at markere   
       usikkerhed  (Markeres ofte ved stigende intonation, f.eks. i form af  
       en spørgemarkering (question tag). 
 
d.  Udråbstegn ! Disse markerer udtryk for overraskelse, chok, forbavselse osv. 
 
e.  Anførselstegn ” ” Disse angiver den ændring i ytringens kvalitet som opstår   
       når deltagerne citerer direkte eller gentager en andens ytring. 
 
f.   Utydelige/uforståelige udtryk eller afsnit markeres med tomme parenteser  
                ( ). 
g.  Usikker transkription hvor analysen bygger på gæt, noteres ved at sætte    
       udtryk  eller afsnit i parentes, f.eks. (gæt) 
 
h.  Paralingvistisk og non-verbal information. Information (ud over nv i     
       Konversationsstrukturanalysen) om relevant  nonverbal adfærd   
       skrives i firkantede  parenteser [gaber]. Disse oplysninger gives kun, 
       hvis det vurderes at være vigtigt for den mening der skabes i  
       interaktionen. 
 
i.   ’Fillers’   skrives ortografisk, f.eks. ah, åh, hmm 
 
j.   Intervaller (tøven) noteres med tre prikker … jfr. punkt b. 
 
k.  Fusion   markerer f.eks. når en taler fuldfører og afslutter en andens tale   
       f.eks. han tænker mere på -- -- hvordan han skal løse problemet. 



 xix

 
 
 
     Andre typografiske markeringer 
 
 
 
 
Kodning af SPIF: Elementer og faser 
 
 
∧ betyder ’efterfulgt af’; ( ) betyder ’valgfrihed’; og  •  betyder ’normalt, men ikke altid 
efterfulgt af’; [ ] angiver en rekursivitetszone;  angiver de sekundære faser der 
indgår i ekspansionsfasen. Forholdet mellem det grundlæggende stilladseringselement 
og denne  makrogenre betragtes som et projektionsforhold  (idé) og noteres derfor 
som (1 – ’2). 
 

 
 
Benævnelser for systemer skrives med KAPITÆLER, f.eks. TRANSITIVITET 
 
Uoversatte engelske begreber skrives med kursiv, f.eks. macrogenre;  
navne på uoversatte funktioner, skrives med stort og kursiv, f.eks. Theme, Tenor, 
Point 
 
Udeladelser i citater noteres med tre prikker i alm. parentes (…)  
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     FORORD 
 
 
- På sporet af den funktionelle genrepædagogik 
 
 
1  Skrivepædagogiske ganma 
 
I det nordøstlige hjørne af den australske stat Northern Territory har den lokale kommuneskole 
Yirrkala udviklet et undervisningsprogram og en fagplan på grundlag af en metafor for ’møde-
stedet hvor floder møder havet’. Ordet er ganma og tilhører et af de lokale aboriginske sprog.1 
I bogstavelig betydning er ganma det sted hvor ferskvand og saltvand mødes. Metaforisk er 
ganma det sted hvor kulturer mødes. Ferskvand er Yolngufolkets viden og praksis; saltvand er 
den hvide befolknings viden og praksis; og der hvor de to mødes er skolen. Ved første øjekast 
er denne ganma-metafor måske ikke i stand til at indfange de aspekter der er ved et sådant 
mødested. Og alligevel er det en kraftfuld metafor: Den associerer en potentiel trussel af 
magtbalancen mellem de to elementformer: Tidevand og tyfoner kan oversvømme landet, 
mens ferskvandet på den anden side ikke for alvor kan skade havet. Men hvis de to parter kan 
holdes i balance i ganma, kan den næring som skabes af blandingen af de to slags vand give 
rig næring til forskellige livsformer – biologisk i den bogstavelige betydning; kulturelt og intel-
lektuelt i den metaforiske betydning. 
 
Denne ganma-metafor kan være udgangspunktet for beskrivelsen af projektet i denne afhand-
ling. Dette projekts undersøgelsesfelt er skrivepædagogik. Et pædagogisk felt er dermed et 
ganma, et grænseland, eller en kontaktzone,2 hvor det er forskel/konflikt der forbinder (uden 
at forene) parterne. De to parter vil også være forskellige, når de skilles igen; men alt efter 
hvordan balancen mellem de to parter bliver skabt, vil der potentielt være mulighed for gensi-
dig næring og udvikling.  
 
Metaforen interesserer mig, fordi den er et muligt positivt alternativ til et begreb, jeg tidligere 
har brugt til at forstå dette ’mødested mellem fersk- og saltvand’:    
 
Som mangeårig underviser af voksne i dansk og engelsk på Hf oplevede jeg efterhånden, at 
danskfagets genstandsområder for et stigende antal elever forblev et fremmed territorium;3 
hvem det forekom, som om, det, der foregik, og de krav, der blev stillet til dem, forblev util-
gængelige eller ’skjulte’ for dem.  Som en elev udtrykte det, var det som om der i de tekster, 
vi  (dvs. læreren og nogle få elever i klassen) analyserede, var nogle ’skjulte beskeder’, som 
han ikke anede, hvordan han skulle få adgang til.  Denne fremmedhed i forhold til tekstlæs-
ning fik også stor indflydelse på det skriftlige. Hvor det i tekstlæsningen især var ’analyse og 
fortolkning’ som var mystiske størrelser, var det i skrivningen desuden direktiver som ’beskriv’, 

                                    
1 Cazden 2000:321. 
2 Udtrykket kontaktzone, forstået som en grundlæggende kontekstuel konflikt i en curriculum-
genre vil blive uddybet i kapitel 2 (med udgangspunkt i Sullivan 1995). 
3 Hedeboe 1995, 1996. 
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’redegør for’, ’karakteriser’, ’analyser’, ’fortolk’, ’vurdér’, ’forklar’, ’begrund’ osv. osv.4 Senere 
har jeg erfaret, bl.a. via kursusvirksomhed, at min beskrivelse af denne afmagt og fremmed-
hed overfor betydningen af det faglige indhold i tekstarbejdet har vækket genklang i mange 
andre læreres og elevers erfaringer. En lærer beskrev sin egen gymnasietid således: Det var 
som om ’det’, som nogle få elever sammen med læreren iagttog i teksterne var skrevet med 
’usynligt blæk’. Hvilke ’evner’ og redskaber der egentlig var i brug/ brug for i såvel læsning 
som skrivning af tekster, fandt han først ud af mange år senere. Problemstillingen – dvs. den 
måde denne blev udtrykt af elever og lærere - gjorde det også klart for mig, hvorledes udvik-
lingen af elevernes faglige forståelse er nøje forbundet med udviklingen af deres bevidsthed 
om, hvordan de skaber betydning; med andre ord af deres viden om sprog og tekster.   
For mig som lærer bestod opgaven i at udvikle denne tekstforståelse inden for nogle sprogpæ-
dagogiske rammer.   
 
Da eleverne ofte udtrykte, at det at læse og skrive de tekster, jeg forelagde dem, var som at 
arbejde med fremmedsprog, tog jeg dem til sidst på ordet og undersøgte om forskningen i 
andetsprogs- og fremmedsprogspædagogik ikke kunne bidrage med noget. Jeg mødte her bl.a. 
i forskning omkring Second Language Acquisition5 refleksioner over kontekstens betydning for 
læring, og, i forbindelse med denne refleksion, pædagogiske aktiviteter som førlæsning, før-
skrivning og aktivering og udbygning  af forforståelse. Disse begreber og aktiviteter i denne 
del af fremmedsprogspædagogikken var i øvrigt udtryk for en sprogkonception, som forbandt 
sprogtilegnelse med læringsteoretiske positioner.6 Men en sprogkonception som ikke blot for-
står sprogpædagogiske mål  som ’tilegnelse’ af færdigheder og kompetencer, men som sprog-
lig ’udvikling’ i differencierede sociokulturelle kontekster var heller ikke tilgængelig her.     
 
Der var ganske vist den eksisterende procesorienterede skrivepædagogik og -forskning, intro-
duceret i Danmark Fra USA via Norge i 1990erne,7 som på mange fronter var et meget inspire-
rende input i undervisning og skrivepædagogisk tænkning. Den repræsenterede afgjort begyn-
delsen til en refleksion over sprog- og skrivepædagogiske problemstillinger.  Den indeholdt 
tilmed nogle læringsteoretiske positioner, som umiddelbart forekom rigtige og realiserbare. 
Men den havde én stor begrænsning efter min mening: Den hævdede at arbejde med sprog, 
men hvilket sprog- og tekstbegreb, der var tale om var ikke synligt og eksplicit.8 Den havde 
heller ikke i Danmark været genstand for forskning eller evaluering, og det er i grunden sta-
digvæk ganske uklart, hvor mange udøvere, den har eller har haft blandt danske lærere.9  
 

                                    
4 Jeg har i en enkelt fagbog for dansk på gymnasieniveau fundet over 40 forskellige direktiver, 
som bare forudsættes bekendte for lærere og elever. 
5 Om SLA forskning se f.eks. Ellis 1997; Perrett 2000. Denne retning vil ikke blive behandlet 
yderligere i denne afhandling.  
6 Se litteraturhenvisninger i Hedeboe 1995. 
7 Se f.eks. Juul Jensen m.fl. 1998.   
8 Se f.eks. Gymnasieafdelingens skriftserie om skriftlig dansk 4,5,6 og 11b; Krogh m.fl. 1994, 
og Juul Jensen 1998. F.eks. indkredser forfatterne til Når sproget vokser (Juul Jensen1998:17) 
’sproget’s rolle i danskfaget: ”Ved at give (eleverne) rum for at ”tage ordet” igen og igen i de-
res eget sprog ville vi inspirere dem til at ”tage sproget tilbage”, altså udvikle selvtillid og skri-
velyst så de efterhånden kunne åbne sig for og tilegne sig andres og andet sprog end det de 
umiddelbart bragte med sig.” Gruppen introducerer ’sproget’ som ”samlende begreb”: ”(…) vi 
har som mål at eleverne lærer at forbinde fagsprog og litterært sprog med deres eget sprog, 
for derefter at kunne bruge deres eget sprog til at forstå og formidle faglighed og oplevelse af 
litteratur.”(24). Sprogkonceptet er efter min mening ganske diffust. Det bliver ikke mindre af, 
at sproglig kompetence dernæst begrænses til ’formelle sproglige færdigheder, herunder ”gen-
rebeherskelse.” Om aspekter af procespædagogikken  i denne afhandling, se kapitel 2.    
9 Krogh 2000:362.  
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Under alle omstændigheder var det min erfaring efter aktivt10 i en årrække at have arbejdet 
med procesorienteret skrivepædagogik i mine klasser, at flere og flere elever (elevgrupper) 
havde brug for en langt større og mere præcis – lærerintervenerende - støtte både med hen-
blik på mundtlig og skriftlig sprogudvikling, end den procesorienterede skrivepædagogik, i teori 
og praksis, havde kunnet dokumentere at den kunne bidrage med.11 Men ikke desto mindre 
var det vigtigt at fastholde, at denne ’støtte’, stadigvæk måtte udfoldes i en  læringsteoretisk 
baseret rammesætning.  
 
Allerede i den indledende fase har mit arbejde med dette område således på forhånd været 
styret af og afgrænset af tre særlige fokusområder: Jeg har været interesseret i skrivepæda-
gogik som 
 
*  fokuserer på specifikke målgrupper, dvs. de elevgrupper som af forskellige  grunde  er  
 kulturelt marginaliserede12 i skolen.  
*  er lingvistisk og sprogpædagogisk baseret, dvs. som betragter sproglig udvikling og læring 
 som to sider af samme sag  
*  er læringsteoretisk og forskningsmæssigt baseret, dvs. som henter sin begrundelse for 
 ovenstående forhold i forskning omkring forholdet mellem sprog og læring.   
 
Med disse noget upræcise og ’tøvende’ forestillinger i kufferten indledte jeg mit projekt. Det 
var til gengæld også disse forudsætninger, som afgjorde, at det var i Australien, nærmere be-
stemt i de områder i Australien, hvor man arbejder med en sprogpædagogisk model på grund-
lag af systemfunktionel lingvistik (herefter SFL), jeg skulle finde mine sparringspartnere.  
 
SFL, som er udviklet af den britisk-australske lingvist Michael Halliday, dannede i 1980erne og 
90erne basis for et omfattende sprogpædagogisk undervisnings- og forskningsprojekt med 
hovedsæde i Sydney. Dette SFL-baserede projekt er kendt under navnet den genrebaserede 
pædagogik eller Sydneyskolen.13 I årene efter er fulgt en lang række udviklings- og forsknings-
projekter. At der her lå nogle forsknings- og undervisningsmæssige erfaringer, som i vid ud-
strækning var i stand til at opfylde mine krav til en skrivepædagogik vidste jeg endnu ikke 
meget om. Men der var dog nogle træk, som umiddelbart appellerede til mig. 
 
Karakteristisk for de lingvistiske og læringsteoretiske positioner er at de her ikke udvikles i en 
top-down-relation i forhold til praktikerne: Lærere og elever, men i et omfattende samarbejde i 
form af aktionsforskning, udarbejdelse af undervisningsmateriale, læreruddannelse, og et om-
fattende fagligt og pædagogisk netværk.14 Karakteristisk for udviklingen af den lingvistiske 
model i pædagogikken er desuden på den ene side, at den går på tværs af aktuelle pædagogi-
ske ’trends’ i forsøg på at samle elementer af ’commen sense’-lærererfaringer. På den anden 
side peger den ud over sig selv, eller den har, med Matthiessens udtryk, fra sin begyndelse  

                                    
10 Jeg har deltaget i en lang række kurser og seminarer omkring POS siden dens introduktion i 
begyndelsen af 1990erne, og også selv givet en række introducerende kurser for kolleger og 
kursister.  
11 Her taler jeg om de rammer som pædagogikken præsenteres i i DK, f.eks. i form af ministe-
rielle bekendtgørelser og faglige hæfter; desuden Koch og Tandrup 1989; Krogh  m.fl.  1994; 
Jensen m.fl. 1998. 
12 At marginalisere er at begrænse en persons eller gruppes adgang til politisk og økonomisk 
magt, eller at forskyde ideer og begreber der er i konflikt med den dominerende ideologi ved 
at betegne dem uegnede, utilstrækkelige, værdiløse f.eks. i den akademiske verden.  
13 En uddybende redegørelse for genrepædagogikken og Sydneyskolen findes i kapitel 4. 
14 Hermed menes principperne bag samarbejdet. Som andre steder er omfanget og kvaliteten 
af forskning og efteruddannelse af lærere begrænset af aktuelle politiske vinde. 
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været  ’socialt ansvarlig.’15  Begge disse karakteristika ligger i forlængelse af Hallidays sociose-
miotiske sprogteori, som jeg ganske kort vil skitsere her, fordi den er grundlaget for den pro-
blemstilling, som skal behandles i min afhandling. Det teoretiske felt vil naturligvis blive be-
skrevet og udviklet nærmere i de efterfølgende kapitler. 
 
 

2  Klima og vejr, system, tekst og kontekst 
 
Hallidays nok mest kendte metafor for forholdet mellem sprogbrug eller sproglig variation og 
sproget som system er klimametaforen.16 Når det f.eks. på vore breddegrader inden for sam-
me uge sner den ene dag, regner og blæser den næste og er 20 graders sol den tredje, vil vi 
kunne gætte på, at vi befinder os i en forårsmåned, sandsynligvis i april. Hvis det derimod er 
20 grader varmt i oktober ville vi med god ret kunne påstå, at vejret ikke har læst godt nok i 
kalenderen! Ligesom meteorologer er i stand til at forudsige en bestemt vejrlig instans på bag-
grund af et system – klimaet, således vil de mennesker, som kender til vejret på bestemte 
breddegrader kunne opstille lignende forventninger, eller, med Bernsteins begreb: De ville væ-
re i besiddelse af nogle regler for identifikation af vejrtypen.17 
 
Da jeg havde været en måned i Adelaide måtte jeg erkende, at jeg ikke var i besiddelse af 
nogen identificeringsregler med hensyn til vejret. Stjernerne sad også forkert på himlen. Men 
jeg mødte en meteorolog, som var i stand til at forklare mig grunden til de behagelige, kraftige 
vinde fra bjergene i Adelaide, som blæste støvet væk fra gaderne hver eneste dag efter sol-
nedgang, eller de kraftige, yderst ubehagelige støvvinde som gav én en fornemmelse af at 
befinde sig inde i en tørretumbler. Tyske turister, som ikke er i stand til at aflæse vejret ved 
den danske vestkyst og derfor ikke tager de nødvendige forholdsregler, er i en lignende situa-
tion, om end væsentligt farligere. Systemet – klimaet  – ikke er en eviggyldig, statisk størrel-
se. Systemet ’findes’ heller ikke, men er en  semiotisk abstraktion (tempereret, subtropisk, 
tropisk) og kan kun aflæses i dets konkrete instanser. Og dette system er kun mulig at kon-
struere og aflæse i kontekst. 
 
Et fundamentalt udgangspunkt for SFL er således tilsvarende den grundlæggende forbindelse 
mellem det lingvistiske og det sociale, mellem sprogbrug, sprogsystem og kontekst.18 Fokus er 
på, hvordan mennesker bruger sproget indbyrdes til at skabe betydning i alle sociale sammen-
hænge. De foretager valg fra sprogsystemet. Men disse valg, de foretager fra sprogsystemet, 
er begrænset af to faktorer som ovenstående eksempler viser: 
 
For det første skabes betydning altid  i en kontekst, og konteksten sætter visse rammer for, 
hvilke betydninger, der kan vælges. Nogle valg er ’passende’ i én kontekst, men mindre pas-
sende eller i hvert fald ’uventede’ i en anden kontekst.  
Den anden faktor, som sætter grænser for den enkeltes lingvistiske valg, er, at det ikke er alle 
i en kultur eller i et samfund, som har adgang til alle mulige kontekster og dermed til de man-
ge mulige måder at tale og skrive på, som findes i en bestemt kultur. Det er også en kends-
gerning at nogle kulturelle kontekster værdsættes højere end andre, og at disse kontekster 
ofte er forbundet med magt og indflydelse. 
I en skrivepædagogisk sammenhæng betyder det, at opbygning og udvikling af elevers be-
vidsthed om den sociale og kulturelle kontekst er helt afgørende for udviklingen af deres skrift-
sproglige færdigheder.   

                                    
15 Udtrykt i en længere redegørelse for perspektiverne i SFL på maillisten Sysfling, efteråret 
2001. 
16 Halliday 1999:9; se også kapitel 3. 
17 Bernstein 1996:31-2. Bernsteins indflydelse på SFL og genrepædagogikken er væsentlig, se 
f.eks. Christie 1999. 
18 Halliday og Hasan 1985. 
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Men kontekst er jo et begreb, der optræder i mange sammenhænge. I SFL er kontekst et so-
ciosemiotisk begreb, som er en del af beskrivelsen af sprogsystemet.  
 
Modellen (figur 1) illustrerer metaforisk relationen mellem kontekst og tekst. Konteksten be-
står af to niveauer: Kulturkontekst og situationskontekst. Teksten er også et niveau eller et 
stratum i modellen. Man kan derfor ikke sige at konteksten ’udenfor’ teksten (ekstralingvistisk) 
bestemmer eller determinerer teksten. De tre strata er ’det samme’ som betragtet i et for-
størrelsesglas. Det vil sige, at Genre realiseres i register som igen realiseres i tekst. Når vi si-
ger at teksten realiserer register og genre, mener vi at teksten konstruerer, konstrueres af, og 
i et tidsperspektiv rekonstrueres af konteksten.19 Konteksten kan med andre ord læses og 
beskrives i teksten, fordi den udtrykkes semantisk (på tekst eller diskursniveau) og leksiko-
grammatisk (på sætningsniveau).  
Field, tenor og mode er de tre variabler, der på kontekstniveau refererer til situationens emne, 
dens roller og relationer samt til den kanal eller det medium, der anvendes. Disse tre variabler 
realiseres i teksten  tredimensionelt, dvs. eksperientielt (field), interpersonelt (tenor) og tek-
stuelt (mode), og SFL har i semantikken og leksikogrammatikken udviklet systemer til beskri-
velse af disse dimensioner i den konkrete tekst. 20 
Endelig er der naturligvis et fjerde stratum som gælder tekstens udtryksform: Fonologi eller 
grafologi.  
 
Denne kontekst- tekstmodel illustrerer systemet, sproget som betydningspotentiale, og dette 
skal ikke forveksles med konkrete tekster eller instanser.21  
 
 
                        Kulturkontekst 
 
 
 
 
                        Situationskontekst 
                        Field, Tenor, Mode 
 
 
 
                        Semantik,       
                        Leksikogrammatik 
                        fonologi/grafologi 
 
 
Figur 1  Forholdet mellem kontekstniveauer og tekst 
 
Da sproget er dynamisk og altid forandrer sig, vil udvikling af nye systemer til beskrivelse af 
instantieringer konstant finde sted. Det er ikke en model, som passer/ikke passer til analyse af 
aktuelle data. Det er omvendt en model, som er udgangspunkt og som kan udvikles i forhold 
til disse data: Analytikeren må kombinere/udvikle sine systemer selv på baggrund af de grund-
læggende strata i beskrivelsesmodellen.   

                                    
19 Martin 2001a:279. 
20 Tekstbegrebet forstås her ‚udvidet’, dvs. teksten kan være talt, skrevet, billede, skulptur,  
film etc. Der findes også en SFL-beskrivelse af døvesprog.  
21 Halliday skelner mellem sprogsystem (potentialet) og instans (den konkrete tekst og dens 
elementer), jfr kapitel 3. 

 GENRE 
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Til denne sprogmodel knyttedes en pædagogik med udgangspunkt i en udvikling af genrebe-
grebet.  
 
 

3  Genrepædagogikken 
 
 

What this model has set out to do is to say: We’re going to offer you all the hidden stuff, 
all the stuff that’s been hidden from you, because you haven’t been exposed to the lan-
guage and behaviour that constitute the power in society.22 
 

Genrepædagogikken havde fra sin begyndelse en ideologisk vinkling og dermed også en særlig 
målgruppe for øje, nemlig mindre privilegerede, marginaliserede23 grupper af børn, unge og 
voksne i Australien, som forskningsprojekter havde vist,24 på trods af en elevcentreret pro-
gressiv pædagogik, stadigvæk havde store problemer med at leve op til skolens sprogfærdig-
hedskrav i de forskellige fag. At Australien samtidig er et multietnisk samfund, gør også, at 
uddannelsessektorens erfaring med at undervise børn og unge fra forskellige kulturer og sam-
fundslag er lang og omfattende. Problemet ansås for at være sprogligt og socio-kulturelt, - og 
altså ikke noget der havde med elevernes evner at gøre.  For en stor gruppe elever forblev 
vejen til bedre mundtlig og skriftlig sprogfærdighed en hemmelighed, som læreren holdt for sig 
selv. Som stadig flere af mine danske elever forblev ’det’, læreren og nogle af kammeraterne 
drøftede i klassen ’skjult’, fordi de forudsætninger for deltagelse, som læreren forventede hos 
eleverne simpelthen ikke var til stede. Bestræbelsen for i at gøre ’det skjulte’ eksplicit25 ved 
hjælp af en synlig sprogundervisning, er et genkommende træk ved genrepædagogikken:  
”Construing the Invisible” hedder en af den række af væsentlige PhD-afhandlinger om sprog 
og sprogpædagogik, der er fremkommet på baggrund af genrepædagogikken de seneste år.26  
 
 
3.1 Genrebegrebet 
 
In functional linguistics, genre theory is a theory of how we use language to live; it tries to describe the 
ways in which we mobilise language – how out of all the things we might do with language, each culture 
chooses just a few, and enacts them over and over again – slowly adding to the repertoire as needs 
arise, and slowly dropping things that aren’t much use.  Genre theory is a theory of the borders of our 
social world, and thus our familiarity with what to expect.27 
 
Det grundlæggende begreb i genrepædagogikken28 er begrebet genre. En genre defineres som 
en sociokulturel proces, der har et specifikt formål og en karakteristisk skematisk struktur. En 
sådan sociokulturel proces realiseres i et samfund i form af en række genkendelige tekstty-

                                    
22  Polias 2000, min kursivering. Interviews (videooptagelser) med Polias, Martin, Christie og 
en række SFG-lærere findes i mit materiale, men er ikke inkluderet i Appendiks.  
23 Jfr. note 12. 
24  Se f.eks. Martin 1999a:123ff. 
25  jfr. citat af Polias ovenfor. 
26 Macken-Horarik 1996, se Kapitel 4. En væsentlig begrundelse for udarbejdelsen af undervis-
ningsmateriale på grundlag af en eksplicit sprogteori har også været, at grammatik igennem 
årtier (dvs. siden 1960erne) er forsvundet ud af læreruddannelsen. I virkeligheden er situatio-
nen derfor den, at lærerne ikke holder noget hemmeligt for eleverne. De er uddannelsesmæs-
sigt blanke med hensyn til traditionel grammatisk viden, f.eks. om ordklasser eller elementær 
sætningsanalyse.  
27 Martin i et paper på DIG, Syddansk Universitet, marts 2002. 
28 Genrebegrebet er centralt ikke blot i pædagogikken men som overordnet begreb i Martins 
lingvistik og diskursanalyse; f.eks. Martin & Rose 2002. Se uddybende diskussion af Martins 
genrebegreb i denne afhandlings kapitel 3. 
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per.29 Genrebegrebet, som er centralt i denne afhandling, blev udviklet på grundlag af SFL. 
Denne sprogteori og forskningsmetodik blev det andet led i opfyldelsen af mine krav til en 
sprogpædagogik.  
 
Anvendelsen af  metasproget  i pædagogikken har været et kærnepunkt med hensyn til at give 
elever både en synlig og eksplicit undervisning med henblik på udvikling af sprogfærdigheder 
og med hensyn til også at udvikle kritiske sprogfærdigheder. Den genrebaserede pædagogik 
med udgangspunkt i Sydney har været mønstereksemplet på den tværfagligt og tvær-
videnskabelige orientering der er karakteristisk for SFL aktiviteter.   
 
Den genrebaserede skrivepædagogik har vundet indpas på langs og på tværs i skolesystemet, 
og omfattende undervisningsmateriale er blevet produceret.30 På trods af både ros og massiv 
kritik af den måde, sprogmodellen fungerede på i begyndelsen, er den stadig et vigtigt aspekt 
af undervisningen i læsning og skrivning på mange, men dog langt fra alle, uddannel-
sesinstitutioner.  
 
Hvad jeg endnu intet vidste om var, hvad det var for en pædagogik, der var forbundet med 
sprogprojektet: En pædagogik udviklet, dels på grundlag af Hallidays og Painters arbejder, 
dels på Grays arbejde med aboriginerbørn i Alice Springs.31 Gray udviklede sit eget pædagogi-
ske projekt på basis af intens læsning af Vygotsky og Bruner. Grays pædagogik bygger på Vy-
gotskys teori om zonen for nærmeste udvikling, Bruners begreb stilladsering og på Hallidays 
og Painters teorier om børns sproglige udvikling, og pædagogikken rammesatte derfor genre-
undervisningen.32 Skønt udgangspunkt og faglig orientering er forskellige for Vygotsky og Hal-
liday (Vygotsky er først og fremmest psykolog, Halliday lingvist), er deres opfattelser af for-
holdet mellem læring og sprog forenelige.33 Men hvor psykologen er optaget af individets be-
grebsudvikling, er lingvisten interesseret i hvorledes betydning skabes i konstruktion og for-
tolkning af tekster, og dette involverer samspillet mellem forskellige betydningskomponenter – 
interpersonelle, tekstuelle og eksperientielle. Og ikke blot elevernes tekster er i fokus. Også 
undervisningsforløb er tekster i Hallidays forstand, og det er i en sådan betydningsskabende 
sammenhæng, stilladsering kan finde sted. 
 
Det tredje afgørende gennembrud i min forståelse, var derfor, da jeg overværede et skrivepæ-
dagogisk forløb, som havde en struktur og en tekstur, jeg ikke før havde set, og hvor jeg først 
bagefter fik forklaret, at det akkurat var den pædagogiske model eller et eksempel på den så-
kaldte ”Teaching-Learning-Circle”34, jeg havde overværet.35 
 
Denne treleddede sprogmodel, sprog, genre og pædagogik, som primært, men naturligvis ikke 
udelukkende, var designet for marginaliserede elevgrupper, var et bud på nogle af de spørgs-
mål, jeg var optaget af, men som jeg ikke selv havde nogen særlige perspektivrige ’løsnings-
forslag’ til. Et  problemfelt, jeg desuden ville være interesseret i var, hvordan man som lærer, 
trods sprogundervisning og pædagogik, var i stand til at ’flytte’ eleverne, når de nu ikke gjorde 
det af sig selv! Med andre ord: Havde australierne nogle forestillinger om progression? Det 
skulle vise sig, at det havde de bestemt. 
 
Jeg havde sat mig for at undersøge, hvad den funktionelle sprogmodel i praksis var for noget. 
Hvis det var rigtigt, at man kunne kalde den for en ’australsk’ model, ville det ikke være til-

                                    
29  Genrebegrebet beskrives uddybende i kapitel 2 og 3. 
30 se Martin 1999a, 2000b; Hedeboe og Polias 2000. 
31 Halliday 1978; Painter 1999; Gray 1985, 1998; Rose, D. og Gray, B. 1999. 
32 Pædagogikken beskrives i kapitel 2. 
33 Wells 1999. Se kapitel 2. 
34 Se kapitel 2, p. 72. 
35 Om Grays pædagogik, se kapitel 2. 
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strækkeligt at besøge en skole og blive der. Jeg måtte se så mange steder som muligt. Beslut-
ningen blev derfor, at jeg besøgte alle de skoler, jeg havde mulighed for i 3-4 måneders perio-
de, og at jeg fik drøftet både teoretiske og praktiske erfaringer med både elever, lærere og 
forskere. Jeg håbede ad den vej, gennem mine observationer og analyserne af dem, at blive i 
stand til at se en form for ’redundans’ i den pædagogiske praksis, og således at få be-
grebsliggjort, hvad den funktionelle sprogmodel er, og hvad den formår i forhold til mine dan-
ske erfaringer som lærer og skrivepædagog.   
 
Jeg valgte også at se bort fra, at mit eget forskningsområde er snævert begrænset til gymna-
sieniveauet. Derfor besøgte jeg 20 skoler og uddannelsesinstitutioner på langs og på tværs i 
systemet, overværede undervisning af børn, unge og voksne fra 1. klasse til 3.G, ( dvs. fra 
R/K til Year 12),36 talte med lærere og de, der underviste dem, og jeg modtog selv undervis-
ning og deltog i seminarer sammen med andre lærere på forskellige niveauer under hele mit 
ophold.  En væsentlig del af den undervisning, jeg overværede optog jeg på video og bånd. Og 
endelig interviewede jeg elever, lærere samt de hovedansvarlige for grundlæggelsen af den 
genrebaserede pædagogik, Jim Martin, Joan Rothery og Frances Christie.  
 
 
4  SFL og genreanalyse som forskningsmetode 
 
På basis af SFL og genreteori har Christie forsket i beskrivelsen og analysen af faglige forløb 
eller faglige processer i skolen beskrevet som genrer. En curriculum macrogenre (herefter cur-
riculum makrogenre) er et fagligt forløb, der har et pædagogisk og fagligt mål, og som, for at 
kunne opfylde disse mål, udfolder sig i en trin- eller faseopdelt struktur. Opfyldelsen af de pæ-
dagogiske mål kan ifølge Christie iagttages i form af genrens logogenetiske udfoldelse.  
 
With the growth of the classroom text, there will be a process of logogenesis: an unfolding of the text in 
such a manner that a kind of momentum builds as the students move towards the capacity to use lan-
guage to represent new understandings (…).37  
 
En curriculum makrogenre forløber ifølge Christie som et spil mellem to registre: det regulative 
og det instruktionelle register38. Disse begreber er Christies bearbejdelse af Bernsteins begreb 
pædagogisk diskurs.39 Ifølge Bernstein indeholder en pædagogisk diskurs en regulativ side, 
som har at gøre med de overordnede pædagogiske mål, mens den instruktionelle side har at 
gøre med det specifikt faglige indhold. Disse to aspekter af den pædagogiske diskurs kalder 
Christie med Halliday  for registre. Det instruktionelle register er ifølge Bernstein ’indlejret’40 og 
formet af det regulative register.  Det faglige ’indhold’ hentes i en kontekst ’uden for skolen’ og 
formes, tilpasses, bearbejdes og genplaceres eller rekontekstualiseres i  skolens pædagogiske 
kontekst, dvs. under hensyntagen til de mål og regler, der her gælder for undervisning og læ-
ring. Christies egen forskning på grundlag af hendes bearbejdelse af Bernsteins begreber i et 

                                    
36  Skolernes niveaudeling er lidt forskellig fra stat til stat i Australien. R (received) betyder et 
noget ubestemt niveau hvor især flygtninge og indvandrere starter, for derefter at blive rekrut-
teret til andre niveauer efter behov. I South Australia er også Year 7 første del af secondary 
niveauet, mens dette niveau andre steder først indledes i Year 8. Skolepligten slutter i alle sta-
ter efter Year 10. Senior secondary udgør to år (Year 11 og 12), og mange elever afslutter 
skolegangen med Year 11. De elever der søger optagelse på videregående uddannelser, gen-
nemfører Year 12.  
37 Christie 2000b:186. 
38 Se kapitel 3, 4 og 5. 
39 F.eks. Bernstein 1990, 1996; Chouliaraki 2001. 
40 Registeret er indlejret eller embedded i metaforisk forstand, ligesom en relativ ledsætning 
kan være indlejret i en hovedsætning.  



  Forord 
___________________________________________________________________________   
 

 9

SFL-regi er det indledende udgangspunkt for den optik jeg har valgt – kritisk udviklet på 
grundlag af begrebet kontaktzone41 - at anlægge på skrivepædagogiske forløb.   
 
Den forskning, der var tilgængelig for mig, bestod af analyser af forskellige faglige forløb ka-
rakteristiske for forskellige fag, ikke blot humanistiske men også naturvidenskabelige. Under-
visningen i skriftlig sprogfærdighed er i de genrebaserede forløb en integreret del af under-
visningen i disse fag. Hvis en klasse f.eks. arbejder med et emne i biologi, skal de måske for 
første gang samtidig lære at skrive en rapport om deres arbejde.  Det vil sige at der finder en 
række faglige aktiviteter sted i undervisningen, hvori den skriftlige opgave indgår både som 
proces og produkt.42  Jeg satte mig for, at den ene del af mit eget skrivepædagogiske projekt 
skulle bestå i at analysere skrivepædagogik som genre, med udgangspunkt i den australske 
undervisning, jeg havde overværet.  
 
 
5  Tekstualisering  
 
Igennem 6 måneder fulgte Peter Mickan fra University of Adelaide en gruppe ESL-elevers ar-
bejdsproces med skriftlige opgaver. Resultatet af hans undersøgelse viser, at uafhængig af den 
undervisning, som eleverne i denne sammenhæng blev udsat for, var det, de foretog sig for at 
løse en skriftlig opgave, at de tekstualiserede, dvs. de forsøgte ikke blot at skyde sig ind på, 
hvad opgaven nu gik ud på; de forsøgte at skrive en tekst. En tekst er ikke blot en passende 
klump linjer i en tilpas mængde (selv om mange elever netop spørger om det: (”Hvor meget 
skal ’det’ fylde?”43). En tekst har, som nævnt ifølge Halliday44 en texture og en semantisk 
struktur. Elever ’tekstualiserer’, ifølge Mickan, dvs. de valg de foretager sig for at skabe en 
sammenhængende, meningsfuld tekst, foretager de ud fra deres intertekstuelle erfaringer, 
dvs. baggrundsviden, forforståelse og erfaringer med tekster i det samfund og i den kultur, 
som de lever i. Mickan skriver derfor: 
 
To write is to textualise meanings. In order to construct a text a writer engages in a continuous process 
of making selections from available meaning making resources from prior textualising experiences in first 
and second languages. The activity of writing is the management of textualising resources, which re-
quires access to discourse components appropriate to the socio-cultural context. 45 
 
Men de valg som elever foretager er ikke alle lige begunstigede i skolen. For det er ikke alle 
elever, der umiddelbart har forudsætninger for at foretage hensigtsmæssige valg. Omvendt 
kan den betydningsproduktion eller de sproglige valg som elever foretager  i deres tekstualise-
ringsprocesser for såvel forskere som lærere akkurat være udgangspunkt for en forståelse af 
deres måder at tænke på. Sproget kan med andre ord gøre de processer der har at gøre med 
udvikling af viden og erkendelse mere eksplicitte og synlige.  
 
 

6  Læringsdomæner 
 
Selv om elever på forhånd arbejder på grundlag af deres viden om og erfaring med tekster, er 
deres valg af resurser, når de skriver i skolen, forskellige alt efter om denne teksterfaring om-
fatter de tekster der privilegeres i skolen og i fagene. Mange elever intertekstualitet er efter 

                                    
41 Se p. 1. Jfr. Sullivan 1995.   
42 F.eks. Grays undersøgelse af, hvordan børn lærer dels om et biologisk emne, dels lærer at 
skrive en biologisk rapport om emnet. Gray kalder de forskellige aktiviteter i et sådant under-
visningsforløb for formater, se kapitel 2. 
43 Se et eksempel på dette i Dinas SPIF, Appendiks III. 
44 Halliday 1994:334-39. 
45 Mickan 1999:52. 
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Macken-Horariks mening begrænset til læringsdomæner,46 som er knyttet til deres praktiske 
hverdag. I den sammenhæng fungerer deres tekster, mens disse elever i skolen må have eks-
plicit støtte til at udvikle deres sprogfærdighed til også at omfatte teoretiske og refleksive læ-
ringsdomæner. Denne støtte eller stilladsering fremmes med genrepædagogikken. Macken-
Horariks forskningsprojekter, Mickans tekstualiseringsbegreb, genrepædagogikkens positioner 
var øjenåbnere, men også en pædagogisk provokation. For at forstå rækkevidden af denne 
provokation måtte den opfattelse af forholdet mellem sprog, kontekst og læring indkredses.  
 
 
7  Et sprogsyn og en analysemetode 
 
Den række af nye erkendelser jeg har erhvervet på baggrund af de systemfunktionelle uddan-
nelsesforskeres og læreres demonstration af deres arbejde, er som brikker i det puslespil, som 
har gjort mig i stand til at identificere mit eget undersøgelsesfelt.  De enkelte brikker falder 
desuden på plads i mit eget puslespil i form af de krav til en skrivepædagogik, jeg opstillede i 
begyndelsen af dette forord. Såvel forskning som praktisk undervisning medtænker mindre 
privilegerede elevgrupper; et klart sprogsyn og en sprogteori er konstituerende elementer i 
såvel udvikling af forskningsmetoder som i udvikling af konkret undervisning og pædagogik; 
og pædagogikken er læringsteoretisk funderet. Dette paradigme vil være min optik til en be-
skrivelse af forskellige skrivepædagogiske ganma. Ikke blot de, jeg har observeret i Australien, 
men også et forløb i Danmark.  
 
På mit ophold blandt forskere i Sydney, Adelaide og Melbourne har jeg lært først og fremmest 
at læse og forstå de analysemetoder, der bliver anvendt og den teori, der ligger til grund for 
dem.  Men selv at nå at få den nødvendige viden og sikkerhed i at gennemføre noget lignende 
har jeg anset for at være så omfattende, at det ville være utopisk inden for den to-treårig pe-
riode, som jeg har haft til min rådighed. Alligevel har jeg ikke haft andet valgt end i det mind-
ste at forsøge netop dette.  
 
At gennemføre en genrebaseret SFL-analyse er i sig selv et meget omfattende projekt, fordi 
denne indebærer en lingvistisk mikroanalyse, som reflekterer såvel kontekst, semantik og lek-
sikogrammatik i de tre sproglige dimensioner som den triadiske sprogmodel har be-
grebsliggjort.   
 
Men også mit genstandsfelt er omfattende: Mit projekt omfatter  to sprogområder, to pædago-
giske kulturer og både den mundtlige (klasserumssamtale) og den skriftlige dimension (elev-
besvarelser) af skrivepædagogikken. Det har ikke mindst været en vanskelig opgave, fordi jeg, 
efter min hjemkomst, ikke længere har haft den samme faglige støtte og inspirationsmulighed, 
for slet ikke at tale om adgang til væsentligt kildemateriale, som jeg havde i mit korte ophold i 
Australien. At jeg trods alt har valgt ikke at nøjes med mindre, kan begrundes med støtte i 
Hallidays opfattelse af den grammatiske analyses nødvendighed for tekstanalysen:  
 
The current preoccupation is with discourse analysis, or ’text linguistics’; and it is sometimes assumed 
that this can be carried out without grammar – or even that it is somehow an alternative to grammar. 
But this is an illusion. A discourse analysis that is not based on grammar is not an analysis at all, but 
simply a running commentary on a text: either an appeal has to be made to some set of non-linguistic 
conventions, or to some linguistic features that are trivial enough to be accessible without a grammar; 
(…) or else the exercise remains a private one in which one explanation is as good or as bad as another.47   
 
 
 
                                    
46 Macken-Horarik 1996; se kapitel 2. 
47 Halliday 1994:xvi-xvii. Kursiv BH. 
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8  Tak til… 
 
 
Der skal ikke herske tvivl om, at jeg synes mit projekt har været stort og omfattende. Men for 
at kunne gennemføre det, har jeg  jo medbragt meget uvurderligt materiale fra mit studieop-
hold som visiting scolar i Australien, hvilket udelukkende skyldes støtte og inspiration fra en 
lang række mennesker, som jeg er i stor taknemmelighedsgæld til:  Først og fremmest alle de 
lærere, der uden tøven stillede deres klasser, undervisning og spændende undervisningsmate-
riale til rådighed for mig og mit videokamera i ugevis i det australske efterår 2000: I Victoria: 
Andrew Barrigan; i New South Wales: Chris Greef og Shirley Prescott; i Queensland: Lindsay 
Williams, Sue Cordice, Esme Robinson; og i  South Australia, Stella Embarson, Juanna Reid, 
Lynn Stephenson, Julie Hayes, Ginny Prior, Monica Williams, Rose Ashton, Bronwyn Parkin og 
Wayne Wearn-Jarvis.  Desuden Geoff Williams, Sydney University, som satte mig på sporet af 
det hele, de centrale SFL-forskere og konsulenter, der stillede sig til rådighed for interviews, 
gav tid til spændende samtaler, til at give vejledning, og til at indvie mig i deres forskning og 
undervisning, alt sammen helt grundlæggende for min forståelse af sammenhængen mellem 
teori og pædagogik: Jim Martin, Joan Rothery, Mary Macken-Horarik, Len Unsworth, Lenore 
Ferguson, John Polias, Peter Mickan, Frances Christie og Kristina Love.   
 
Mange af disse mennesker har trods den store afstand endog fortsat med at give mig den støt-
te og vejledning, jeg har behøvet. Internet og email er de to af hverdagens vidundere som gør 
dette muligt.  Med mig på denne varme linje har de været, som jeg vil takke for altid åbent og 
grundigt at besvare mine sikkert undertiden mærkelige og skæve  spørgsmål. I Melbourne 
Frances Christie og Kristina Love; i Sydney Christian Matthiessen, Mary Macken-Horarik, og 
ikke mindst Jim Martin, hvis arbejde har været en grundlæggende inspiration, og som gav og-
så mig den sidste olie under sit besøg i Odense i foråret 2002;  Og endelig i Adelaide, John 
Polias, som utrætteligt har støttet og opmuntret mig gennem hele projektets forløb, skånsomt, 
men bestemt vejledt mig i mine første tøvende analyseforsøg, og løbende indviet mig i sin sto-
re erfaring med formidlingen af et stort og komplekst stof som SFL. John indvilgede også i 
sammen med mig – pr. email! - at skrive den allerførste præsentation af  SFL og genrepæda-
gogikken på dansk:48 Vinden under mine vinger har han været.  
 
Startskuddet for min læsning blev affyret under mit besøg i Malmö hos Caroline Liberg, som 
stillede sit bibliotek til min rådighed, gav min indledende læsning en retning, og som senere 
indvilgede i at være min bivejleder.  Tak for grundig og udfordrende vejledning. Også tak til 
min hovedvejleder Finn Hauberg Mortensen og DIG, som gjorde hele projektet muligt. Og til 
SFL-kredsen på Odense Universitet, hvor jeg fik lov til at demonstrere mine første hakkende 
analyseresultater.  
Jeg skylder også en dansk gymnasielærer og dennes herlige 1G mat. stor tak for at de tole-
rerede mig og mit kamera i time- og ugevis.  Også Lene Munk Nielsen skal have tak, fordi hun 
hver onsdag morgen på cafeen (efter den fælles styrketræning) lagde øre og forståelse til både 
mine glæder og frustrationer gennem de tre år.  Og min nærmeste familie som altid stiller op 
og tager sig af mine efterladenskaber, hus, dyr, drivhusspirer osv., når jeg flyver og farer 
rundt som SFL-ambassadør. Særlig stor tak til Dorthe som sad i Scotlands highlands og læste 
den sidste korrektur på denne mammutafhandling. 
 
Endelig skylder jeg også de mange, mange lærere rundt i landet tak, som de i mine første for-
søg på formidling af mine resultater, åbent, interesseret og opmuntrende har givet mig re-
spons på de nye vinkler på sprogpædagogikken, som endnu er i proces, men, som de fortæller 
mig, har en stor fremtid for sig i deres pædagogiske univers. 
 

                                    
48 Hedeboe og Polias 2000. 
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     Afhandlingens optik 
 
 
 
 
 
 
(…) the pedagogy of genre literacy tries to encapsulate the best of 
teacherly commonsense. It reflects the spirit in which the best 
teachers – as effective communicators – instinctively subverted the 
excesses of whatever the prevailing pedagogical regime.49  
 
 
 
 
 
 

                                    
49  Cope & Kalantzis 1993:21. 
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     SFL-genreanalyse af SPIF 
     -  Problemfelt og design  
 
 
1.1 Formål og forudsætninger: Genrebegrebet 
 
Denne afhandlings grundlæggende begreb er genre. Det overordnede formål med 
afhandlingen er at demonstrere dette begrebs relevans for en forståelse af og en 
forklaring på tekstualiseringsprocesser i skrivepædagogiske forløb; såvel begrebets 
forskningsmetodiske relevans, som den relevans der kan udledes af projektet med 
sigte på en fremtidig skrivepædagogisk praksis.    
 
Afhandlingen bygger i sine grundlæggende forudsætninger og antagelser, teoretiske, 
metodiske og analytiske, på australsk pædagogisk forskning og praksis. Denne 
pædagogiske forskning og praksis er udviklet i en tværdisciplinær dialog50 med den 
systemisk funktionelle lingvistik (SFL; Halliday 1994), herunder SFL-baseret 
genreteori (Martin 1992 og Martin & Rose 2002), aspekter af kritisk diskursanalyse 
(CDA; Chouliaraki & Fairclough 1999), og Bernsteins (1996) teori om pædagogisk 
diskurs, forstået som klasserummets institutionelle kontekst, samt socialpsykologiske, 
læringsteoretiske positioner (Gray 1998). Konteksten for dette rationale vil jeg 
præsentere i kapitel 2; selve rationalet og de metodiske redskaber som på den 
baggrund er udviklet med henblik på analysen, vil jeg præsentere i kapitel 3 og 4. 
 
 
1.1.1 SFL-genreanalyser på dansk  
 
Der foreligger på dansk - før denne afhandling – kun én grundlæggende præsentation 
af SFL i form af en systemfunktionel beskrivelse af det danske sprog.51 På norsk findes 
en introduktion til SFL i form af en række oversatte, centrale artikler.52 Valg af SFL  
som analysemetode er ligeledes endnu begrænset til få fremstillinger. 53 Der er mig 
bekendt ikke foretaget eller i hvert fald publiceret SFL-genreanalyser på dansk før 
denne afhandling.54 

                                    
50 Om Martins begreb om den tværfaglige dialog som ’grænsebrydende’, se kap. 3. 
51 Andersen 2001. 
52 Berge et.al.1998. 
53 Se f.eks. Søren Trads’ Ph.D.afhandling (2001), som, på grundlag af den interpersonelle 
metafunktion, analyserer medarbejdersamtaler. 
54 Endnu er der i Norden (på nordiske sprog) foretaget ganske få analyser af forskellige 
medietekster, og de få er upublicerede specialer og studenteropgaver; f.eks. Andersen 2000, 
som analyserer to horoskoper.  

Kapitel 1 
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Med hensyn til SFL-genreanalyse af pædagogiske tekster er nærværende analyse et 
pionerarbejde; ligeledes er analysen af danske pædagogiske tekster den første på 
dansk; denne blev dog i sin indledende fase præsenteret i Hedeboe og Polias (2000).  
Præsentation af systemet APPRAISAL, og en tekstanalyse på baggrund af dette 
system, er i dette omfang ligeledes den første på dansk.55 
 
Den første SFL-baserede danske sprogbeskrivelse (Andersen 2001) udkom først efter 
at min analysedel var færdigskrevet, og jeg har derfor måttet udfolde denne på egen 
hånd og ved hjælp af australsk materiale. Dette er sket på basis af en antagelse om, 
at den pædagogiske diskurs (australsk – dansk) har så meget tilfælles, at dette 
fællesskab overskygger de nationalsproglige systemiske forskelle der måtte være.56  
Jeg har således kun i begrænset omfang kunnet forholde mig til den danske 
beskrivelse. Kommentarer til min analyses relation til denne sprogbeskrivelse findes i 
kapitel 4. Her skal nævnes, at, med enkelte undtagelser, er alle grundlæggende SFL-
begreber afhandlingen igennem noteret på engelsk i kursiv.   
  
I det følgende identificerer jeg afhandlingens genstandsområde; dernæst redegør jeg 
nærmere for afhandlingens problemfelt og design på baggrund af de teoretiske og 
metodiske positioner.  
 
 
1.2  Identifikation af SPIF:  
   Skrivepædagogiske, introducerende forløb  
 
Afhandlingens centrale del består af en SFL-baseret multifunktionel genreanalyse og -
karakteristik af tre skrivepædagogiske forløb, som her benævnes SPIF: 
Skrivepædagogiske, introducerende forløb.57 
 
Pædagogik defineres her med Bernstein som 
 
(…) a sustained process whereby somebody(s) acquires new forms or develops existing forms 
of conduct, knowledge, practice and criteria, from somebody(s) or something deemed to be an 
appropriate provider and evaluator. Appropriate either from the point of view of the acquirer or 
by some other body(s) or both.58 
 
Et SPIF kan med Bernsteins begreb betegnes som en pædagogisk tekst, dvs.  
 
en tekst der er produceret eller reproduceret og evalueret i eller gennem, men altid med 
henblik på, de sociale formidlings- og tilegnelsesrelationer.(..)59 
 

                                    
55 I Andersen m.fl. 2001 er systemet APPRAISAL (EVALUERING) meget kort skitseret. 
56 Specifikke problemfelter i analysen af danske tekster på baggrund af Hallidays beskrivelse af 
engelsk redegør jeg for i kapitel 4. 
57 Kommaet i formuleringen indikerer at der er tale om en sideordning af præmodifikationerne.  
58 Bernstein 1999:259. Græsk paidagõgós er en drengefører, som fører drengene fra deres 
hjem til skolen og tilbage igen. I Bernsteins definition er fornyelsen eller forandringen kun et 
potentiale.  
59 Bernstein 1990 i Chouliaraki 2001:161. 
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En pædagogisk tekst består af  en specifik udmøntning af pædagogisk diskurs i form 
af en udvælgelse, integration og kontekstualisering af de mindste distinktive enheder 
af en praksis, der kan gøres til genstand for evaluering; disse distinktive enheder af 
Bernstein kaldet ”pædagogemer.”60 I denne afhandling vil en pædagogisk tekst blive 
eksemplificeret genreteoretisk med begrebet curriculum genre. 
 
Skønt et SPIF kan se forskelligt ud, have variabel længde og variabel opbygning, er 
forløb af denne type genkendelige i alle skolefag med en indbygget skriftlig disciplin, 
og de er identificerbare på tværs af skoleniveauer og skolekulturer som f.eks. de au-
stralske og danske forløb viser.  At give en ny stil ’for’, introducere eleverne for en ny 
opgaveform, evt. introducere egnede strategier og øvelser med henblik på udarbej-
delse af en besvarelse, give eleverne forskellige muligheder for i tid og rum, 
selvstændigt og i forskellige klasseinteraktive former at udarbejde den, og endelig at 
vurdere produktet under en eller anden form, er ikke blot genkendelige, men også 
obligatoriske elementer af fag med skriftlig disciplin. Som sådan vil et SPIF med  
Christies begreb kunne betegnes for et fagligt genrekompleks.61 Dette er en 
nødvendig, men dog ikke tilstrækkelig betingelse for at kunne kalde den pædagogiske 
tekst for en curriculum makrogenre.62  
 
 
1.2.1 SPIF: Den pædagogiske genre som ’kontaktzone’ 
 
Et karakteristisk træk ved et SPIF er desuden at det som pædagogisk genre udgør, 
hvad jeg tidligere63 har kaldt et ganma, et grænseområde, som adskiller sig fra i hvert 
fald visse andre pædagogiske tekster.64 De SPIF som jeg har observeret, er alle udsnit 
af aktiviteter i institutioner, hvor deltagernes roller, feltets niveauer og forløbenes 
udvikling og afgrænsning i tid og rum planlægges omkring eksamen og prøver. Denne 
’kontaktzone’ er en kultur, der kan fortolkes som et særligt genresystem:   
 
En curriculumgenre eller genrekompleks kan med Martin karakteriseres som ’staged 
goal-oriented social processes.’65  Men genrens formål i en pædagogisk tekst er 
differencieret: I et makroperspektiv66 er der tale om en genre eller et genrekompleks, 
hvor en lærer i en trin- og fasedelt proces i form af forskellige aktiviteter introducerer 
elever til et afgrænset felt med det – eksplicitte eller implicitte - formål at nå nogle 
specifikke pædagogiske mål (f.eks. udvikling af elevernes skriftsproglige 
færdigheder). I makroperspektivet indgår også lærerens rolle/opgave som censor eller 
dørvogter67 med henblik på en institutionel sortering af eleverne. Denne 
dørvogterfunktion betyder i et mikroperspektiv at der er tale om  et genrekompleks, 
som for eleverne har det formål at kvalificere dem med henblik på at opfylde de 

                                    
60 Chouliaraki 2001:161. 
61 Begrebet ’kompleks’ knytter an til Hallidays beskrivelse af den logiske metafunktion (se 
kapitel 4) og begrebet expansion. Halliday 1994; Andersen m. fl. 2001. 
62 Jfr. forord og den nærmere redegørelse  i kapitel 3 og 4.   
63 Se forordet, p.1. 
64 En pædagogisk tekst som adskiller sig fra en curriculumgenre kan f.eks. være en 
sagsbehandler-klient-samtale. 
65 Se forord p.6 og f.eks. Martin 1999a. 
66 Dansie 2001:50. 
67 Sullivan 1995: 
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institutionelle krav (bestå eksamen).68 Muligheden for at opfylde genrens formål er 
således asymmetrisk begunstiget, idet det overvejende er lærerens perspektiv, der 
kan iagttages i genrens realisering af de pædagogiske (regulative og instruktionelle) 
registre.69 De to deltagergrupper er dialektisk forbundet med hinanden, de – lærer – 
elever – kan ikke forstås uafhængig af hinanden, og deres indbyrdes forhold kan kun 
forstås i form af forskel. 
Et SPIF er således en kontaktzone, som en SFL-genreanalyse egner sig godt til at 
analysere. For at kunne analysere en pædagogisk tekst som en curriculumgenre 
kræves en metode, der er ifølge Pratt (1987) og Sullivan (1995) i stand til at 
indkredse 
 
(…) the operation of language across lines of social differentiation, a linguistics that focused on 
modes and zones of contact between dominant and dominated groups, between persons of 
different and multiple identities (…) that focused on how such speakers constituted each other 
relationally and in difference, how they enact differences in language.70 
 
 
1.2.2  Elementer I et SPIF  
 
Begrebet SPIF er her valgt, fordi dette, på baggrund af Bernsteins definition (p. 17), 
omfatter tre elementer; det drejer som om skrivning, og om indledende aktiviteter i et 
potentielt udviklingsperspektiv. Når de enkelte SPIF analyseres og karakteriseres 
nærmere, vil andre betegnelser for forløbene blive valgt.   
 
Et SPIF omfatter både en pædagogisk proces og et produkt: Udgangspunkt for iværk-
sættelsen af et SPIF er en konkret skriftlig opgave/opgavetype, som processen går ud 
på at introducere og at bygge elevforudsætninger op omkring. Selve processen forlø-
ber i forskellige former for lærer-elev/elev-elev-interaktion, som – evt. med forskellige 
delprodukter undervejs – afsluttes med udarbejdelsen af individuelle elevprodukter, 
samt evt. en efterfølgende evaluering (feedback) og perspektivering af proces og 
produkt.  
 
Et SPIF består således principielt af såvel en mundtlig som en skriftlig del: Den 
mundtlige del udgør det antal ’timer’ eller lektioner der er afsat til formålet, 
klassesamtalen; den mundtlige interaktion lærer og elever imellem. Den skriftlige del 
udgør ’outputtet’ i form af produkt eller produktudkast undervejs. Skriftlige og 
mundtlige dele kan udmærket være flettet ind i hinanden og udfolder sig langt fra i 
alle tilfælde i en lineær eller kausal proces. Udfoldelsen af et SPIF afhænger af P’et i 
forkortelsen, nemlig de pædagogiske rammer og fagdidaktiske målsætninger for 
forløbet.  
 
Målet med et SPIF er ikke kortsigtet det konkrete produkt; aktiviteterne retter sig 
også mod langsigtede mål:  

                                    
68 Dette differentierede formål er bestemt af institutionelle formål. Dermed udelukkes ikke, at 
der kan indgå andre personligt definerede formål parterne imellem. 
69 Om de pædagogiske registre, se forord og kapitel 4; Bernstein 1996:46f.  
70 Pratt 1987:60. her citeret af Sullivan 1995:427. 
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Afhængig af de pædagogiske mål kan de skrivepædagogiske, introducerende forløb 
f.eks. udmærket være variable elementer i en progressiv stilladsering71 af elevernes  
skriveudvikling.72  
 
De valgte SPIF er tidsmæssigt afgrænset af de pågældende lærere:73 Dvs. det er 
lærerne, som hver især har indvilliget i at vise mig, som observatør, hvordan de 
arbejder med den skriftlige disciplin i klassen. De har således sat rammerne for start 
og slut på et SPIF.74  
 
Et SPIF igangsættes som nævnt med udgangspunkt i en ’ny’ opgavetype eller –form, 
som eleverne skal introduceres til. Og som nævnt er et SPIF ikke altid en lineær eller 
kausal proces. De australske  SPIF, som bliver analyseret, vil typisk være en intro-
duktion til en ny skriftlig genre. I en dansk sammenhæng er et SPIF typisk integreret i 
fagets øvrige arbejde.75 Denne sammenhæng vil derfor, for et dansk SPIFs vedkom-
mende, være en nødvendig del af analysens kontekst.   
 
 
 

1.3  SPIF - Stilladsering som genre 
 
Afhandlingen  centrale afsnit består af en undersøgelse af et lille antal SPIF. Under-
søgelsen identificerer og analyserer disse med genrebegrebet som optik, således som 
dette begreb er udviklet inden for rammerne af SFL som socialsemiotisk paradigme.76 
Sproget som den overordnede semiotiske kode betragtes her som både konstruerende 
og reflekterende forskellige versioner af virkeligheden.  
 
Hallidays systemfunktionelle grammatik77 vil blive anvendt på mikroanalytisk niveau 
til at beskrive de lingvistiske valgmønstre foretaget af lærer og elever i det enkelte  
SPIF. Undersøgelsen vil – makroanalytisk - desuden blive foretaget inden for det 
                                    
71 Jfr. forordet afsnit 5 og kapitel 2. Her skal blot nævnes at  begrebet både i en australsk og 
dansk kontekst hovedsageligt bygger på Bruners videreudvikling af Vygotskys læringsteori 
(Wood, Bruner Ross 1976; Gray 1996; Rose 1998; Lindén 1997; Tønnes Hansen og Nielsen 
1999).  
72 F.eks. gør Hetmar opmærksom på, at arbejdet med  en konkret  konkret skriftlig opgave 
ikke er så vigtig som arbejdet med elevens skriveudvikling. Nærværende analyse tager ikke 
stilling til denne specifikke pædagogiske position, men åbner i sin karakteristik af det enkelte 
SPIF op for de muligheder som udfolder sig konkret i dette. Hetmar 2000:10. 
73 Det danske SPIF er ikke umiddelbart identisk med det såkaldt ’skriftlige basiskursus’. Dette 
kursus var på den pågældende skole planlagt til en flexdag i slutningen af november måned og 
dermed ikke et første introducerende forløb for eleverne. Dog ville der ikke være  noget i vejen 
for, at mine observationer kunne have drejet sig om dette basiskursus, hvis læreren havde 
henvist mig til dette. 
74 Således har vilkårene altså været. For forskeren har de vilkår betydet at der sommetider 
faktisk mangler ’det’ der foregik i timen før eller efter, for at få en bedre forståelse. Men 
sådan vil det nok altid være med observation af levende undervisning i proces.   
75 I danskfaget er det sproglige område, herunder arbejdet med skriftlig fremstilling ifølge 
fagbilaget en integreret del af fagets øvrige tekstarbejde (Jfr. Gymnasiebekendtgørelsen Maj 
1999, bilag 4: 1.3: Det er centralt for den gymnasiale undervisning i dansk, at sprog, litteratur 
og kultur behandles som snævert forbundne størrelser). 
76 Halliday 1978; Halliday & Hasan 1985. 
77 Halliday 1994. 



Afhandlingens optik 
___________________________________________________________________________ 

 20

genreteoretiske paradigme78 for at belyse skriveforløbets kontekstuelle organisering 
som en trindelt, målorienteret social proces realiseret gennem register.79 I  
pædagogiske forløb som SPIF realiseres register i to spor, det instruktionelle og 
regulative spor.80 
 
Undersøgelsens specifikke formål er inden for denne genreteoretiske ramme at for-
søge at identificere og analysere, fortolke og vurdere testualiseringsprocesser i den 
kontaktzone som her befolkes af deltagere i SPIF.  
 
 
1.3.1 To genstandsområder 
 
Afhandlingen har to forskellige genstandsområder og dermed to forskellige analytiske 
udviklingsmetoder:  
 
Det første – det australske materiale – er valgt som de forløb der repræsenterer 
afhandlingens teoretiske optik i praksis.  
 
Analysens udviklingsmetode vil derfor i overvejende grad være kritisk, beskrivende og 
karakteriserende. Afhandlingens optik repræsenteres derefter ikke blot af teori og 
metode men også af en analyseret praksis.  
 
Tidligere forskning har beskrevet pædagogiske genrer, endog på baggrund af SFL.81 
Christies forskning er central her, men den begrunder ikke sin beskrivelse af 
makrogenrers udfoldelse i teori om læring. Dette gør til gengæld Gray82 og Love. 
Begge arbejder med makrogenrens makrostruktur, og deres fokus er derfor især på 
lærerens mål og overordnede strategier. Skønt Macken-Horarik er på vej til at spore 
skrivepædagogikken omkring den skriftlige responsgenre i en 9. klasses 
eksamensopgaver, bliver en analyse af undervisningen kun antydet som potentiel 
kontekst. En analyse af distinktive træk ved en skrivepædagogik som 
genrepædagogikken er ikke foretaget. Til gengæld ligger styrken hos Macken-Horarik i 
et differentieret syn på elevernes tekstualiseringsproces.  
  
Det andet genstandsområde – det danske materiale – vil efterfølgende blive 
undersøgt med den erhvervede optik. Det er ikke en optik som materialet på nogen 
måde eksplicit lægger op til, og den analytiske udviklingsmetode vil derfor være 
kritisk, analytisk intervenerende og karakteriserende; intervenerende, fordi metoden 
konstruerer en alternativ tekst-kontekst-relation til den, som er ekspliciteret i 
materialet.83  
 
De australske SPIF kan således karakteriseres som forsøg på at praktisere de 
positioner, der udtrykkes i den ekspliciterede teori om sprog og læring. Hvad 
analysemetoden kan bidrage med er at forsøge at indkredse, hvad der i denne praksis 

                                    
78 Christie 1989, 1994. 1997, 2000; Martin 1984, 1992, 1999a, 2000b, 2001a. 
79 Se Martin 1992:505. 
80 Se kapitel 3 og 4. 
81 Christie 1989; Love 1998; Macken-Horarik 1996; Rothery 1990. 
82 Gray 1998. Se kapitel 2. 
83 Sullivan 1995:428. 
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konstituerer genrepædagogikken, og hvordan dennes konstituerende enheder kan 
beskrives og karakteriseres.  
 
Centralt i den SFL-baserede genreanalyse og karakteristik af SPIF er begrebet 
stilladsering eller stilladsbygning. 84 Dette er et metaforisk begreb, som illustrerer 
hvordan en læringsproces udfolder sig i en pædagogisk interaktion mellem en ’lærer’ 
og en ’elev’. Et stillads opbygges, alt efter hvilket formål bygningsprocessen har. 
Stilladseringsprocessen har en særlig struktur, som den udfolder sig i. De enkelte trin 
i processen har hver sin funktion i helheden. Bygningen støttes via stilladset og 
’vokser’  efterhånden til fuld størrelse, hvorefter stilladset kan fjernes, og bygningen 
stå af sig selv. Det specifikke ved metaforen er, at stilladsbygningen kun som 
udgangspunkt er en læreropgave. Bygningsmestrene er såvel lærer som elever. Men 
som udgangspunkt er lærerens opgave som entreprenør og stilladsbygger 
altafgørende. I pædagogisk sammenhæng kan stilladsering indgå stærkt eller svagt,85 
alt efter formålet med stilladseringen. Et pædagogisk forløb kan bestå af flere 
elementer og faser, som har en struktur og et formål der tilsammen fungerer som led 
i en stilladsbygning. På baggrund af denne definition kan stilladsering kaldes en 
pædagogisk genre.86 Ud over at stilladsering således kan udfoldes på makroniveau, 
finder stilladsering også sted på mikroniveau som led i lærer-elev-interaktion.  
 
I de australske SPIF finder der forskellige former for stilladsering sted. De 
problemfelter som genreanalysen forsøger at indkredse her er følgende:   
Hvordan kan man - på baggrund af  en SFL-baseret kontekst-tekstanalyse - 
karakterisere disse former? Hvorledes kan man karakterisere relationen mellem lærer 
og elev i stilladseringsprocessen og de positioner deltagerne indtager? Hvorledes kan 
man karakterisere bygningens ’vækst’ både som proces og som produkt? Og 
hvorledes kan man karakterisere den akkumulation af ’viden og bevidsthed’, der 
finder sted?   
 
Undersøgelsens andet genstandsområde er det danske SPIF. Hvor de australske SPIF 
kan beskrives som forløb, der i  genreform reflekterer sprogsyn og læringsteoretisk 
syn bevidst og eksplicit, kan det samme ikke umiddelbart siges om det danske forløb. 
Og hvor de australske SPIF udfolder sig eksplicit i stilladseringsformater, er dette ikke 
tilfældet med det danske SPIF. Ikke desto mindre repræsenterer den pædagogiske 
model, der ligger til grund for de australske SPIF nogle positioner, som også må være 
gældende for andre SPIF, også selvom dette hverken eksplicit eller implicit fremgår af 
materialet. Enkelt formuleret vil det sige, at analysemetoden her er interventionistisk 
ved også over for dette materiale og hævde – som en hypotese - at  
 
a)  eksplicit undervisning i genrer må være en central del af en sprogpædagogik som 
også sigter på  at støtte kulturelt marginaliserede elever 
b) Svag/stærk stilladsering er en konstituerende del af et SPIF 
c) En makrogenre er en stilladseringsgenre 
d) Elever tekstualiserer såvel på grund af som på trods af den undervisning de 
modtager. 

                                    
84 Om Bruners begreb og anvendelsen i denne afhandling, se uddybende redegørelse i  
kapitel 2. 
85 Om high/low scaffolding se artikler i Hammond 2001. 
86 Jfr. Martins definition i kapitel 1.  
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Den sidste antagelse (d), udledes af den australske forskning som demonstrerede 
dette i forbindelse med undervisningsforløb, der akkurat ikke bygger på 
genrepædagogikken, og som formuleredes af Mickan: 
 
The activity of writing is the management of textualising resources, which requires access to 
discourse components appropriate to the socio-cultural context. 87 
 
Afhandlingens valg er da primært at karakterisere to skrivepædagogiske kulturer ved 
hjælp af en fælles teoretisk og metodisk optik. Hermed kan jeg præcisere 
hovedformålet: At demonstrere det SFL-baserede genrebegrebs relevans for 
identifikationen og forståelsen af skrivepædagogiske forløb. 
 
Afhandlingens formål er sekundært på baggrund af det analyserede materiale at 
evaluere den analyserede pædagogiske praksis med henblik på en beskrivelse af 
implikationer for en fremtidig udarbejdelse af en SFL-baseret sprogpædagogik.88  
 
 
1.4 Indsamling af SPIF 
 
Observationer/dataindsamling i Australien blev foretaget på 20 forskellige 
uddannelseinstitutioner i fire australske stater i perioden marts – juni 2000. Målet 
med dataindsamlingen var – sammen med en sideløbende teoretisk læsning – at 
opbygge en grundlæggende viden om den såkaldte ’Funktional Approach,’ dvs. den 
undervisningspraksis, som bygger på systemfunktionel sprog- og genrepædagogik. 
Denne pædagogik er ikke begrænset til modersmålsfaget engelsk eller til sprogfag, 
men er designet til brug på tværs af fagrækken og på langs i skolesystemet. De 
observerede klasser repræsenterede da også såvel humanistiske som 
naturvidenskabelige fag, ligesom de repræsenterede niveauer fra R(eceived)- Year12 
og universitetsniveau. Observationerne omfattede også undervisning i ESL-klasser, 
herunder undervisning af aboriginske børn og unge.  
 
Hvor det var muligt89, blev undervisning og samtaler med lærere og elever optaget på 
video- eller lydbånd. Observationerne blev så vidt muligt (dvs. kun delvist på grund af 
videooptagelsen) sideløbende suppleret med notater såvel under som efter timerne.  
 
Jeg førte sideløbende en lang række samtaler både med lærere og elever, enkelte 
også i form af videooptagede interviews. Dette materiale indgår dog ikke som del af 
det empiriske materiale, men er en supplerende del af min kontekstforståelse. En liste 
over dette materiale findes i Appendiks IV. 90 

                                    
87 Mickan 1999:52. Se også Forord i denne afhandling. 
88 Se kapitel 18. 
89 Der er tale om ca 25 timers optagelse af undervisning foruden optagelser af samtaler med 
udvalgte lærere, elever og forskere. I samtlige stater fik jeg tilladelse til at optage 
undervisningen på video efter at have fået skriftlig tilladelse fra forældrene til de elever, der 
var under 18 år. Øvrige elever gav selv deres skriftlige tilladelse. Selv om denne procedure var 
omstændelig, da det jo drejede sig om mange institutioner, lykkedes det dog at få tilladelsen 
igennem for langt de fleste klassers vedkommende. 
90 Af hensyn til bilagsmaterialets omfang er Appendiks IV ikke medtaget i afhandlingen. 
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Desuden indsamlede jeg en lang række lov- og bekendtgørelsesmateriale, officielt 
udformede evalueringsstrategier og –retningslinjer, samt officielt og lokalt produceret 
undervisningsmateriale og lokalt producerede skrifter om målsætninger og 
værdigrundlag for den enkelte institution. En liste over dette materiale findes i 
Appendiks IV. 
Og endelig førte jeg  samtaler (optaget på video) med grundlæggerne af den 
australske genrepædagogik, Jim Martin, Joan Rothery og Frances Christie, samt 
samtale med John Polias, som har videreudviklet det oprindelige koncept i form af et 
omfattende læreruddannelsesprojekt samt for South Australia skrevet det dokument 
(for ESL-lærere) som på baggrund af en SFL-beskrivelse af sproglig udvikling i skolen 
beskriver fem udviklingsstadier i sproglig progression.  En liste over dette materiale 
findes i Appendiks IV.  
 
Af hensyn til afhandlingens omfang er samtaler og interviews med lærere, elever og 
forskere ikke udskrevet.  
 
Disse notater sammen med observationerne og øvrigt baggrundsmateriale i form af 
materiale produceret til eleverne, bekendtgørelser, lærervejledninger og 
evalueringsrapporter, danner baggrund for den kontekstualisering og 
rekontekstualisering af forløbene som indleder alle genreanalyser.  
 
Anden del af dataindsamlingen og observationerne blev foretaget i en dansk 
gymnasieklasse, IG. i perioden august-oktober 2000. Materialet består af 8 timers 
observationer (heraf 5 timer på video).   
 
Af dette materiale har jeg efterfølgende udvalgt en række klassesamtaler og en række 
skriftlige besvarelser til nærmere analyse. Indledningsvist er de valgte 
klasserumssamtaler, 2  x 1 lektion (á 60 minutter) i Australien og 5 x 1 lektion (á 60 
minutter) i Danmark transskriberet direkte fra båndmaterialet; dernæst, efter 
yderligere gennemsyn af materiale og notater, blev 2 australske lektioner og ligeledes 
3 danske lektioner udvalgt. Hele dette materiale analyseredes i form af en lingvistisk, 
multifunktionel analyse baseret på SFL og genreteori, i en karakteristik af de 
skrivepædagogiske tekster. I stedet for en detaljeret transskription af materialet  
overførtes materialet i skemaer udarbejdet ud fra den triadiske analysemodel: 
Råtransskriptionen blev indledningsvist lagt ind i et Theme-Rheme/New skema, som 
grundlæggende indledte identificeringen af de enkelte curriculumgenrer via den 
pædagogiske teksts periodicitet. Dernæst blev samme transskription underkastet en 
analyse af Transitivity og endelig overførtes det transskriberede materiale til skemaet 
for Conversation Structure for til sidst at blive farvenoteret i analysen af Appraisal. 
Hele dette analysemateriale er vedlagt afhandlingen som bilag og indgår i 
afhandlingens analysekapitler i citatform. 
 
Analysen er derfor ikke blot en samtaleanalyse: Fokus er på analysen af et specifikt 
sprogteoretisk og fagdidaktisk felt i praktisk undervisning, og fokus på dette felt 
betyder, at andre interessante aspekter ved de pågældende klassesamtaler ikke 
inddrages i analysen: F.eks. en lang række ekstralingvistiske faktorer; elever, som 
hellere vil spise kage; lærere eller elever, som forlader lokalet uopfordret; spændinger 
mellem elever/elevgrupper der drejer sig om andre ting. Tavse elever. Mange af disse 
forhold kan godt have betydning for aktiviteternes udfald, men jeg vil hævde, at de 
vigtigste og grundlæggende aspekter af relationerne i den kontaktzone, der kan 
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beskrives i analysen af den pædagogiske tekst som sprogpædagogisk tekst, vil være 
til stede. I udskriften (og i analyserne) markeres derfor kun ekstralingvistiske træk 
ved samtalen, når disse skønnes at være af betydning for forståelsen af forløbet. 
F.eks. sad en elev i Shirleys SPIF en lang periode og viftede med et ark papir med sit 
telefonnummer, som han håbede jeg ville tage med hjem til de danske piger med min 
video. Eleven fulgte udmærket med i alle faglige aktiviteter samtidig og deltog aktivt i 
disse.  Eksempler som disse indgår ikke i den pædagogiske tekst, men nok indirekte i 
beskrivelsen af situationskonteksten. Et andet – vigtigt - aspekt – f.eks. en 
registrering af hvor mange der i grunden deltager i samtalen, og hvor mange der 
forbliver tavse igennem hele forløbet berøres også kun perifert.  
 
Med afhandlingens placering – videnskabsteoretisk – i en sprogvidenskabelig tradition 
baseret på SFL gør den videnskabelige proces induktiv-deduktiv i den indledende del; 
hypotetisk-deduktiv og  interventionistisk  i anden del. 
  
Analysen af det australske materiale har været ’øvelsen’ hvis formål har været at 
iagttage potentialerne og rækkevidden af et pædagogisk projekt som den SFL-
baserede genrepædagogik. Min hypotese opstod først efter at de australske 
observationer var overstået og jeg – med den teoretiske optik genså videomaterialet: 
Mine notater og min læsning af materialet omkring dette, sammen med afhandlinger 
og –artikler om lignende undervisningsforløb, demonstrerede efterhånden, at jeg med 
mine danske forudsætninger ganske enkelt slet ikke var i stand til at ’læse’, hvad der 
foregik i klasserne uden kendskab til dette materiale. Eller med andre ord: Min 
’læsning’ eller rekontekstualiseringsproces var ikke tilstrækkelig til at forstå det 
enkelte undervisningsforløb som andet end en segmenteret diskurs, hvoraf jeg var 
bekendt med enkelte segmenter og ubekendt med andre. På hvilken måde disse 
segmenter hang sammen, og hvilket pædagogisk sigte de hver især havde i helheden, 
ville jeg næppe engang kunne referere i starten af mine observationer. Selv ikke mine 
første samtaler med lærere gav mening. Mine første notater gengiver således en 
sådan horisontal, segmenteret fremstilling af forløbene.  
 
I de australske klasserum dannede jeg efterhånden som jeg fik udbygget min 
forståelse af konteksten for den form for undervisning hypotesen om genrebegrebets 
grundlæggende betydning for - på den ene side forskerens mulighed for at 
identificere, forstå og forklare udviklingen af skriftsproglige (og vel også mundtlige) 
færdigheder. Hypotesen blev dannet efter teoretisk læsning og efter mange timers 
iagttagelser af undervisning af små børn, unge og voksne, modersmålsundervisning 
og undervisning af etniske mindretal, engelsk, fysik, historie, geografi, biologi.  Den 
bygger på et sprogsyn og et læringssyn som jeg grundlæggende deler. 
 
Hypotesen er da, at en ændring af konteksten i mit danske materiale – i form af et 
genreteoretisk perspektiv på et undervisningsforløb (inkl. elevbesvarelser) måtte 
kunne fortælle mig, om der er noget om, hvordan elever og lærer – på trods af 
undervisningens med Bernsteins ord ’skizoide’ kamp mellem tradition og institutionelle 
krav om kvalificering – tekstualiserede, dvs. realiserede genresystemer.  
 
Hvis dette var tilfældet, ville jeg hævde, at der her ligger et mulighedsfelt med henblik 
på udvikling af en sprogbaseret skrivepædagogik, også i en dansk kontekst.  
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Analysebilagene er derfor meget omfattende. Dette skyldes naturligvis først og 
fremmest at projektet er et pædagogisk projekt: Den triadiske analysemodel  gør det 
muligt i et overordnet genreteoretisk perspektiv at indkredse ikke blot det 
pædagogiske forløbs deltagere (’hvem’), dialogen og relationerne mellem disse; men 
også det pædagogiske forløbs felt (’hvad’) og udviklingsmetode (’hvordan’). Disse tre 
dimensionerer naturligvis indbyrdes tæt forbundne, men de kan udmærket vægtes 
forskelligt afhængigt af det specifikke analytiske perspektiv. En analyse af læse-
patient-samtaler vil f.eks. vægte samtaleparterne højere end det emne, der tales om; 
en analyse af et forskningsmateriale om AIDS-medicin vil sandsynligvis vægte de 
konkrete resultater af materialet frem for formidlingen af dem osv. Men en analyse af 
et pædagogisk forløb har – som det vil blive demonstreret - brug for alle tre 
perspektiver.     
 
Analysernes omfang skyldes desuden at mine data – i forhold til metoden – er 
omfangsrige. Materialet omfatter to sprog og to pædagogiske kulturer, klassesamtaler 
og skriftlige besvarelser. Desuden omfatter det – hvad megen diskurs- og 
samtaleanalyse ikke medregner – et fagdidaktisk perspektiv: Jeg analyserer ikke 
klasserummet som et samtalerum, hvor alting kan ske. Jeg fokuserer på 
kontaktzonen i elevernes og lærerens tekstualiseringsproces; på hvordan elever og 
lærer tekstualiserer og kontekstualiserer; hvilke potentialer og resurser de udvælger; 
hvilke aktiviteter læreren involverer eleverne i med henblik på udvikling af deres 
bevidsthed om tekster og tekstproduktion; og endelig hvordan disse processer 
mødes/imødekommes med/i elevernes selvstændige tekstkonstruktion og i lærerens 
feedback. 
 
 
 1.4.1 Valg af australske SPIF  som  mulige curriculum makrogenrer 
 
Valget af eksempler på australske SPIF er de forløb, der i Australien finder sted i et 
særligt sprogpædagogisk regi: ”The functional approach”, dvs. forløb, der grundlæg-
gende bygger på undervisning i funktionel grammatik og genrer. Den sprogpædago-
gik, der er karakteristisk for denne form for undervisning beskrives i kapitel 3. Her 
skal blot  introducerende  anføres: 
Skrivepædagogiske, introducerende forløb i de observerede australske klasser kan 
identificeres som en central del af modersmålsundervisningen og ESL-undervisningen, 
men også af anden faglig undervisning med skriftlig disciplin.  Mine observationer og 
mine transskriptioner af de enkelte timer gør det muligt at identificere strukturelle lig-
heder og forskelle på tværs af niveauer og fag. Skønt pædagogik, forløbenes varighed 
og kombinationsmuligheder er forskellige, er det muligt at identificere de skrivepæ-
dagogiske forløb som karakteristiske for genrepædagogikken og dermed som mulige 
curriculum makrogenrer, og derfor har jeg lånt genreteoriens terminologi til at be-
skrive timernes opbygning: 
 
Begrebet element91 anvendes til at beskrive den skematiske trindeling af timen. På 
trods af variationer kan jeg iagttage tre elementer som kan identificeres funktionelt i 
de observerede SPIF. Af de mange observerede forløb har jeg valgt fem ud som på 
tværs af fag og niveauer viser den genreform, som kan betegnes ’the functionel ap-
proach.’  

                                    
91 Se Christie 1989, 1994, 1997, 1999. 
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De øvrige, Chris’ SPIF  fandt sted i en 10 klasse i fysik, Ginnys SPIF fandt sted i en 
ESL- 5. klasse, Joannas SPIF  fandt sted i en ESL- Year 12 klasse.  
 
Som karakteristiske eksempler på australske SPIF er to forløb udvalgt til analyse: 
Stellas SPIF og Shirleys SPIF. Shirleys SPIF fandt sted som led i modersmålsundervis-
ning (engelsk) i en 10. klasse, Stellas SPIF fandt sted i en ESL-klasse (engelsk som 2. 
sprog) på 11. klassetrin.92  
 
De to SPIF er valgt af tre grunde: For det første fordi det med henblik på 
analysemetoden ikke har været muligt at få tid og rum til at analysere alle de 
observerede forløb multifunktionelt; dels fordi de valgte SPIF som forløb er klare 
udtryk for genrepædagogikken (ikke nødvendigvis de bedste i rækken af observerede 
forløb), samtidig med at de gensidigt kan belyse genrepædagogikkens styrke og 
svagheder; og endelig er de to SPIF valgt, fordi de niveaumæssigt ligger nærmest det 
danske SPIF. Den sidste begrundelse har ikke været den afgørende, fordi det ikke er 
hensigten med analysen at beskrive skrivepædagogiske forløb på et specifikt niveau. 
Dertil er der alligevel for denne analyse kulturelt og institutionelt betragtet flere 
forskelle mellem de to genstandsområder, end pladsen tillader mig at komme ind på.  
Afgørende har det i stedet været at der har været tekstmateriale nok til at vise så 
mange sider som muligt af de genrepædagogiske strategier.  
 
klasse ESL English ESL ESL Science 
niveau year 11 year 10 year 12 year 5 year 10 
lærer Stella Shirley Juanna Ginny Chris 
Opgaveorien- 
tering 

     

Kontekstuali- 
sering 

Faser:     

 (Orientering) 
Agenda 

Orientering 
Agenda 

Orientering 
Agenda 

Orientering 
Agenda 

Orientering 
Agenda 

 feltaktivering 
feltopbygning 
klassifikation 
klasseresearch 

feltaktivering 
klassifikation 
artikellæsning 
klasseresearch 

feltaktivering 
indiv./gruppe 
klassifikation 
artikellæsning 

feltaktivering 
klassifikation 
klasse- 
research 

feltaktivering  
klassifikation 
eksperimen-
ter                 

Opgavespeci-
fikation 

diskussions-
essay 
 

kunstanmel-
delse 
 

essay 
 

diskussions-
essay 
 

rapport  

Tekstualise-
ring 

Faser:     

 genrebaseret: 
Dekonstruc- 
tion/ 
rekonstruction 
Joint 
construction, 
Ekspansion 

genrebaseret: 
Dekonstruc- 
tion/ 
rekonstruction 
Joint 
construction, 
Ekspansion 

genrebaseret: 
Dekonstruc- 
tion/ 
rekonstruction 
udkast 
skrive- 
konference 

genrebaseret: 
Dekonstruc- 
tion/ 
rekonstruction 
Joint 
construction 
Ekspansion 

genrebaseret: 
Dekonstruc-
tion/ 
rekonstruc-
tion 
Joint 
construction 

                                    
92 I Australien er den gymnasiale uddannelse 2-årig (Year 11 og year 12). Denne ’senior 
 secondary’ uddannelse ligger ofte på samme skole og varetages af en del af de lærere, der 
også underviser på ’Junior Secondary’ niveau. Undervisning i funktionel grammatik finder visse 
steder sted igennem et helt ’secondary’ forløb, dvs. f.eks. på en skole i SA fra 8. til 12.skoleår. 
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udkast Oplæsning Ekspansion Oplæsning Ekspansion 
Opgave:  
Selvstændig 
konstruktion 

(skriftlig) (skriftlig) (skriftlig) (skriftlig) (mundtlig) 
 

 
Tabel 1  Elementer i et  SPIF byggende på funktionel genrepædagogik 
 
 
I analysen af Stellas SPIF indgår desuden 4 skriftlige elevbesvarelser. Disse opgaver 
skal ikke illustrere effekten af undervisningen (dvs. hvor meget eleverne har lært!). 
Det er heller ikke opgaven her, f.eks. at påvise fejltyper i tekster skrevet af elever 
med forskellig kulturel baggrund. Betydningen af analysen af de skriftlige 
elevbesvarelser ligger i en mulig påvisning af den logiske sammenhæng mellem det 
mundtlige og det skriftlige element i Stellas SPIF,93 med henblik på en karakteristik af 
genrepædagogikken. Elevbesvarelserne fik ikke kritisk feedback.   
 
 
1.4.2 Valg af det danske SPIF 
 
Det danske SPIF  fandt sted i en 1G matematikerklasse i faget dansk. 
Dette analyserede danske SPIF er ikke valgt med udgangspunkt i nogen specifik pæ-
dagogisk model. I modsætning til den australske kontekst hvor såvel læreruddan-
nelse, undervisningsmateriale og forskning er forbundet, er dette ikke tilfældet med 
den form for dansk skrivepædagogik, som jeg har observeret. Det danske SPIF ud-
springer hverken af forsøgsvirksomhed eller på grundlag af en specifik skrivepædago-
gisk orientering. Og det er udtryk for et tilfældigt valg. Det eneste princip overhovedet 
bag valget har været, at den pågældende lærer har en lang erfaring med undervisning 
i gymnasiet. Valget af dette SPIF kan også begrundes i, at det er en type forløb, som 
er umiddelbart genkendelig fordi, den er en del af min egen skolekultur. Men for at 
kunne foretage iagttagelser, er det nødvendigt med en særlig optik. Det er en kends-
gerning – som beskrevet i kapitel 1 – at jeg i starten af min observation af det au-
stralske materiale også betragtede dette som ’genkendeligt’, indtil jeg fik beskrevet (i 
form af læsning og undervisning) hvad det i grunden var, jeg så. Det er en vigtig po-
inte i denne afhandling, at jeg ikke var i stand til at redegøre for observationerne før 
jeg besad et metasprog til at gøre dette med. Med hensyn til det danske SPIF ville 
hverken læsning eller undervisning bringe mig nærmere en forståelse af, hvad jeg så. 
For sådant materiale findes ikke. I stedet anvender jeg den optik, som er udviklet på 
baggrund af SFL. Denne optik er naturligvis kun én mulighed. Men jeg har valgt den, 
fordi den i den grammatiske analyse kommer tættere på stilladseringsprocesser end 
noget andet, jeg har stiftet bekendtskab med, og fordi den fokuserer på elementer i 
en stilladsering, som jeg finder centrale og afgørende for en skrivepædagogik. 
Desuden muliggør den en kortlægning af skrivepædagogikkens kontekstuelle 
betingelser set i en anden, alternativ konstruktion. 
I analysematerialet indgår et sæt stile, som læreren gav karakter og kritisk feedback i 
form af skriftlige kommentarer. Læreren opdelte sættet i 3 niveauer, hvoraf 6 
karakteristiske besvarelser (2 fra hvert niveau) her er analyseret multifunktionelt.  
  

                                    
93 Den logogenetiske udvikling af den pædagogiske tekst beskrives naturligvis nærmere i 
analyserne af Stellas SPIF. 
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1.5  Analysen af SPIF 
 
Som det fremgår har jeg givet de tre analyserede SPIF hver sit navn (eller lærer-
navn94), to australske, Stellas og Shirleys SPIF og et dansk, Dinas SPIF.  
Selve undersøgelsen - den multifunktionelle, lingvistiske analyse af tre SPIF - består 
hver af tre dele, svarende til de tre metafunktionelle systemer: 
Den består af en analyse af begge elementer (mundtlige og skriftlige) med henblik på 
at kunne dokumentere at de analyserede SPIF er curriculum makrogenrer (dvs. et 
logogenetisk tekstforløb omfattende curriculumgenrer, elementer og faser), hvor hver 
af de tre SPIF undersøges for THEME og INFORMATION STRUCTURE (tekstuelt), for 
TRANSITIVITY (eksperientielt) for APPRAISAL og for klassesamtalernes vedkommende 
også for CONVERSATION STRUCTURE (interpersonelt).  
 
 
1.6 Afhandlingens opbygning 
 
De følgende kapitler indledes med to kapitler, der redegør for afhandlingens sprogte-
oretiske og pædagogiske positioner (kapitel 2 og 3), dernæst følger et kapitel som 
fremstiller analysens konkrete redskaber (kapitel 4).   
 
Selve analysen af de tre SPIF (kapitel 5 – 9, kapitel 10, kapitel 11-15) er for hvert 
forløbs vedkommende opbygget i henhold til de tre metafunktioner, således at der 
indledes med en undersøgelse af den tekstuelle dimension i form af en analyse af 
Theme og Information Structure, dernæst følger den eksperientielle dimension i form 
af en analyse af Transitivity og afsluttende følger den interpersonelle dimension i form 
af en analyse af Conversation Structure og Appraisal.  
 
For Stellas og Dinas SPIF gælder det, at analyserne her også omfatter et skriftligt 
element (Kapitel 10 og 16). Dette element analyseres ligeledes multifunktionelt.  
 
I de to afsluttende kapitler sammenholdes klassesamtale og skriftligt element (kapitel 
17) og implikationerne af analyseresultaterne forsøges beskrevet og vurderet (kapitel 
18).  
  
Hele materialet, dvs. i alt fem timers undervisning og 10 skriftlige elevbesvarelser, er 
analyseret multifunktionelt. Samtlige analyser findes i Appendiks I-II og IV. I det 
enkelte kapitel demonstreres og uddybes analysen ved hjælp af karakteristiske og 
repræsentative citater fra analyserne.  
 
 
 
 
 
 

                                    
94 Disse navne er blot navne på forløbene. De pågældende lærere, elever og deres institutioner 
er anonyme i denne afhandling. 
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Figur 2  Faser i afhandlingens struktur 
 
 
 

1. På sporet af  
”The Functional Approach” 

2.Skrivepædagogikkens 
grammatik – 
Problemfelt og design 

3. Sprogbaseret 
læringsteori –  
socialsemiotisk 
læringsteori 

4. Rationale og 
model for 
tekstanalysen 

5. De analytiske 
redskaber – en 
oversigt 

6. 
Stellas SPIF 

7. 
Shirleys SPIF 

8. 
Dinas SPIF 

9. FOUND! 
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     Sprogbaseret læring:  
     Teori og forskning 
 
 
 
 
2.1 To orienteringer 
 
I 1975 skrev Halliday i introduktionen til Learning How to Mean om forholdet mellem 
sprog og læring: 
 
Many teachers in schools and in colleges of Further Education see themselves that ’Educational 
failure is primarily linguistic failure’, and have turned to Linguistic Science for some kind of 
exploration and practical guidance.94  
 
Med disse ord indtog Halliday en position i debatten om lingvistikkens betydning for 
læring i almindelighed, som i årene efter inspirerede især australsk uddannelsesdebat, 
og som i 1980erne igangsatte et omfattende samarbejde mellem lingvister og lærere.   
 
I en vis forstand er udtalelsen et paradoks: Lingvistikkens betydning for læring af 
sprog (fremmedsprog) og for udvikling af skriftsproglige færdigheder havde tidligere 
været ret uomtvistelig. På dette område lød der imidlertid op gennem 1970erne og 
1980erne, i USA, i Australien og i en række europæiske lande, andre toner der tog 
afstand fra lingvistikkens uundværlighed, og som forsøgte at frigøre sig fra den. Disse 
tiltag var som udgangspunkt inspireret af forskellige versioner af poststrukturalistisk95 
kritik af  en traditionel opfattelse af subjektivitet og betydning.96 Men også inden for 
teoretisk lingvistik er fokus på sprogets semantiske komponent et nyere fænomen. 
Denne måtte medtænkes, hvis lingvistikken skulle have nogle pædagogiske anvendel-
sesmuligheder. 
 

                                    
94 Halliday 1975 (Introduction) Kursiv i originalteksten. 
95 Poststrukturalisme forstås her som den sprog- og betydningskonception, der bl.a. udsprin-
ger af Derridas Saussurekritik; begreber som ’differance’, logocentrisme, opfattelser (udfoldet i 
f.eks. postmoderne amerikansk litteraturteori (Fish, Iser og debatten mellem disse) hvor ud-
gangspunktet er at ordet/ytringen/teksten systematisk undviger (forskyder) en fikseret betyd-
ning. Debatten går derfor på ’hvor’ betydningen da ’befinder sig’, i  læse ren/læsningen, i tek-
sten, uden for begge? Debatten er genoptrykt i Cobley 1996:405-434. 
96 F.eks. citerer Sullivan 1995:441 Crowley (1989) og Faigley (1986) for at hævde at ”the ad-
vent of postmodernism has eliminated any possible role within composition for linguistics.” 

Kapitel 2 
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 2.1.1 Den semantiske komponent i sprogpædagogik 
 
Fra II. Verdenskrig til midten af 1970erne er sprogundervisning domineret af Bloom-
fields immediate constituent analysis. Formålet med denne analyse er at beskrive 
sætningers struktur uden nogen henvisning til betydningen, hvilket Bloomfield og ef-
terfølgere mener er et felt, som antropologer og sociologer må tage sig af.97 Fra mid-
ten af 1950erne introduceres Chomskys transformationsgrammatik eller generative 
grammatik, som dog heller ikke sætter megen fokus på sætningernes betydning. 
Først i 1960erne præsenterer Chomsky (på basis af Katz og Fodors arbejde98) en se-
mantisk komponent til sin model. Og i slutningen af 1960erne bliver ’betydning’ et re-
spektabelt forskningsområde i mainstream-lingvistikken.  Med henblik på sprogpæda-
gogik får denne udvikling stor betydning fra begyndelsen af 1970erne, hvor forskellige 
projekter får navnet ’funktionel’ eller lignende, tilskyndet af Europarådets forskning og 
udvikling af en europæisk model for moderne sprogundervisning for voksne. Tids-
mæssigt kan man sige at projektet slår igennem med Den 3. internationale kongres 
for anvendt lingvistik i København (1972).99  
 
De første lærebøger bygger ikke meget på Chomskys transformationsgrammatik, men 
i højere grad på den semantiske komponent, som Chomsky udvikler i 1965 (Aspects 
of the Theory of Syntax) og delvis på Hallidays systemfunktionelle grammatik. Halli-
day er optaget af en semantisk baseret grammatik. Som sin lærer Firth og antropolo-
gen Malinowski har Halliday et funktionelt syn på sproget. Karakteristisk for Hallidays 
grammatik er det holistiske perspektiv, hvor grammatisk analyse ikke kun foregår på 
sætningsniveau,’bottom up’, i form af kombinationsregler, men også på tekstniveau, 
’top down.’  
Halliday tilføjer, byggende på Malinowski og Firth, desuden et kontekstniveau til sin 
model. Han bevæger sig dermed ind i et sociolingvistisk og et sprogfilosofisk felt. 100 
Tilføjelsen af kontekstniveauets er for sprog- og grammatikundervisning ensbety-
dende med en grundlæggende kritik af den traditionelle, dekontekstualiserede, ’bot-
tom up’ grammatik.  
 
 
2.1.2 Poststrukturalismen 
 
Kritikken af lingvistikkens dekontekstualiserede sprogopfattelse som basis for en 
sprogpædagogik får også næring fra en anden vinkel. Ideer baseret på især de fran-
ske filosoffer Lacan og Derrida, retter sig i 1970erne og 80erne især mod hele grund-
laget for den lingvistik der er udviklet på basis af Saussures’ strukturelle lingvistik og 
tegnteori. Med begreber som differance og logocentrisme indledte Derrida sit korstog 
mod den vestlige verdens forestilling om betydning og betydningsproduktion. I stedet 

                                    
97 Melrose 1995:1. Bloomfield forfægter således en sprogopfattelse, der bygger på Saussures 
strukturelle lingvistik. 
98 Katz and Fodor 1963. Mit hovedfagsspeciale (1975: Litterær semantik) var bl.a. et forsøg på 
at udvikle en semantisk beskrivelsesmodel baseret på Katz og Fodor ’semantiske markører’ på 
litterære tekster.  
99 Melrose 1995:2. Wilkins 1972. 
100 F.eks. sociolingvisten Hymes begreb ‘communicative competence’ byggende på et lignende 
kontekstbegreb, og pragmatikken (Austin og Searle). Hallidays kontekstbegreb uddybes i kapi-
tel 3. 
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opbygger han en filosofi, der har forskellen og frembringelsen af forskelle som grund-
læggende kategori. Sproget er en proces (écriture), der skaber betydning ved hele 
tiden at skabe forskelle.101 Lacan lancerer den opfattelse, at det ubevidste er struk-
tureret som sprog, dvs. det er en struktur, der som sproget er styret af en stadig 
markering af forskelle.102 En sprogpædagogik (herunder også en litteraturpædagogik), 
der baseres på disse poststrukturelle tanker, opfatter derfor ikke sproget eller teksten 
som havende en fast og fikseret betydning, som eleverne kan tilegne sig. Tankerne 
får derfor grundlæggende konsekvenser for forståelsen af viden og læring som pro-
dukt og proces, og for opfattelse af forholdet mellem lærer- og elevroller i læreproces-
sen. Også en sociolog som Bernstein kan (sammen med Bourdieu og Foucault) på 
denne baggrund karakteriseres som værende i overensstemmelse med en poststruk-
turalistisk tankegang. Hos Bernstein er det ikke forskellen men ’grænsen’, der er den 
grundlæggende metafor for begrebsudviklingen af pædagogisk anordning og pædago-
gisk diskurs.103 For Halliday104 refererer tekst eller diskurs til virkeligheden (erfarin-
gen) således som virkeligheden opfattes og formes i skikkelse af historisk og socialt 
konstruerede måder at skabe betydning på.  
 
De nye tanker udvikler sig ikke blot i retning af nye lingvistiske teorier og sprogpæda-
gogikker; de indgår i en lang række kulturelle sammenhænge i den samtidige livsan-
skuelsesdebat, hvis praktiske former (kunst, litteratur, arkitektur osv.) går under 
navnet postmodernisme. Det kan derfor være vanskeligt i en beskrivelse af post-
strukturel inspireret sprogpædagogik at adskille denne fra en postmodernistisk inspi-
reret pædagogik. Dette er selvfølgelig især tilfældet for den pædagogiske praksis, der 
har vendt sig fra lingvistikken, og som endog aldrig har taget udgangspunkt i den.   
Her skal først den konkrete konsekvens af de poststrukturelle tanker beskrives. Op-
gøret med traditionel grammatikundervisning: 
 
 
2.1.3 Opgør med regelgrammatikken 
 
Opgøret, som var rettet mod traditionel grammatikundervisnings regelterperi, skabtes 
på baggrund af mangeårige forskningsprojekter, af hvis resultater det fremgik, at re-
gelgrammatik og sprogudvikling ikke har noget med hinanden at gøre, og at gramma-
tikundervisning endog er skadelig for den sproglige udvikling:105  
 
The study of traditional school grammar (i.e. the definition of parts of speech, the parsing of 
sentences, etc.) has no effect on raising the quality of student writing (…) Taught in certain 
ways, grammar and mechanics instruction has a deleterious effect on student writing. In some 
studies a heavy emphasis on mechanics and usage (e.g. marking every error) resulted in sig-
nificant losses in overall quality. School boards, administrators and teachers who impose the 
systematic study of traditional school grammar on their students over lengthy periods of time 
in the name of teaching writing do them a gross disservice which should not be tolerated by 
anyone concerned with the effective teaching of good writing.106 

                                    
101 Derrida (1967) De la Grammatologie.  
102 Lacan (1966) Écrits. 
103 Om Bernsteins relation til post-strukturalismen se f.eks. Chouliaraki 2001: 46ff. 
104 Jfr. f.eks. titlen på Halliday & Matthiessens nyeste bog  ”Construing Experience Through 
Meaning (1999). 
105 F.eks. Braddock-rapporten 1963; Hillocks 1986; Krashen 1982. 
106 Hillocks 1986:248. 
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Zebroski beskriver ’The great American Grammar Controvercy’ (som går tilbage til 
1920erne) som en konflikt der har rod i politiske magtforhold, og som ofte tilspidses i 
perioder, hvor samfundet forandres. I USA har pro-grammatikerne ofte været forbun-
det med den diskurs som var bange for, at de klassiske sproglige og litterære færdig-
heder var på retur (f.eks. på grund af en stigning af antallet af andre sprog end en-
gelsk i skolen), mens anti-grammatikerne har været forbundet med skolereformsbe-
vægelser, f.eks. procesorienteret skrivepædagogik og ’Whole Language Movement’ i 
1970erne og 1980erne. Zebrovski introducerer Bakhtin og Volosinov107 i debatten og 
citerer dem for at understrege, hvorledes abstrakt sprogteori er forbundet med den 
herskende klasse. 
 
Grammar  is (…) a rule-governed system, that finds its best examples in the ruling languages 
of those in power or in the systematicity of the alien world which is no longer used in the daily 
life of the people.108 
 
Ikke mindst anvendelsen af latinske begreber i grammatikken er et eksempel på den 
afstand der er mellem levende sprog og grammatik. Volosinov siger ikke at vi af den 
grund ikke skal undersøge sproget. Men der ligger en falsk sikkerhed i forestillingen 
om at man lærer sprog ved hjælp af grammatiske regler. Lingvistikken undersøger 
levende sprog som om det var dødt sprog og modersmål som om det var fremmed-
sprog , siger Volosinov. 109 
 
Med andre ord er grammatik i sprogundervisningen monologisk og abstrakt. Men det 
er jo ikke lærernes skyld. Zebrovski påpeger et påfaldende problem i denne gramma-
tikdiskussion. Skolelærerne glimrer ved deres fravær i denne. De står dagligt for skud, 
for det falder tilbage på dem, hvis eleverne skriver og læser dårligt, og dette stigende 
sociale og professionelle pres får dem - af mangel på bedre - til at hente regelgram-
matikken frem.  
 
Faced with this gross overwork and with growing social and professional pressure to enforce 
the basics, teachers were forced to evolve strategies and protect themselves from insanity and 
to get on with the work (…) The new emphasis upon mechanical correctness grew out of the 
furor over ’illiteracy’ (…) but also out of the understandable need of teachers to somehow deal 
with their huge stacks of student themes.110 
 
 
2.1.4  Produkt og proces 
 
Også forsøg på at udvikle en funktionel, semantisk baseret sprog- og grammatikun-
dervisning111 møder allerede i 1980erne kritik fra et andet hold: Den såkaldt proces-
orienterede sprogpædagogik, som f.eks. Breen og Candlin repræsenterer.  I beskrivel-

                                    
107 Jeg tager i denne afhandling ikke stilling til forholdet/evt. identitet mellem Bakhtin og  Volo-
sinov, jfr. f.eks. Holquist 1981:xxvi. 
108 Zebrovski 1994:323. 
109 Volosinov 1973:77.  
110 Zebrovski 1994:325. Zebrovski citerer Robert Connor 1985:67 I: Mechanical correctness as 
a focus in composition instruction. College Composition and Communication 36 (1).  
pp. 61- 72. 
111 Jfr. afsnit 3.1.1. 
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sen af Breen og Candlins tanker er en poststrukturalistisk kritik af traditionel sprogun-
dervisning klart markeret.  
 
At lære sprog er for dem at lære at kommunikere som medlem af en særlig sociokul-
turel gruppe. Derfor er de sociale konventioner der styrer sproglig form og adfærd 
centrale i læringsprocessen. Men disse sociale konventioner er ikke entydige og givne. 
De er variable i praktisk sprogbrug. Der er således typisk et spændingsforhold mellem 
etablerede konventioner og konkrete muligheder for at modificere disse konventioner 
med et særligt kommunikativt mål for øje. For Breen og Candlin er tilføjelsen af en 
sociolingvistisk komponent derfor ikke tilstrækkelig, fordi denne som sådan ikke ænd-
rer på opfattelsen af, at sprogundervisning er ensbetydende med tilegnelse af et pro-
dukt. Også ’funktioner’ har en tendens til at blive entydige syntaktiske regler eller 
grammatiske kategorier. For Breen og Candlin er lingvistisk baseret sprogundervisning 
produkt- og lærerorienteret (jfr. udtrykket ’sprogindlæring’, ’sprogtilegnelse, language 
acquisition). Dens mål er under alle omstændigheder at eleven tilegner sig en række 
bestemte sproglige, kommunikative færdigheder som kan opstilles i en taxonomi.  
Breen og Candlin går derimod ind for en sprogpædagogik der udvikler (jfr. udtrykket 
’sprogudvikling’, language development) kommunikative færdigheder i fortolkning, 
personligt udtryk og udveksling. Formålet med at lære sprog er  en proces som vokser 
ud af interaktionen mellem elever, lærere, tekster og aktiviteter.112 
 
I en sådan pædagogik har eleven stor indflydelse. Indholdet af denne undervisning 
kan derfor ikke på forhånd defineres. 
 
(…) content is selected by learners and teachers so that the learner can ’use’ the content of the 
curriculum as the ”carrier” of his process competence and as the provider of opportunities for 
communicative experiences through which personal routes may be selected and explored as a 
means to the ultimate target competence.113  
 
Elevens kommunikative færdigheder vil på den baggrund kunne udvikles i et klasse-
rum med sit eget kommunikative potentiale; hvor samarbejde og forhandling, fortolk-
ningsfællesskab er selve klasserummets resurse og kommunikative potentiale.  
 
Klasserummet er 
 
(…) meeting-place of all other resources – learners, teachers, and texts (each of which) has 
sufficiently heterogeneous characteristics to make classroom-based negotiation a necessary 
undertaking.114 
 
For Candlin kan man derfor helt enkelt tale om to ‘ideologiske’ målforestillinger for 
sprogpædagogik. Den ene form er idealistisk, med en statisk, ’ydre’ forestilling om 
virkeligheden; den anden – som han vedkender sig – er personlig og procesorienteret. 
 
I overensstemmelse med Volosinov kan Candlin derfor beskrive de to projekters for-
skellige formål: Den førstnævnte har som politisk formål at opretholde en bestemt  

                                    
112 Breen and Candlin 1980:95. 
113 Breen and Candlin 1980:102 i ‘The essentials of a communicative curriculum in language 
teaching’. I: Applied Linguistics 1.2,pp 89-112; her citeret af Melrose 1995:10. 
114 Ibid:98-99, her citeret af Melrose 1995:10. 
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social orden, mens den anden udfordrer dette verdenssyn ved at deltagerne i praksis 
og refleksion stiller spørgsmål til denne virkeligheds indhold og struktur.115 
 
På trods af en bred enighed om kritikken af traditionel grammatikundervisning er 
Candlins projekt dog for vidtgående for nogle, f.eks. Widdowson som kritiserer en så-
dan fremgangsmåde  er problematisk, idet den ikke er i stand til at fokusere på kon-
krete læringsmål:  
 
Freedom of action (…) is anyway only meaningful when bounded by constraint of one kind or 
another; without such constraint, initiative tends to dissipate in anomie, a state of disorienta-
tion and normlessness.116 
 
Widdowson problematiserer således muligheden for at gøre klasserummet til et post-
moderne åbent rum. Men tilbage står trods alt påpegningen af en produktorienteret 
pædagogiks begrænsninger og kravet om en sprogpædagogik, der både tager højde 
for interaktionens og den sociale konteksts betydning for den sproglige udvikling.  
At tilegne sig viden om sprogets grammatiske strukturer er ikke tilstrækkeligt, når det 
gælder tilegnelse af et fremmedsprog. Som Littlewood  påpeger, er den, der beher-
sker sætningsstrukturer godt ikke nødvendigvis også den bedste til at kommunikere 
på et fremmedsprog. Det er derimod ofte den, som overordnet er i stand til at tage 
højde for hele kommunikationssituationen, herunder deltagernes forudsætninger, og 
som er i stand til at foretage hensigtsmæssige valg i forhold til situationen.117 
 
Littlewoods opfattelse her betyder også en forandring af en ren produktorienteret op-
fattelse af sprogpædagogik mod en mere proces- eller udviklingsorienteret opfattelse 
af, hvad en sprogpædagogik skal  bygge på.  
For hans formulering gælder jo ikke blot fremmedsprogspædagogikken. Påpegning af 
den sociale konteksts betydning som baggrund for sproglig udvikling er udtryk for en 
generel læringsteoretisk position.  
 
 
2.1.5  Ud af grammatikken – eller ind igen på en anden måde 
 
At give lærerne en stemme i sprogdiskussion og -pædagogik har været central i den 
australske debat, som Halliday henviser til. Men kritikken af traditionel regelgramma-
tik er lige så vital i Hallidays projekt.  Når lærere og pædagoger, ifølge Halliday, søger 
støtte i lingvistikken, skyldes det uden tvivl også den lærersituation som Zebrovski 
beskriver oven for. Det ovennævnte paradoks skyldes, at de som ønsker lingvistikken 
ud af sprogstudiet, og de sprogpædagoger der ønsker lingvistikken ind igen på basis 
af Hallidays teori,  har samme udgangspunkt, men forskellige løsninger. Grundlaget 
for begge positioner er, foruden kritikken af traditionel grammatikundervisning, på-
pegningen af at sprogpædagogik må knytte sig til sprogbrug  snarere end til abstrakte 
regler. Men fælles for begge positioner er også opfattelsen af sprogets sociale rolle 
som fundamental for menneskelig udvikling, og dermed opfattelsen af kontekstens 
betydning for denne udvikling.  

                                    
115 Candlin 1984:30 i ’Syllabus design as a critical process’. I: Brumfit (1984) General English 
Syllabus Design. Oxford. Pergamon. Her citeret af Melrose 1995:11. 
116 Widdowson 1984:25, jfr. Melrose 1995:15. 
117 Littlewood 1981:4. I: Communicative Language Teaching.Cambridge University Press. Her 
citeret af Melrose 1995:18. 
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I  bogen Language as Social Semiotic skriver Halliday 
 
A social reality (or a ’culture’) is itself an edifice of meanings – a semiotic construct. In this 
perspective, language is one of the semiotic systems that constitute a culture;(…) This (…) 
means interpreting language within a sociocultural context, in which the culture itself is inter-
preted in semiotic terms – as an information system, if that terminology is preferred. 
(…) The contexts in which meanings are exchanged are not devoid of social value; a context of 
speech is itself a semiotic construct, having a form (deriving from the culture) that enables the 
participants to predict features of the prevailing register, and hence to understand one another 
as they go along. 118 
 
I Hallidays understregning af sproget som en socialsemiotisk konstruktion og i opfat-
telsen af, at denne konstruktion er sprogbrugeres egen måde at skabe betydning og 
gensidig forståelse på, ligger han – i sin egen sprogbrug – på linje med en lang række 
teoretikere, der vil betegne sig selv ’socialkonstruktivister’.119 Men Halliday tilføjer et 
vigtigt aspekt til denne opfattelse af interaktionens rolle i betydningsproduktion:   
 
But they do more than understand each other, in the sense of exchanging information and 
goods-and-services through the dynamic interplay of speech roles. By their everyday acts of 
meaning, people act out of the social structure, affirming their statuses and roles, and estab-
lishing and transmitting the shared systems of value and of knowledge.120 
 
På linje med en socialkonstruktivistisk tankegang ligger et begreb om fællesskab 
(community) også bag Hallidays forståelse af betydningsproduktion. Men når Halliday 
skriver at mennesker producerer betydning på baggrund af den sociale struktur, tilfø-
jer han en opfattelse af difference som ikke er et generelt – postmoderne - begreb om 
betydningsspil, men et socialt funderet begreb. Tilføjelsen kombinerer en poststruk-
turalistisk opfattelse af betydningsproduktion (som en ikke-på-forhånd-defineret, dy-
namisk, interaktiv konstruktionsproces) med et kritisk, sociolingvistisk perspektiv som 
også har betydning for Hallidays forståelse af forholdet mellem sprog og læring.  
 
Forskellen mellem de to orienteringer kommer da til at dreje sig om forståelsen af 
målet for en sproglig udvikling og dermed for sprogpædagogikken. Denne forskel ud-
møntes i debatten ideologisk i diskussionen om forholdet mellem proces og produkt: 
Begge orienteringer retter sig kritisk mod en traditionel produktorienteret sprogpæda-
gogik. Antigrammatikerne vælger som konsekvens en procesorienteret pædagogik, 
mens den pædagogik der bygger på SFL fastholder nødvendigheden af at arbejde med 
såvel produkt som proces. Det andet aspekt i diskussionen drejer sig om forståelsen 
af betydningsproduktionens grundlag: Interaktionen. 
 
To teoretikere indgår ofte med forskellig vægt i redegørelser for sprogbaserede læ-
ringsteoretiske positioner i de seneste år – også i en skandinavisk sammenhæng. Den 
ene er psykologen og læringsteoretikeren Vygotsky, den anden er sprog- og litteratur- 
 

                                    
118 Halliday 1978:2. 
119 Her betegner begrebet den forestilling om læring baseret på Vygotsky, at læring konstrue-
res i social interaktion. Jfr. f.eks. Wertsch, Wells, Wenger, Nystrand. Se afsnit 3.3 i denne af 
handling. 
120 ibid. 
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teoretikeren Bakhtin.121 Men også læringsteoretiske positioner baseret på SFL er ud-
viklet  med inspiration i de to teoretikeres arbejde. Der er dog væsentlige forskelle på 
den måde denne inspiration giver sig udtryk.  
 
I min uddybende præsentation af sprogbaseret læringsteori vil jeg, som baggrund for 
de pædagogiske forskningsprojekter, som denne afhandling er inspireret af og bygger 
på, gøre rede for nogle af de grundlæggende begreber som læsningen af  Vygotsky og 
Bakhtin har bidraget med i SFL-baseret læringsteori og dermed for genrepædagogik-
ken. Denne retning vil jeg - på baggrund af Hallidays ovenstående formuleringer - be-
nævne socialsemiotisk læringsteori.  
 
For at sætte denne i perspektiv, vil jeg også beskrive hvorledes Vygotsky og Bakhtin 
har inspireret den retning, som især har gjort sig gældende i amerikansk (Nystrand, 
Zebroski, Halasek) og nordisk (specielt norsk (Dysthe, Hoel, Smidt og andre) pæda-
gogisk forskning. Denne retning vil jeg benævne nydialogisk læringsteori. Min beskri-
velse og karakteristik af nydialogismen vil her være en overordnet karakteristik og 
langt fra nogen udtømmende beskrivelse. Formålet med beskrivelsen er at indkredse 
retningens grundlæggende positioner, ikke at yde den enkelte forsker retfærdighed. 
Beskrivelsen vil især baseres på nyere fremstillinger. 
 
I den samlede redegørelse vil vægten således ikke blive lagt på en primær læsning af 
de to teoretikere, Vygotsky og Bakhtin, men derimod på de to orienteringers rekon-
tekstualisering af centrale begreber i henholdsvis Vygotskys og Bakhtins arbejde.    
 
Anden del af kapitlet indeholder en karakteristik af eksempler på forskningsbaserede 
undervisningsprojekter og analyser af undervisning, som reflekterer de sociosemio-
tiske læringsteoretiske og pædagogiske positioner,122der er baggrund for denne af-
handlings analyseprojekt.  
 
 
2.2  Sprog og kontekst – i et udviklingsperspektiv 
 
2.2.1 Vygotsky  
  
Et forsøg på at placere forholdet mellem tanke og sprog i kontekst konstitueret af dy-
namiske sociale interaktionsprocesser findes i Vygotskys arbejde og hans to medar-
bejdere Luria og Leontev. Vygotsky tager afstand fra Piagets påstand om, at børn, før 
de kunne bruge sproget i en social sammenhæng, måtte igennem et egocentrisk sta-
dium. Vygotsky demonstrerer via en række eksperimenter, at ’egocentrisk’ tale er 
stærkt påvirket af den sociale kontekst som den fremføres i.  
 

                                    
121 F.eks. Emerson 1983; Hardcastle 1994; Hunt 1994; Wertsch 1985, 1998; Mercer 2000; 
Nystrand 1997; Wells 1999, 2001; Ivanic 1997; Gollin 1999; Halasek 1999; Ritchie 1998; 
Zabroski 1994;  
122 Disse analyser skal ses som modsætninger til f.eks. forsøgsbeskrivelser, idet de er udført af 
uafhængige forskere, som ikke selv har været direkte involveret i undervisningen. 
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Vygotsky concluded that egocentric speech was not, as Piaget had suggested, a compromise 
between autism and reluctant socialization, but rather the direct outgrowth (or better in-
growth) of speech which had been from the start socially and environmentally oriented.123 
 
For Vygotsky  er fokusskiftet fra autistisk egocentrisk tale til den sociale kontekst dog 
kun en lille del af et større projekt: Han vil demonstrere, at sprog og bevidsthed beg-
ge er indlejret i et socialt aktivitetssystem. I modsætning til vestlige psykologer som 
fokuserer på det enkelte barn, fokuserer Vygotsky på interaktionsprocessen mellem 
barnet og dets lærer. Den basale antagelse i Vygotskys læringsteori er at instruktion 
og udvikling hverken er to fuldstændigt uafhængige processer, ej heller en en-
keltstående proces. Der tale om to processer, der indeholder en kompleks gensidig-
hed.124 
 
Vygotsky gør hermed op med behaviorismens opfattelse af læring som bestående af 
kvantitative forandringer i form af forøgelse, formindskelse eller omgrupperinger af 
grundlæggende bestanddele. For Vygotsky består udvikling af kvalitative forvandlin-
ger.125 Måden dette foregår på er gennem sociale interaktioner, der medfører, at no-
get nyt indbygges i det, som allerede er og potentielt er i færd med at blive til noget.  
 
For Vygotsky er opgaven ikke at finde ud af at måle, hvor meget barnet ved før en 
test (barnets aktuelle udviklingsniveau), men derimod at undersøge barnets evne til 
at interagere med sin lærer (eller forældre) og i denne interaktion dets evne til at ud-
vide og overskride sin aktuelle viden. Med begrebet om zonen for nærmeste udvikling 
menes  
 
(…) the distance between the actual development level as determined by independent problem 
solving and the level of potential development as determined through problem solving under 
adult guidance or in collaboration with more capable peers.126 
 
Vygotsky hævder, at  
 
(…) what is the zone of proximal development today will be the actual developmental level 
tomorrow.127  
 
Det er i et miljø, hvor der foregår et samarbejde med en voksen eller mere kompetent 
person, at børn lærer at drage fordel af at bruge redskaber. Det paradigmatiske ek-
sempel på zonen for nærmeste udvikling er barnets tilegnelse af sprog. Ord er ek-
sempler på redskaber, der fungerer som medierende størrelser. Sproget er derfor lige 
fra starten en del af interaktionen, et aktivitetssystem, hvor udvikling af hvad Vy-
gotsky kaldte højere mentale funktioner - kan finde sted. Begrebet semiotisk medie-
ring er derfor – sammen med zonen for nærmeste udvikling – centrale begreber i Vy-
gotskys tænkning.  
 
 
 

                                    
123 Emerson 1983:10-11. 
124 Vygotsky 1987:209. 
125 Tønnes Hansen 1999:19. 
126 Vygotsky 1978:86. 
127 Vygotsky 1978:87. 
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2.2.2  Stilladsering 
 
Vygotskys forståelse af zonen for nærmeste udvikling bliver af bl.a. Bruner be-
grebsliggjort med begrebet ’scaffolding,’128  dvs. stilladsering eller stilladsbygning. 
Bruner beskriver stilladsbygning som 
 
(…) the steps taken to reduce the degrees of freedom taken in carrying out some task so that 
the child can concentrate on the difficult skill she is in the process of acquiring.129 
 
Bruner gør opmærksom på, at der er lighed mellem den måde barnet tilegner sig 
sproget på og tilegnelsen af andre former for færdigheder og kompetencer, dvs. der 
er et afgørende sammenfald mellem de sociale støttesystemer og den lærendes tileg-
nelsesproces. Denne ’eksport’130 af de centrale træk ved zonen for nærmeste udvikling 
til andre områder end sprogudviklingen er bærende i forståelse af begrebet stilladse-
ring. Karakteristisk for stilladsering er, at den ’potentielt gør mere for den lærende 
end blot at give en behjælpelig løsning på en given opgave. Den fører til udvikling af 
kompetencer hos den lærende i et tempo, som langt overgår det, som kan opnås 
uden hjælp’.131 
 
Stillladsbygningens mål er ikke blot besvarelsen/løsningen af en opgave; målet er at 
den lærende selv bliver i stand til at løse opgaver i fremtidige situationer; at han/hun 
bliver i stand til at forstå hvordan en specifik gruppe af problemer skal løses, før 
han/hun selv er i stand til at skabe de løsninger, der skal til uden assistance. Forstå-
else må derfor gå forud for problemløsning. Det må det, fordi der ellers ikke vil kunne 
gives en effektiv feed-back.132 Omskrevet i Bernsteins terminologi kan man sige, at 
målet for en stilladsering er, at eleven bliver i besiddelse af effektive identificerings- 
og effektueringsregler,133 som gælder  for de problemstillinger, han/hun møder i sko-
len og uden for skolen.  
 
For at denne proces skal lykkes, er det altså en afgørende betingelse, at den lærende 
på forhånd har forståelse for, hvad formålet med opgaveløsningen er, så han eller hun 
har et fikspunkt, for (under assistance) at arbejde sig frem mod sin egen løsning. Stil-
ladset er samtidig knyttet til udviklingszonen.134 Disse to udvikler gensidigt hinanden. 
Som Tønnes og Nielsen gør opmærksom på, er den lærendes motiv for læring ofte et 
andet i en skolesammenhæng, end den er for det mindre barn, der udvikler sproget i 
samtale med forældre. Et vigtigt område er derfor også at reflektere ikke blot den læ-
rendes forforståelse (viden, erfaringer) men også  de (hans/hendes) sanser og per-
sonlige motiver der indgår i sammenhængen.135  
 
Stilladseringsprocessens funktioner kan samlet karakteriseres således:136 

                                    
128 Wood m. fl. 1976; Bruner 1985. 
129 Bruner 1978:19. 
130 Tønnes Hansen og Nielsen 1999:21. 
131 Wood m.fl. 1976:90. 
132 ibid:90. 
133 Bernstein 1996 og  i Chouliaraki 2001:84ff. 
134 Lindén 1997:52. 
135 Tønnes Hansen og Nielsen 1999:34. 
136 Funktionerne baseres på formuleringer i Wood et al.1976:98; Tønnes Hansen og Nielsen 
1999:21; Love, Pidgen, Baker og Hamstons CD: BUILT, The University of Melbourne 2001. 
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*  Engagement (stimulering af motivation og interesse) 
*  Reduktion af frihedsgrader (forudsætning for konstruktiv feedback) 
*  Retningsfastholdelse (støtte af elevens målrettethed og risikovillighed) 
*  Markering af kritiske træk (synliggørelse af væsentlige træk på vej mod 
 mål/delmål) 
*  Frustrationskontrol (støtte af elevens fornemmelse af at det er mindre stressende 
 med vejledning end uden) 
*  Demonstration (modellering af måder at løse problemer og opgaver på). 
 
Hermed understreges det også, at stilladseringens formål er midlertidigt og at den 
ikke kun retter sig mod hvad eleverne skal tænke og gøre, men i ligeså høj grad 
hvordan de i fremtiden kan tænke og handle, sådan at den nye forståelse og de nye 
færdigheder kan anvendes i andre kontekster.   
 
Men stilladsering er ikke blot det sammen som ’god undervisning’. Mercer (1994) op-
stiller følgende kriterier som adskiller stilladsering fra andre former for undervisning: 
 
* Eleverne kan ikke løse opgaven på egen hånd uden lærerens intervention 
* Læreren har et specifikt mål som eleven skal kunne mestre på egen hånd 
* Læreren har en bestemt færdighed eller problemstilling i tankerne 
* Der må være eksempler på at elever bliver/kan blive i stand til at løse opgaven på 
 egen hånd 
* Der må også være eksempler på at elever bliver/kan blive i stand til selvstændigt at 
 udføre  lignende opgaver i andre kontekster.137 
 
I læringsteoretisk diskussion om denne relation mellem den lærende og en – motive-
rende - kontekst for læring som Vygotsky har udviklet indgår ofte Bakhtins dialogbe-
greb i udvikling af såkaldt ’dialogiske’ arbejdsformer.  
 
 
2.3  Nydialogisme 
 
Bakhtins begreber vil først blive karakteriseret med henblik på den store indflydelse, 
som hans tanker – sammen med Vygotsky – har haft på især amerikansk og norsk 
uddannelsesforskning. Begrebet nydialogisme er valgt138  for at understrege, at inte-
ressen for Bakhtins dialogbegreb har ’været her før,’ men at den i de postmoderne 
1980ere og 1990ere har fået en renæssance, især i USA (ligesom i øvrigt Kristeva, 
Foucault og Derrida), og denne trend udvikler dialogismebegrebet i en retning, der 
adskiller sig fra den der siden begyndelsen af 1970erne har udviklet sig i Europa i di-
alog med dels fransk semiotik og senere med kritisk lingvistik (CL) og kritisk diskurs-
analyse (CDA) på basis af SFL. Nydialogismen i uddannelsessammenhæng inspireres 
af såvel Vygotsky som Bakhtin. Også stilladseringsbegrebet – f.eks. i Dysthes afhand-

                                    
137 Mercer 1994. 
138 Begrebet nydialogisme er skabt til lejligheden og har kun den funktion at profilere  
Bakhtinkonceptionen i forhold til positionen i denne afhandling.  



Afhandlingens optik 
___________________________________________________________________________ 

 42

ling fra 1995 – er på karakteristisk vis kombineret i en såkaldt social-interaktiv, dialo-
gisk læringsmodel.139 
 
Genopdagelsen af Bakhtin ses i mange kontekster i den angelsaksiske, især ameri-
kanske og heraf udviklede norske Bakhtinkonception140 som dog i mindre grad er op-
taget af Bakhtin som litteraturteoretiker. I læringsteoretisk og specielt i skriveforsk-
ningssammenhæng er det Bakhtins filosofisk-antropologiske idégrundlag, man finder 
inspiration i. Dysthe har beskrevet inspirationen fra Bakhtin ud fra to perspektiver, et 
globalt eller makroperspektiv, som drejer sig om det epistemologiske grundlag for dia-
logismen, og et mikroperspektiv, som på dette grundlag fortolker dialogismen i ud-
dannelsessammenhæng. Dysthes to perspektiver vil blive brugt her i en karakteristik 
af nydialogismen.  
 
 
2.3.1  Makroperspektivet: Dialog som tilværelsens grundvilkår 
 
Nydialogismens udlægning af Bakhtins dialogisme udfolder sig i to spor, som dog ikke 
er ekspliciteret i litteraturen, og som da nok heller ikke er uforenelige. De skal allige-
vel beskrives her: Det ene spor kan kaldes et postmodernistisk spor, mens det andet 
spor påpeger den etiske forpligtelse, som er konsekvensen af den postmoderne erfa-
ring. I nydialogisk Baktinkonception er det karakteristisk, at teoriens uafsluttethed 
påpeges for dermed samtidig at markere dens afstand til det materialistiske menne-
skesyn, den ellers kunne tænkes at udspringe af. I Routledge Encyclopedia of Philoso-
phy fremstilles Bakhtins antropologiske tanker således: 
 
Believing in contingency and human freedom, Bakhtin described individual people, and cultural 
entities generally as ’unfinalizable’. Human beings always manifest ‘surprisingness’ and can 
never be reduced to a fully comprehensible system. (…) Bakhtin therefore opposed all deter-
ministic philosophies and all cultural theories that understate the messiness of things and the 
openness of time. He rigorously opposed Marxism and semiotics, although, strangely enough, 
in the West his work has been appropriated by both schools. 141 
 
I denne og – som vi skal se – de væsentligste formidlere af denne Bakhtinkonception, 
lægges der vægt på at fremstille ham i overensstemmelse med en postmoderne, -  og 
politisk! – værdirelativiseret version. 
 
For eksempel er mødet med Bakhtin for Smidt142 nærmest svimlende: 
 
Når jeg legger et bakhtinsk dialogperspektiv på klasserommet mitt, møtes skriftlig og muntlig, 
språk og litteraturarbeid. Jeg ser og hører klasserommet som et resonansrom med stemmer 
fra mange tider fra oldtiden til i dag og fra mange ulike sosiale verdener, lærerens og elever-
nes. Samtidig er klasserommet en scene der lærer og elever i samspill og motspill på ulike vis 
prøver å skape mening i møte med egne og andres ytringer og sjangrenes krav. I dette spillet 
må jeg innse at ingen av partene ligger fast. Ikke faget eller fagets tekster, fordi de alltid tol-

                                    
139 Dysthe 1996:51. 
140 Zebroski 1999; Halasek 1999; Knoeller 1998; Wertsch 1998; Dysthe 1995, 1996, 2000;   
Hoel 1995; Ongstad (in press). 
141 Gary Saul Morson i Routledge Encyclopedia of Philosophy,Version 1.0, London: Routledge 
(netversion). Kursiv BH. 
142 Citatet er et efterskrift til en artikelsamling (Esmann 2000), hvor Smidt forsøger at sam-
menfatte sine synspunkter på ’dialogisk’ undervisning. 
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kes på nytt av elever og lærere i nye situasjoner. Ikke eleverne, som jo alltid er ulike og alltid 
bærer med seg nye erfaringer til møtet med fag og tekster. Ikke, gud bedre, læreren heller, 
som alltid må posisjonere seg i forhold til de konkrete elevene, han eller hun møter. Og altså 
slett ikke ”undervisningens rum”, som jo skapes av aktørene i klasserommet, skolenormer og 
sjangrer i bevegelse og en uendelighet av impulser utenfra.143 
 
For Smidt er klasserummet således et åbent, ubestemt og evigt forandrende mulig-
hedsfelt. Som Rutland formulerer det i sin redegørelse for Bakhtins indflydelse på 
postmoderne tankegang: 
 
The postmodern is unable to theorize itself as a system, or only as a system so open as to lack 
systematicity, a random walk without boundaries, (…) Bakhtinian categories serve to inform 
this indeterminacy.144 
 
Det er dette grundlag, Dysthe kalder Bakhtins ’makroperspektiv’, men hendes fortolk-
ning fører dog et andet sted hen:  
 
Bakhtin ser på sjølve eksistensen som grunnleggande dialogisk (…) Å leve og å lære er ifølge 
Bakhtin å vere i ein uavslutta dialog med andre menneske. Dialog er dermed noko langt meir 
enn interaksjon mellom enkeltindivid. Dialog er menneskets grunnvilkår i tilveret.145 
 
Denne opfattelse af ’dialog’ som grundvilkår får, ifølge Dysthe, i et mikroperspektiv, 
betydning for læring. Et af mikroperspektiverne er at betragte dialogen i modsætning 
til ’monologen’: 
 
Monologen for Bakhtin er den ytring som ikkje gir rom for tvil, spørgsmål og motforestillingar, 
som står for ’det autoritative ordet’ som ikkje tåler motseiing. Bakhtin hadde sjølv erfaringar 
med den ekstreme ’monoliseringa’ i det sovjetiske samfunnet, både i stat, skole og kyrkje. Han 
kjem stadig tilbake til at det berre er gjennom den opne og aktive dialogen at det han kallar 
’kreativ forståing’ kan skje.146  
 
Det er karakteristisk for nydialogismen, at den for at kunne tage Bakhtin til sit hjerte 
som erkendelsesteoretiker, bliver nødt til at befri ham for mistanken om at han kunne 
være forbundet med kritisk teori og pædagogik. Derfor citeres han i væsentlige ame-
rikanske fremstillinger og formidlinger af ham (Holquist og Emerson) – som f.eks. 
Dysthe reproducerer - for sin kritik af sovjetregimet. Dette regime var autoritært og 
ikke-dialogisk! Det kan måske ikke undre at amerikanske præsentationer af Bakhtin 
leverer eksempler på denne form for koldkrigslevn, som karakteriserer ’det modsatte’ 
af dialogisme for ”totalitarian” – ”autism for the masses.”147 
 
Dysthe lader således i sin definition af de to perspektiver det første – makroperspekti-
vet – være tilværelsens grundlag, og mikroperspektivet omfatter da det pædagogisk 
perspektiv, hvor målet bliver bevidstgørelsen om den etiske fordring for pædagogik-
ken der ligger i dette grundlag. De aspekter af Bakhtins tanker, som Dysthe refererer 
til er dette tilværelsesgrundlag, som har affinitet til en kristen skabelsesforestilling, 
om menneskets grundlæggende henvisning til ’næsten’ og dernæst om opdragelsen til 

                                    
143 Smidt 2000:384. Kursiv BH. 
144 Rutland 1990:130. 
145 Dysthe 1996:110-111. 
146 Ibid:112. 
147 Holquist 1990. 
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en fælles forståelse af denne sammenhæng. At sådan en tolkning af Bakhtin sikkert er 
mulig redegør Coates for bl.a. med henvisning til Holquists konklusion at 
 
(…) ultimately, Bakhtin´s thought is a philosophy of creation, a mediation on the mysteriums 
inherent in God’s making people and people’s making selves, with the activity of people creat-
ing other people in literary authorship as a paradigm for thinking at all levels of creating.148 
 
At skabelsesbegrebet således bliver associeret til kunstnerisk (litterær) skabelse er 
mere interessant end dets relation til mysteriet, og dette synspunkt vil blive drøftet 
senere i dette kapitel og i denne afhandling.  
 
I et mikroperspektiv fortolkes dialogbegrebet ind i forskellige forestillinger om læring, 
som af nydialogismen betragtes som ’dialogiske’. Disse forestillinger udtrykker dels 
holdninger til hvad der er ’god’ pædagogik (ikke monologisk), dels holdninger til det 
’sociale’ aspekt ved en sådan undervisning, og dels holdninger til hvilken rolle ’spro-
get’ spiller i dialogisk undervisning.  
 
 
2.3.2  Mikroperspektivet: ’Det sociale’ 
 
I amerikansk og norsk skriveforskning, inspireret af Bakhtin, citeres denne ofte sam-
men med Vygotsky, ikke mindst i fremstillingen af opfattelsen af læring som ’social’, 
’interaktiv, eller ’dialogisk’. 
Det perspektiv på læring, som bl.a. finder inspiration i Vygotskys og Bakhtins arbejde 
kaldes ofte et ’sociokulturelt’ perspektiv (Wertsch, Lave og Wenger, Dysthe, Hoel149).  
I modsætning til en dualistisk filosofi, som arbejder udfra dikotomier som krop og be-
vidsthed, indhold og udtryk, diskurs og kontekst, betyder et sociokulturelt perspektiv 
på læring ifølge Dysthe at 
 
(…) språklig og praktisk samhandling er nær forbundet med hverandre (…) Mennesket handler 
alltid innenfor kulturelle rammer og i direkte eller indirekte samspil med andre. En annen måte 
å si det på er at menneskelig tenkning er situert i sosiale kontekster.150 
 
Vygotskys beskrivelse af sprogets udvikling har derfor ifølge Dysthe, grundlæggende 
betydning for det sociokulturelle perspektiv, som det beskrives her: 
 
Vygotsky understreket denne doble funksjonen som språket har gjennom sin berømte påstand 
om at alle høyere mentale funktioner i et barns utvikling oppstår på to plan, først på det so-
siale og så på det indre plan. (Vygotsky 1978) Forenklet kan vi si det slik at tenkning utvikler 
seg fra samtale med andre til indre samtale, eller fra ytre til indre dialog.151 
 
Denne understregning af sprogets dialogiske funktion i udvikling af sprog og tænkning 
i en sociokulturel kontekst er også baggrunden for at nydialogismens inddragelse af 
Bakhtins dialogbegreb.  
 

                                    
148 Coates 1998:38. Kursiv BH. 
149 Henvisninger til disse forskere findes bl.a. hos Dysthe 2000. 
150 Dysthe 2000:22. 
151 Ibid:22. Kursiv BH. 
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For Dysthe er begrebet ’kreativ forståelse’ et nøglebegreb i læringssammenhæng,152 
og det er da også dette begreb, der er fremtrædende i denne nydialogistiske brug af 
dialogbegrebet, hvor ’dialog,’ som før blev beskrevet som et grundlæggende træk ved 
tilværelsen, nu kræver sine forudsætninger for at kunne fungere! Det er i denne 
sammentænkning af forestillinger om det dialogiske’ og ’det sociale’ opstår. I nydialo-
gismen bliver det ’sociale’ en etisk kategori og ikke f.eks. en sociologisk kategori. 
Kontekstbegrebet forskydes i denne Bakhtinkonception til at betyde et fællesrum, 
hvor man ikke arbejder ensomt alene. Det ’sociale’ betyder ikke altid samfundsmæs-
sig baggrund, men snarere den betydning ordet også har, interaktion, selskabelighed 
eller socialt samvær. Dette kan iagttages i følgende to Dysthecitater: 
 
Dialogen har som føresetnad at deltakarane har respekt for kvarandre og tillit til kvarandre.153 
 
Det sosiokulturelle aspektet er vigtig ved skrivegruppene som ved alle andre undervisnings- og 
læringsformer. Hovudfagsstudiet er ofte einsamt, og for mange av studentane blei det vigtig at 
nokon ved sida av rettleiaren venta at dei skrev regelmessig og brydde seg om å drøfte deira 
tekst. Det påverka lysta til å skrive, med alt det inneber for sjølve tekstproduksjonen.154 
 
Opfattelsen af den sociale interaktion i denne konception er således at det er en fra-
terniseret interaktion,155 som ikke er i stand til at reflektere  sociale hierarkier i klas-
serummet.    
Emerson156 fortolker også Bakhtin i en nydialogistisk, postmoderne version, hvor 
Bakhtins afstandtagen til sovjetregimet og hans ’livslange optagethed af kristendom-
men’ tematiseres. Der sker her samme forskydning af forestillingen om det ’sociale’ 
fra en betydning som har at gøre med sociokulturel kontekst til en betydning der har 
at gøre med fællesskab og tryghed, eller som Emerson  udtrykker det: ’this insistance 
on community’, og som hun begrunder i den usikre verden, vi lever i: 
 
In a world beset with the existential image of no exit, this insistence on community, on true 
social-ism, gives Bakhtin circle an aura of almost old-fashioned coziness in an insecure age.157 
 
 
2.3.3  Mikroperspektiv: Dialogiske arbejdsformer 
 
Denne social-ism er grundlag for nydialogismen optagethed af særlige arbejdsfor-
mer158, f.eks. skrivegrupper og kollekviegrupper, om ’meir eller mindre dialogisk’ læ-
rerstyrede samtaler.159 I beskrivelsen af klasserumssamtalen fortolker Nystrand Bakh-
tins dialogbegreb i forholdet mellem lærer og elever. Lærere kan således deles op i to 
grupper, de ’informationsorienterede’ og ’fortolkningsorienterede’. Sidstnævnte grup-
pe er de, der giver eleverne en chance for at indgå aktivt i dialogen. Den fortolk-

                                    
152 Dysthe 1996:112. 
153 Ibid:114. 
154 Dysthe 1996:120. 
155 Sullivan 1995:421; Pratt 1987:49. 
156 Emerson 1983. 
157 Emerson 1983:257.  
158 Se for eksempel Halaseks kritik af dette punkt hos bl.a. Ward i Halasek 1999:192: Naming 
particular methods (…)as dialogic is problematic because any method, like any discourse or 
act, can be interpreted or enacted monologically.  
159 Ibid:123. 
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ningsorienterede lærer bliver hermed en ’norm’ for en ideel pædagogik, som står i 
modsætning til den monologiske, autoritære  (jfr. Sovjetregimet) pædagogik. Med 
henvisning til Nystrands forskningsprojekt om lærer-elevkommunikation beretter 
Dysthe at 
 
Dei fann at i klassar der læraren ghennomførte samtaleundervisning, lærte elevane meir enn i 
klassar der leksehøyringssamtalar (”recitation”) og det eg har kalla dialogisk monolog, domi-
nerte.160 
 
Karakteristisk er det, at det, som eleverne lærte ’mere’ af ikke ekspliciteres, og det er 
nok også en vanskelig opgave. Som Dysthe også forklarer i sin afhandling, er hendes 
primære fokus læringspotentialet snarere end læringsresultaterne.161 De dialogiske 
undervisningsformer har tre karakteristika: 
 
Det første har med graden av autensitet i spørsmåla ein stiller, det andra er at samtalen har ei 
form som signaliserer tillit til at deltakarane har noko å fara med, og det tredje er om samta-
len har dialog og ikkje formidling som formål.162 
 
At sige at dialog ligefrem er samtalens formål og ikke f.eks. forudsætning og grundlag 
for læring af det, der nu er på dagsordenen, er karakteristisk for nydialogismens fo-
kus.  ’Formidling’ af information og viden er ikke formålet, men selve samtalen er.  
 
Nystrand163 giver et eksempel på et projekt, hvor en gruppe elever skriver efter en 
brainstorm omkring emnet ”the most important problem today”. Eleverne arbejdede 
sammen i grupper omkring et særligt problem, og hver gruppe forberedte i fællesskab 
forskellige tekster som de forestillede sig skulle trykkes i den lokale avis. Selv de me-
re tavse elever blev engageret i projektet , ifølge Nystrand på grund af projektets 
vekslen mellem tale, læsning og skrivning og på grund af hele projektets autentici-
tet.164 
 
Her er definitionen på dialogisme også ’samarbejde,’ og målet med dette er elevernes 
’engagement’ og deltagelse. Men som Smolka har påvist, er et samarbejde langt fra 
altid harmonisk og citerer i denne forbindelse Vygotskys opfattelse af hvorledes den 
individuelle udvikling former sig ”in the drama that takes place among people.”165 Fo-
restillingen om dramaet indgår også i Bakhtins tanker. Denne ’kamp mellem kon-
kurrerende stemmer’, som Bakhtin beskriver det, er karakteristisk for al dialog. Også 
ifølge Nystrand udvikler en samtale sig på grund af det spændingsforhold (tension) 
der er mellem deltagerne. Men hvad spændingen i den konkrete dialogiske instantie-
ring er udtryk for er ikke interessant. Derfor forsvinder dette spændingsforhold ud af 
billedet i nydialogismen. Smolka kritiserer denne udialektiske opfattelse af dialogis-
men:  
 
 (…) there is a general tendency to consider movements from the chaotic to the clear, from 
misunderstanding to shared understanding, from the irregular to the regular, as if the 

                                    
160 Dysthe 1996:123. 
161 Ibid:22. 
162 Ibid:124. 
163 især Nystrand 1999. 
164 Nystrand 1997:104. 
165 Vygotsky 1981:163. Citeres efter Smolka 1995:180. 
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achievement of the latter pole in each case was, in fact, what characterizes the nature of the 
process. Thus, its dialectical character becomes neutralized.166 
 
Denne fraterniseringsproces – og dermed neutralisering af dramaets dialektiske ka-
rakter - er karakteristisk for den måde som nydialogismen udlægger Vygotsky og 
Bakhtin på. F.eks. citerer Hoel Nystrands begreb om kommunikativ ligevægt: 
 
I en diskurs arbeider deltakarne ut frå premissane om at dei skal forstå kvarandre. Denne for-
ventninga om gjensidig forståing er så grunnleggande for kommunikasjon at dersom partane 
føler at balansen er truga, vil dei prøve å hindre brot eller gjenopprette balansen. 
 
Gjennom den socio-kulturelle konteksten bliver vi og deltakarar i ein sosial og kulturell dialog 
og bliver delaktige i eit felles symbolsystem (…) Vi tolkar tilværet og bliver tolka i lys av eit 
felles socialt symbolsystem. 167 
 
Ikke blot gør Hoel sig akkurat her til mulig genstand for Smolkas kritik. Men endnu et 
vigtigt punkt er, at det dette fællesskab – som hos Dysthe - er selve målet for proces-
sen. 
 
Dette er også tilfældet for Gere. F.eks. beskriver hun værdien af skrivegrupper og re-
sponsarbejde i en noget problematisk sammenstilling af Fish og Vygotsky. Set i et 
Bakhtinsk/Vygotsky-perspektiv spiller responsarbejde en afgørende rolle i skrivning 
fordi denne udveksling bidrager til en fortsat dialog mellem de enkelte elever og deres 
samfund.168 
 
In the process, both writers and audience become members of the same language community; 
they learn to speak the same vernacular. This process is similar to what Stanley Fish describes 
as the development of an interpretive community of readers.(..) peer response creates an in-
terpretive community with which the writer can maintain a Vygotskian dialogue throughout the 
process of writing.169 
 
Hoels udlægning af denne proces kan være svær at indkredse; undertiden opløses 
konturerne af Bakhtins radikale tekstteori, og denne transformeres til en traditionel 
cartesiansk fremstiling af forholdet mellem individ og omverden:  
 
Bakhtin ser diskurs som eit forum der individuell kognisjon på den eine sida og social ideologi 
og konvensjon på den andre utfyller kvarandre og utviklar kvarandre gjensidig, dei utjer ein 
dialektisk syntese. 170 
(…) meining bliver konstruert mellom skrivar og lesar som ei ideologisk bru som bliver bygd 
opp i løpet av interaksjonen.171 
 
 
2.3.4  Mikroperspektivet: ’sproget’ 
 

                                    
166 Smolka 1995:183. 
167 ibid:80.Kursiv BH. 
168 Gere 1987:87. 
169 ibid:88. Denne opfattelse af sprogfællesskab har Benedict Anderson karakteriseret som 
analogt med fremkomsten af den moderne nationalstat. I Pratts referat opfattes  sprogfæl-
lesskabet som ”fraternal”, ”limited” and ”sovereign” (Pratt 1987:49). 
170 Hoel: elevsamtaler. I. ALS-skrift nr 3 I 1995:85. 
171 Ibid:87. 
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Formålet med undervisningsmetoderne er, som de fremstilles i nydialogismen, at dia-
logens deltagere, som Hoel udtrykker det, bygger en ’ideologisk bro’ imellem sig, fordi 
”Vi tolkar tilværet og bliver tolka i lys av eit felles socialt symbolsystem.” Det er i de 
nydialogiske fremstillinger vanskeligt at se, hvorledes dette symbolsystem skal for-
stås. Især når sproget som her er usynligt som eksplicit genstand for betragtninger. 
Men det ’er’ der, vokser af sig selv i samtaleundervisningen. Eller den enkelte elev 
udvikler sit sprog alene ved at samtale med andre! Gere hævder endog, at også et 
metasprog skabes i dialogen. I responsgrupper udvikler deltagerne således metasprog 
om skrivning. Og Gere tilføjer, at et metasprog  - et sprog om sprog -  bidrager til 
metakognition. Det sidste synspunkt deles af genrepædagogikken, men hvorledes kan 
elever i responsgrupper ’af sig selv’ udvikle et metasprog? Gere henviser til, at det 
gjorde deltagerne i hendes undersøgelse.  Hendes eksempler vidner om, at de pågæl-
dende deltageres genrebevidsthed og –viden er så omfattende, at man kunne spørge 
sig selv, om deltagerne ikke uden responsarbejdet ville skrive udmærkede tekster! 
”Hemingway used short sentences like that” citerer Gere en af deltagerne for at sige, 
og dette er et eksempel på metasprog, som de andre deltagere kan nyde godt af. Li-
geledes udveksler deltagerne ifølge Gere ”their habits of drafting and revising”172. Ek-
sempler som disse tager Vygotsky og Bakhtin til indtægt for synspunktet, at sproget 
altid udvikles i en social sammenhæng, og dette tjener som argument for respons-
skrive-gruppers generelle effektivitet. Men som Gray (se afsnit 3.6.3) påpeger, er det-
te udtryk for at Vygotskys begreb om ZPD kan fortolkes som hvad som helst. Det er 
vel futilt, at en god gruppe, som intersubjektivt har udviklet en tryg base for en sam-
tale er et godt grundlag for udvikling af sproglige færdigheder.  Men den er akkurat 
grundlaget og ikke selve målet. 
 
At begreberne i nydialogismen er hentet hos Bakhtin, er der næppe tvivl om, men 
hvad f.eks. den ’ideologiske bro’ går ud på, og hvilken betydning denne har i en læ-
ringsproces fortælles der meget lidt om.  Betyder det, at deltagerne underkaster eller 
tilpasser sig samme ideologi? 173 Eller som Hasan udtrykker det 
 
If speaking and understanding are constituted by a single ideology, how do we explain the 
creation of such sophisticated utterances as Dostoevsky’s novels?174 
 
Måske kan brobygningen snarere forstås – ikke som et fælles, socialt symbolsystem 
men som det Paulo Freire kalder en ’generaliseret viden.’ Den generaliserede viden er 
ikke ensbetydende med udradering af forskellene; men et forsøg på finde ud af hvad 
der binder os sammen. Men for Freire er denne viden ’teoretisk’ og den udvikles i di-
alogen  hvor læreren spiller en central rolle: 
 

                                    
172 ibid:99. 
173 Ideologi skal i Bakhtins terminologi ikke forstås som politisk system. Ifølge Emerson og 
Holquist betyder ideologi på russisk ganske enkelt et ide-system. I Bakhtins litterære analyser 
er det de store romaners hovedpersoner, der har den mest sammenhængende ’ideologi’ eller 
livsholdning. Men for Bakhtin er hver ytring ideologisk. I nydialogismen udfoldes begrebet ikke 
i særlig grad og nærmer sig i stedet begrebet ’holdning.’ Hvis det er tilfældet er det jo ikke 
rigtigt, at der i samtalen – f.eks. klassesamtalen – bygges en holdningsmæssig bro mellem 
deltagerne! Men der kan interpersonelt opbygges et trygt rum for samtale. Med hensyn til læ-
ring er spørgsmålet så hvad dette rum skal bruges til!   
174 Hasan 1996:176. 
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For a real dialogue to take place, the teacher (…) needs to engage the students in epistemo-
logical uneasiness in a way that inspires them to revisit the knowledge that they already pos-
sess in order to get a better understanding of, expand upon, or rewrite, it. 
(…) without critical teaching, learners don’t acquire the necessary tools to participate in a dia-
logue that reveals the object of knowledge. They are thus unable to read and reinvent (…) the 
world around them.175  
 
 
2.3.5. Dialogisk undervisning: Et regulativt pædagogisk register 
 
Den - indholdstomme – pædagogik i nydialogismen bliver en ny norm, som måske 
akkurat resulterer i noget helt andet, end det, den måske ønsker: Med Christies be-
greb om pædagogisk diskurs bliver denne dialogiske pædagogik som den fremstilles 
her udelukkende et regulerende register.176 Ifølge Christie projekterer den første or-
dens register, dvs. det regulerende register, den anden ordens register, det instruk-
tionelle register på den måde, at det regulerende register ’determines the introduc-
tion, ordering and pacing of the register.’177 I nydialogismens selvfremstilling er det 
regulerende register således langt mere dominerende end tilfældet er i traditionel un-
dervisning. Dialogen, den sociale interaktion, har sig selv som mål og indholdet for-
svinder ud af fokus. 
 
Et lignende synspunkt fremføres fra en anden front af den amerikanske uddannelses-
forsker  Zebrovski:  
 
Just because we do something as a group or with others doesn’t necessarily mean we are 
moving to a ”social” notion of teaching/learning. (…) I worry that one of the reasons why the 
‘social’ is suddenly popular is because it is more efficient way of exploiting people, of getting 
more work out of them, of raising productivity and profits, of encouraging an economic nation-
alism (…) Who are benefitting from our profession’s “move to the social”?178 
 
Zebroskis problematisering antyder, at det pædagogiske projekt som nydialogismen 
repræsenterer ikke har så meget med læring at gøre som med socialisering. De briti-
ske sociologer Robins og Webster understreger med henvisning til Bernsteins distink-
tion mellem ’collective’ og ’intergrated codes’, at den integrerede kode (som realiseres 
i progressiv pædagogik) selv om den foregiver at frigøre undervisningen fra lærerin-
terventionen, i virkeligheden betyder en større overvågning af såvel elever og lærere. 
Arbejdsformerne opmuntrer eleverne til at ’offentliggøre’ mere af sig selv end tilfældet 
var i en traditionel fagligt betonet pædagogik (’collective code’). Ikke blot faglig viden, 
men tanker, følelser og værdier.  Konsekvensen, hævder Bernstein, er at 
 
(…) more of the pupil is available for control (…) socialisation could be more intensive and per-
haps more penetrating.179 
 
 
                                    
175 Leistyna i Leistyna 1999:49. 
176 Christie udvikler Bernsteins begreb om pædagogisk diskurs med Hallidays begreber. Denne 
kaldes således et register og dette har to spor, et instruktionelt og et regulerende; jfr.  kapitel 
1 og uddybning i kapitel 5.   
177 Christie 1998:155; se afsnit 4.6. 
178 Zebroski 1994:244. 
179 Bernstein 1996, her citeret af Robin og Webster 1999:169. 
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2.3.6 Interaktion eller intertekstuel differentiering 
 
I en pædagogisk og læringsteoretisk kontekst kan det være vanskeligt at se kontu-
rerne af  Vygotskys zone for nærmeste indlæring og Bakhtins dialogisme. Hvad er det 
der udvikles, hvordan og med hvilket formål? 
 
’Sociokulturel kontekst’ i nydialogismen betyder fællesskab (community). Men da kan 
det måske være tankevækkende at bringe et par alternative Bakhtincitater, som an-
tyder en anden side af Bakhtins tanker om ’det sociale’: 
 
The crux of the matter is not in the subjective consciousness of the speaker (…) or what (the 
speakers) think, experience, or want, but in what the objective social logic of their interrela-
tionships demand of them. In the final account, this logic defines the very experiences of peo-
ple (…).180 
 
Denne tanke ligger tæt på Bernsteins opfattelse af betingelserne for pædagogisk di-
skurs. (se senere) Det er den ‘objektive sociale logik’ som ligger til grund for deltager-
nes indbyrdes relationer, der former deres erfaringer. Og det er denne sociale logik, 
som skaber difference (Kress181), og dermed det intertekstuelle ’drama.’   
 
There is no such thing as abstract biological personality, this biological individual that has become the 
alpha and the omega of contemporary ideology (…) To enter into history, it is not enough to be born 
physically (…) A second birth, social this time, is necessary as it were. A human being is not 
born in the guise of an abstract biological organism, but as landowner or a peasant, a bour-
geois or a proletarian (…) Russian or French (…) in 1800 or 1900. Only such social and histori-
cal localization makes man real and determines the content of his personal and cultural crea-
tion.182 
 
 
2.3.7  Social mediering: Sprog og kontekst 
 
Når Gere hævder (i samklang med Nystrand og de skandinaviske skriveforskere183), at 
man kan tage Vygotsky (og dernæst Bakhtin) til indtægt for synspunktet at 
 
(…) writing groups become essential (…) because learning to write means learning to use the 
language of a given community(…)184   
 
er det ‘sprog’ der her henvises til en generalisering af Vygotskys begreb social medie-
ring. I relation til Vygotskys begreb om zonen for nærmeste udvikling bliver dette 
’sprog’ en statisk og normativ størrelse, en forestilling som ifølge Pratt185 bygger på en 
idé om afgrænsethed, suverænitet og broderskab og udgør en utopi, som i højere  
 
 

                                    
180 Bakhtin/Medvedev 1985:153. Her citeret efter Nystrand 1997:9. 
181 Kress 1985; se afsnit 2.4.4. 
182 Bakhtin, citeret af Todorov 1984:31. 
183 Nystrand 1999; Hoel 1995:69.  
184 ibid:110. 
185 Pratt 1987, 1991. 
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grad afspejler ønskede værdiforestillinger end den faktiske virkelighed.  186  
 
Og påstanden rejser i hvert fald to spørgsmål: Der er forskellige varianter af social 
mediation i et samfund som er forbundet med socialhistoriske forhold og vilkår. Hvor-
dan kan man forklare disse forskelle? Nogle af disse varianter er ikke værdsat så me-
get som andre. Hvorfor ikke? Hasan forklarer, at 
 
Social mediation is not a neutral and innocent process, it is socio-logically sensitive to social 
phenomena and creates socially differentiated individual minds.187 
 
Bernstein, som Hasan bl.a. bygger sine sociolingvistiske tanker på, ville forklare den-
ne variation med udgangspunkt i sit kodebegreb. Det er skolen og dens betyd-
ningsorienteringer, der virker selektivt med hensyn til, hvem der kan tilegne sig sko-
lens privilegerede kode. Kodebegrebet begrebsliggør den pædagogiske kommunikati-
ons differentiering og hierarkisering af variationerne. 
 
Alle har del i fælles sproglige kompetencer, men koder virker selektivt med hensyn til, 
hvordan, hvornår, hvor og hvorfor disse fælles kompetencer effektueres forskelligt i 
specifikke kontekster. 188 
 
En lingvistisk baseret læringsteori  har brug for at kunne beskrive disse lingvistiske 
træk og skelne disse semiotiske medieringsvarianter fra hinanden.  
Vygotskys begreb om social mediation og ’højere mentale funktioner’ og Bakhtins be-
greb om lingvistisk heterogenitet kan ikke forklare disse varianter.  
 
Hasan fremhæver at Vygotsky desuden mangler at gøre rede for, hvorledes udviklin-
gen af ’højere mentale funktioner sker, f.eks. udviklingen fra hverdagssprog til ab-
strakt sprog. For hverdagssproget er ligeså socialt baseret som det abstrakte sprog. I 
beskrivelsen af Lurias forskning citerer hun Luria:  
 
For non-literate subjects, the process of reasoning and deduction associated with immediate 
experience follows well-known rules. These subjects can make excellent judgements about 
facts of direct concern to them and draw all the implied conclusions, displaying no deviation 
from the ‘rules’ and revealing much worldly intelligence. The picture changes, however, just as 
soon as they have to change to a system of theoretical thinking – in this instance making syl-
logistic inferences.189 
 

                                    
186 F.eks. har Lyon 1992:281 argumenteret for at dette begreb om fælleskab (community) har 
ført til en ”totalizing model of community and a static sense of discourse,” fordi de kun har 
fokuseret på konsensus og konventioner som normative begreber. Lyon citeres af Sullivan 
1995:414. Også Dyson 1997:18 påpeger de ideologiske modsætninger, der eksisterer i en 
elevgruppe. Også Pratt (1987, 1991) efterlyser en linguistics of contact som en nødvendig ud-
fordring til den sprogvidenskab, som hun benævner linguistics of communities. Fællesskabs-
lingvistikken bygger på en forestilling om eksistensen af sprogligt afgrænsede homogene fæl-
lesskaber, der deler en fælles og stabil sproglig kode. Dette betragter Pratt som et sprogligt 
utopia. Se også Pratts betydning for forskningen i andetsprog i  Laursen 1999:51. Se i øvrigt 
denne afhandling, kapitel 17. 
187 Hasan 1999:19. 
188 Bernstein 1990:119; her i den danske oversættelse i Chouliaraki 2001:31. 
189 Luria 1976, citeret af Hasan 1992:163. 
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Vejen mod abstrakt teoretisk sprog  har ifølge Wertsch 190 at gøre med 
 
(…) the process of reflecting on decontextualized word meaning. The ‘latent or potential con-
tent of speech’ (Sapir 1921,15) is a necessary but not a sufficient condition for this form of 
abstract reasoning to appear.  
 
Begrebet om ’det sociale’ og om ’fællessprog’ gør det umuligt at forstå den inter-
tekstuelle differentiering, der findes i enhver klasse, og hvorfor nogle former for 
sprog, i skolen som i samfundet, værdsættes forskelligt, men også hvad  er 
god/mindre god undervisning faktisk indebærer, fordi der ikke er nogen klare kriterier 
for, hvordan en sådan undervisning eller en sådan tekst skal beskrives. Hvis samtalen 
er dialogisk eller eleverne sættes i skrivegrupper vurderes denne undervisningsform 
alene fordi den kan kaldes ’dialogisk’ højere end andre. 
 
(…)the reader is left to infer from a scattering of their comments what they might consider the 
relevant elements of the social situation; inevitably, such inferences contain lacunae.191 
 
Men der er noget der tyder på, at begreberne i Bakhtins forfatterskab, hvor fascine-
rende de end måtte være ud fra forskellige perspektiver er meget upræcise, og denne 
upræcished reproduceres i endnu større udstrækning i nydialogismen, hvor citater 
hentet fra alle kontekster, også ofte fra anden hånd, (litteraturteoretiske og antropo-
logiske) i forfatterskabet bringes sammen i en uformel og upræcis fremstilling med 
henblik på at udvikle forestillingerne omkring ’god’, dialogisk undervisning.   
 
Som Hasan udtrykker det, er begreberne i såvel Vygotskys som Bakhtins teoretiske 
fremstillinger meget ’elastiske’ og f.eks. begrebet om ’det sociale’ er ”breathtakingly 
wide and inclusive.”192   
For Hasan mangler dette teoretiske felt en klar sammenhæng mellem, hvad der for-
stås ved sprogsystem, sprogbrug og social kontekst og hvad relationen er mellem dis-
se tre størrelser.  
 
In order to be able to intellectualize the social situatedness of the varieties of verbal interac-
tion, what we need is a theory of social context. In Vygotsky’s work this necessary element of 
the theory of language is virtually absent.193  
 
 
2.3.8  Den postmoderne fascination eller kritisk sprogfærdighed 
 
Denne ’ubestemthed’ eller ’uendelighed af muligheder’ er nok det som fascinerer ny-
dialogismen (jfr. Smidtcitatet), men denne er i en anden kontekst blevet kaldt erken-
delsesteoretisk nihilisme, værdirelativisme, og er af nogle pædagoger blevet lagt til 
grund for mange elevers manglende interesse for noget i det hele taget!194  Den ’kul-

                                    
190 Wertsch 1985:55. 
191 Hasan 1996:166. 
192 Hasan 1996:169. 
193 ibid:166. 
194 F.eks. McLaren citeret af Kalantzis 1993:58: McLaren relates how a class in a Canadian ur-
ban ghetto school was asked to investigate something that was important to them (…) But 
none of the students seemed to want to investigate anything. På mange af mine egne  kurser 
møder jeg ofte lærere som giver udtryk for at “de unge har ingen ideer.” 
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turelle agnosticisme’ var udgangspunktet for den australske kritik af progressivismen 
og dens understregning af at udvikling af sprogfærdighed også er kritisk (critical lite-
racy): 
 
If every culture or point of view is as good as the next, how does it handle cultures with hal-
lowed traditions of sexism and racism? Who is most opinionated and most able to vocalise 
their ‘voice’ in the classroom?195 
 
På trods af ønsker om frihed, tryghed, fællesskab og samarbejde favoriserer progres-
sivismen, ifølge Kalantzis og Cope, ubevidst visse studerende: 
 
The process writing teacher, waiting while the child struggles for control and ownership (…) 
actually favours white, middle-class students. Consider the ‘natural’ advantage children from 
print immersed environment have in the process classroom. Their homes are full of newspa-
pers, computers, books, letters. They already have an inkling of how a text works – its begin-
nings, middles and ends – and how text and image relate. They know what text does. In a 
very tangible way they can see the point of gaining for themselves the sort of control and 
ownership that comes with literacy. No amount of inner struggle, however, will tell students 
who do not come from such backgrounds what text is for and how it works. Writing is from a 
world outside their experience. These students need to be told the things that privileged stu-
dents will be able to find out for themselves.196 
 
Det, som Kalantzis og Cope efterlyser her er større fokus på den sociale kontekst. 
Sproget er ikke blot socialt forankret. Den sociale forankring er varieret eller differen-
tieret. Dette er en kritik som har en klar ideologisk baggrund også.  
 
 
2.3.9  Kritik af nydialogismen 
 
Min foreløbige kritik af nydialogismen197 retter sig overordnet mod teoriens ensidige 
fokus på arbejdsformer (dialogiske), på dens manglende mulighed for at reflektere og 
beskrive denne (den interpersonelle) dimension og dens sammenhæng med den eks-
perientielle og den (inter)tekstuelle dimension i undervisningen.  
Desuden retter kritikken sig mod teoriens uklarhed med hensyn til, hvor den placerer 
sig i et videnskabeligt felt: Begreber som ’sprog’, ’det sociale’ og grundbegrebet ’dia-
log’ forbliver upræcise og uklart definerede og differentierede. Derved vanskeliggøres 
en beskrivelse af, hvorledes betydning skabes i en konkret situationskontekst. Kritik-
ken kan udmøntes i  fem områder: Nydialogismen som sprogbaseret læringsteori og 
pædagogik 
 
1. interesserer sig kun for pædagogikkens regulative register  
2. fokuserer mere på fællesskab og enighed i dialogen og ikke betydningen af  
 difference og intertekstualitet som grundlag for udviklingen af sprogfærdigheder. 
3. formulerer et begreb om sproget som er udifferentieret og dekontekstualiseret 
4. har ikke mulighed for at udvikle refleksiv og  kritisk sprogfærdighed 
5. gør stilladsering med henblik på fortløbende progression vanskelig. 
 

                                    
195 Kalantzis og Cope 1993:57. 
196 Ibid:57. 
197 En diskussion på baggrund af analyserne i denne afhandling findes i kapitel 18. 
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En mere eksplicit og præcis fremstilling af forholdet mellem sprog og viden – i en læ-
ringsteoretisk sammenhæng - findes i Hallidays arbejde. I det følgende sættes dette i 
relation til elementer i Bernsteins begreber om pædagogisk diskurs, elementer i Vy-
gotskis læringsteori og Bakhtins dialogisme. 
 
 
2.4 Sociosemiotisk læringsteori 
 
We have been reminded of ”the impossibility of recovering a fixed and stable meaning from 
discourse.” Of course this is impossible, it would be a very impoverished theory of discourse 
that expected it. But it is entirely possible – as we all do – to recover from discourse a mean-
ing of another kind, meaning that is complex and indeterminate. The reason that it is hard to 
make this process explicit is that we can do so only by talking about grammar.198 
 
Som nævnt i kapitel 3 indgår SFL  som sprogteoretisk basis i en lang række forskellige 
forskningsfelter. Men SFLs indflydelse på pædagogisk forskning og undervisning har 
nok været mønstereksemplet på en transdisciplinær199 dialog. Dette skyldes ikke 
mindst Hallidays egen interesse for i mange sammenhænge at formulere sin forstå-
else af forholdet mellem sprog og læring,200 eller for at eksemplificere sine sprogteore-
tiske betragtninger akkurat i en pædagogisk kontekst. Den gensidige inspiration der 
har fundet sted mellem Halliday og Bernstein er en vigtig forklaring på denne interes-
se  Men dialogen mellem lingvister og pædagoger har måske også sin begrundelse i, 
at den læringsteori som Halliday i forskellige sammenhænge skitserer i sine grund-
læggende betragtninger, er forenelig med den pædagogiske tænkning der baseres på 
Vygotsky.201 Og også Bakhtins begreber indgår med forskellig vægt i denne sammen-
hæng. 
 
 
2.4.1 Vygotsky og Halliday 
 
Vygotsky beskriver forholdet mellem sprog og kultur/social kontekst med begrebet 
semiotisk mediering, men siger ikke så meget om den rolle den semiotiske mediering 
spiller, når kulturen instantieres, genskabes og modificeres.  Dette område har Halli-
day til gengæld meget at sige om. Forholdet mellem sprog og social kontekst er mest 
udviklet i Hallidays udvikling af begrebet register202 og hans og især hans kollegers 
udvikling af begrebet genre. Forholdet er et to-vejs-forhold. Dette er ikke mindst vig-
tigt i en pædagogisk sammenhæng, hvor det ikke blot er konteksten, der bestemmer 
sproget, men den omvendte bestemmelse er ligeså vigtig. I modsat fald ville der ikke 
kunne finde nogen udvikling og forandring sted. En typisk ’undervisningstime’ kan 
ændres i form af alternative register- og genrevalg (ved at ændre f.eks. tenor eller 
mode) og dermed skabelse af forskellige læringsmuligheder for eleverne. 
Vygotsky og Halliday ’forenes’ således i deres opfattelse af den rolle sproget spiller i 
udviklingen af det enkelte menneske som medlem af en særlig kultur. 
 

                                    
198 Halliday 1987:145; kursiv BH. 
199 Jfr. Martin i kapitel 3. 
200  F.eks. Learning how to Mean (1975); Towards a language-based theory of learning (1993). 
201 Wells 1999. 
202 Jfr. kapitel 3. 
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En illustration af hvilket forhold der er mellem det ’individuelle’ og det ’sociale’ sprog 
fremgår af Vygotskys skelnen  mellem ords sense og meaning. 
 
The sense of a word (…) is the sum of all the psychological events aroused in our conscious-
ness by the word (…) Meaning is only one of the zones of sense, the most stable and precise 
zone. A word acquires its sense from the context in which it appears; in different contexts, it 
changes its sense. Meaning remains stable throughout the changes of sense. The dictionary 
meaning of a word is no more than a stone in the edifice of sense, no more than a potentiality 
that finds diversified realization in speech. 203 
 
Wells204 ser her en tankegang, der har store lighedspunkter med Halliday, og som der-
for også har betydning for forståelsen af begrebet ‘zonen for nærmeste udvikling.’ 
Wells argumenterer for at zonen ikke er det enkelte individs men den er et lærings-
potentiale som skabes i interaktion mellem deltagerne i en specifik aktivitet.  
 
Vygotskys begrebspar sense og meaning har lighed med Volosinovs begrebspar theme 
og meaning, som han forklarer således:  
 
Theme is the upper, actual limit of linguistic significance; in essence only theme means some-
thing definite. Meaning is the lower limit of linguistic significance. Meaning, in essence, means 
nothing; it only possesses potentiality – the possibility of having a meaning within a concrete 
theme.205  
 
‘Zonens’ øverste grænse kan derfor forandres i arbejdets forløb og det er stilladse-
rings funktion at flytte denne grænse, som gør det muligt for elever at nå længere 
end de før var i stand til. 
 
Wells sammenligner semiotiske mediering med konkrete redskaber, f.eks. den situa-
tion hvor man får et nyt og mere effektivt redskab til at læse en velkendt opgave 
med. Det er f.eks. tilfældet i computerverdenen: For den, der ikke kan anvende red-
skabet, vil en ’forbedring’ eller effektivisering af det ikke være til hjælp. Det samme 
forhold gælder symbolske redskaber, f.eks. tekster og matematiske formler. At kunne 
læse disse tekster er en dialogisk proces: 
 
For those who are able to read them, such texts can provide a powerful means of self-
instruction, as the reader appropriates the thoughts of others and make them his or her own. 
(…)  
(Treating) the text “dialogically” (…) the reader uses it as “a thinking device” to develop mean-
ings that are new not only for the reader but perhaps also for the culture as a whole (Wertsch 
1998). By the same token, it is probably through the dialoguing with real or imagined others 
that an essential part of the process of textual composition that even the most knowledgeable 
others are able to continue to learn in the zpd.206 
 
Vygotskys bidrag til en sprogbaseret læringsteori er at påvise at det er i interaktio-
nens interpsykologiske processer i en aktivitets- (arbejds-)sammenhæng at menne-
sker ’overtager’ en menneskelig erfaring, som denne erfaring er indkodet i de an-

                                    
203 Thought and Language 146. Kursiv BH. 
204 Wells 1999:330. 
205 Volosinov 1998:101. Kursiv i originalen. 
206 Wells 1999:320. 
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vendte redskaber, og især i det semiotiske redskab i form af samtale. Overført på den 
situation, hvor en elev skal lære et sprog, kan dette synspunkt formuleres sådan: 
Ved at deltage i den samtale der ledsager og vokser ud af de hverdagsaktiviteter som 
barnet indgår i sammen med andre medlemmer af kulturen, lærer barnet at anvende 
sproget som semiotisk redskab, der gør ham i stand til at ’forbinde sig’ med andre 
mennesker. Samtidig assimilerer barnet i kraft af den medierende rolle som samtalen 
spiller i disse aktiviteter den menneskelige erfaring som er indkodet i det semantiske 
system i den pågældende kulturs sprog. Det vil sige at forudsætningen for at forstå 
individualpsykiske fænomeners udvikling er, at man forstår de sociale livssammen-
hænge, de udvikles i. Hertil kan Halliday tilføje: 
 
In the development of the child as a social being, language has the central role. Language is 
the main channel through which the patterns of living are transmitted to him, through which 
he learns to act as a member of a ‘society’ – in and through the various social groups, the 
family, the neighbourhood, and so on – and to adopt its ‘culture’, its modes of thought and 
action, its beliefs and its values. This does not happen by instruction, at least not in the pre-
school years; nobody teaches him the principles on which social groups are organized, or their 
systems of beliefs, nor would he understand it if they tried. It happens indirectly, through the 
accumulated experience of numerous small events, insignificant in themselves, in which his 
behavior is guided and controlled, and in the course of which he contracts and develops per-
sonal relationships of all kinds. All this takes place through the medium of language. 
 
The child learns his mother tongue in behavioral settings where the norms of the culture are 
acted out and enunciated for him, settings of parental control, instruction, personal interaction 
and the like; and, reciprocally, he is ‘socialized’ into the value systems and behaviour patterns 
of the culture through the use of language at the same time as he is learning it. 207 
 
For at forså hvad det er ved sproget der bevirker denne gensidige proces, er det nød-
vendigt, ifølge Halliday, at forklare forholdet mellem kultur og tekst, hvor tekst forstås 
som såvel interaktionsproces (‘texting’) og produkt (‘text’) i en given sammenhæng.  
 
(…) a text is an instance of social meaning in a particular context of situation.  We shall there-
fore expect to find the situation embodied or enshrined in the text, not piecemeal, but in a way 
which reflects the systematic relation between the semantic structure and the social environ-
ment. 208 
 
Det er denne relation der opfanges af registerbegrebet. 
 
(…) language is the essential condition of knowing, the process by which experience becomes 
knowledge.209  
 
Men børn og unges evne til at udføre forskellige opgaver som de forventes at kunne 
udføre I skolen afhænger af i hvilken udstrækning de har tilegnet sig de socioseman-
tiske funktioner, som de pågældende opgaver realiserer: Og dette afhænger igen af i 
hvilken udstrækning disse funktioner er indgået i interaktionen med  f.eks. familie-
medlemmer i de nære omgivelser, hvilket igen varierer alt efter familiens socialstruk-
turelle placering (klasse, køn, etnisk gruppe osv.).210 Dialogiske arbejdsformer i skolen 

                                    
207 Halliday 1978:23. 
208 ibid:141. 
209 Halliday: Towards…p. 1993:94. 
210 Wells 1999:39-40. 
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må derfor reflektere disse intertekstualiteter, ikke kun fordi de indgår som led i fæl-
lesskabet, men fordi de er grundlaget for den enkeltes læring forstået som en socio-
semiotisk proces. En anden læsning af Bakhtin end den nydialogiske vil kunne bidrage 
til at belyse dette spørgsmål. 
 
 
2.4.2  Bakhtin i sociosemiotisk sammenhæng 
 
I europæisk sammenhæng i 1970erne indgik Bakhtin især i en litteratur- og tekstteo-
retisk debat, hvor mange andre ’stemmer’ fra den daværende franske debat var hør-
lige: Lacan ikke mindst, men også bl.a. Derrida, Althusser og Foucault, Barthes, To-
dorov indgik i denne tværvidenskabelige dialog, der fundamentalt drejede sig om be-
tingelserne for betydningsproduktion, og som på det tidspunkt i høj grad må betegnes 
som socialkritisk.  
 
Mindst to nøglebegreber er vigtige i Bakhtins dialogismetanker i forbindelse med Vy-
gotskys forståelse af forholdet mellem sprog, bevidsthed og social kontekst. For det 
første Bakhtins begreb stemme, for det andet dialog.  
For Bakhtin er ’stemmen’ ’den talende bevidsthed, den talende personlighed’.211 Men 
de stemmer der indgår i dialog er ikke isolerede, ahistoriske individer: De er ideologi-
ske perspektiver212 som kun kan forstås i deres socialhistoriske kontekst. Bakhtin be-
skriver de semiotiske principper med begrebet ’hybrid konstruktion’. En hybrid kon-
struktion er 
 
an utterance that belongs, by its grammatical (syntactic) and compositional markers, to a sin-
gle speaker, but that actually contains mixed within it two utterances, two speech manners, 
two styles, two ’languages,’ two semantic and axiological belief systems.213  
 
I sin analyse af Dickens roman Little Dorrit afdækker Bakhtin det raffinerede semioti-
ske spil, hvor tekstens hybride konstruktion væver stemmerne sammen, så det er 
vanskeligt at afgøre ’hvem der taler.’ Det ideologiske perspektiv kan skifte næsten 
umærkeligt, hvilket akkurat skaber en tilsigtet ironisk effekt hos Dickens.  
Wertsch sætter dette aspekt i Bakhtins teori i forbindelse med Vygotskys begreb ’sen-
se’.214 Dette begreb udvides og præciseres så det omfatter denne semiotiske relation 
mellem stemmer i teksten og imellem tekster. Wertsch kalder denne intra- og inter-
tekstuelle (ofte skjulte) reference for indexicality.215 Dette ideologiske perspektiv har 
White 15 år senere – i sin Bakhtinanvendelse - beskrevet som dialogisk og inter-
tekstuel positionering.216 
 
 
 

                                    
211 Holquist og Emerson 1981:434. 
212 Wertsch 1985:226. 
213 Bakhtin 1981:304. 
214 ’Sense’ sættes hos Vygotsky i modsætning til ’meaning’, hvor ’sense’ er ordets kontekstu-
elle betydning, mens ’meaning’ svarer til den dekontekstualiserede betydning. Wertsch kunne 
også have henvist til Bakhtins eget begreb ’theme’ som også – i  modsætning til  ’meaning’ 
betegner ordets kontekstuelle betydning. Se Volosinov 1998:101.   
215 Wertsch 1985:229. 
216 Se kapitel 5.10. 
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2.4.3  Dialogens tre dimensioner  
 
Bakhtins dialogismebegreb er desuden udviklet af litteraturteoretikeren og psykoana-
lytikeren Julia Kristeva i hendes karakteristik af det poetiske sprogs logik. I læsningen 
af Bakhtins Rabelais- og Dostojevskianalyse indgik begreberne ’dialogisme’ og ’karne-
valisme’  i en karakteristik af det intertekstuelle rum, hvor tekster mødes, modsiger 
og relativiserer hinanden. Kristeva udviklede senere i sit forfatterskab disse begreber 
med specifik interesse i marginaliserede sprog og udtryksformer, f.eks. i udviklingen 
af det bakhtinske begreb om ’det groteske.’217  
 
Sproget beskriver Kristeva med udgangspunkt i Bakthins dialogismebegreb i tre di-
mensioner:  
 
These three dimensions or coordinates of dialogue are writing subject, addressee and exterior 
texts. The word’s status is thus defined horizontally (the word in the text belongs to both writ-
ing subject and addressee) as well as vertically (the word in the text is oriented towards an 
anterior or synchronic literary corpus).218 
 
En tekst foregriber således, på det horisontale plan, sin modtager og den forventede 
respons; vertikalt er en tekst (litterær eller ej) en størrelse, som ’altid allerede’ er 
’overbefolket med’ andres ord og betydninger.  I denne tekstens allerede konstrue-
rede betydning er der også  tale om et magtforhold, betydningerne imellem. I tek-
stens polyfone univers er nogle stemmer mere ’højrystede’ end andre, kunne man 
sige. Dette er grundlaget for den tekstklassifikation eller -topologi, som Bakhtin op-
stillede i sin Dostojevskyanalyse.219 Denne topologi forsøger at systematisere det, som 
i de konkrete litterære tekster er dynamiske processer. Formålet er at vise de grads-
forskelle i teksternes dialogiske fremtrædelsesform som tydeligst giver sig udtryk i 
fortælleteknikkens objektive/konvergente/divergente/refleksive formål. Forholdet mel-
lem en traditionel jegfortælling og en parodisk jegfortælling er f.eks. et forhold mel-
lem en konvergent og en divergent dialogisme. I den divergente genre 
 
Ce genre de mot n’est plus dominé, ni écrasé par la pensée de l’auteur. Il perd sa tranquilité et 
son assurance, devient agité, non résolu intérieurement, à double face. Il est non seulement 
bivocal mais biaccentué (…).220  
 
Dialogisme betyder således den måde de forskellige stemmer/sprog (heteroglossia) 
organiseres på i den konkrete tekst og forholdet dialogisk/monologisk har at gøre med 
graden af ambivalens i teksten.221 
 
Interessant er det i denne sammenhæng, hvor fokus er på sprogudvikling, hvorledes 
Kristeva med Bakhtin, især i det poetiske sprog, kan iagttage dialogismen i en radikal 
forstand. I hendes følgende definition af ’dialogisme’ fokuserer hun på den litterære 
teksts specifikke poetiske logik: Dialogen er her en intertekstuel proces, der nok gen-
tager, måske identificerer sig  med og skriver videre på andres tekster, men som i 

                                    
217 Se f.eks. en Kristevainspireret analyse i Hedeboe 1990.  
218 Kristeva i Moi 1986:36-37. 
219 Bakhtin 1970:259-60. 
220 Ibid:258. 
221 Kristeva skriver: In Bakhtin’s work, these two axes, which he calls dialogue and ambiva-
lence, are not clearly distinguished.  Moi 1986:37. 
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symbolske, analogiske former altid skaber en merbetydning. Det kan ikke undre at 
Kristeva også interesserede sig for matematikkens mængdelære i sin indkredsning af 
betydningsproduktion: 
 
Literary semiotics can accept the word ’dialogism’; the logic of distance and relationship be-
tween the different units of a sentence or narrative structure, indicating a becoming (…) Sec-
ondly, it is a logic of analogy and non-exclusive opposition, opposed to monological levels of 
causality and identifying determination. Finally it is a logic of the ‘transfinite’(…) a poetic se-
quence is a ‘next-larger’ (…)to the preceding causal series.222 
 
Dialektikken mellem distance og relation indikerer at noget bliver til i teksten. Denne 
triade ser sproglig udvikling som en kunstnerisk skabelse, som ikke kan reduceres til 
et konkret årsagsbestemt produkt, men som er en stadig overskridende produktion af 
betydning. Det er vigtigt at understrege, at der her tales om sprogets udvikling i tek-
sten, ikke i individet! Men set i lyset af diskussionen omkring grundlaget for sproglig 
udvikling vil denne triadiske beskrivelse af sprogudvikling mangle i hvert fald en præ-
cisering af komponenterne, som synliggør den sociale kontekst.    
 
 
2.4.4  Kress’ differencebegreb 
 
Sammenhængen mellem sproglig udvikling og sociosemiotisk kontekst finder vi i en 
lignende – analog! – teori. Beskrivelse af det intertekstuelle felt og betydningsproduk-
tion som  baseret  på en ‘logic of distance and relationship’ finder vi i en nyere  
Bakhtininspireret sammenhæng, nemlig i kritisk lingvistik og diskursanalyse (CL og 
CDA). Hvor Kristeva især interesserer sig for Bakhtins bidrag til beskrivelsen litterær 
betydningsproduktion, fokuserer kritisk lingvistik på tekstproduktion i generel for-
stand. Hvordan fremkommer tekster?  Kress formulerer problemstillingen mere ge-
nerelt: 
 
What is the motivation for speech?223  
 
Kress’ svar er at det er ‘forskelle’ (difference) der motiverer talen: 
 
Most speech genres are ostensibly about difference: Argument (differences of an ideological 
kind), interview (differences around power and knowledge), ’gossip’ (differences around infor-
mal knowledge) lecture (difference around formal knowledge), conversation. 224 
 
Kress’ argument bygger på Hallidays sociosemiotiske koncept: Mennesker som delta-
ger i en interaktion, deltager i særlige sociale grupperinger, og de behersker i større 
eller mindre grad den sprogbrug, der er forbundet med disse grupperinger eller insti-
tutioner. De deltager i samtaler medbringende deres egne intertekstuelle historier, be-
stemt af deres sociale historie og sociale position. Interaktion med andre som ikke 
deler den samme intertekstualitet skaber vanskeligheder, der kræver løsninger. Kress 
forklarer dette således: 
 

                                    
222 Kristeva i Moi 1986:42-43. 
223 Kress 1985:11. 
224 ibid:15. 
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There are likely to be problems at any time, arising out of unresolved differences in the indi-
vidual’s discursive history, the individual’s present discursive location and the context of dis-
courses in interactions. The difference is the motor that produces texts. Every text arises out 
of a particular problematic. Texts are therefore manifestations of discourses and the meanings 
of discourses, and the sites of attempts to resolve particular problems.225  
 
Samtaler er klare eksempler på denne ’diskursive forskel’ eller tekstuelle problematik: 
 
Successful dialogues come about in the tension between (discursive) difference and the at-
tempt to resolve that difference in some way.226  
 
Dette diskursive begreb difference forklarer ikke blot, hvordan en tekst fremkommer 
på baggrund af en afstand mellem deltagerne men f.eks. også hvorfor ældre par i 
langvarige forhold ikke har så meget at sige til hinanden. De har udtømt forskellene, 
idet 
 
Where there is no difference, no text comes into being.227  
 
Kozulin beskriver dette fænomen fra den modsatte ende af livsbanen med udgangs-
punkt i Vygotskys ’inner speech’.  
 
One of the major determinants of inner speech is it predicative character. This conclusion is 
based on the gradual disappearance of a subject from the child’s egocentric utterances. A child 
“already knows” what he or she is talking about and therefore there is no need for naming the 
subject. (…) (T)his means that only “old information” or “theme” is simply presumed. The 
predicative character of inner speech seems to be a direct result of the shrinkage of the dis-
tance between the addresser and the addressee. In other words the closer the position of the 
speaker to that of the listener, the closer their apperception, the more abbreviated will be the 
speech. According to this position inner speech is just the ultimate point in the continuum of 
communicative conditions judged by the degree of “intimacy” between the addresser and the 
addressee. In the case of inner speech these are one and the same 228 
 
Opfattelsen af denne tilnærmelsesproces i en dialogisk interaktion, som bygger på 
Vygotsky og Bakhtin er derfor en utopi.  
I sin kritik af det udialektiske dialogbegreb udtrykker Smolka denne tankegang i 
Bakhtinske termer: 
 
The subject populated by many voices speaks his or her ”own” voice in the ”chorus”: a poly-
phonic nonharmonious concert characterized by synchronic movements, as well as by distinct, 
conflicting, and dissonant voices. Yet, if the subject is semiotically constituted – by the other or 
by the word – and if the sign is fundamentally polysemic, the nature of the constitution proc-
ess must imply what is different, not just identical. 
 
Ikke mindst for samtaler som finder sted i klasserummet er opfattelsen af et ’fler-
stemmigt’ fællesskab som målet for dialogen ikke blot en utopi men også en opfat-
telse, som i sin sprogbrug tilslører de sociale hierarkier, der eksisterer i klassen (race, 
socialklasse, køn, institution).   

                                    
225 ibid:12. Kursiv BH. 
226 ibid:13. 
227 ibid:12. 
228 Kozulin Vygotsky’s Psychology (1990:178); her citeret af Hardcastle 1994:41. Kursiv BH. 
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For kritisk lingvistik (og pædagogik) er ‘forskellen’ – såvel i samtale som i skrevne 
tekster en forskel med hensyn til magt. Tekster er om differencer (sociale/diskursive) 
og derfor drejer tekster sig grundlæggende om magt, for magt er intet andet en dif-
ferenceforhold. 229 Magt afledes ikke af sproget men 
 
(…) language may be used to challenge power, to subvert it, and to alter distributions of power 
in the short or in the longer term. 230 
 
Eggins & Slade231  hævder at selvom det er en kendsgerning at f.eks. genrer som 
klassesamtalen er karakteriseret ved en tydelig, ulige fordelt magt mellem samtalens 
deltagere, er den ulige magtfordeling et karakteristisk træk ved al samtale: 
 
(…) conversation is always a struggle over power – but (…) the struggle goes ”underground”, 
being disguised by the apparent equality of the casual context. 
 
De to begreber hos Bakhtin – dels begrebet om tekstens adressivitet, dels begrebet 
om ytringens (talt eller skrevet) grundlæggende dialogiske natur, tolkes således i CL, i 
overensstemmelse med SFL, som begreber der også drejer sig om magt og dominans. 
Ikke mindst indflydelsen fra Bernsteins kodeteori og Faircloughs (og New London 
School) kritiske diskursanalyse er med til at spore Bakhtinlæsningen i den retning.  
 
Ligesom Vygotsky (og Bakhtin) er Halliday således af den opfattelse at læring er en 
social, betydningsskabende proces. Men hvor Vygotsky, som psykolog, fokuserede på 
sprogets rolle i konstruktionen af ”højere mentale funktioner,” er Halliday optaget af 
sprogets brug i sociale sammenhænge, af  forholdet mellem talte og skrevne tekster 
og de situationer som disse tekster skabes og fortolkes i. Forbindelsen mellem læring 
og betydningsproduktion formulerer Halliday således: 
 
When children learn language (…) they are learning the foundations of learning itself. The dis-
tinctive characteristic of human learning is that it is a process of making meaning – a semiotic 
process, and the prototypical form of human semiotic is language. Hence the ontogenesis of 
language is at the same time the ontogenesis of learning.232 
 
I princippet skulle der ikke være noget i vejen for at en undervisning tilrettelægges 
således, at den bygger på de enkelte børns sociosemantiske funktioner som de beher-
sker, og systematisk introducerer de funktioner som endnu er uudviklede.. Dette ville 
være i overensstemmelse med Vygotskys begreb om den nærmeste udviklingszone.  
Men i praksis er det ofte sådan at de opgaver og sproglige genrer som værdsættes i 
skolen også er de, som er mest fremmede for store grupper af elever og disse elever 
vil da på forhånd være uddannelsesmæssigt dårligt stillede. 
 
eller som Halliday formulerer det: 
 
Whether a child is so predisposed or not turns out not to be any innate property of the child as 
an individual, an inherent limitation on his mental powers, as used to be generally assumed; it 
is merely the result of a mismatch between his own symbolic orders of meaning and those of 

                                    
229 ibid:52. 
230 ibid:52. 
231 1994:65. 
232 Halliday 1993:93.  
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the school, a mismatch that results from the different patterns of socialisation that character-
ize different sections of society, or subcultures, and which are in turn a function of the underly-
ing social relations in the family and elsewhere.233  
 
Som også Pratt (1987) og Sullivan (1995) beskriver det er det dialogiske rum eller 
contact zone i skolen ikke et mødested, hvor fællesskabet udfolder sig. Det udfolder 
sig på baggrund af forskellige perspektiver, formål, forestillinger og interesser. 234  
 
Opfattelsen af, at store elevgruppers manglende succes i skolen er et lingvistisk pro-
blem som skyldes et ‘mismatch’ mellem elevernes sproglige færdigheder og skolens 
krav og forventninger til dem, var udgangspunktet for en række australske forsk-
ningsbaserede uddannelsesprojekter. Disse projekter beskrives i afsnit 3.6.   
 
 
2.5 Resumé  
 
I dette kapitels første del har jeg gjort rede for to orienteringer der begge kan siges at 
have et sprogbaseret grundlag for deres forståelse af læring og læringsprocesser. Jeg 
gjorde først rede for, hvorledes de to orienteringer begge er udsprunget af en kritik af 
traditionel lingvistik og sprogpædagogik som regelfikseret og dekontekstualiseret. På 
baggrund af læringsteori er begge orienteringer af den opfattelse, at læring er en so-
ciokulturel proces,  og at genstanden for læring ikke er et abstrakt sprogsystem men 
sprogbrug. Men her skilles deres veje. Mens den ene orientering fastholder nødven-
digheden af at knytte lingvistikken til sprogpædagogikken, afviser den anden oriente-
ring, at lingvistikken kan have en sprogpædagogisk funktion overhovedet. De to ori-
enteringer adskiller sig da især med hensyn til det, som de anser for at være målet 
for sprogpædagogikken, hvilket kan udmøntes i deres opfattelse af sprogpædagogik-
ken som proces- eller produktorienteret. Udviklingen af en semantisk komponent i 
lingvistikken synes heller ikke tilfredsstillende for den anti-grammatiske, procesorien-
terede orientering, ligesom en sociolingvistisk vinkel for dem heller ikke synes at kun-
ne bidrage til en sproglig udvikling. Den pro-grammatiske orientering derimod fast-
holder  at målet for en sprogpædagogik må omfatte såvel proces som produkt. 
 
I forsøg på at karakterisere disse to positioner nærmere, således som de udfolder i en 
aktuel pædagogisk praksis og debat, valgte jeg at beskrive dem – og forskellen mel-
lem dem - med udgangspunkt i deres forståelse af to forskere, som har inspireret 
begge: Vygotsky og Bakhtin. Den ene orientering har jeg beskrevet under betegnel-
sen nydialogisme, som dækker over den Bakhtin- og Vygotskyfunderede sprogpæda-
gogik, der er udviklet især i USA og Norge; den anden orientering er den, som nær-
værende afhandling baseres på, og som beskrives under betegnelsen semiotisk læ-
ringsteori. Denne er ligeledes – om end mere indirekte – inspireret af en læsning af 
Bakhtin og Vygotsky. 
Vygotskytænkningens centrale begreber blev præsenteret i afsnit 2.2. Opfattelsen af 
læring som socialkulturelt baseret udmøntes i begreber som social mediering, zonen 
for nærmeste udvikling og det Bruner-udviklede begreb stilladsering. Dette læringste-
oretiske grundlag er i en særlig sprogpædagogisk orientering knyttet sammen med 

                                    
233 1978:26. Kursiv BH. 
234 I denne afhandling demonstreres denne contact zone i analysen af forholdet mellem elev-
besvarelser og lærerfeedback i kapitel 15 og 16. 
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Bakhtins tanker om ’det dialogiske’. I afsnit 2.3 redegjorde jeg for denne orientering i 
beskrivelsen af de grundlæggende positioner i nydialogismen. 
 
Beskrivelsen af nydialogismen tog udgangspunkt i Dysthes to perspektiver på 
Bakthins indflydelse, dels grundlæggende eller makroperspektivisk, hvor dialogen be-
tragtes som selve tilværelsens vilkår, dels mikroperspektivisk hvor dialogbegrebet 
forbindes med pædagogiske forestillinger om ’det sociale’, ’sproget’ og dialogiske ar-
bejdsformer. Kritikken af disse perspektiver fokuserer på, at nydialogismen i sin 
vægtning af arbejdsformerne (dialogiske) som baggrund for at sproget udvikler sig 
hos den enkelte elev kun koncentrerer sig om pædagogikkens regulative register, 
mens en indsigt i hvad, der skal udvikles, hvordan det skal ske og målet for det der 
skal udvikles (det instruktionelle registers field og mode) er fraværende. Nydialogis-
men fokuserer desuden på fællesskab og samarbejde i dialogen, hvilket gør begrebet 
om det dialogiske til et etisk begreb, der ikke er i stand til at reflektere den difference 
og intertekstualitet, der er grundlag for udviklingen af sproglige færdigheder; deraf 
følger også at muligheden for at udvikle elevernes kritiske sprogfærdighed også forta-
bes.  
Og endelig bliver begrebet stilladsering i nydialogismen ikke noget tiltrækkende be-
greb, fordi det er ensbetydende med lærerintervention og dermed et autoritært og 
monologisk indgreb i fællesskabet.  
 
Den efterfølgende læsning af Bakthin og Vygotsky i beskrivelsen af konturerne af en 
sociosemiotisk læringsteori havde ikke som formål at vise, at nydialogismens Bakh-
tinlæsning er forkert! Med Bakhtins eget udtryk er ordet og ytringen en hybrid kon-
struktion, som på samme tid kan udtrykke forskellige semantiske og aksiologiske 
holdninger. En Hallidaysk inspireret læsning af Vygotsky og Bakhtin drejer sig specifikt 
om tekster, og kritikken af nydialogismens Bakhtinkonception går da også ud på, at 
begreberne ofte hentes ud af en tekstanalytisk kontekst (f.eks. begrebet ’ideologisk 
bro’ som Bakhtin anvender i sin Dickensanalyse for at vise ordets ambivalens og ironi-
ens fremkomst), og hævdes dermed at være udtryk for en normativ regel for adfærd i 
klasserummet. Det er opfattelsen i denne afhandling, at dette i alle tilfælde er en re-
duktionistisk læsning af potentialet i Bakhtins tekstteori.  
 
I overensstemmelse med en semiotisk læsning af Bakhtin (Kristeva) blev begrebet 
dialogisk beskrevet som bestående af tre dimensioner.235 Ordet defineres således bå-
de horisontalt (i forhold til en kommunikationskæde) og vertikalt (som ordets ori-
entering mod fortidige og samtidige tekstkorpus. I Bakhtins definition af dialogisme 
har begrebet at gøre med den måde en tekst er organiseret på som markerer dens 
ambivalens. For Kristeva har dette især betydning i definitionen af det poetiske sprogs 
distinktive træk: Distance, relation og udvikling (becoming). Kontekstualiseres denne 
tankegang, er den forenelig med Vygotskys og Hallidays grundlæggende opfattelse af 
en læreproces og betingelserne for denne.   
For at udbygge denne forståelse inddrog jeg Kress’ begreb difference, som defineres 
som betingelsen for tekstproduktion. Samtidig understreges denne forskel som en so-
cial logik – også med Bakhtins ord  -, der har at gøre med teksten som mødested for 
en kamp om magt. Denne kampplads eller contact zone som bygger på forskel sna-
rere end på fællesskab er for Halliday især synlig i forholdet mellem visse elevgrup-
pers forudsætninger og skolesystemets krav. Dette forhold  eller denne ’mismatch’ er 

                                    
235 “writing subject, addressee and exterior texts”, jfr. s. 58. 
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udgangspunkt for en række australske forsknings- og undervisningsprojekter, som 
denne afhandling har hentet inspiration i.   
 
 
2.6 SFL-baserede, pædagogiske forskningsprojekter 
 
De forskningsprojekter, jeg vil omtale, har på forskellig måde været knyttet til, eller 
været forudsætning for nogle af de undervisningsforløb, jeg har observeret. De tre 
vinkler gør det muligt at forbinde de forskellige fremgangsmåder i en samlet redegø-
relse for den SFL-baserede sprogpædagogik og forskningsstrategi og dermed at ka-
rakterisere denne i forhold til lignende sprogpædagogiske projekter. 
Med hensyn til de forskningsbaserede  projekter arbejder alle på grundlag af SFL, men 
har på forskellig vis udbygget, udviklet og kombineret dette felt med inspiration fra 
andre forskningsfelter.236  
 
De enkelte forskere er forbundet med hinanden i form af mange gensidige referencer i 
deres arbejder, i fællesskrifter237 foruden andre ’mødesteder’, der er karakteristiske 
for den systemfunktionelle debat: Dels gennem de internationale SFL-konferencer, 
dels gennem ASFLA, der også har en årlig konference. 238 På trods af den indbyrdes 
kommunikation mellem forskerne, er der dog ikke mig bekendt nogen, som - i et me-
taperspektiv - har skrevet en samlet fremstilling af forholdet mellem nogle af dem, 
således som det vil blive gjort her. Det vil dreje sig om  
 
1. Martin og Rotherys genrebaserede pædagogik, som foruden at have udviklet gen-
rebegrebet, bygger på Halliday, Painter og ikke mindst Grays tidlige arbejder. 
 
2. Macken-Horariks teori om de fire Læringsdomæner, som især bygger på SFL regi-
ster- og genreteori samt på Bernsteins kodeteori og CDAs (Bakhtin via Faircloughs) 
intertekstualitetsbegreb.  
 
3. Grays teori om concentrated language encounters (CLE), som, foruden på Halliday, 
bygger på Martin/Christies begreb om macrogenres, Bruners begreb om stilladsering, 
og Vygotskys begreb om zonen for nærmeste udvikling (ZPD). 
 
4. Christies teori og forskningsmetode med udgangspunkt i begrebet curriculum ma-
crogenres, som er udviklet på basis af SFL, Martins genrebegreb og Bernsteins teori 
om pædagogisk diskurs. 
 
Disse fire områder udgør det intertekstuelle netværk, som danner baggrund for  den-
ne afhandlings  forståelse af  stilladseringsgenre er.    
 
 
 
 

                                    
236 Jfr. den transciplinære genre, kap. 1 og 3. 
237 F.eks. Unsworth 2000; Christie og Misson 1998; Christie 1999; Hasan & Williams 1996; 
Martin & Halliday 1997. 
238 ASFLA (Australian Systemic Functional Association) som også har en stor hjemmeside. 
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2.6.1  Den genrebaserede pædagogik  
 
Ifølge Martin239 var det bl.a. Bernsteins første besøg i Australien (i 1979) som for alvor 
indledte den såkaldte Sydneyskoles kritik af den aktuelle ’progressive’ sprogpædago-
gik i Australien. Bernstein karakteriserede denne sprogpædagogik – på følgende må-
de: 
 
As we move from the written word to the authentic word of the child, it is quite likely that the 
time dimension of the transmission is changing from the past to the present. If that is so, we 
must make very certain that the new pedagogy does not lock the child into the present – in his 
or her present tense. There is a danger that the new educational pull with its emphasis on the 
aural might well in fact do that unless we seek to understand systematically how to create a 
concept which can authenticate the child’s experience and give him or her those powerful rep-
resentations of thought that he or she is going to need in order to change the world outside. 
240 
 
At børn i en progressiv pædagogik blev ‘lukket inde’ i et rum af personlige hverdags-
erfaringer var akkurat det, der skete, ifølge Martin, og det var baggrunden for det om-
fattende forskningsprojekt  i udviklingen og anvendelsen af genrebegrebet i skolen, 
foretaget af, hvad Martin kalder ”the critical mass of Hallidayan educational linguists 
in Australia.”241 Undersøgelsen omfattede både tekster som eleverne i forskellige fag 
forventedes at kunne læse og de tekster som de forventedes at kunne skrive. Om-
kring 4.500 skriftlige elevbesvarelser blev indsamlet og analyseret for genrestruktur 
og leksikogrammatiske træk. For at kunne analysere elevernes læsepraksis og der-
med få adgang til mulige ’modeltekster’ for deres skrivning, analyseredes en lang 
række undervisningsmaterialer. Registerskift og leksikogrammatiske i genrer på tværs 
af fagene undersøgtes og sattes i sammenhæng med  de overordnede mål og ratio-
naler i bekendtgørelser og læreplaner. Og genrerne betragtedes i sammenhæng med 
klasserumspraksis, med eksamensformer og evaluering.242 SFL-baseret genreteori og 
analyse bragtes i sammenhæng med  Bernsteins overordnede betragtninger om pæ-
dagogisk diskurs.   
 
 
2.6.1.1 Rammesætning og klassifikation 
 
I arbejdet med begrebet pædagogisk diskurs243udviklede Bernstein begreberne ram-
mesætning og klassifikation, som redskaber til at karakterisere forskellige former for 
pædagogisk diskurs: 

                                    
239 Martin 1999a:123. 
240 Bernstein 1979 300-301. Kursiv BH. 
241 Martin 1999a:122. Der har været 2 større skoleprojekter koordineret af DSP (Disadvanta-
ged Schools Program) i Sydney. Det første (Language and Social Power Project) fokuserede på 
anvendelsen af genrebaserede undervisningsmetoder på skolens grundtrin og overbygning 
(Callaghan, Knapp & Noble 1993), det andet (Wright it Right Project) udvidede det tidligere 
projekt ved sammen med overbygningsfag også at omfatte arbejdspladsgenrer. (Se Christie og 
Martin 1997)  
242 Veel og Coffin 19995:195. 
243 F.eks. Bernstein 1975, 1990. 
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Classication, here, does not refer to what is classified, but to the relationships between con-
tents. Classification refers to the nature of the differentiation between contents. Where classifi-
cation is strong, contents are well insulated from each other by strong boundaries. Where clas-
sification is week, there is reduced insulation between contents, for the boundaries between 
contents are weak or blurred. Classification thus refers to the degree of boundary maintenance 
between contents. Classification focuses our attention upon boundary strength as the critical 
distinguishing feature of the division of labour of educational knowledge. It gives us (…) the 
basic structure of the message system, curriculum. 
The concept, frame, is used to determine the structure of the message system, pedagogy. 
Frame refers to the form of the context in which knowledge is transmitted and received. Frame 
refers to the specific pedagogical relationship of teacher and taught. In the same way as clas-
sification does not refer to contents, so frame does not refer to the contents of the pedagogy. 
Frame refers to the strength of the boundary between what may be transmitted and what may 
not be transmitted in the pedagogical relationship. Where framing is strong, there is a sharp 
boundary, where framing is weak, a blurred boundary, between what may and may not be 
transmitted. Frame refers to the range of options available to teacher and taught in the control 
of what is transmitted and received in the context of the pedagogical relationship. Strong 
framing entails reduced options; weak framing entails a range of options. Thus frame refers to 
the degree of control teacher and pupil possess over the selection, organisation, pacing and 
timing of the knowledge transmitted and received in the pedagogical relationship. 244 
 
På grundlag af begreberne rammesætning og klassifikation udvikler Bernstein begre-
berne synlig og usynlig pædagogik. Den usynlige pædagogik realiseres af en svag 
klassifikation og rammesætning. En synlig pædagogik realiseres af stærk klassifikation 
og stærk rammesætning.245 Bernstein definerer disse pædagogikker nærmere: 
 
A visible pedagogy is created by: 
(1) explicit hierarchy 
(2) explicit sequencing rules 
(3) explicit and specific criteria 
The underlying rule is: ‘Things must be kept apart.’ 
 
An invisible pedagogy is created by: 
(1) implicit hierarchy; 
(2) implicit sequencing rules; 
(3) implicit criteria. 
The underlying rule is: ‘Things must be put together.’246 
 
Genreteoretikernes karakteriserede sig, ifølge Martin, som udøvere af en synlig, inter-
venerende pædagogik. Målet var klart politisk: Man ønskede på linje med Bernstein en 
samfundsmæssig forandring, og midlet skulle være en synlig, lærerintervenerende 
pædagogik. Martin ’møblerer’ Bernsteins pædagogiske model fra 1990 som i figur 3. 
 
 
 
 
 
 

                                    
244 1975:88-89. Kursiv i originaltekst 
245 ibid:116 
246 ibid 119-20 
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              forandring 
              Intra-individuel 
 
 usynlig pædagogik              synlig pædagogik   
 
 Progressiv pædagogik               Behavioristisk pædagogik 
 (f.eks. Rousseau, Piaget,              (f.eks. Skinner) 
 Chomsky, Goodman) 
 
                     liberal         konservativ  
Tilegnelse                       Overføring 
(competence)                  radikal        subversiv       (performance) 
 
 
 Kritisk pædagogiske               Socialpsykologiske pædagogiske 
 teorier (f.eks. Freire,               teorier(f.eks. Vygotsky, Bruner, 
 Giroux)                   Halliday, Gray, Rothery) 
 
 
 
 
              Inter-gruppe 
 
Figur 3  Pædagogiske former247 
 
 
Den vertikale dimension indikerer, om læringsteorien tager udgangspunkt i foran-
dringsmuligheder i det enkelte individ eller om den fokuserer på at forandringen sker 
mellem socialgrupper. Den horisontale dimension  indikerer om teorien udvikler en 
pædagogisk praksis som lægger vægt på en ’tilegnelseslogik’, som fokuserer på en 
implicit udvikling af fælleskompetencer, eller en ’overføringslogik’, som fokuserer på  
en eksplicit overførelse (i form af lærerintervention) af kompetencer.  
Den form for sproglig ’forandring’ som genreteoretikerne er optaget af er blevet be-
skrevet i form af tre forandringsdimensioner, logogenese, ontogenese og fyloge-
nese.248 Logogenese drejer sig om den måde en tekst udfolder sig på; ontogenese 
drejer sig om  udviklingen af  et individs betydningspotentiale; fylogenese drejer sig 
om kulturudvikling. I Halliday og Matthiessens begreber danner fylogenesen rammen 
for ontogenesen som dernæst danner rammen for logogenesen. Omvendt udgør logo-
genesen ontogenesens indhold  ligesom sidstnævnte er fylogenesens indhold. Martin 
tilføjer med henblik på sprogudvikling endnu en forandringsdimension: Hyperge-
nese249, der i form af lærerintervention omfatter stilladseringsformer forbundet med 
logogenese (f.eks. skrivekonferencer), ontogenese (f.eks. stilladsering i form af mo-
dellering) og fylogenese (f.eks. planlægning af sprogundervisningens plads i fagpla-
ner).  
 

                                    
247 Efter Martin (efter Bernstein 1990:213) 1999a:125. 
248 F.eks. Halliday & Matthiessen 1999. 
249 Martin 1999a:125. 
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To vigtige pædagogiske træk ved genrepædagogikken skal nævnes her; for det første 
tilføjes en traditionel pædagogisk diskurs et lingvistisk spor som optræder på tværs af 
fag. Med Bernsteins pædagogiske diskursbegreb kan denne tilføjelse beskrives på føl-
gende måde: En pædagogisk diskurs består af to spor, et regulerende og et instruk-
tionelt spor. Det instruktionelle spor er ifølge Bernstein ’indlejret’ i det første. Begre-
bet ’diskurs’ erstattes af Christie af begrebet register.250 I genrepædagogikken tilføjes 
et instruktionelt register baseret på SFL. Dette overordnede instruktionelle register 
projekterer det primære instruktionelle register, eller med Martins ord ’giver det pri-
mære instruktionelle register stemme’ igennem hele det pædagogiske forløbs ele-
menter og faser. Mere radikalt er det muligt at forestille sig, at man – som jeg gør her 
– anvender dette sociosemiotiske instruktionelle register til at projektere det regula-
tive register som igen projekterer sit instruktionelle register. 
 
1. 2. 
traditionel           stilladsering  
pædagogisk          som pædagogisk 
diskurs            genre 
 
IR (instruktionelt register)    IR  (instruktionelt register) 
_              SSIR (sociosemiotisk instruktionelt register) 
              ___ 
RR (regulerende register) 
              RR (regulerende register) 
 
I genrepædagogikken ligger læringspotentialet således ikke blot i arbejdsformerne og 
dermed i det regulerende register. Pædagogikken tilføjes et instruktionelt register som 
projekterer251 det primære instruktionelle felt. Det primære felt er klart nok underfo-
kuseret både hos Martin  og i nydialogismen, men i genrepædagogikken betyder det 
sekundære instruktionelle register, at specifik eksplicit viden om tekster i kontekst 
introduceres.  
Det er ikke ganske klart hos Dysthe og Nystrand,  hvordan f.eks. lærerens modelle-
ring foregår. I genrepædagogikkens holistiske model er sproget som specifikt instruk-
tionelt spor med i alle faser og elementer af de pædagogiske forløb. Dette registers 
funktion er en central del af stilladseringen, nemlig i udviklingen af  bevidsthed om 
genrer som disse realiseres i forskellige fag, samt om disse genrers semantiske og 
logikogrammatiske udtryksform. Den sociosemiotiske sprogmodel bliver med andre 
ord en del af de fikspunkter, som fører elevernes sproglige udvikling ud over arbejdet 
med løsningen af en aktuel problemstilling mod færdigheder i at løse tilsvarende, 
fremtidige problemstillinger på egen hånd.  
 
Martin sætter endvidere denne beskrivelse af den genrepædagogiske diskurs ind i en 
overordnet beskrivelse af pædagogisk diskurs (3.).  
1. er  da den grundlæggende model for pædagogisk diskurs, som Christie med Halli-
days begreb kalder register. Det regulerende (første orden) register projekterer det 
instruktionelle (anden orden) register. 2. refererer til genrepædagogikkens pædagogi-

                                    
250 Se Forord s. 6 og afsnit 4.3.4.    
251 Projection beskrives af Martin 199a:143 således:(…) one discourse gives voice to another 
much as a reporting verbal or mental process frames a locution or idea (…); thus the regula-
tive discourse projects the instructional one. Kursiv BH. 
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ske register, hvor et sekundært instruktionelt register er tilføjet, nemlig det socialse 
miotiske, udviklet på baggrund af SFL. 3. refererer til hvorledes det sociosemiotiske 
instruktionelle register projekterer det pædagogiske register. Dette omfatter lærere 
og elever, der anvender viden og tekster i social kontekst til at dekonstruere såvel 
læringsprocessen som dennes primære indhold. Desuden kan tilføjes endnu en ver-
sion (4), som betragter den sociosemiotiske stilladsering som en genre, og som be 
 
 
1.          2.          3.      4. 
 
IR  _IR__   _IR_    _IR_ 
___        SSIR               RR     SSIR 
           ____       ____        RR 
RR          RR         SSIR     ____ 
                         SSIR 
 
pædagogisk    stilladsering      SFL      SFL  
diskurs      som genre      projektion af    projektion af 
        genrepæd.      pædagogisk     sprogbaseret 
                 diskurs      stilladsering 
 
  
Figur 4   Tilføjelse af et sociosemiotisk instruktionelt register som projekterer det  
    primære instruktionelle register. 252  
 
 
tragter/analyserer/karakteriserer denne pædagogiske genre fra et overordnet syns-
punkt, nemlig i udviklingen af en forskningsmetode til beskrivelse af pædagogisk di-
skurs. Denne metode vil blive beskrevet i afsnit 3.6. Et eksempel på et sådant meta-
register kan, ifølge Martin være 
 
(…) the use of shared understandings about language development to inform negotiations be-
tween teacher and students about the best way to teach control of abstract language in secon-
dary school.253  
 
Grays forskning254 i de forskellige faser på vej mod et fælles intersubjektivt niveau 
som basis for elevernes egen skrivning lagde grundlaget for den pædagogiske for-
løbsmodel, der kaldes ’TheTeaching-Learning-Circle’ (se figur 5). Denne ’cirkel’ består 
af en række rekursive faser, der tilsammen har det formål at opretholde elevernes 
socialt fokuserede engagement i et stilladserende skriftsprogligt forløb i form af en 
genreintroduktion. De enkelte faser, field building, deconstruction, joint construction 
og independant construction, er konstrueret både i de konstituerende dele og i relati-
onerne mellem disse på grundlag af Grays Vygotsky/Bruner-konception. Interaktivitet 
og intersubjektivitet er centrale aspekter af hver fase, ligesom lærerens planlægning 
af de enkelte fasers vægt og varighed er hans/hendes redskab i stilladseringsproces-
sen.  

                                    
252 De første tre efter Martin 1999a:144; den sidste tilføjet BH. 
253 Martin 1999a:143. 
254 Se næste afsnit. 
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Figur 5  Teaching-Learning-Circle255 
 
 
Inden eleverne skal skrive, skal de have noget at skrive om: Opbygning af viden 
(Field building) er en ’forskningsfase’. Men også her indgår elementer i sprogudviklin-
gen: Det drejer sig om samtidig med at udforske og afgrænse et emne eller et fagligt 
område at tilegne sig de relevante faglige begreber og udtryk, der knytter sig til om-
rådet og evt. andre fagligt bestemte materialer og hjælpemidler som f.eks. grafisk 
materiale, tabeller, skemaer, statistikopstillinger osv.  
   
I dekonstruktionsfasen præsenteres eleverne for et eksempel på en genre; genrens 
funktion og hensigt diskuteres, strukturen demonstreres, herunder de karakteristiske 
sproglige træk. Teksten, der ’dekonstrueres’, dvs. skilles ad, betragtes i sine be-
standdele og sættes sammen igen, fungerer som grundlæggende model for eleverne. 
Teksten kan være en af elevernes egne, skrevet af læreren eller en originaltekst. 
Den dialogiske konstruktion er den fase, hvor lærer og elever i fællesskab skriver en 
tekst på klassen på baggrund af feltopbygning og dekonstruktion. 
Og i den selvstændige konstruktionsfase skriver eleverne en tekst på egen hånd.   
 
Alle faser i pædagogikken gør brug af eksplicit viden om forskellige genrer, deres 
struktur og sproglige karakteristika. Denne viden bliver en del af det erfaringsfælles-
skab, som lærer og elever deler. Når dette vidensgrundlag gøres eksplicit, får alle 
elever – på lige fod – mulighed for at udvikle sig sprogligt. Den sproglige viden afmy-
stificerer selve skriveprocessens skjulte strategier. Det sproglige erfaringsfællesskab 
giver desuden både lærere og elever et sprog til at tale om sprog.  På den måde flyt-

                                    
255 Martin 1999a:131. Kopieret her med Martins tilladelse. 
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tes skriveresponsen væk fra en subjektivt, tilfældigt præget atmosfære over i en me-
re objektiv ramme, som lærer og elever sammen kan arbejde inden for og sætte syn-
lige mål for. 
 
Forholdet mellem de enkelte faser i den pædagogiske model tager højde for de 
aspekter af skrivepædagogikken, der f.eks. er fremført af Hillocks.256 For Hillocks er 
det ikke tilstrækkeligt at vide noget om hvad tekster er (’declarative knowledge’). 
Man skal også vide noget om hvordan de skal produceres (’procedural knowledge’). 
Evnen til at identificere en sproglig form og viden om forskellige felter er ikke til-
strækkelig for også at kunne producere en tekst. Også viden om procedurer er nød-
vendig, dvs. viden om hvilken viden der er relevant at vælge, og hvilken skriftlig 
’form’ der er egnet. ’Teaching-learning’-cirklen omfatter med feltopbygningen både 
læsning og udforskning (’inquiry’) af et emne, dekonstruktion af tekster, modellering 
af dem, og proceduresiden i form af dialogisk konstruktion af teksten såvel på para-
grafniveau som på leksikogrammatisk niveau.   
 
Det andet vigtige aspekt af genrepædagogikken er at præsentere “waves of weak and 
strong classification and framing as appropriate to different stages of our pedagogic 
cycle.”257  
 
 Rammesætning Klassifikation (kommentarer) 

Dekonstruktion 
- kontekst/field 
 
- modellering 
 
 
Dialogisk konstruk-
tion 
- kontekst/field 
 
- interaktion om 
 tekst 
 
Selvstændig kon-
struktion 
- kontekst/field 
 
- skrivning  

-F 
 
 
+F 
 
 
-F∧+F 
 
 
 
+/-F 
 
 
-F 
 
 
 
-F 

-C 
 
 
+C 
 
 
-C∧+C 
 
 
 
+C 
 
 
-C 
 
 
 
+C.. –C? 

start hvor eleverne befinder sig, med 
vægt på elevernes stemme 
 
autoritativ synliggørelse, herunder 
- senere - kritik og refleksion 
 
svagere i emne indsamlingen, dernæst 
stærkere i klassifikationen 
  
 
Eleverne kontrollerer stoffet, læreren kon-
trollerer sproget om stoffet 
 
tilbagevenden til elevernes egen kontekst 
 
 
kontrol/evaluering, beskikket censur 
…fornyelse? 
 

 
Tabel 2  Bevægelsesmønstre med hensyn til klassifikation og rammesætning i   
    den pædagogiske cirkel 
 
De enkelte faser i pædagogikken, feltopbygning, dekonstruktion, dialogisk konstruk-
tion og selvstændig konstruktion karakteriseres således: Dekonstruktionsfasen indle-
des med svag klassifikation og rammesætning, idet læreren starter med udgangs-
punkt i elevernes viden for at åbne for emnet og for genrens kontekst. Rammesæt-

                                    
256 Hillocks 1999: 29f. 
257 Ibid:143. 
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nings- og klassifikationsværdier forstærkes når en modeltekst introduceres, hvor læ-
reren eksplicit viser tekstens sociale formål og strukturelementer. Den dialogiske kon- 
struktion indledes med svag klassifikation og rammesætning, idet eleverne går i gang 
med at opbygge et nyt emneområde, før disse værdier igen forstærkes idet læreren 
leder organisering af stoffet. Selve den dialogiske konstruktion fordeler rammesæt-
nings- og klassifikationsværdierne mellem lærer og elever, idet eleverne overvejende 
styrer stoffet, mens læreren styrer arbejdet med genren. Den selvstændige konstruk-
tion indledes med svag klassifikation og rammesætning, idet eleverne her måske selv 
vælger nyt stofområde, og med svag rammesætning og stærk klassifikation (omkring 
genrekravene) når eleverne skriver på egen hånd.  Den pædagogiske ’cirkel’ opsum-
meres ovenfor i tabel 2. 
 
 
2.6.2  Fire Læringsdomæner 
 
Den mulige ’mismatch’ som  Halliday så mellem elevernes sproglige færdigheder og 
skolens krav og forventninger til dem, og som Martin/Rothery tog højde for i udviklin-
gen af genrepædagogikken, forsøger Macken-Horarik at systematisere med en regi-
stermodel, hvor hun analyserer de kontekstuelle baggrund eller - med Bakhtins ord 
den sociale logik - , som elever møder i skolen med. 
I et forsøg på at sammentænke Bernsteins tanker om pædagogisk diskurs, herunder  
hans beskrivelse af  forskellen på en eksplicit og en implicit pædagogik, med Hallidays 
læringsteoretiske tanker, opstiller Macken-Horarik på baggrund af en række forsk-
ningsprojekter en model om læringsdomæner, som aftegner elevers intertekstuelle 
kontekst, 258 dvs. de former for forforståelse og kulturelle ’orienteringer’, som elever 
har både uden for skolen og i skolen, og som aktiveres i fagene. Begrebet ’inter-
tekstualitet’ henter Macken-Horarik i den Bakhtinlæsning, som bl.a. Fairclough og CDA 
har foretaget.  Ligesom Lemke hævder hun, at en teksts betydning delvis skabes af 
dens implicitte eller eksplicitte relationer til andre tekster.  
 
A story may be heard as a fable in the manner of Aesop, belonging to a genre which among 
other features has a characteristic internal organisational structure. It may be functioning as a 
rejoinder to yesterday’s argument to be part of a larger structure of action over time, and it 
may echo and develop the themes of that argument or of other storytellings with which it has 
no recognised structural relations. The discourse practices of a community both build systems 
of texts related in these ways and establish the recognised kinds of relationships there may be 
between texts or the discourse of different occasions. 259 
 
En teksts intertekster er alle de andre tekster, vi bruger til at skabe betydning og me-
ning med den, og disse betydninger kan være forskellige fra læser til læser. Elever har 
ikke blot deres erfaringer med verden og virkeligheden med ind i klasserummene, 
men også deres erfaringer med forskellige former for tekster. Den måde, en elev læ-
ser en tekst på, er afhængig af hvad han/hun anser for relevant for fortolkningen af 
den. Elevens intertekstualitet kan være sammenfaldende med den intertekstualitet, 
der værdsættes i skolen, eller den kan afvige fra denne. Macken-Horarik har i sin 
forskning demonstreret, hvorledes elever f.eks. fortolker en eksamensopgave forskel-
ligt, hovedsageligt fordi opgaveformuleringerne i eksamensopgaverne i de pågæl-

                                    
258 Se om Intertekstualitetsbegrebet afsnit 3.6.1. 
259 Lemke 1985:275. 
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dende eksamensformer er meget åbne: F.eks. skal eleverne ved afslutningen af 10 
klasse i NSW skrive en litterær respons med udgangspunkt i spørgsmål som: ”Hvorfor 
tror du, historien ender, som den gør?”, eller ”Hvad tror du, meningen er med histo-
rien?” 260 Nogle af eleverne tolkede opgaven sådan, at de gik ud fra, de skulle give 
personlig respons på teksten, og de gav således udtryk for deres følelsesmæssige re-
aktion på teksten. Andre mente, de skulle referere historien og dernæst komme med 
deres ’egen mening’, og andre igen mente, de skulle lave en fortolkning af teksten, 
hvor de gjorde brug af en litteraturkritisk metode. Med andre ord trækker eleverne på 
forskellige intertekster. Ikke alle fortolkningsstrategier (og intertekster) vurderes lige 
højt af lærere og censorer naturligvis. For pointen er jo, at en vellykket besvarelse af 
en eksamensopgave ikke kun har at gøre med de muligheder, der ligger i den tekst, 
der skal fortolkes, som med de intertekster eleverne møder teksten med.  
Begrebet intertekstualitet er derfor relevant, fordi det gør os i stand til at forbinde 
elevernes tekstualiseringer, deres forsøg på at skabe tekster ud fra deres forforståelse 
og erfaringer med tekster, dvs. deres intertekster, og sammenholde disse med de in-
tertekster, der værdsættes eller måske marginaliseres af skolen. Intertekstualitet 
vender sig således i to retninger: For det første mod læseren og hans eller hendes 
erfaringer, og for det andet mod selve teksten og alle de tekster, den implicerer. Tek-
ster sætter selv visse grænser for fortolkningsmulighederne, dvs. også hvilke inter-
tekster, der kan siges at være relevante, men læserne anvender disse på forskellig 
måde. Intertekstualitet har således både en fortolkningsmæssig, receptiv  og en pro-
duktiv dimension, og begge dele er lige vigtige i beskrivelsen af en sprogpædagogik. 
Elever erfarer, at nogle relationer mellem tekster tilsyneladende er vigtigere end an-
dre i bestemte undervisningssammenhænge. At vide hvilke intertekster, der er på 
spil, og at videregive denne viden til eleverne, er derfor et pædagogisk læreransvar, 
ifølge Macken-Horarik. 
 
En karakteristik af denne intertekstuelle kontekst er ikke det samme som en karakte-
ristik af en generation (”ungdommen”);261 den er i stedet en karakteristik af de fore-
stillinger om tekster og teksters funktion, som eleverne medbringer i skolen, og natur-
ligvis også de forestillinger, som de møder og påvirkes af  i skolen.  
 
De fire intertekstuelle områder  eller læringsdomæner262 er områder, hvor et særligt 
sæt interesser dominerer. Macken-Horarik lægger først et grundlæggende snit mellem 
den læring, der foregår i hverdagen for alle medlemmer af et samfund og den læring, 
der er ’pakket’ som en formel faglig plan og tilbudt elever i institutionelt opdelte sko-
leperioder fra børnehaveklasse til gymnasiet. Læring som er baseret på ’hverdagsdo-
mænet’ kan derfor i første omgang ses i modsætning til den læring, der bygger på en 
’teoretisk’ instruktion. Selve eksistensen af skoleuddannelsen (med skolepligt for børn 
og unge mellem 6 og 16 år) er en institutionalisering af denne skelnen mellem ufor-
mel hjemmelærdom og formel skolelærdom. 

                                    
260 Macken-Horarik 1996: 13 og 1998:76. 
261 Se f.eks. Esmann 1999 om „1990’ernes ungdomskultur“; Ziehe 1989, 1997; Drotner 1991. 
262 Om begrebet ’domain’ se f.eks. Thomas Lund Andersen 2000:37 i hans indkredsning af Re-
gisterbegrebet i SFL. Andersen refererer bl.a. Lyons 1977:584 definition af ’domain’ som (…) a 
cluster of social situations typically constrained by a common set of behavioral rules. 
Dette begreb i modsætning til ‘province’ som er (…) the features of language which identify an 
utterance with those variables in an extralinguistic context which are defined with reference to 
the kind of occupational or professional activity being engaged in. Ibid:582. 
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Distinktionen mellem hverdagslæring og teoretisk læring bygger på Bernsteins skel-
nen mellem commonsense læring og uncommonsense læring (Bernstein 1971). Denne 
skelnen er genoptaget af Halliday  (1988) og videreudviklet af Martin/Rothery (1991) i 
deres skelnen mellem brugen af velkendte hverdagsagtige talesprogsgenrer og sko-
lens institutionaliserede skriftlige genrer. Det er opfattelsen her, at teoretisk læring 
ikke kan ske uden at eleverne præsenteres for tekniske, formelle og abstrakte genrer, 
som kendetegner skriftlig semiosis.263 
 
Macken-Horarik foretager derefter endnu et snit mellem hverdagens og det teoretiske 
læringsdomæne. Herved fremkommer: Det anvendte  eller ’håndværksmæssige’ læ-
ringsdomæne. Forholdet mellem ’anvendt’ og ’teoretisk’ viden kan illustreres med be-
greberne ’håndens og åndens arbejde’. Distinktionen afspejler den deling mellem aka-
demiske fag og såkaldt praktiske fag som findes i skolesystemet (hjemkundskab, de-
sign, computer over for matematik, fysisk, dansk f.eks.) . Og endelig foretages endnu 
et snit, idet det refleksive område tilføjes, et domæne, hvor de strenge grænser mel-
lem den vidende og ’viden’ som eksisterer i det teoretiske felt, her opløser sig.  
Der er således fire vigtige domæner som har indflydelse på elevers læring i skolen: 
Hverdags  - praktisk/anvendt  - teoretisk - refleksivt/kritisk.  
 
(…) teachers pedagogic practices interact with and influence the semiotic orientations which 
their students bring to these. It will be seen that these practices can either entrench students 
in orientations which lead to failure in English or can open them up to the semiotic possibilities 
of learning in each domain. 264 
 
De fire områder har indflydelse på det, der læres I skolen, både via elevernes egen og 
lærernes praksis. Hverdagsdomænet er elevernes hjem og nærmiljø. I dette miljø ta-
ges meget for givet. Sproget er en ’naturlig’ del af virkeligheden, og folk koordinerer 
overvejende deres materielle og sociale praksis gennem mundtlig dialog. I de relatio-
ner, der er typiske for familieliv og for fællesskabet i nærmiljøet konstrueres ’selvet’ 
som medlem af en særlig kulturel gruppering. Man lærer af andres erfaringer gennem 
observation og en god portion ’trial and error’. Men hverdagsdomænet er ikke homo-
gent. Både køn, generation, etnisk oprindelse, socialklasse og måske endda religion 
har betydning for forståelsen af og forventningerne til livet.  
 
Praksisdomænet er det område, hvor man erhverver/udvikler forskellige former for 
færdigheder, ofte gennem en form for ’mesterlærepædagogik’. Det er her ikke nød-
vendigt at besidde en specialviden, som rigtige eksperter på området besidder. Der er 
en klar forbindelse mellem det sprog, der bruges, og de processer, som sproget knyt-
ter sig til her.  
I det teoretiske læringsdomæne øves man i et særligt esoterisk vidensområde. Elever 
må udvikle viden om dette område i en proces som Halliday kalder ”learning through 

                                    
263 Denne position ser kun tilsyneladende ud til at stå i modsætning til påstanden om den mo-
derne skriftkulturs karakter af såkaldt ’sekundær mundtlighed’ (se f.eks. Krogh 2000). At 
skriftkulturens genrer i et moderne samfund antager hybride former betyder jo ikke at de fal-
der sammen i én talesprogspræget genre. Det australske argument vil stadigvæk gå på, at 
sproget er så central  en samfundsmæssig magtfaktor, at viden om og beherskelse af skrift-
sproglige genrer er betingelsen overhovedet for at store elevgrupper elever kan få adgang til 
videreuddannelse og samfundsliv i øvrigt.   
264 Macken-Horarik 1996: Chapter 3. 
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language.”265 I et lingvistisk perspektiv er det ofte teksterne selv, der er genstands-
området her, især i de humanistiske fagområder. Sproget er nu ikke længere blot no-
get, der kan tages for givet, eller noget som har en synlig og pragmatisk, repræsenta-
tiv funktion. Sproget er virkeligheden i denne sammenhæng, og skrevne tekster er de 
redskaber, som elever skal bruge til at konstruere viden, indtage sociale roller og på 
anden vis markere, at de er kompetente udøvere af en bestemt faglig disciplin. Især 
humanistiske fag stiller særlige krav til elever i den henseende. De relevante inter-
tekster i f.eks. engelsk, dansk eller historie er nemlig ikke lærebøgerne. Intertekstua-
liteten her er mere implicit, den består af et tæt netværk af semantiske relationer og 
synsvinkler, som har at gøre med læsemåder, strategier og forestillingsmønstre, må-
ske snarere end med særlige tekster. 
 
I det teoretiske læringsdomæne konstrueres ’selvet’, idet objektive og interpersonelle 
forhold markeres af en – i forhold til de to andre domæner - stadig større social di-
stance. Det vil sige, at de tekster, der produceres af fagpersoner typisk projicerer en 
’neutral’  tenor, markeret ved social distance. Og pædagogikken reflekterer i høj grad 
dette. 266 
 
Udtrykket refleksiv er hentet i lingvistikken. Som lingvistisk term indikerer betegnel-
sen ’refleksiv’, at der er to pronominale referencer til samme subjekt. I sætningen 
’Han så hende’ er der to participanter, men i sætningen ’Hun så sig selv’ er der kun én 
participant. Semantisk betragtet er det, at den samme participants handling er rettet 
mod ham/hende selv en nyttig parallel til betydningen her. I det refleksive domæne 
begynder eleven at reflektere over, stille spørgsmål til og forholde sig kritisk til de for-
udsætninger og forestillinger, som den specialiserede viden bygger på. Selvet kon-
strueres i medieringen af forskellige og modstillede perspektiver på viden. Og sproget 
som bruges til at undersøge denne viden, vil afspejle disse modsætninger. 
 
 
2.6.2.1  Steffensen: Fagdidaktiske holdninger 
 
I en dansk kontekst er det især Bo Steffensen som har formuleret en lignende sam-
menhæng mellem pædagogiske domæner og fagsyn. Hvor andre267  reducerer fagdi-
daktiske holdninger og dermed fagsyn til 2, en ’rigtig’ og en ’forkert’ (’restaurerende’ 
vs ’didaktisk udfordrende’) peger Steffensen på, hvorledes f.eks. de forskellige fag-
syns opfattelse af skønlitteratur giver sig udtryk i en pædagogisk praksis. Steffensen 
placerer de forskellige fagdidaktiske opfattelser i en historisk kontekst, men un-
derstreger, at en enkelt pædagogisk strategi næppe ville kunne forekomme i rendyr-
ket forstand. Her beskrives disse blot som typer.268  Steffensen skelner mellem en 
række karakteristiske fagdidaktiske opfattelser gældende for danskfaget.  
De to første opfattelser af danskfaget ser dette som primært et færdighedsfag, der 
går ud på at eleverne tilegner sig grundlæggende sproglige færdigheder, og opfattel-
sen interesserer sig ikke særligt for måden dette gøres på.  De to næste opfattelser i 
højere grad rettet ud mod verden: Eleverne skal først og fremmest lære at kommuni-
kere og at gennemskue de tekster, de bliver udsat for. De to næste opfattelser (5. og 

                                    
265 Halliday 1991. 
266 Se f.eks. i analysen af konversationsstrukturen kapitel 8. 
267 f.eks. Krogh 2000. 
268 Steffensen 1999:258. 
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6. ) betragter begge skønlitteraturen som særligt egnet til at ’danne’ eleven, kulturelt 
eller personligt. Hvor den første opfattelse lægger vægt på den ’kulturelle arv’, lægger 
den anden vægt på den personlige ’vækst’. Den sidste opfattelse  vægter udviklingen 
af elevens ’personlige udtryk’ og er således også udtryk for et vækstsyn, men i mod-
sætning til de to dannelsessyn er dette sidste fagsyn ikke videre interesseret i tekst 
kvalitet eller kanondiskussion.269 I en moderne skrivepædagogik i gymnasiet ses oftes 
eksempler på sammenfald og fagopfattelse 6 og 7, mens der nok skelnes imellem op-  
 
Dansk som: 
 
1.Basisfag 
2.Redskabsfag         sprogfærdighedsfag 
 
3.Kommunikationsfag 
4.Bevidsthedssociologisk fag    kritisk sprogfærdighedsfag 
 
5.Klassisk dannelse        kulturarvsfag 
 
6.Dannelsesfag 
7.Kreativt fag          personlig vækstfag 
 
 
Tabel 3  Fagdidaktiske holdninger 270  
  
fattelserne i hhv. gymnasiet og folkeskolen (hvor kanondiskussionen jo ikke vægtes  
så højt, som den gør i gymnasiet. I  Vækstfaget, som vi kan kalde 6 + 7  lægges 
vægten på elevernes personlige reaktioner, på basis af personlige iagttagelser og for-
modninger. I en danskgymnasial rekontekstualisering af kulturarvsmodellen i en pro-
gressiv vækstmodel sker der akkurat det, at grundlaget for det, der læres er impli-
cit.271 En tillempet nykritisk undervisningsform i kombination med en tillempet reader-
responsform gør denne dekontekstualisering synlig. 
 
 
2.6.2.2  Fagsyn og fagpraksis  
 
Det er nu muligt at illustrere Macken-Horariks fire domæner med Steffensens beskri-
velse af de forskellige fagsyn i nedenstående tabel. 
 
Hvis de kontekstuelle registervariabler gøres til grundlaget for en beskrivelse af de fire 
læringsdomæner, vil hvert domæne omfatte grupperinger af både field, tenor og mo-
de (sociale aktiviteter, sociale relationer og semiotiske funktioner). Og hvert domæne 
kan beskrives ud fra de situationstyper, som konstruerer det. Dette svarer til Hallidays 
begreb om den kulturelle kontekst, det potentiale, der ligger bag de forskellige situa-
tioner.272 Kulturelle domæner kan således betragtes som grupper eller klynger273 af 

                                    
269 I en pilotundersøgelse som jeg foretog på min skole VUC Odense 1 1999 blandt skolens HF-
dansklærere viste  det sig at 50% af lærerne opfattede danskfaget som et klassisk  dannel-
sesfag, samtidig med at ligeså mange (de samme!) gik ind for en elevcentreret pædagogik.    
270 Efter Steffensen 1999. 
271 Se f.eks. dette fagsyn i Juul Jensen 1998 og Hetmar 1996. 
272 Halliday og Hasan 1985; Halliday 1991. 
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’beslægtede’ situationstyper. I dette perspektiv kan de samme kontekstuelle variabler 
bruges til at beskrive både generelle kulturelle domæner og specifikke situationstyper.  
Fra field-vinklen (dvs. læringens videns- eller indholdsdimension) vil elever arbejde 
med konstruktion af aktiviteter og ting. Fra tenor-vinklen (identitets- og rolledimensi-
onen) vil de arbejde med konstruktionen af ’selv’ og andre’ og med de pædagogiske 
identiteter.  
Fra mode-vinklen vil elever være optaget af semiotiske konstruktioner, talt, skrevet 
sprog eller multimedier (video, TV, billeder osv.) I denne ramme kan hver kontekst og 
hver tekst analyseres i tre dimensioner, men den læsning vi foretager af field, tenor 
og mode vil veksle, afhængig af hvilket kulturelt domæne, vi befinder os i på et givet 
tidspunkt:  F.eks. vil de vidensformer, som er fremtrædende i hvert domæne være 
forskellige, alt efter de aktiviteter, der foregår i det. Hverdagsdomænets field er  
’common sense viden’, som deles af alle medlemmer i det pågældende nærmiljø, og 
hvor alle deltager, mens den viden, der er karakteristisk for praksisdomænets field er 
’know-how’, praktisk, håndværksmæssig viden, hvor læring drejer sig om praktiske 
øvelser (selv når det drejer sig om specialsprog: F.eks. i elementære computerkurser 
læring om tænde, slukke, gem, slet, blok osv.). Det teoretiske domænes field er en 
’metaviden’, evnen til at hæve sig op over det komplekse indhold og uddrage det ge-
nerelle og abstrakte i læringssituationen. Der kan være forskellige former for tekniske 
udtryk eller abstraktion her, afhængig af, hvilket fagområde, der er tale om. I dansk-
faget drejer de tekniske udtryk sig ’om sprog/tekster’, mens tekniske udtryk i geografi 
refererer til ikke-sproglige forhold i virkeligheden.  
Det refleksive domænes field er de former for viden, som går ud på at relativisere ek-
sisterende viden. F.eks. vil metasproget i det teoretiske domæne fokusere på givne 
tekster, mens metasproget i det refleksive domæne vil fokusere på de måder som dis-
se tekster undersøges på. Man kan derfor kalde de former for viden, der karakteri-
serer det refleksive domæne for ’diskursiv viden’.274 
På lignende måde kan de identitetsformer og rolletyper, som elever og lærere kan på-
tage sig, variere, afhængig af de identitetsdannelser, der er mulige i hvert domæne. 
Hverdagsdomænets tenor udgør de ’personlige roller’, der indgår i hverdagens inter-
aktion, det praktiske domænes tenor udgør ’praktiske roller’  i relevante, konkrete 
interaktioner.  
I det teoretiske domæne relaterer tenor sig typisk til ’ekspertroller’, der udspilles i 
professionelle eller halvprofessionelle interaktioner. Tenor er her karakteriseret ved 
social distance. Og endelig er tenor i det refleksive domæne karakteriseret ved de 
usikre forhold ved det komplekse sociale miljø, interaktionen foregår i. Rollerne er 
derfor ’divergente’.275 Mode i hverdagsdomænet er karakteristisk nok face-to-face 
samtaler og sproghandlinger knyttet til nærmiljøets forskellige interaktioner. Sproget 
er ’talt sprog’. Karakteristisk for praksisdomænets mode er den ’teknologiske oriente-
ring’ i forhold til sproget. Det drejer sig om at lære en terminologi til et praktisk for-
mål. Sproget kan være mundtligt eller skriftligt. Det teoretiske domænes mode er ba-
seret på beherskelsen af skriftsproget. Eleverne lærer ved hjælp af sprog. Macken-

                                                                                                                    
273 Andersen m.fl. 2001:264: ”Det kulturelle rum definerer vi som alle de tekster (og tekster 
skal her forstås bredt som ikke blot verbalsproglige manifestationer – og som klynger af  disse 
tekster (…) – medlemmerne af en kultur har kendskab til.” 
274 jfr Faircloughs diskursbegreb. 
275 Om ’divergens’ i tenor se også Burbules fire dialogtyper i Burbules 1993:110. 
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Horarik kalder denne sproglige orientering for ’epistemisk’,276 dvs. den har at gøre 
med en overordnet erkendelse af et specifikt fagområde.  
 
 
 
 
 
En fællesskabs-  En mesterlære-   En kulturdeltagende En kulturskabende 
pædagogik    pædagogik     pædagogik     pædagogik 
  
 1          2        3       4 
 
F 
I 
E 
L 
D 

 
Der arbejdes med 
forforståelse  
baseret på  
personlige og 
fællesmenneskelige 
erfaringer 
 

 
Der anvendes en 
specifik ’know-how’ 
baseret på  
erhvervet 
’faglig’ ekspertise 

 
Der reproduceres og 
modelleres  
specialiseret viden 
baseret på  
skoleuddannelse 

 
Der stilles spørgsmål 
til givne forståelser 
af specialiseret  
viden, baseret på 
alternative 
perspektiver 

 
T 
E 
N 
O 
R 
 

 
Der indtages roller 
og relationer som 
hører til familienet- 
værk,og nærmiljø 

 
Lærlingeroller 
relevante for den 
specielle praksis 

 
Det drejer sig om at 
blive fagligt  
udøvende medlem af 
en disciplin 

 
Det drejer sig om 
at udfordre og 
rekonstituere  
rollerne i en socialt 
diversiv verden 

 
M 
O 
D 
E 
 

 
Der interageres 
med andre via 
talt sprog 

 
Talt og skrevet  
sprog beregnet 
til erfarings- eller 
aktivitetsområdet 

 
Der produceres 
og fortolkes 
epistemiske tekster 

 
Betydninger 
rekonstrueres via 
forskellige medier 

 
’vækstfaget’     ’færdigheds- ’kulturarvsfaget’   det’kritiske 
           faget           sprog- 
                        færdighedsfag’ 
 
Figur 6.1  Oversigt over fagsyn og praksisser i de fire domæner   
 
 
Det refleksive domænes Mode afspejler en socialsemiotisk, sproglig orientering. Den-
ne karakteriserer såkaldt dekonstruktuktive praksisser, der undersøger f.eks. betyd-
ningsknuder, ’huller’, modsigelser eller fortrængte aspekter i en tekst. Det er også 
karakteriseret ved kritiske og provokerende tekster i forskellige genrer og medier.277 
Alle de kulturelle domæner betragtes som ophobninger af situationstyper, hvor field-, 
tenor- og mode-forhold relateres til hinanden på systematisk måde. Denne systematik 
er naturligvis en semiotisk abstraktion, som ikke har noget at gøre med det specifikke 

                                    
276 Macken-Horarik 1996  3:27. 
277 Et eksempel på en sådan socialsemiotisk sproglig orientering vil være de tekster, som 
Bakhtin  betegner for ’karnevaliserede’ Bakhtin 1968, 1983. 
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register der realiseres i en konkret undervisningssituation. Men modellen er mere 
vidtrækkende end blot en specificering af emne, modtager og tekstform.  
 
It proposes that each writing activity is generated out of assumptions and goals relevant to 
one primary domain and that these assumptions will constrain and direct the treatment of sub-
ject matter, the kind of relation established with its ideal reader278 and the orientation to 
semiosis presupposed.279  
 
Elevers synsvinkel eller ‘orientering vil variere alt efter hvilket domæne, de mener at 
befinde sig i på et givet tidspunkt. Når elever f.eks. fortolker et spørgsmål som ”Hvad 
synes du om historien”, eller ”Hvordan er sproget i teksten?”, som varianter af en 
hverdagskontekst, befinder de sig i hverdagsdomænet. De mener derfor at spørgs-
målene drejer sig om en common sense læsning af indholdet, en personlig tenor og et 
sprog, der svarer til en face-to-face samtale. (Svarene vil f.eks. være, at de synes 
historien er god og ’letlæselig’). Hvis de fortolker spørgsmålene som krav om at vise, 
hvilke evner de har til at anvende et praktisk begrebsapparat på en tekstanalyse, be-
finder de sig i det praktiske domæne. (F.eks.:Fortælleren er en 3.persons-fortæller 
med ’bagudsyn’). Hvis de fortolker en tekst som et eksempel på en særlig teksttype 
og dermed demonstrerer en overordnet metaviden om litteratur eller andre tekster, er 
de i det teoretiske domæne, og endelig, hvis de fortolker teksten som en, der opstår 
af/reproduceres i en særlig social-kulturel sammenhæng (dvs.  undersøger tekstens 
ideologi eller tankesæt ud fra tekstens konstruktion af field, tenor og mode, f.eks. i en 
dekonstruktiv læsning af TV-avisen som såkaldt ’faktion’), befinder de sig i det reflek-
sive domæne. Kort sagt er de kontekstuelle værdier, der er relevante, afhængige af, 
hvilket kontekstuelt domæne eleven ’befinder sig i’ semiotisk talt på et givet tids-
punkt.  
Dette læringsperspektiv set i forhold til udvikling i register beskriver Macken-Horarik 
på tilsvarende måde i forhold til udvikling i genre: Evnen til at  producere  og fortolke 
teksttyper af stigende kompleksitet (abstraktion, teknisk begrebslighed og semiotisk 
distance). Kategorierne register og genre gør det muligt at belyse forskellige aspekter 
af disse intertekstualiteter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
278 Begrebet ’ideal reader’ henter Macken-Horarik fra Fish 1982. 
279 Macken-Horarik 1996: 3:27 
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         Læringsdomæner 
        
 
 
                                                                
 
 1          2        3        4 
 
FIELD 
 
 
commonsense  
viden 
 
(relevant i hver- 
dagslivet) 
 
 
TENOR 
 
 
personlige og 
kollektive roller 
 
(karakteriseret ved 
solidaritet, fælles- 
perspektiver) 
 
MODE 
 
 
demokratisk 
sprogorientering 
 
(som i samtaler 
face-to-face,  
sproghandling)         

 
 
 
praktisk viden 
 
 
(relevant for særlige 
opgaver) 
 
 
 
 
 
praktikerroller 
 
 
(karakteriseret  ved 
opgavedefineret 
interaktion, ekspert 
til ikke-ekspert) 
 
 
 
teknologisk 
sprogorientering 
 
(talt eller skrevet i  
tilknytning til  
virkeligheden) 

 
 
 
metaviden 
 
 
(relevant i formel 
uddannelse) 
 
 
 
 
 
ekspertroller 
 
 
(karakteriseret ved 
objektivitet og 
social distance) 
 
 
 
 
epistemisk,  
holistisk 
sprogorientering 
(som i abstrakte 
tekster i traditionel 
akademisk praksis 

 
 
 
diskursiv viden 
 
 
(relevant i et 
indforstået, 
kritisk perspektiv) 
 
 
 
 
forskelligartede 
roller 
 
(karakteriseret ved 
heteroglossia) 
 
 
 
 
 
socialsemiotisk 
sprogorientering 
 
(som i fortolkende, 
argumentative og 
provokerende tekster i
forskellige 
medieformer 

 
Figur  6.2  Læringsdomæner 280 
 
De situationstyper som indgår i hvert domæne omfatter også teksttyper. Hvis regi-
sterkategorien karakteriserer situationstypernes betydningspotentiale, omfatter gen-
rekategorien anvendelsen af dette betydningspotentiale i særlige teksttyper.  
Modellen peger også på et pædagogisk forløb i en bevægelse fra det velkendte til det 
mindre kendte, en bevægelse fra venstre til højre kolonne langs den horisontale akse. 
Modellen antyder også at en synlig, eksplicit pædagogik må være en del af en læ-
ringsproces som vil stilladsere elever i retning af de sprogfærdighedsniveauer der er 
omfattet af det teoretiske og det refleksive domæne. I følgende figur er en sådan ni-

                                    
280 Efter Macken-Horarik 1996. 
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veauprogression antydet. Modellen viser ikke – naturaliseret – at de pågældende 
teksttyper repræsenterer forskellige sproglige sværhedsgrader, men at de kan være 
det i lærerens planlægning. Når der i  undervisningen f.eks. ofte skelnes mellem jour-
nalistiske genrer og f.eks. ’danskfaglige genrer’ er det jo en kendsgerning at svær-
hedsgraden inden for disse grupper også er differentierede. I nogle fremstillinger af 
skrivepædagogiske forløb281  svinger undervisningen mellem elementære og sprogligt 
yderst krævende opgaver. Eftersom det ofte er første og eneste gang eleverne kom-
mer i berøring med de pågældende genrer kunne det være relevant at overveje, om 
det var bedst for nogle af eleverne at lære at krybe, før de lærer at gå! Vanskelighe-
den – for mange lærere – i at placere tekstopgaverne i en progression kan skyldes, at 
de simpelthen ikke selv foretager den sproglige karakteristik af teksttyperne, inden de 
udsætter eleverne for dem. 
Teksttyperne eller genrerne i hvert domæne er ’beslægtede’, idet de konstruerer be-
slægtede betydninger. Personlig fortællinger, logbogsskrivning, anekdoter osv. er 
hverdagsdomænets teksttyper, som er tæt forbundet med erfaringer og den enkeltes 
umiddelbare oplevelser og følelser. Teksttyperne i det andet domæne repræsenterer 
på forskellig måde første skridt i retning af at kunne beherske ’nye’ eller i hvert fald 
ikke-hverdagslige diskurser. Genrerne bygger ny forståelse på elevernes common-
sense forståelse og bygger bro mellem hverdagsdomænet og det teoretiske domæne.  
Teksttyperne i domæne 3 er genrer som ’omformer’ erfaringer og er afhængig af en 
ny – specialiseret – opfattelse af skribenten. Beherskelsen af genreformerne i det te-
oretiske domæne er centralt for det enkelte fag som semiotisk disciplin. I det reflek-
sive domæne er teksttyperne på metaforisk distance af hverdagsdomænet, genrerne 
relativiserer og evt. problematiserer de værdier og holdninger, som i det teoretiske 
domænes tekster tages for givet. Samtidig med at de behersker disse tekstformer for-
holder de sig til dem på et metaplan. 
Hvor figur 6.2   således viser læring som udvikling i register, dvs. i evnen til at beher-
ske de betydningsformer der kræves i forskellig abstraktions- og kompleksitetsgrad i 
forskellige situationskontekster, præsenterer genreperspektivet i figur 6.3 læring som 
en evne til at fortolke og producere teksttyper, som omfatter denne stigende grad af 
kompleksitet (abstraktion, teknik og semiotisk distance). Kategorierne register og 
genre gør os i stand til at sætte fokus på forskellige, men komplementære sider af 
disse ’intertekstualiteter’. 
 
Intertekstualitet kan nu betragtes fra to vinkler: Registervinklen – hvor mønstre af 
eksperientielle, interpersonelle og tekstuelle betydninger sættes i relief i et givet do-
mænes sproglige praksisser, og genrevinklen, hvor teksttyper karakteriserer de 
sproglige praksisser i et givet domæne. Begge kategorier er vigtige. Den første (dvs. 
register) fordi den gør det muligt for lærere at konstruere og de-konstruere det po-
tentiale som er relevant i enhver læringssituation, og den semiotiske udfordring denne 
udgør for eleverne, og den anden (dvs. genre) fordi den tilbyder lærere et holistisk og 
retorisk ’håndtag’ på  de teksttyper som eleverne skal kunne læse og skrive inden for 
den faglige disciplin.  
 
Med sin model reflekterer Macken-Horarik også sit syn på debatten om lærer- og 
elevpositioner som udgangspunkt for læring. Det er hendes synspunkt, at elevforud-
sætninger og elevforforståelse naturligvis er centrale i en læringsproces. Men det er 
ikke desto mindre lærerens ansvar at bevidstgøre og  støtte eleverne i den sproglige 

                                    
281 f.eks. Juul Jensen 1998. 



Afhandlingens optik 
___________________________________________________________________________ 

 82

udvikling,  som er en forudsætning for at de er i stand til at forstå de krav, der stilles 
til dem, og dermed vælge at producere de tekster, der egner sig bedst til bestemte 
formål – f.eks. i form af en litterær respons som eksamensopgave.282 
 

 
 
 
 1          2          3        4    
mest mundtligt……………………………………………………………………………………………………mest skriftligt 
     
Personal  
Recount 
(e.g. ‘My first love’) 

Application of generic 
stages 
(e.g. Applying the four 
stages of the romance 
genre to some texts) 

Narrative 
(e.g. Romance 
called ‘Prode. Pro-
gress and Passion) 

Deconstruction 
(e.g. An essay on the 
dubious messages of 
the film ‘Pretty 
Woman’) 
 

Journal Entry 
(e.g. My favourite 
‘kid pic’) 

Identification Task 
(e.g. ‘Examples of the ge-
neric characteristics of the 
‘kid pic’) 

Analytical Essay 
(e.g. The generic 
characteristics of 
the ‘kid pic’) 

A Parodic Script 
(e.g. A script which 
‘spoofs’ the classist 
and childest dis-
courses of ‘Pretty in 
Pink’) 

Individual Re-
sponse 
(My reaction to the 
story ‘Click’) 

Multiple choice Ques-
tions 
(e.g. Comprehension Ques-
tions on ‘Click’) 

Interpretation 
(e.g. ‘Why does the 
story end this 
way?’) 

Critical Response 
(e.g. ‘How does ‘Click’ 
naturalize particular 
value positions?’) 

 
 
… 

   

 
Figur 6.3  Teksttyper i registerperspektiv 
 
 
Jeg har i figur 6.4 antydningsvist forsøgt at opstille nogle danske mundtlige opgavety-
per283 i den kontekstuelle model. Kontinuet mundtligt – skriftligt er bibeholdt fordi 
endog opgaveformuleringerne kan sprogligt siges at bevæge sig på kontinuet! Eksem-
plerne illustrerer flere ting: Dels hvorledes genrebetegnelserne – hvis de ikke er eks-
pliciteret – kan udtrykke forskellige intertekstualiteter; dels at lærerens interesse i 
udarbejdelse af opgaveformuleringerne ligger i og styres af det refleksive niveau.  
Til gengæld er de to mellemniveauer ret ’tynde’. Hvorledes springet fra det ’kreative’ 
niveau til det yderst forudsætningskrævende refleksive niveau kan ikke iagttages her. 
Disse niveauer opbygges sikkert på mange måder i et undervisningsforløb. Men det 
kunne være oplysende for såvel lærer som elever at placere også de mere praktiske 
niveauer ind i modellen. Opgaverne er meget inspirerende, ikke mindst for læreren. 
Men set på afstand er det karakteristik for opgavetyperne, at de der stilles i den ’re-
fleksive’ ende af skalaen også er de, der fra lærerens perspektiv bestemmer de indle-
dende kreative øvelser. 
 

                                    
282 Macken-Horarik 1996a, 1996b, 1998. 
283 Nyord 1995. 
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 1          2          3        4    
 
mest mundtligt……………………………………………………………………………………………………mest skriftligt 
  
Nyord: Læsning af  H.C.  Andersen: Rosenalfen  
Sammenligning 
(Lad eleverne tegne 
hver en blomstersjæl 
og sammenligne teg-
ningerne) 

Genfortælling 
(Lad dem genfortælle 
handlingen uden de 
overjordiske træk) 
 
Statistik 
(Lad eleverne lave en 
lille statistik over, hvor 
mange der har gjort 
den afskrækkende og 
hvor mange idyllisk; 
menneskelig/overjor-
disk) 

Fortolkning 
(Lad dem lave en 
fortolkning ud fra de 
rent jordiske træk) 
 
 

Sammenligning 
(Lad dem sammen-
ligne med andre af 
Andersens kristne 
fortællinger) 
 
Alternativ tolkning 
(Alternative tolkninger 
af tekstens fire 
drømme ud fra nyere 
teorier: Freud, Jung, 
Calvin Hall) 
 
Biografisk tolkning 
(lad eleverne vurdere 
Arne Duves tolkning 
af Symbolikken i H.C. 
Andersens eventyr) 
 
Periodediskussion 
(lad eleverne prøve at 
modstille renæssan-
cens tankegang med 
romantikkens) 
 
Motivlæsning 
(lad klassen sammen-
ligne motivet med de 
elskende der mødes i 
døden med eksempler 
fra verdenslitteratu-
rens 

 Eventyrtræk 
(En del eventyrtræk 
hører ikke hjemme i et 
folkeeventyr. Hvilke, og 
hvad vil Andersen opnå 
med dem?) 

 Dekonstruktion 
(Lad klassen disku-
tere, hvad alfer og 
vidunderbørn repræ-
senterer i ikke-ro-
mantiske tider) 

Referat Personkarakteristik Psykoanalytisk ka-
rakteristik 

Alternativ tolkning 

 
Figur 6.4  Opgavetyper i registerperspektiv 284 

                                    
284 Nyord 1995. 
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Dette er vel ikke så sært. Men det er at spille med skjulte kort, hvis der ikke også 
imellem disse spring fra det kreative til det refleksive tilføjes nogle redskaber til at 
foretage springet. F.eks. er forholdet mellem det jordiske og det overjordiske en te-
matik, som i sig selv kunne være genstand for en lang række øvelser, mundtligt og 
skriftligt. Men i opgaveforslagene er f.eks. alfetegning nok til at aktivere en forventet 
forforståelse. Jeg har arbejdet med denne opgave flere gange. Men nogle elever ’flyt-
ter sig’ ikke i forståelsen af forholdet mellem det jordiske og det overjordiske med 
henblik på forståelsen af, at denne tematik er en specifik teoretisk tematik, karakteri-
stisk for en specifik litterær periode. De skal have læst mange tekster for at forstå at 
denne ikke blot er en hverdagstematik! Derfor er alle elever med i de indledende øvel-
ser, men kun få kan deltage i den ’alternative tolkning’ med mindre de i forvejen er 
gode til både at læse og skrive litteraturteoretisk.285Eleverne har brug for flere redska-
ber, så de bliver i stand til at kontekstualisere deres læsning. Dette kræver at der og-
så arbejdes med teksternes sprog (ikke kun periode og filosofi) på et metaniveau. 
Macken-Horarik konkluderer ligeledes på baggrund af hendes forskning at 
 
Without the guidance of the one who mediates the proficiencies necessary to such literacy 
practices, many students are stranded indefinitely within personalist and often idiosyncratic 
readings of contexts, without the tools for analysing and (if necessary) resisting their de-
mands. 286 
 
På denne baggrund opstiller Macken-Horarik tre krav til de sproglige færdigheder, som 
eleverne skal erhverve i skolen. De skal: 
 
1. opøve forståelsen af og evnen til at kontekstualisere deres læsning og skrivning 
2. udvikle sproglig opmærksomhed på metaniveau omkring de tekster de læser og 
 selv producerer 
3. erhverve begge færdigheder via en synlig og eksplicit pædagogik. 
 
 
2.6.2.3  Kontekstualisering 
  
At kontekstualisere er for Halliday et træk ved al læring – en måde at opbygge for-
ventninger om krav og potentialer i en hvilken som helst social sammenhæng.287 Det 
betyder f.eks., at når eleverne bliver bedt om at skrive en opgave, der er ’fri’ og krea-
tiv, da skal de være klar over, at den institution, der stiller dem opgaven alligevel har 
nogle bestemte kvalitetskriterier, som de bedømmer de ’frie’ kreative opgaver ud fra, 
og eleverne bør af lærerne klar og eksplicit instrueres om disse krav. Sandsynligvis vil 
en personlig respons aldrig tælle i gymnasiet, med mindre det har et specifikt formål, 
f.eks. i logskrivning.  Derfor er det lærerens ansvar synligt og eksplicit at lære ele-
verne, hvordan de bliver i stand til at vælge en egnet produktionsform,  og hvordan 
eleverne bevidst og opmærksomt vælger strategier, der gør dem i stand til at kon-
tekstualisere en opgaveform.   

                                    
285 Nyord vil her have eleverne til ikke blot at forstå men også at identificere sig med og sprog-
ligt reflektere på baggrund af teoretisk viden.  
286 Macken-Horarik 1998:77. 
287 Halliday i Halliday og Hasan 1985:49.   
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På en måde svarer nødvendigheden af at kunne kontekstualisere til det som Freed-
man288 (1987) kalder ’dimly felt sense.’ Blot med den forskel at Freedman betragter 
denne fornemmelse for rigtigt valg af genre for ubevidst. Hendes forskningsprojekt 
syntes således at bekræfte Polanyi som hævdede at 
 
(…) the aim of a skillful performance is achieved by a set of rules which are not known as such 
to the person following them. 289 
 
Det er nok ikke hensigtsmæssigt hvis Freedman generaliserer sin teori om genrefor-
nemmelser fra at gælde jurastuderende ved universitetet til at gælde for genrefor-
nemmelser for elever i almindelighed. Under alle omstændigheder er forskellen mel-
lem Freedmans og Macken-Horarics metoder en forskel mellem en usynlig, implicit og 
en synlig eksplicit pædagogik (Bernstein). Som Macken-Horariks projekt290  - og ana-
lyserne i denne afhandling viser -, er disse fornemmelser ’rigtigt ramt’ af de elever, 
der klarer sig godt i skolen, mens  en stor gruppe elever simpelthen ikke har de ’for-
nemmelser’ der skal til for at klare sig godt.   
 
 
2.6.2.4  Metakognition 
 
Hvad handler teksten om? Hvem skriver til hvem? Hvordan skrives der om emnet? 
Hvorfor skrives der om emnet? Hvilke andre skrivemåder kunne anvendes til at skrive 
om emnet? 
 
For nogle elever er spørgsmål som disse enkle og lette at besvare. Men en læser, der 
kan identificere emnet i en tekst, identificere afsender og modtager, og redegøre for 
tekstens fortælleteknik er ikke nogen begynder. Han eller hun demonstrerer allerede 
en metakognitiv bevidsthed, en evne til at betragte en tekst som en konstruktion.  
Genrepædagogikken er en fremgangsmåde, som netop giver lærer og elever et fælles 
metasprog om teksters formål og struktur.  Den metakognitive bevidsthed kan desu-
den differentieres metafunktionelt. Fortolkninger kan fokusere på eksperientiel betyd-
ning, dvs. ikke bare tekstens emne, men dens særlige behandling af emnet. De kan 
fokusere på interpersonel betydning og drage slutninger om forfatterens ’planer’ med 
sin læser. Eller de kan fokusere på tekstuelle betydninger og analysere tekstens kom-
positionelle og retoriske træk. Det vigtige er at eleverne får adgang til de resurser 
som gør dem i stand til at distancere sig fra teksterne.291  
 
 
 
 

                                    
288 Freedman 1987: 103.  
289 Polanyi citeret af Freedman, Ibid:110.  
290 Som også Rotherys, jfr. Rothery 1990:145 (om procesorienteret pædagogik): 
(…) no strategies were suggested to build bridges from the child’s commonsense knowledge  to 
the technical knowledge of school learning. Nor was there seen to be any real need to do  this. 
Language development, including writing development, would result from students  being in-
volved in a wide range of situations for language use.(..) But (…) much more is needed to ad-
vantage children in the school system than drawing on the child’s experience  as a starting 
point for school learning. 
291 Bo Steffensen (1999) kalder denne læsefærdighed for læsning med ’fordobling’.  
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2.6.2.5   En synlig og eksplicit pædagogik 
 
For Macken-Horarik må det ’håndværksmæssige’ niveau nås af eleverne, før de kan 
arbejde sig videre mod et teoretisk og refleksivt niveau. Det håndværksmæssige ni-
veau kan ikke blot springes over. Netop elevers vanskelighed ved at ’se’ de tegn eller 
’beskeder’ der er skrevet med usynligt blæk, eller som det hedder ’mellem linjerne’, er 
signaler om, at eleverne mangler nogle enkle strategier og en viden om, at tekster er 
andet end  en umiddelbar sproglig afspejling af deres egen hverdag. Viden om genrer 
og deres funktion er derfor en basal kundskab, og påpegningen af denne kendsger-
ning deler Macken-Horarik med Bakhtin: 
 
The majority of these genres are subject to free creative reformulations (…). But to use a 
genre freely and creatively is not the same as to create a genre from the beginning: Genres 
must be fully mastered in order to be manipulated freely.292 
  
Progressionen i en sprogpædagogik må derfor gå fra  den hverdagsprægede, com-
monsense opfattelse af genrer til en specialiseret intertekstualitet for at kunne danne 
grundlag for en kritisk, refleksiv intertekstualitet (Tabel 4). 
 
Man kan i grunden sige, at Macken-Horarik med sit domænebegreb forsøger at få de 
forskellige fagdidaktiske syn i dialog med hinanden. Skønt hendes ideologiske ståsted 
er Bernsteins kodeteori, er hendes forhåbninger til denne dialog stor. Hvor Bernstein 
ville betegne en kombination mellem ’kulturarvs-faget’ (centreret, retrospektiv iden-
titet) og ’vækstfaget’ (decentreret, terapeutisk identitet) som en ’skizoid’ konstruk-
tion, der har sine historiske og sociale begrundelser for at ende som en sådan identi-
tetsknude i lærerens bevidsthed, ser Macken-Horarik denne konflikt som bestående af 
nogle modsætninger, der ikke nødvendigvis er uforenelige, men som har deres beret-
tigelse og funktion i et lærings- og udviklingsperspektiv.  
 

Specialiseret intertekstualitet     Kritisk, refleksiv intertekstualitet 
Elever kan            Elever kan 
*  identificere en opgaves      * identificere og rekonstruere de 
 kontekstuelle krav og realisere     kontekstuelle krav i enhver  
 disse i en egnet genreform      kommunikativ situation 
 
*  være på højde med opgave-    * Anvende situationen (og genren) 
 stillernes forventninger og      til at udforske og udvikle nye  
 interesser            forventninger og interesser 
 
* bygge på de intertekster, der    * bygge på relevante intertekster  
 er relevante i skolesammenhængen   på nye og uventede måder i et 
 når de producerer deres opgave-    ’spil’ med situationens (og      
 besvarelse            genrens) læserforventninger 
            
 
Tabel 4  Specialiserede og kritiske intertekstualiteter 293 
     

                                    
292 Bakhtin 1986:80. 
293 Efter Macken-Horarik 1998:80. 
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Med sin opstilling og fortolkning af de fire læringsdomæner og forholdet mellem disse 
som grænseflader mht elevernes intertekstuelle potentialer, og undervisningens pro-
gressionsmuligheder, præciserer Macken-Horarik systematisk (foruden Bakhtin) Vy-
gotskys begreb om nærmeste udviklingszone og dermed giver hun en teoretisk ram-
me for beskrivelsen af Brian Grays pædagogiske forskning.  
 
 
2.6.3  Brian Gray: Concentrated language encounters (CLE)  
 
Gray var den forsker, som Martin og Rothery i begyndelsen af 1980erne lod sig inspi-
rere af i deres genrepædagogiske koncept. Denne pædagogik var i overensstemmelse 
med både Hallidays og Painters 294 teorier om børns sproglige udvikling. Jeg vil derfor 
i denne sammenhæng beskrive Grays pædagogik og pædagogiske forskning. Det gør 
jeg også, fordi jeg har haft mulighed for at observere den både i og uden for en akti-
onsforskningssammenhæng. Den pædagogiske model blev udviklet af Gray i begyn-
delsen af firserne i hans arbejde med aboriginerbørn i Alice Springs. Gray udviklede 
sin model på grundlag af SFL, genreteori og en meget intens læsning af Vygotsky og 
Bruner. Resultatet er en temmelig kompromisløs pædagogik, som på grund af elevkli-
entellet (aboriginerbørn) kan observeres i ’slowmotion’.   
 
Gray udgav i 1980erne og i begyndelsen af 1990erne resultaterne af sin forskning, og 
i 1999 skrev han PhD-afhandling, hvor han beskriver sit projekt som Curriculum Ma-
krogenre i en kritisk dialog med Frances Christie, som i øvrigt var hans vejleder. For 
den genrebaserede pædagogik fik især Grays tidlige undersøgelser stor betydning for 
udviklingen af ”Teaching-Learning-Circle.”295 Gray fandt, at betingelsen for at under-
vise grupper af elever, der møder med en anden kulturel baggrund end den, som sko-
len bygger på, er at skabe, hvad han kalder, et erfaringsfællesskab: Det er nød-
vendigt, men ikke tilstrækkeligt, at undervisningen bygger på elevernes forforståelse. 
Lærere og elever må forsøge at opbygge et fælles ’mødested’, hvor det er muligt ind-
byrdes at kommunikere og udveksle erfaringer; hvor det er muligt for eleverne at for-
stå, hvad meningen overhovedet er med de ting, der skal foregå i skolen, og hvor læ-
reren samtidig får en forståelse af de sammenhænge, hvor det er meningsfuldt for 
eleverne at lære!  
De væsentligste pointer i Grays læsning af Vygotsky og Bruner er således hans under-
stregning af  
 
1)  nødvendigheden af at tage udgangspunkt i et erfaringsfællesskab mellem lærer 
og elever   
 
2)  nødvendigheden af læreren som synlig og eksplicit i sin rolle som more compe-
tent.296  
 
Martin og Rothery formulerede senere denne pædagogik som  
 

                                    
294 Halliday 1978; Painter 1984, 1999, 2000. 
295 se figur 5 og jfr. Martin 1999a:127-131 for en historisk gennemgang af de forskellige versi-
oner af denne ’cirkel’. 
296 Vygotsky 1978. 
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(…) guidance through interaction in the context of shared experience’ .297  
 
Gray forbinder Vygotskys begreb om ZPD med Bruners  stilladseringsbegreb. 
 
The only ’good learning’ is that which is in advance of development.298  
 
Bruners begreb scaffolding eller stilladsering opstod af hans forsøg på at forstå den 
proces hvor barnets potentielle nye viden  konstrueres i fællesskab mellem barnet og 
den voksne. 
Det er ved at føre barnets læring ud i Vygotskys ’zone for nærmeste udvikling’, at 
denne fælles kulturelle konstruktion er mulig.  
 
To Vygotsky we owe a special debt for elucidating some of the major relations between lan-
guage, thought and socialization. His basic view (…) was that conceptual learning was a col-
laborative enterprise involving an adult who enters into dialogue with the child in a fashion that 
provides the child with hints and props that allow him to begin a new climb, guiding the child 
in next steps before the child is capable of appreciating their significance on his own. It is the 
‘loan of consciousness’ that gets the child through the ZPD.299  
 
Bruners stilladseringsbegreb lægger særlig vægt på karakteren af støtteprocessen. En 
vanskelighed ved mange undervisningsmetoder er, ifølge Gray, de mange forsøg der 
har været på at fortolke de to begreber stilladsering og udviklingszone i undervis-
ningssammenhæng.  Definitonen af begrebet zonen for nærmeste udvikling i klasse-
rumssammenhæng kommer ofte til at dreje sig om hvordan specifik viden og færdig-
heder generelt ’overføres’ og dermed kommer begrebet til at dække en hvilken som 
helst instruktionsform. Den nærmeste udviklingszone kan da gå ud på:300  
 
1. Establishing a level of difficulty. This level, assumed to be the proximal level, must be a bit 
challenging for the student but is not too difficult. 
 
2. Providing assisted performance. The adult provides guided practice to the child with a clear 
sense of the goal or outcome of the child’s performance. 
3. Evaluating independent performance. The most logical outcome of a zone of proximal De-
velopment is the child performing independently. 
 
Ifølge Gray gør disse fortolkninger det muligt på baggrund af en elevcentreret meto-
dologi at se bort fra den voksnes/lærerens aktive rolle i processen.  
 
It is possible to reframe misleadingly the mediating process of scaffolding through the lens of a 
child-centered methodology that refuses to allow the adult a strong and active role in the 
process(…).The importance of the adult taking an active role: one which leads the child to-
wards a task focus appropriate to academic/literate discourse.301  
 
derfor citerer Gray også Bruner for følgende synspunkt: 
 

                                    
297 Martin 1999a: 126. 
298 Bruner 1978:79. 
299 Bruner 1986:132. 
300 Moll 1990:7. 
301 Gray 1998:99. 
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(…) not only discovery and invention but the importance of negotiating and sharing – in a word 
– of joint culture creating as an object of schooling and as an appropriate step en route to be-
coming a member of the adult society in which one lives out one’s life.302  
 
I praktisk undervisning betyder dette, at denne må bestå af en række faser eller ruti-
ner, hvor lærer og elever sammen opbygger en fælles kulturel sammenhæng. Dette 
fælles grundlag gør at mange kommunikationsvanskeligheder mellem lærer og elever 
undgås. Stilladseringen foregår på et niveau over det, som er elevernes normale selv-
stændige niveau, og kan derfor fungere med udgangspunkt i forskellige niveauer i 
klassen.  Den Vygotsky-inspirerede model illustreres i figur 7. 
 
Niveau hvor ----------------------------------------------------------------------Nærmeste 
eleven kan                         udviklings- 
udfolde sig                         zoner  
med stillads- 
eret støtte  ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Niveauer hvor ------------------------------------------------------------------------- 
elever kan 
udfolde sig 
selvstændigt 
 
      --------------- ----------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
     elev 1        elev 2           elev 3 
 
Figur 7    Stilladsering for at bygge bro mellem elevers selvstændige og støttede 
    udfoldelsesniveauer 303 
 
Bruner kalder sådanne rutiner for formats og understreger, at disse rutiner eller for-
mater hverken er stive eller ufleksible, men de er i høj grad forudsigelige og konstitu-
erer ideale kontekster for sproglig udvikling. Og sproglig udvikling sker ifølge Gray 
f.eks.  i en sammenhæng, hvor elever skal lære at skrive en tekst i en ny genre.  
At skrive en sådan tekst er en betingelse for at få adgang til skriftkulturen. Genrepæ-
dagogikken er derfor rettet mod de sociokulturelle kompetencer som eleverne for-
ventes at have i samfundet (ikke kun i skolen). Disse skriftlige genrer er af teoretisk 
karakter, hvilket bliver mere og mere tydeligt jo længere eleverne har befundet sig i 
skolesystemet.304 
Først etableres en kontekst, hvor barnet efterhånden bliver i stand til at overtage kon-
trollen med tekstproduktionen. Dernæst danner formatet en basis, ud fra hvilken den 
voksne kan ’regulere’ udviklingen ved skiftevis at styre og give respons, indtil barnet 

                                    
302 Bruner:1986:127. 
303 Efter Rose m.fl. 1999: 29. 
304 Om det teoretiske læringsdomæne se kapitel 2.5. 
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opnår større og større kontrol med aktiviteten. Forudsætningen for at læringsprojektet 
skal lykkes er det intersubjektive fællesskab.  
 
The importance of continuous building and exploitation of inter-subjectivity for sustaining both 
the adult’s ability to push the child towards control and the child’s ability to assume control in 
negotiation. (…) 
A critical factor behind the ability of parents to scaffold children’s attempts in joint meaning 
construction is the existence of a history of shared experience that allows the process of joint 
construction to operate. Without it, the activity often breaks down.  
 
Den intersubjektive basis bygger på elevens forforståelse, og det er på denne bag-
grund, læreren kan ’øge indsatsen’: 
 
(…) intersubjective sharing underlines the capacity of the adult to build accurately on what the 
child already knows. It allows the adult (…) to target and structure information and questions 
that are genuinely interpretable by the child. It is intersubjective sharing that provides the ba-
sis from which the adult can ‘up the ante’ in order to move the child on to higher levels of per-
formance and to allow the child to most efficiently take over control of the text.305 
 
Denne lærerrolle får også betydning for spørgeteknikken. Den måde læreren stiller 
spørgsmål på i en stilladsering er en fundamental anden end den traditionelle spør-
geteknik:    
 
(…) the way questions are used for scaffolding signals a fundamental change from the common 
pedagogic approach in schools which employs questions as an information seeking tool in 
learning negotiation. In teaching children how to respond to questions which seek, for exam-
ple, extended recounts of experience or negotiation around stories, parents do not generally 
request new information from children (…) This contrasts with the school where teachers typi-
cally ask questions to find out what the child knows or to probe the child to work something 
out by himself/herself. 306 
 
Gray hævder at det er nødvendigt at spørge ind i en inter-subjektiv sammenhæng: 
 
The importance of maintaining a high level of inter-subjectivity around past experience for 
supporting children in constructing their own texts within the discourse. 
 
Gray formulerer på baggrund af disse læringsteoretiske positioner sit begreb om con-
centrated encounters: 
 
 (…) a concentrated encounter is a role play, dialogue, or discussion session for which percep-
tion of the relevant situation context (ie field, tenor, mode – Halliday &Hasan 1985) has been 
developed and is shared by both teachers and children. In effect, the concentrated encounter 
sets a specific context for which the meaning requirements are known by all parties. The task 
facing the child is to develop the language skills necessary to meet those requirements effi-
ciently.307 
 
Lærerens rolle med hensyn til at skabe rammen for en sådan interaktion består dels i 
at han/hun anvender forskellige strategier, som skaber det rigtige ’transaktionelle 

                                    
305 Gray 1998:102. 
306 Gray 1998:103. 
307 Gray 1986 genoptrykt i Gray 1998: Appendix 3:128. 
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klima’ for interaktionen, dels i at han/hun anvender strategier som støtter eleverne i 
udviklingen af deres sproglige, kommunikative færdigheder.     
 
1. Employing strategies which will maintain the transactional climate in which negotiation is 
possible. 
2. Employing strategies which can help the children extend their language communication 
skills through the negotiation which takes place in concentrated encounters. 
 
Lærerrollen ændres mht den måde information formidles på: Vægten lægges på sha-
ring information and exploring together: 
 
Fordeling af ansvar i opgaveforløb 
 
 
        Fælles 
          Lærer    ansvar            Elever  
          alene                alene  
  
 
 
 
      
 
 
 
Figur 8  Skift som opstår i lærer og elevers relative roller i bevægelsen fra     
    interpersonel til intrapersonel udførelse af en opgave. 308 
 
Dette er Grays illustration af basis for arbejdet med zonen for nærmeste udvikling og 
stilladsering. Bevægelsen fra inter- til intrapersonel udførelse af opgaven bygger på 
den forestilling, at langt fra alle børn er ’opgavefokuseret’ fra starten.309 Gray er 
streng ved lærerne i sine forskrifter310 og påpeger bl.a. forskellen på forældres og læ-
reres forventninger til børnenes indsats. Forældre forventer ikke at børnene umid-
delbart tilpasser sig den voksnes opgaveorientering. Her er voksnes adfærd yderst 
fleksible og afventende med hensyn til den respons de får fra børnene. Voksne ac-
cepterer at børnene mister interessen. Ifølge Gray må det forholde sig på samme må  
de i skolen: Hvis den voksne bygger sin undervisning op på grundlag af en fælles er-
faring, må han/hun alligevel acceptere barnets ret til ikke at ville deltage, acceptere 
deltagelsesformen og indholdet i den. Princippet bygger jo på synspunktet, at enhver 
form for ren disciplinering af børnene forhindrer indlæringen. Disciplineringen eller 
nødvendigheden af den skyldes, at børnene ikke er motiverede og ikke kan se menin-
gen med aktiviteten. Og så kan man ligeså godt lade være.311  

                                    
308 Efter Gray 1998:96. 
309 som Caroline Liberg skriver det: De har ikke været genstand for ’litterær amning’ (Liberg 
1999) og har derfor ingen anelse om, hvad opgaven kunne gå ud på. 
310 Dette udsagn bygger bl.a. også på samtaler med lærere omkring et Gray/Rose aktions-
forskningsprojekt i Adelaide (1998-2001). 
311 Tønnesen (1999) ser akkurat et problem i at overføre en naturlig motivation hos børn, der 
lærer sprog i hjemmet til skolen og dens forskellige fag og krav, hvor motivationen  ikke nød-
vendigvis er til stede. Kan man så overhovedet tale om ZPD? 
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     Produktion af fælles 
     konstruktion af 
     skriftlig tekst 
 
fælles 
mundtlig 
produktion 
og 
dekonstruk 
tion af 
teksttype 
 
          TID 
 
Figur 9   Skift i ansvarlighed i en ’concentrated encounter’ makrogenre hvor det   
    pædagogiske forløb udvikles fra en  fælles mundtlig undersøgelse af teksten 
    til en fælles konstruktion af en skrevet tekst 312 
 
Gray opstiller en meget enkel model som viser forholdet mellem pædagogisk diskurs 
som proces og pædagogisk diskurs som produkt. Diskussionen om forholdet mellem 
de to er altid en kontroversiel diskussion, for skal elever i skriftlig fremstilling ’blot’ 
lære at skrive en ’stil’ f.eks. eller skal de noget andet også? Ikke desto mindre kan det 
være en udmærket øvelse at se på hvilke kriterier, elever bliver vurderet på ’til sidst’ 
og den proces, som lærere fører eleverne igennem forhåbentlig også for at de skal 
kunne opfylde de kriterier for ’gode skriftlige tekster’, som censorerne bedømmer ele-
verne ud fra.  
 
 
    Hvis dialogen ikke fungerer eller ikke er fokuseret  
    godt nok vil rekontekstualiseringsformerne ikke støtte  
    elevernes adgang til skriftlige diskurser ud over skolen. 
 
 
 
 
 
    Hvis målet er at støtte elevernes adgang til skriftlige  
    diskurser ud over skolen må dialogen  gå ud på at støtte  
    denne proces. 
 
Figur  10   Forholdet mellem pædagogisk diskurs som produkt og pædagogisk   
     diskurs som proces 313 
 
 
 
                                    
312 Efter Gray 1999: 98. 
313 Efter Gray 1998:52. 
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Opgavefokuseret            socialt fokuseret 
engagement               engagement 
 
                         I starten har eleverne 
                         ikke adgang til teoretiske 
                         tekster og kan kun 
                         deltage på et socialt 
                         niveau. De kender ikke 
                         de antagelser der ligger 
           Delt viden som grundlag       til grund for det opgave- 
           for at flytte eleverne over      fokuserede engagement 
           mod et opgavefokuseret 
           engagement 
   
        Dette punkt udgør et højt 
       intersubjektivitetsniveau mellem 
       lærer og elever i et engagement 
       med konstruktion af skriftlig tekst. 
 
Figur 11  Lærerens rolle med hensyn til at fremme et effektivt mentalt engagement 
     omkring arbejdet med teoretisk tekstproduktion 314  
 
Modellen viser to veje mod skriftlig tekstproduktion. Den direkte vej er angivet af den 
lodrette optrukne linje. Udgangspunktet er her et opgavefokuseret engagement. Dette 
er ikke et muligt udgangspunkt for alle elever, og i hvert fald ikke for de elever, som 
ikke kender baggrunden for teoretisk tekstproduktion. Hvis elevernes mentale enga-
gement omkring tekstkonstruktion skal opretholdes, vil udgangspunktet i en con-
centrated encounter derfor være et socialt fokuseret engagement. En række faser skal 
gennemgås for i fællesskab at flytte eleverne over mod et mere opgaveforkuseret en-
gagement. De mange pile på den skrå, optrukne pil viser, at denne vej kan være me-
get lang. 
  
 
2.7  Stilladseringsgenrens distinktive træk 
 
På baggrund af centrale begreber i de foregående afsnit og diskussionen og præcisio-
nen af disse for en socialsemiotisk læringsmodel er vi i stand til at redegøre for det 
grundlæggende format i en stilladseringsgenre:  
Det, som bringer de tre begrebsligheder sammen er forestillingen om at betydninger 
skabes og udvikles dialogisk i Bakhtins forstand nemlig i dialektikken mellem af-
stand/difference og relation. Med Kress kan man sige at denne difference som er bag-
grunden for tekstproduktion (hvis modsætning er tavshed) er socialt bestemt, eller 
med Macken-Horarik kan være bestemt af deltagernes forskellige intertekstualiteter. 
Forskellen mellem parterne kan være en mismatch  og det skabes der ikke megen ny 
betydning af. Grays insisteren på at zonen for nærmeste udvikling i en gruppesam-
menhæng er den grundlæggende intersubjektive kontekst som opbygges i klasse-

                                    
314 efter Gray 1998:97. 

Tekstdialogisk kontekst som realiserer teoretiske, skriftlige diskurser 
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rummet og som er betingelsen for stilladseringen af f.eks. skrivningen i en ny genre. 
Christies definition på en macrogenre som et undervisningsforløb, hvor udviklingen af 
ny viden kaldes et logogenetisk forløb kan da i denne sammenhæng beskrives læ-
ringsteoretisk med udgangspunkt i de tre indbyrdes relaterede begreber difference, 
dialog og zpd.  De anvendes ikke her til at beskrive ontogenetisk udvikling men  logo-
genetisk udvikling, analyserbar som den er i de pædagogiske forløb SPIF, dvs. i tekst i 
form af klasserumssamtaler og skriftlige opgavebesvarelser. En macrogenre er da i et 
pædagogisk udviklingsperspektiv en stilladseringsgenre og den logogenetiske udvik-
ling er observerbar som den udvikling der opfylder de faglige og pædagogiske mål for 
genren. Hvor denne udvikling ikke er observerbar i form af en macrogenre’s funktio-
nelle elementer og faser, skyldes dette muligvis, at der eksisterer en mismatch mel-
lem deltagernes intertekstualiteter, som kan forklares ved hjælp af begrebet stilladse-
ringsformat. I gennemgangen af Grays pædagogik (kapitel 3) udgjorde rækken af 
concentrated language encounters formater i Bruner’s definition af begrebet. Dette vil 
jeg uddybe nærmere her.  Et format er 
 
(…) a rule-bound microcosm in which the adult and child do things to and with each other. In 
its most general sense, it is the instrument of patterned human interaction. (…) A format en-
tails formally a contingent interaction between at least two acting parties, contingent in the 
sense that the responses of each member can be shown to be dependent upon a prior re-
sponse of the other. Each member of the minimal pair has a goal and a set of means for its 
attainment such that two conditions are met: first, that a participant’s successive reponses are 
instrumental to that goal, and second that there is a descernible stop order in the sequence 
indicating that the terminal goal has been reached. The goals of the two participants need not 
be the same; all that is required is that the conditions of intraindividual and interindividual re-
sponse contingency be fulfilled. Formats, defined formally in this sense, represent a simple 
instance of a “plot” or “scenario.315 
 
Formater vokser og kan blive så varierede og komplekse som nødvendigt. Ifølge Bru-
ner er betingelsen for sproglig udvikling, at den sociale relation fungerer på en måde, 
der er i overensstemmelse med den måde sproget bruges på: Det er orienteret mod 
fortiden (forforståelse/presupposition) mod nutiden (i form af deixis316) og fremtiden 
(i udtryk for hensigt). Et format er således en målorienteret proces hvis grundlæg-
gende træk kan illustreres i figur 12.   
 
Hvis vi siger at f.eks. teaching-learning-modellen er en stilladseringsgenre (dvs. trin-
delt målorienteret social proces), udfolder stilladseringen (Gray/Bruner) sig med ud-
gangspunkt i hvert af hjørnerne: Difference (den forskel der er på elevernes historier 
og det nye felt + den forskel der er eleverne indbyrdes (fortid orienteret mod frem-
tid)). I et udviklingsperspektiv er denne forskel ikke vilkårlig i forhold til det nye felt. 
Dette må udvikles dialogisk i et stilladseringsformat, dvs. i en zone hvor deltagerne  
ikke kan tilegne sig det nye felt ved egen hjælp men hvor afstanden mellem dem ind-
byrdes og mellem dem og læreren ikke er en ’mismatch’ (nutid orienteret mod fortid 
(afstandslunking) og fremtid). Teksten udfolder sig således i et samspil mellem alle 
tre funktioner. Disse realiseres i stilladseringsgenren på kontekstniveau 
(field/tenor/mode) og på tekstniveau. 

                                    
315 Bruner 1985:39. 
316 Bruner nævner Jakobsons begreb shifters som de sproglige kategorier der har en oriente-
rende, demonstrerende funktion i sproget (this/that,I/you) men også andre non- lingvistiske 
former for henvisninger. Bruner ibid:44. 
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             betydning/fortid 
              difference 
 
 
 
 
 
 
 
          
    nutid/identitet/dialog           zpd /regulation/fremtid 
 
 
Figur 12  Stilladseringsformaters distinktive træk 
 
 
 
2.8. Resumé 
 
I dette kapitel har jeg forsøgt at profilere den valgte sociosemiotiske læringsteori og 
undervisningspraksis. Det skete dels på baggrund af en kort historisk redegørelse for 
tilsynekomsten af en lingvistisk teori, hvis udgangspunkt og fokusområde er sprogets 
betydning og brug, dels i form af en redegørelse for denne models anvendelse i en 
pædagogisk kontekst. Da især to forskere (Bakhtin og Vygotsky) har haft stor indfly-
delse på pædagogik forskning og på uddannelsesdebat i de seneste år, forsøgte jeg at 
skitsere SFL og genrepædagogikkens egenart på baggrund af en kritisk analyse af en 
forskningsretning, som her blev betegnet nydialogisme.  
Den sociosemiotiske sprog- og læringsteoriske implementering i forskning og under-
visning blev dernæst beskrevet i form af en række aktuelle australske forskningspro-
jekter.  Disse projekter danner tilsammen de vigtigste elementer i denne afhandlings 
optik og design med henblik på dens ideologiske orientering. For Martin, Rothery, 
Christie, Gray og Macken-Horarik er den læringsteoretiske interesse orienteret mod 
marginaliserede elevgrupper; det er deres opfattelse af manglende succes i skolen er 
en lingvistisk (sociosemiotisk) problematik; og det er deres opfattelse at en ny sprog-
pædagogik må bygge på en eksplicit undervisning i genrer, forstået som sociokultu-
relle systemer der realiserer særlige semantiske og leksikogrammatiske mønstre. 
  
De beskrevne pædagogiske forskningsprojekter bygger således, trods forskellige for-
mål, niveauer og genstandsområder, grundlæggende på samme teoretiske rationale. 
Dette rationale er allerede kort og indirekte skitseret og antydet i de foregående ka-
pitler.  I følgende to kapitler vil jeg først uddybe dette rationale og dernæst præsen-
tere de konkrete analytiske redskaber som vil blive anvendt i afhandlingen. 
 
 
 
 
 
 
 



Afhandlingens optik 
___________________________________________________________________________ 

 96

 
 
 
 
 
 
 



 97  

 
 
 
 
     Rationale og model for tekstanalysen 
 
 
 
3.1 SFL  som ’socialt ansvarligt’ forskningsredskab 
 
Den systemfunktionelle eller blot systemiske317 lingvistik (SFL) er i stigende grad 
kendt for at bidrage med en beskrivelses- og fortolkningsmodel med udgangspunkt i 
et syn på sproget som en strategisk, betydningsproducerende resurse. Michael Halli-
day, som er grundlægger af SFL, har i forordet til sin Introduction to Functional 
Grammar (1994) en liste med 21 forskellige anvendelsesmuligheder for systemisk te-
ori.318 Disse omfatter teoretiske, historiske, læringsteoretiske og pædagogiske mulig-
heder. SFL har således altid været hvad Matthiessen319 kalder for en socialt ansvarlig 
(socially accountable) form for lingvistik. I en sprogforskning som denne er der ikke 
nogen klare faglige grænser mellem teoretisk og anvendt lingvistik: Disse er ikke for-
skellige discipliner men snarere faser i en og samme proces.  
Inden for de seneste år har SFL, især i Australien og Storbritannien, været hyppigt 
anvendt i  uddannelsessammenhæng med særligt henblik på sprog- og skrivepæda-
gogik og på forskningen inden for dette område.320 Men også arkitektur, semiotik og 
billedkunst,321 stilistik,322 psykoterapi og computerteknologi har teorien haft stor ind-
flydelse på. Det karakteristiske for SFL er således en tværvidenskabelig interesse. Ud-
dannelsesforskere med udgangspunkt i SFL har desuden udviklet og bearbejdet deres 
begrebsapparat ved at tilføje dette en sociologisk vinkel i dialog med f.eks. Bernsteins 
begreb om pædagogisk diskurs,323 eller en psykologisk vinkel i dialog med f.eks. Vy-
gotskys og Bruners læringsteoretiske positioner. Eller man har fundet inspiration i kri-
tisk teori og diskursanalyse (CA og CDA) f.eks. i dialogen med The New London 
Group.324   
 

                                    
317 Systemisk refererer til teoriens skelnen mellem sproget beskrevet som et abstrakt system 
af  valgmuligheder over for sproget beskrevet i dets konkrete instantieringer, dvs. i form af 
konkrete talte eller  skrevne tekster. Se kapitel 3. 
318 Halliday 1994: xxix-xxx. 
319 Matthiessen i en debat på Sysfling (Systemic functional linguistic maillist). 
320 Feks. Christie og Mission (eds.) 1998, Christie 1999, Martin og Halliday 1997, Martin og 
Veel 1998, Knapp 1985, 1999. 
321 Kress og van Leeuwen 1998; O’Toole 1995. 
322 Thibault 1991. 
323 Bernstein 1990, 1996, se f.eks. Martin 1999a og Christie 1989, 1994, 1997, 1999, 2000; 
Macken-Horarik 1996; Love 1998; Gray 1998. 
324 F.eks. Gunther Kress og Norman Fairclough, se f.eks. Cope & Kalantzis 2000; Martin 1999; 
Macken Horarik 1996. 
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Det grundlæggende arbejde med SFL blev påbegyndt af Michael Halliday i 1950erne 
og 60erne, og er videreudviklet sammen med andre forskere siden da.325  
Som lingvistisk forskningstradition er SFL særegen ved, at teorien altid er blevet ud-
viklet som svar på spørgsmål om sprog i konkrete kontekster, f.eks.: pædagogisk 
(Hvordan underviser man bedst i sprog, og hvordan lærer man bedst?) ; sociologisk 
(hvilken rolle spiller samtalen i forhold til dannelsen af individ/samfund); eller litterært 
(Hvordan betyder en tekst det, den gør, og hvordan bliver den vurderet som den 
gør?).  
Selvom de individuelle forskere har forskellige faglige og videnskabelige interesser, og 
selvom de i deres forskning lægger vægten forskelligt og måske af den grund ’under-
belyser’ eller ’overbelyser’ aspekter af systemlingvistikkens anvendelsesmuligheder, 
er der en række fælles træk ved dem. Bagved alle disse anvendelsesmuligheder ligger 
interessen i at sætte fokus på analysen af autentiske produkter i social interaktion, 
dvs. tekster betragtes i forhold til den kulturelle og sociale kontekst, som de fungerer 
i. Fælles for de forskellige videnskabelige og faglige udgangspunker er, med Hallidays 
ord 
 
(…)to understand the quality of texts: why a text means what it does, and why it is valued as 
it is. 326  
 
Det sprogsyn, der ligger bag disse ord er, at sprogbrugen er funktionel, at det er 
sprogets funktion at skabe betydning, at betydninger er udtryk for den sociale og kul-
turelle kontekst, som de udveksles i, og at sprogbrug er en semiotisk proces,  en pro-
ces hvor betydninger produceres gennem valg. Disse synspunkter: at sproget er funk-
tionelt, semantisk, kontekstuelt og semiotisk, er synspunkter som også de øvrige teo-
retikere i nærværende undersøgelse grundlæggende deler.327   
 
I de to følgende kapitler vil jeg gøre rede for det teoretiske og metodiske grundlag for 
min undersøgelse. Der er fire forskningsgrene, som indgår i min analysemodel: Sy-
stemisk funktionel lingvistik (SFL)  er den grundlæggende teori, udbygget med den 
genrebaserede pædagogik udviklet af Martin/Rothery  på grundlag af SFL og  en 
sprogbaseret læringsteori (Halliday/Vygotsky/Bruner). Christie har udviklet en forsk-
ningsmetode på basis af SFL  og Bernsteins teori om pædagogisk diskurs. Og endelig 
er det SFL-baserede system APPRAISAL og en række andre kategorier udviklet i dialog 
med bl.a. kritisk diskursanalyse (CDA).  
Disse bidrager med vigtige perspektiver på analysen af skrivepædagogik som genre, 
dels i form af et overordnet, holistisk syn på sprogets funktion generelt (forholdet 
mellem kontekst og tekst), dels i form af teoretiske og metodiske modeller for spro-
gets funktion specifikt i pædagogisk sammenhæng, som i nærværende undersøgelse 
koncentrerer sig om den kontekst, hvor undervisning i skriftlig fremstilling finder sted. 
 
Selvom disse forskellige forskningsområder adskiller sig fra hinanden f.eks. med hen-
syn til deres opfattelse af forholdet mellem sprog og social kontekst og med hensyn til 
den vægt, der bør tillægges lingvistikken i analysen af denne relation, bidrager de 
imidlertid  med vigtige (og i visse tilfælde også komplementære) perspektiver på for-
holdet mellem kontekst og tekst. Det grundlæggende sprogsyn er for alles vedkom-

                                    
325 Halliday 1994; Martin 1992; Matthiesen 1995; Halliday og Matthiessen 1999. 
326 Halliday 1994:xxx. 
327 se kapitel 3. 
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mende – stort set – socialsemiotisk,  idet de fortolker sproget som en vigtig betyd-
ningsskabende socio-kulturel resurse i menneskers udveksling af betydning og hand-
ling.  
Hallidays beskrivelse af sit projekt i bogen Language as Social Semiotic, har for ek-
sempel umiddelbart været udgangspunktet for Kress og Faircloughs arbejde,328 og den 
er absolut genkendelig i Bernsteins mangeårige forskning i grundlaget for visse elev-
gruppers manglende succes i skolesystemet: 
 
Language is as it is because of the functions it has evolved to serve in people’s lives; it is to be 
expected that linguistic structures could be understood in functional terms. But in order to un-
derstand them in this way we have to proceed from the outside inwards, interpreting language 
by reference to its place in the social process.329    
 
Fortolkningen af sprogets rolle og placering i forhold til den sociale proces er nok for-
skellig mellem de forskellige forskningsfelter, men dialogen mellem dem, f.eks. mel-
lem Halliday og Bernstein330 har haft enorm indflydelse på australsk uddannelsesforsk-
ning, ligesom det arbejde, der for tiden pågår mellem SFL og CDA viser sig at være 
frugtbart.331  
I dette kapitel vil jeg redegøre for den teoretiske diskussion der ligger til grund for 
min model og i kapitel 5 vil jeg kortlægge de konkrete redskaber, som jeg efterføl-
gende vil anvende i min analyse af skrivepædagogiske forløb. 
 
 
3.2 En tværvidenskabelig dialog 
 
Hvad Martin kalder for en tværvidenskabelig (transdisciplinary) dialog,’332 karakterise-
ret ved at være grænsebrydende (intruding disciplinary expertise), og altså ikke blot 
komplementær (complementary expertise), har været et særkende ved såkaldt gen-
rebaseret pædagogik og forskning i Australien. I dialogen mellem lingvister og uddan-
nelsforskere og lærere har lærerne prøvet at arbejde som lingvister, og lingvister har 
bevæget sig ud i klasserummet. Alt dette har resulteret i interessante nye perspekti-
ver både for lingvistisk teori og pædagogisk praksis.333 Men denne tværvidenskabelige 
dialog er kun frugtbar for så vidt de teoretiske kategorier og resurser, der udvikles på 
de forskellige områder, er nogenlunde forenelige. Det er ikke muligt blot at ’flytte’ et 
begreb fra det ene område til det andet uden at belyse problematikken nærmere. 
F.eks. har begrebet kontekst nok en lidt anden betydning hos Bernstein, end det har 
hos Halliday. Bernstein udvikler sit begreb på grundlag af en sociologisk analyse af 
klassifikation og rammesætning,334 mens Halliday betragter det som en ekstra-lingvi-
stisk kategori, der anvendes til at definere en ytrings ’situationstype’ (se nedenfor).335  

                                    
328 Kress 1995; Fairclough 1992. 
329 Halliday:1978:4. 
330 Bernstein (ed) 1973; Halliday 1978.  
331 Lemke 1995; Cranny Francis og Martin 1995; Thibault 1991; Macken-Horarik 1996. 
332 Martin 1993, 2000. 
333 Martin 1999; Callaghan m.fl. 1993; Knapp 1999. 
334 Den danske oversættelse af Bernsteins begreb ’framing’ var i 1970erne ’indramning’. I  
denne sammenhæng vil begrebet blive oversat med ordet ’rammesætning.’ 
335 Halliday 1999. 
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I kontekstbegrebet spøger de rumlige metaforer her: For Bernstein ligger fokus i rela-
tionen mellem kontekster, for Halliday på relationer inden for kontekster og for CDA 
ligger fokus på relationerne bagved eller ’under’ kontekster.336  
Også begrebet diskurs har forskellig betydning: For SFL  er diskurs  det samme som 
en tekst (talt eller skrevet), mens diskursbegrebet i CDA bygger på Foucault, og der-
med defineres begrebet her som ’forskellige måder at strukturere viden (og andre so-
ciale praksisser) på’. 337 Selv begrebet genre betyder noget forskelligt for teoretikere 
som Kress (CDA) og Hasan og Martin (SFL). Og selv inden for SFL er der eksplicitte 
forskelle på brugen af begrebet genre, f.eks. forskelle på Hasan338 og Martin.339  
De væsentligste problemstillinger – dvs. ’væsentligste’ i forhold til nærværende pro-
jekt – vil jeg uddybe for i følgende afsnits gennemgang af de anvendte forskningsfel-
ter.  
 
 
3.3 SFL: Sprogets dimensioner 
 
I beskrivelsen af alle sprogets betydningsskabende resurser er SFL henvist til at an-
vende metaforer: Sproget fremstilles således i mange sammenhænge som et multidi-
mensionalt rum, der kan beskrives, på langs og på tværs, horisontalt og vertikalt, i 
form af rumlige figurer. Disse abstrakte fremstillinger af sproget er vigtige, akkurat 
fordi nogle af de centrale begreber, der indgår i sprogbeskrivelsen – f.eks. kontekst og 
tekst – er begreber, hvis betydning varierer, alt efter hvilken funktion de har i den 
enkelte videnskabelige sammenhæng. Der eksisterer ikke én anerkendt fremstilling af 
sprogets dimensioner i SFL. De, der findes, er ofte udviklet med et bestemt anvendel-
sesformål for øje. I denne sammenhæng har jeg valgt tre fremstillinger, dels en ældre 
og en nyere model af Hallidays (1978, 1991, 1999), dels en tilsvarende af Martin 
(1992, 1997). De tre modeller er valgt, fordi de desuden demonstrerer den forskel i 
perspektiv, der er blandt teoretikerne med henblik på forståelsen af forholdet mellem 
tekst og kontekst i uddannelsessammenhæng.  
 
 
3.3.1 Sprog som social adfærd 
 
Et grundlæggende princip i Hallidays model er at betragte sprog som social adfærd. 
 
If we take the grammatical (…)system, this is the system of what the speaker can say 
(…)What the speaker can say, i.e. the lexicogrammatical system as a whole, operates as the 
realization of the semantic system, which is what the speaker can mean – what I refer to as 
the ‘meaning potential’ (…) Now, once we go outside the language, then we see that this se-
mantic system is itself the realization of something beyond, which is what the speaker can do 
– I have referred to that as the ‘behaviour potential’. 340 
 
Hallidays forklaring kan opstilles som i figur 13. 
 

                                    
336 Se diskussionen af dette felt i Macken-Horarik 1996:3. 
337 Se Lemke 1995:6-9 og Fairclough 1992:3-6. 
338 I Halliday og Hasan 1985 og Hasan 1995. 
339 Martin 1985, 1992, 1996, 1999a, 2000a og 2000b. 
340 Halliday 1978:39. 
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      situationskontekst 
      (adfærdspotentiale) 
__________________________________ 
 
      semantik 
      (betydningspotentiale) 
 
 
      leksikogrammatik 
      (’kan sige’) 
 
 
      fonologi/grafologi 
 
 
Figur 13  Situationskontekst og sprog341 
 
Situationskonteksten manifesteres i sproget af semantikken som realiseres i leksiko-
grammatikken som igen udtrykkes fonologisk. For at forstå denne forklaring  er det 
nødvendigt at diskutere de to vigtigste søjler i systemfunktionel grammatik (SFG), 
systemer og metafunktioner. 
 
 
3.3.2  Sprogsystemet 
    
Halliday identificerer tre tæt forbundne niveauer i sprogsystemet, semantik, leksiko-
grammatik og fonologi/grafologi. Semantikken er betydningssystemet, leksikogram-
matikken er ordsystemet (ord og syntaks  befinder sig på samme niveau og ikke – 
som i formel lingvistik – hierarkisk). Fonologi og grafologi er lyd- og skriftsystemerne. 
Forholdet mellem disse tre strata er et såkaldt realisationsforhold, hvor betydninger 
på ét niveau udtrykkes eller realiseres på et lavere niveau. Orddannelsen på det leksi-
kogrammatiske niveau realiserer således betydninger på det semantiske niveau og 
bliver på samme måde realiseret i lyd og skrift. Hallidays opfattelse af semiotikken er 
således 
 
a stratified, or stratal system in which the output of one coding process becomes the input to 
another.342  
 
I  en senere viderebearbejdelse karakteriserer Martin (1992) Hallidays øverste stra-
tum, semantikken, som diskurssemantik  for at kunne redegøre for tekstproduktion 
som kohærente tekster. Det er Martins udvikling af Hallidays tredelte model, der er 
anvendt i nærværende afhandling.343 Nøglebegreberne angives i nedenstående tabel 

                                    
341 Efter Melrose 1995:25. 
342 Halliday 1979:59. 
343 Denne model forklares mere udførligt i Eggins 1994; Martin 1992; Matthiessen 1995. 
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5. På det øverste niveau forholder det diskurssemantiske sprogniveau sig ’opad’ til  
kontekstuelle betydninger (se senere). Det diskurssemantiske niveau forholder sig 
også ’nedad’ til leksikogrammatikken, hvor særlige træk ved ord og sætningsstruktur 
udvælges for at opfylde målet med teksten. På grund af dens placering mellem situa-
tionskonteksten og leksikogrammatikken, er diskurssemantikkens strata blevet be-
skrevet som ’grænsefladen mellem det sociale system og det grammatiske system:’ 
344 
 
 
Sprogplan  Populær betegnelse   Teknisk betegnelse 
________________________________________________________ 
indhold    betydninger      diskurssemantik 
______________________________________________________________ 
indhold    ord og        leksikogrammatik 
      sætningsstrukturer 
______________________________________________________________ 
udtryk    lyd/bogstaver      fonologi/grafologi 
 
 
Tabel 5  Sprogets strata 
 
Hallidays og Martins tredelte model (be)griber således det systematiske forhold mel-
lem sprog og social virkelighed, hvor de sociale funktioner realiseres i selve sprogets 
struktur både på indholds- og på udtryksplanet.  
 
Et system opstilles i et netværk, f.eks. modussystemet: 
 
 
     imperativ 
Sætning 
           deklarative 
     indikative           ja/nej 
           interrogativ 
                    hv- 
 
 
Figur  14  Modussystemet 
 
Netværket viser sproglige valgmuligheder i den grad af detaljer der er brug for i en 
sprogbeskrivelse. For sætningen vælges enten imperativ eller indikativ. Hvis indikativ 
vælges må enten deklarativ eller interrogativ vælges. Hvis interrogativ vælges kan der 
efterfølgende vælges mellem et ja/nej spørgsmål eller et hv-spørgsmål (Hvis hv-
spørgsmålet vælges er der yderligere valg at foretage..) 
 
3.3.3  Metafunktioner 
 
Halliday opstillede allerede i 1973 en teori om det systematiske forhold mellem eks-
tra- og intralingvistisk funktionalitet. Begrebet om sprogets sociale funktion er central 

                                    
344 Unsworth 1993:336. 
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i fortolkningen af sproget som system. Den måde, som sproget er organiseret på er 
ikke tilfældig:  
 
(…) it embodies the functions that language has evolved to serve in the life of social man. 
(The) sets of options which are recognizable empirically in the grammar, correspond to the few 
highly generalized realms of meaning that are essential to the social functioning of language – 
and hence are intrinsic to language as a system. Because language serves a generalized ‘idea-
tional’ function, we are able to use it for all the specific purposes and types of context  which 
involve the communication of experience. Because it serves a generalized ‘interpersonal’ func-
tion, we are able to use it for all the specific forms of personal expression and social interac-
tion. And a prerequisite to its effective operation under these headings is what we have re-
ferred to as the ‘textual’ function, whereby language becomes text, is related to itself and to 
its contexts of use. Without the textual component of meaning, we should be unable to make 
any use of language at all. 345 
 
Ifølge Halliday er det  metafunktionerne som bestemmer organiseringen af leksiko-
grammatikken. Med hensyn til denne fandt han tre betydningsformer, som kan kort-
lægges i hver sætning. Han forklarede dette yderligere i et interview i 1974: 
 
Take for instance the structure of the clause. There is one set of options in transitivity repre-
senting the type of process you are talking about, the participant roles in this process and so 
on. This is a tightly organized set of systems, each one interlocking with all the others. And 
there is another set of options, those of mood, relating to the speaker’s assignment of speech 
roles to himself and to the hearer, and so on; there systems are again tightly organized inter-
nally. But there is little mutual constraint between transitivity and mood. What you select in 
transitivity hardly affects what you select in mood, or vice versa. Now what are these compo-
nents? Fundamentally, they are the components of the language system which correspond to 
the abstract functions of language – to what I have called metafunctions, areas of meaning 
potential which are inherently involved in all uses of language. These are what I am referring 
to as ideational, interpersonal and textual; generalized functions which have, as it were be-
come built into language, so that they form the basis of the organization of the entire language 
system. 346 
 
Den ideationelle metafunktion refererer til de resurser, vi betjener os af for at kon-
struere vores erfaring med verden omkring os; den måde sproget er organiseret på 
for at repræsentere og afspejle virkeligheden. Dvs. at denne metafunktion sætter fo-
kus på, hvad der kommunikeres om. Det gælder både erfaringer om den ydre verden 
og bevidsthedens indre verden. Halliday identificerer to underkategorier: den ekspe-
rientielle metafunktion, hvor erfaringen repræsenteres i form af hændelser, delta-
gerne i disse hændelser og de omstændigheder som hændelserne optræder i; og den 
logiske metafunktion, hvor erfaringen repræsenteres i form af visse fundamentale lo-
giske relationer i sproget.347  
Den interpersonelle metafunktion udspringer af interaktionen mellem taler og adressat 
og omfatter betydninger, der har at gøre med deltagernes roller, indbyrdes forhold og 
holdninger. Det interpersonelle drejer sig således om sproget som social handling.  
Den tredje metafunktion, den tekstuelle, repræsenterer de resurser, der har at gøre 
med organisationen af, hvad vi forstår ved meningsfulde tekster i en særlig interper-

                                    
345 Halliday 1973:41-44. Her citeret efter Macken-Horarik 1996:12. 
346 Halliday 1974. Genoptrykt i 1978:46. 
347 Om den logiske metafunktion se Halliday 1994: 179f. Se desuden kapitel 5 om anvendelsen 
af den logiske metafunktion i denne afhandling. 
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sonel kontekst. Halliday opfatter den tekstuelle komponent som ’tekstens økologi’.348 
Tabel 6 nedenfor opsummerer de tre metafunktioners vigtigste træk. 
 
Ideationel metafunktion Interpersonel me-

tafunktion 
Tekstuel metafunktion 

Sprog til at repræsentere  
erfaring 

Sprog til at skabe 
relationer 
mellem mennesker 

Sprog til at konstruere 
tekst 

Logisk Eksperientiel   
Erfaring er 
repræsenteret 
i form af 
fundamentale 
logiske 
relationer 

Erfaring er 
repræsenteret 
i form af 
hændelser, 
deltagere og 
omstændigheder 

Sproget bruges i in-
teraktion med andre og 
omfatter betydningerne  
af deltagernes roller, 
holdninger og indbyrdes 
relationer 

Sproget organiseres efter hvad der 
anses for meningsfulde tekster, 
som repræsenterer særlige erfarin-
ger i en særlig interpersonel kon-
tekst 

 
Tabel 6  Metafunktionerne349 
 
De tre metafunktioner er samtidigt indkodet i sprogets mønstre og struktur: 
 
Every sentence in a text is multifunctional; but not in such a way that you can point to one 
particular constituent or segment and say this segment has just this function. The meanings 
are woven together in a very dense fabric in such a way that, to understand them, we do not 
look separately at its different parts; rather we look at the whole thing simultaneously from a 
number of different angles, each perspective contributing towards the total interpretation. That 
is the essential nature of a functional approach.350  
 
Funktionalitetsbegrebet er indbygget i leksikogrammatikken, hvilket skaber en meget 
anvendelig model til at beskrive og analysere pædagogiske genrer som udveksling af 
udvalgte betydninger i særlige sociale kontekster. 
 
Halliday redegjorde senere for det, som er blevet kaldt for hans ’context-metafunction 
hookup’ tese, som fik stor betydning for den senere udvikling af registerteori og for 
kontekstmodeller i sprogpædagogikken (Tabel 7).351  
 
Hver situationskontekst består nu af en ’social aktivitet’, det, som foregår (field), de 
særlige relationer, der er forbundet med den, dvs. deltagerne i aktiviteten (tenor) og 
endelig den rolle sproget spiller, den symbolske eller retoriske kanal (mode). I 1985 
opstillede Halliday nedenstående model af forholdet mellem tekst og kontekst. 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
348 Halliday 1979:60. 
349 efter Halliday 1979. 
350 Halliday i Halliday og Hasan 1985:23. 
351 Martin 1991 og Matthiesen 1993 om CMH tesen. 
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Situation: 
Konteksttræk 

(realiseret af) Tekst: 
Det semantiske systems funktionelle komponent 

Field 
(det, som foregår) 

Eksperientielle betydninger 
(transitivitet, navngivning osv.) 

Tenor 
(de, der deltager) 

Interpersonelle betydninger 
(modus, modalitet, person osv.) 

Mode 
(sprogets rolle) 

 

Tekstuelle betydninger 
(theme, information, kohæsive 
relationer) 

 
Tabel 7  Relationer mellem tekst og situationskontekst 352 
 
Forholdet mellem field, tenor og mode som registervariabler og de sproglige træk, der 
fremtræder i en talt eller skrevet tekst, er et realiseringsforhold, hvor mere abstrakte 
kontekstuelle betydninger udtrykkes i mindre abstrakte sproglige betydningsmøn-
stre.353 Disse sproglige betydningsmønstre er bestemt af systematiske forskelle i regi-
stertræk i tekstens grammatiske og semantiske variationsmuligheder. Lemke forklarer 
det således: 
 
Where the field of the activity differed, as say between politics, sport or mathematics, there 
were characteristic differences in the frequencies of say action verbs vs relation verbs, or ac-
tive vs passive voice; where the tenor of interpersonal relationships (including intimacy and 
power relations) differed, there were corresponding differences in mood (interrogative requests 
vs imperative commands, say); and where the differences were those of mode, as between 
speech and writing, or the language of participation vs the language of observation, there were 
differences in how information in one clause was highlighted or backgrounded and linked to 
information in other clauses (thematisation, cohesion etc).354  
 
Imidlertid er denne beskrivelse af konteksten blevet til i en lang udviklingsproces, og i 
en stående debat, som især har drejet sig om kontekstforståelsen i uddannelsessam-
menhæng. Jeg vil i det følgende vende tilbage til Hallidays beskrivelse af forholdet 
mellem kontekst og sprog og beskrive aspekter af denne udvikling og debat.  
 
 
3.4 Sprogbeskrivelsen 
 
Tre grundlæggende dimensioner i sprogbeskrivelsen vil ud fra de to perspektiver blive 
gennemgået her. Sproget kortlægges med udgangspunkt i beskrivelsen af 
 
1. forholdet mellem sproget som system og sproget som instans: Instantiering 
2. forholdet mellem kontekst og sprog: Stratifikation, herunder realisering 
3. forholdet mellem intra- og ekstralingvistiske funktioner: Metafunktioner 
 
Når man lærer sprog (inkl. sit modersmål), opbygger man en resurse til at skabe be-
tydning. Det er hvad Halliday kalder for et ’betydningspotentiale’355 Man opbygger et 
lingvistisk system. Siden handler man ud fra dette lingvistiske system, når man ska-

                                    
352 efter Halliday i Halliday og Hasan 1985:26. 
353 Halliday 1978:123-124. 
354 Lemke 1995:26. 
355 Halliday 1999:7. 
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ber en tekst. Tekster udgør alle de sproglige instanser, som man hører eller læser, og 
som man selv producerer i tale og skrift. Sprogsystemets kontekst, kalder Halliday for 
kulturkonteksten. Og teksternes kontekst, kalder Halliday for situationskonteksten. 
Ligesom en tekst er en instans af sproget, er en situation  en instans af kulturen. 
Konteksten for en sproglig instans (en tekst) er en kulturinstans (situationen). Og 
konteksten for det system, der ligger ’bag’ hver tekst (sprogsystemet) er det system, 
der ligger bag hver situation, nemlig kulturen: 
De horisontale akser A  illustrerer relationen som instantiering, mens de vertikale ak-
ser B illustrerer relationen som realisering. Kulturen instantieres i situation og syste-
met instansieres i tekst. Kulturen realiseres i/konstrueres356 af sprog; kulturdomæne 
og register er ’subsystemer’ iagttaget fra ’systemvinklen’, situationstype og teksttype 
er instanstyper iagttaget fra ’instansvinklen’.  
Karakteristisk for måden at beskrive forholdet mellem system og instans på i SF-teori 
er således synsvinklen.  
         

                 A   
      SYSTEM                  INSTANS 
 
KONTEKST  kulturkontekst            situationskontekst 
 
            kulturområde  situationstype 
  
 B 
  
            (register)    (teksttype) 
  
 
 
SPROG    sprog                    sprog  
      som system                som tekst 
 
 
Figur 15   Sprog og kontekst; system og instans 357 
 
 
Forholdet mellem system og instans i uddannelsessammenhæng beskriver Halliday  
med udgangspunkt i sin klima/vejr-metafor: 
 
Climate and weather are not two different things; they are the same thing, which we call 
weather when we are looking at it close up, and climate when we are looking at it from a dis-
tance. The weather goes on around us all the time; it is the actual instances of temperature 
and precipitation and air movement that you can see and hear and feel. The climate is the po-
tential that lies behind all these things; it is the weather seen from a distance, by an observer 
standing some way off in time. So of course there is a continuum from one to the other; there 
is no way of deciding when a “long term weather pattern” becomes a “temporary condition of 

                                    
356 Halliday skelner mellem ’construe’ og ’construct’ for at understrege at førstnævnte er en  
bevidsthedsmæssig konstruktion. Konstruere betyder derfor her ’udlægge’, ’fortolke’. 
357 Efter Halliday 1999:8. 
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climate” or when “climatic variation” becomes merely changes of “weather”. 
 
And Likewise with “culture” and “situation”: a school, for example, is clearly a cultural institu-
tion, a matrix of social practices governed by cultural norms and values. But we can look at it 
as an assembly of situations: it consists of regular events called “lessons” in which people in 
certain role relationships (teachers and pupils) take part in certain forms of interaction in 
which certain kinds of meanings are exchanged. We can look at it as system (this is what we 
mean by education: the school considered systemically), or as text, repetitive instances of the 
processes of teaching and learning. We may choose to look at this phenomenon from either 
end; but it is still a single phenomenon, not two.358  
 
Denne sproglige dimension – instantiering – som i Hallidays model fremstilles af den 
vertikale akse må ikke forveksles med den anden dimension – realisering. Denne 
dimension er udtryk for forholdet mellem de forskellige strata  i sprogmodellen. Disse 
strata kan beskrives såvel på kontekst- som på sprogniveau. Forholdet mellem system 
og instantiering er som det fremgår af modellen ikke et absolut forhold (som f.eks. 
Saussures langue/parole eller Chomskys competence/performance) men skal betrag-
tes som et kontinuum. Tekstualisering er således en stokastisk proces: 
 
(…) the instantial construction of meaning in the form of a text (…) is a stocastic process in 
which the potential for creating meaning is continually modified in the light of what has gone 
before; certain options are restricted or disfavoured, while others are (…) opened up. We refer 
to this as the logogenetic time frame, using logo(s) in its original sense of ‘discourse’.359 
 
 
3.5  Situationskontekst: Registerteori 
 
Register er en vigtig kategori inden for SFL til at bestemme forholdet mellem tekster 
og deres sociale kontekst. Men udviklingen af begrebet har dels haft en lang historie, 
dels er den gået forskellige veje.  
 
Hallidays begreb register udtrykker (jfr. figur 16) forholdet mellem situationelle fak-
torer og valg af lingvistiske træk i en særlig kultur. Situationskonteksten er et semio-
tisk fænomen og finder derfor, ifølge Halliday, udtryk i sproget, hvor registeret er den 
mekanisme, som binder de lingvistiske  og de kontekstuelle betydninger sammen. 
Register er: 
 
(...)the configuration of semantic resources that the member of a culture typically associates 
with a situation type. It is the meaning potential that is accessible in a given social context.360  
 
Situationskonteksten beskrives som nævnt af Halliday ved hjælp af registervariab-
lerne field, tenor og mode.361 Disse variabler og grammatikkens funktionelle kompo-
nenter er forbundne således, at sproglige valg kan forudsiges ud fra konteksten og 

                                    
358 Halliday 1999:9. 
359 Halliday og Mathiessen 1999:6. 
360 Halliday 1978:111. 
361 Jeg bevarer de engelske betegnelser i denne afhandling, idet eksisterende oversættelses-
forslag efter min mening ikke er helt tilfredsstillende. F.eks. Andersen (2001): Felt, Tenor og 
Måde.  
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omvendt. Med Hallidays begreber sammenfatter metafunktionerne362 (den interperso-
nelle, den tekstuelle og den eksperientielle) sprogets semantiske funktion: 
 
(...)in general terms, the field is reflected in the experiential meanings of the text, the tenor in 
the interpersonal meanings, and the mode in the textual meanings. We could express this the 
other way round by using a complementary metaphor and saying that experiential meanings 
are activated by features of the field, interpersonal meanings by features of the tenor and tex-
tual meanings by features of the mode.363  
 
Registerteori har sine rødder i Malinowskis antropologi og har således et etnografisk 
fokus. Firth og senere Halliday anvendte begreberne context of situation og context of 
culture men i en mere abstrakt form. For Halliday364 var der tre variabler forbundet 
med en teksts register: Field (’det, der foregår’), mode (talt eller skrevet) og style 
(forholdet mellem deltagerne). Gregory arbejdede videre på denne tredelte model, 
men skelnede mellem context og situation og foreslog begrebet tenor i stedet for style 
som jo havde andre historisk bestemte litterære overtoner.  
Han foreslog desuden at tenor blev delt i to former: Personal tenor og functional tenor 
365 For Gregory (som senere for Martin) omfattede det sidste begreb den retoriske di-
mension i en kommunikation, f.eks. det didaktiske element i en forelæsning eller 
fremstillingsformen i videnskabelig skrivning. Det retoriske aspekt af kontekstmodel-
lerne viste sig at være vanskeligt at håndtere. Halliday gjorde det til et mode-træk i 
nogle sammenhæng, og til et field-træk i andre366.  
 
 
3.6  Kulturkontekst: Genreteori 
 
Martin var især optaget af, hvordan tekstens hensigt, eller det som han kalder ’retori-
ske formål’ kan opfattes, og hvor de befinder sig i beskrivelsen af registerfunktio-
nerne. Han betragtede den funktionelle tenor som et tekstaspekt, som på grund af en 
teksts retoriske formål ikke burde reduceres til en enkelt kontekstvariabel. 
Vanskeligheden bestod bl.a. i at forbinde det retoriske formål med nogle af de meta-
funktionelle komponenter, såvel på leksikogrammatisk som på diskurssemantisk ni-
veau. Martin antog derfor, at ’formål’ må befinde sig på et højere abstraktionsniveau, 
på det kulturelle kontekstniveau.367 Det var denne opfattelse, der for Martin førte til 
udviklingen af  begrebet genre i en kontekstmodel, baseret på Hjelmslevs teori om 
konnotativ semiotik. Martin hævdede, at for at kunne redegøre for en teksts overord-
nede struktur, måtte systemisk funktionel lingvistik skelne mellem genre og register 
som selvstændige konnotative semiotiske systemer.  
 
Men udviklingen af genrebegrebet har også haft et konkret formål. På uddannelses-
området har registerbegrebet vist sig utilstrækkeligt. Det er med dette muligt for læ-
rere at foretage systematiske forudsigelser om de lingvistiske træk i særlige kontek-
ster. Men vanskeligheden ved registerbegrebet på uddannelsesområdet viser sig ved 

                                    
362 Se kapitel 1 og nedenfor i dette kapitel. 
363 Halliday i Halliday and Hasan 1985:29 
364 Halliday, McIntosh & Stevens 1964. 
365 Gregory 1967. 
366 Se Macken-Horarik 1996:4. 
367 Martin 1984, 1992. 
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at  begrebet har ikke medvirket til en systematisk udvikling af procedurer for tekst-
produktion. Det er en synoptisk kategori til karakteristik af rammerne for en skrivesi-
tuation, men ikke for opbygningen af en teksttype. Halliday og Hasan havde allerede 
arbejdet med en differentieret registermodel på grund af vanskeligheder med at ka-
rakterisere fiktive tekster inden for denne.368 
Jim Martin og kolleger gik en anden vej, muligvis på grund af interesse for de pæda-
gogiske muligheder, der lå der. De søgte en mere holistisk og dynamisk kontekstuel 
model. I modsætning til Halliday og Hasan som fastholdt konteksten som et enkelt 
plan, delte Martin kontekstplanet op, så det blev en dobbeltsidig konstruktion  omfat-
tende genre og register, som han så realiseret i sproget. Senere tilføjede Martin end-
nu et kontekstniveau, det ideologiske. Sprogets dimensioner fremstilles i Martins mo-
del ofte i form af koncentriske cirkler.369  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16    Den konnotative semiotiske model af sprog og kontekst370 
 
For Martin består gevinsten i en ny særskilt, socialsemiotisk, funktionel kategori ved 
siden af register i, at den bidrager med en grænseflade mellem sociokulturel kontekst 
og tekstuel form. I denne model svarer register til Malinowskis (1935) situationskon-
tekst og genre svarer til Malinowskis kulturkontekst, hvilket muliggør en tekstbeskri-
velse både i dens umiddelbare og i dens bredere kontekst.  Dette begreb om teksten  
som en systematisk proces, der konstruerer og konstrueres af konteksten illustreres i 
følgende definition på en genre som 

                                    
368 Hasans problematisering har også relevans for denne afhandling. Der er som påpeget af 
Hasan (Halliday og Hasan 1985) et problemfelt med hensyn til f.eks. teksters  repræsentati-
onsfunktion: Fiktive tekster henviser ofte ikke til en eksperientiel virkelighed men (ihvert fald 
også) til en semiotisk, konstrueret virkelighed. I en pædagogisk  sammenhæng, hvor målet er 
konstruktion af skriftlige tekster, vil det samme spil mellem to former for field være til stede.  
369 Det må atter understreges relationerne mellem ideologi - genre – register og sprog er et 
realiserings-forhold og altså ikke et instantierings-forhold, jfr. Hallidays definition (figur 16).  
370 Efter Martin 1992. 
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(...) a staged, goal oriented social process. Most members of a given culture which participate 
in some dozen of these. Australian examples include jokes, letters to the editor, job applica-
tions, lab reports, sermons, medical examinations, appointment making, service encounters, 
anecdotes, weather reports, interviews and so on. Genres are referred to as social processes 
because members of a culture interact with each other to achieve them; as goal oriented be-
cause they have evolved to get things done; and staged because it usually takes more than 
one step for participants to achieve the goals. Like all semiotic systems, genres have evolved 
in such a way that they introduce a kind of stability into a culture at the same time as being 
flexible enough to participate in social change. In this respect they are like language itself.371  
 
Martin hævder desuden, at en forståelse af virkningen af et ‘slutpunkt’ , altså af et 
teleologisk formål med registervariablernes arbejde, er central for forståelsen af en 
tekst, som den fungerer i dens kulturkontekst. 
 
A teleological perspective might be better set up as superordinate to – rather than alongside or 
incorporated in – field, mode and tenor. The register variables, field, tenor and mode can then 
be interpreted as working together to achieve a text’s goals, where goals are defined in terms 
of systems of social processes at the level of genre. (...) Approaching genre from a teleological 
perspective is also useful in accounting for the way in which texts typically move through 
stages to a point of closure and are explicitly treated by speaker/listener as incomplete where 
closure is not attained.372  
 
I en tidlig redegørelse for baggrunden for udviklingen af genrebegrebet forklarer Mar-
tin dette skridt på følgende måde: 
 
In our work on children’s writing we felt that a clearer relation between register choices and 
metafunctional components would help us clarify the linguistic reflection of the stages a child 
goes through in learning to write in different registers. And also we felt a need to give some 
more explicit account of the distinctive beginning-middle-end (or schematic) structures  which 
characterise children’s writing in different genres. So we took the step of recognising a third 
semiotic system, which we called genre, underlying both register and language. Like register it 
is a parasite – without register and language it could not survive.373  
 
Martin opfatter forholdet mellem register og sproget som ‘parasitisk’, fordi register, 
der ikke har sin egen fonologi og grafologi, arbejder på et særskilt semiotisk plan, 
men bruger sproget som dets udtryksform. Med begreber hentet hos Louis Hjelmslev, 
redegør Martin for, hvorledes register – realiseret gennem et andet semiotisk system 
– er en konnotativ semiotik374 snarere end en denotativ semiotik, som sprogsystemet. 
For at kunne gøre rede for tekstens formål, beskrives genre som et tredje semiotisk 
system, som ligger til grund for både register og sprog. Ligesom register er genre pa-
rasitisk, en anden konnotativ semiotik, som producerer betydninger ved at bruge 
sprogets strukturer og ord, mens den samtidig er parasitisk i forhold til register.  
 
Men der har været debat om – både inden og uden for semiotiske kredse – nødven-
digheden af at indføre genre på et niveau adskilt fra register. Ikke mindst Halliday har 

                                    
371 Martin, Christie and Rothery 1987:59. 
372 Martin 1992:503. 
373 Martin 1984:24-25. 
374 Martin 1992:405. 
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argumenteret for at genreniveauet er overflødigt. Andre kritikere har hævdet, at gen-
reteorien stod i fare for at reproducere snævre, stivnede teksttyper og processer.375  
 
Martin selv leverer det mest omfattende resume af argumenterne for at placere genre 
på et andet plan end register. Et af argumenterne – som er det vigtigste for analysen i 
denne afhandling er:  
 
Making genre rather than register variables responsible for generating schematic structure 
makes it easier to handle changes in experiential, interpersonal and textual meaning from one 
stage to another in a text. There are many text types where this occurs: a teacher may shift 
fields to explain a point by analogy; a salesperson will manipulate tenor in order to close a 
sale; sports commentators shift rhythmically from play by play description to critique to 
evaluation. Underlying register, genre can be used to predict these changes, stage by stage, 
while at the same time accounting for a text’s overall coherence.376  
 
Martins holistiske og retoriske tekstforståelse er beslægtet med Mikhail Bakhtins377 på 
vigtige punkter. I The Problem of Speech Genres (1986) f.eks. hævder Bakhtin, at alle 
ytringer afspejler de særlige betingelser og mål, der er med menneskellig adfærd, og 
at de resurser som sprogbrugere trækker på er  
 
(…) inseparably linked to the whole of the utterance and are equally determined by the specific 
nature of their particular sphere of communication.378  
 
Dette teleologiske middel-mål perspektiv svarer til det, som Bakhtin ser som ytringens 
(tekstens) konstitutive træk: 
 
We learn to cast our speech in generic forms and when hearing others’ speech, we guess its 
genre from the very first words; we predict a certain length (that is the approximate length of 
the speech whole) and a certain compositional structure; we foresee the end; that is, from the 
very beginning we have a sense of the speech whole, which is only later differentiated during 
the speech process. If speech genres did not exist and we had not  mastered them, if we had 
to originate them during the speech process and construct each utterance at will for the first 
time, speech communication would be almost impossible.379  
 
                                    
375 F.eks. Kress 1997:35: The Martin/Rothery account necessarily tends towards a firmer view 
of generic structure, a greater tendency towards the reification of types, and an emphasis on 
the linguistic system as an inventory of types. Se også Knapp 1999; Threadgold 1988; 
Christie 1989 og Macken-Horarik 1996 om den omfattende diskussion om det uddannelsespro-
jekt som er blevet kendt som ’Sydneyskolen’. 
376 Martin 1992:505. 
377 Centralt i Bakhtins skrifter er begrebet om sprogets dialogiske organisering. Se kapitel 4. 
Bakhtins perspektiv på forholdet mellem sprog og kontekst foregriber mange nutidige teo re-
tiske synsvinkler, og måske er der, i betragtning af de mange sammenhænge hvor man ser 
henvisninger til Bakhtin, nok tale om en omfattende ’trend’. Eksempler er blandt mange andre 
Goffmans ’frame analysis, Habermas’ Chomskykritik (den monologiske  ’competence’), fouden 
amerikanske og norske Bakhtinperspektiver på læring (bl.a. Dysthe 1996, Esmann m.fl. 2000). 
Desuden må nævnes SFL, hvor Martins genrebegreb i sin senere  udformning er udviklet i 
’dialog’ med Bakhtins (Martin 1992, ) ligesom CDA (Fairclough 1992 og Lemke 1995) i høj grad 
har inddraget Bakhtin, specielt i forbindelse med begrebet  ’intertekstualitet’.  
378 Bakhtin 1986:60. Se også Halliday og Martin 1993:35-36, hvor Martin diskuterer Bakhtins 
intertekstualitets begreb og dets relevans for hans genreteori. 
379 Bakhtin (1986) 1999:79. 
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For at illustrere ligheden i Hallidays og Bakhtins tankegang har Martin380 oversat føl-
gende Bakhtintekst hentet fra bogen om speech genres. Martin har erstattet ordet 
’ytring’ (utterance) med ’tekst. Bakhtins ytringsbegreb omfatter nemlig både talt 
sprog og skriftsprog: 
 
Alle mulige områder af menneskelig aktivitet involverer sprogbrug. Det er derfor helt forståe-
ligt, at karakteren af disse former for sprogbrug er lige så forskellig som selve de menneske-
lige aktivitetsområder er (…) Sproget realiseres i form af enkelte konkrete tekster (mundtlige 
eller skriftlige) af deltagere i de forskellige menneskelige aktivitetsområder. Teksterne afspej-
ler de særlige betingelser og mål der gælder for hvert område, ikke kun gennem deres indhold 
(tematisk) og lingvistiske stil, dvs. valget af sprogets leksikalske, fraseologiske og grammati-
ske resurser, men først og fremmest gennem deres kompositionelle struktur. Alle disse tre 
aspekter –tematisk indhold, stil og kompositionel struktur – er uløseligt forbundet med tek-
stens helhed  og er på samme tid bestemt af den specifikke kommunikationsituations speci-
fikke karakter. Hver enkelt tekst er individuel, naturligvis, men hver situation  sproget bruges i 
udvikler sine egne relativt faste typer af disse tekster. Disse kan vi kalde for talegenrer. 381 
 
For Bakhtin er selve tekstens formål metafunktionelt differentieret, dvs. forbundet 
med tre væsentlige aspekter ”thematic content, style and compositional structure.”382   
Dette antyder, at den relevante kontekst for en tekst, som realiserer sin kontekst 
lingvistisk, er en intertekstuel kontekst. Andre tekster som er lig med eller forskellig 
fra den i visse henseender. Martins genreteori er derfor et skridt på vejen mod en un-
dersøgelse af intertekstuelle relationer mellem tekster. Den konnotative semiotiske 
model bidrager med både analytiske og produktive perspektiver på tekst-kontekst re-
lationen. Mens registerkategorien opstiller relevante kriterier for en synoptisk oversigt 
over ’forventede’ betydninger i enhver kontekst (det analytiske perspektiv), under-
streger genrekategorien relevante kriterier for produktionen af en teksttype. Den an-
lægger et mere dynamisk produktionsperspektiv. At opdele kontekstplanet er vigtigt, 
hvis vi skal kunne redegøre for tekster både ud fra registersynsvinklen (field, tenor og 
mode) og med henblik på deres overordnede formål og struktur. 
 
 
3.6.1   Intertekstualitet: Genrebegrebet i CDA 
 
Begrebet intertekstualitet383 præsenteres i SFL for at præcisere, at genrer som særlige 
kulturelle praksisser og rutiner naturligvis ikke er statiske og lukkede teksttyper. In-
tertekstualitetsbegrebet er som nævnt hentet fra en Bakhtinsk kontekst.384 Begrebet 
understreger enhver teksts dynamiske og dialogiske funktion og er dermed i fuld 
overensstemmelse med Hallidays sprog- og tekstopfattelse, men det er dog noget kla-
rere udviklet i CDA.385   
 
Genreteori er funktionel og ikke formel. Martin og kolleger kan ikke understrege nok, 
at genrer er kulturelt (endog ideologisk) bestemte betydningsskabende processer. 

                                    
380 Martin 1993:2. 
381 Bakhtin 1986;60. Oversættelse og kursiv BH. 
382 ibid:60. 
383 Martin 1992, 1997. 
384 Introduceret af Julia Kristeva i hendes præsentation af Bakhtins Dostojevskijbog i slutnin-
gen af 1960erne (Kristeva 1970). 
385 Se kapitel 3. 
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Men Hallidays semiotisering af kontekst-tekst-relationen gør den sociale kontekst ling-
vistisk. Hvor Halliday og Hasan har bevaret distinktionen mellem det diskursive og det 
non-diskursive i meget af deres arbejde, har Martin forkastet denne distinktion og 
konstrueret det sociale/det non-diskursive i diskursive termer ved hjælp af Hjemlslevs 
terminologi. Den sociale kontekst rekonstrueres således i lingvistisk terminologi 
 
(…)as a semiotic system contextualizing language (as a connotative semiotic, following 
Hjelmslev).386 
 
Det er imidlertid uundgåeligt at semiotisere social kontekst, hvis vi skal kunne sætte 
en tekst i forhold til andre tekster ’udenfor’ , som den pågældende tekst er ’indlejret’ 
i.  
Den relevante kontekst for en tekst, som realiserer dens kontekst lingvistisk er inter-
tekstuel – andre tekster som er lig den (eller ulig) på forskellige måder. Martins gen-
reteori repræsenterer en vigtig vej ind i undersøgelsen af intertekstuelle relationer for 
tekster som ’konstituerer’ deres egen situationskontekst.387  
I et CDA- perspektiv definerer Fairclough genre som 
 
(…)a socially ratified way of using language in connection with a particular type of social activity.388   
 
Genrer i CDA er sociale handlinger der finder sted i særlige sociale og historiske kon-
tekster. Tekster analyseres da ikke blot for de tekstuelle regelmæssigheder de fremvi-
ser, men også for de klassemæssige, kønsmæssige og etniske modsætninger de inde-
holder. De måder som tekster positionerer læsere eller andre deltagere, og de måder 
som tekster fungerer på som diskursive praksisser undersøges.  
 
Genres are dynamic, responding to the dynamics of other parts of social systems. Hence gen-
res change historically; hence new genres emerge over time and hence too, what appears as 
the same generic form at one level has recognisable distinct forms in differing social groups.389  
 
Begrebet intertekstualitet er centralt i CDA. Det gør os i stand til at se betydningen af 
’andre tekster’ i vores kontekstualiseringspraksisser. Enhver teksts betydning betrag-
tes som noget der opstår mellem tekster (udsagn, synspunkter, skriftlige tekster) og 
ikke blot i tekster, skribenter eller individuelle sprogbrugere. CDA udvider således den 
funktionelle sprogmodel på tre fronter: Læserens fortolkningspraksis, diskursformati-
oner (og deres forandringer), det asymmetriske forhold mellem magt og viden og den 
betydning denne asymmetri har for forskellige sociale subjekters intertekstualitet. 
Med Bakhtins intertekstualitetsbegreb betragtes enhver ytring (eller tekst) som ’dialo-
gisk’ i dens svar på og forventning til andre ytringer (andre tekster): 
 
Any concrete utterance is a link in the chain of speech communication of a particular sphere. 
The very boundaries of the utterance are determined by a change of speaking subjects. Utter-
ances are not indifferent to one another, and are not self-sufficient; they are aware and mutu-
ally reflect one another. These mutual reflections determine their character. 
 

                                    
386 Martin 1993b:142. 
387 Eksempler på tekster der konstituerer deres egen kontekst er litterære eller andre kunstne-
riske tekstformer (film, billedkunst, arkitektur). 
388 ibid:14. 
389 Kress 1987:42. 
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Every utterance must be regarded primarily as a response to preceding utterances of the given 
sphere (we understand the word ‘response’ here in the broadest sense). Each utterance re-
futes, affirms, supplements, and relies on the others, presupposes them to be known, and 
somehow takes them into account. After all, as regards a given question, in a given matter, 
and so forth, the utterance occupies a particular definite position in a given sphere of commu-
nication. It is impossible to determine its position without correlating it with other positions.390 
 
Inspirationen fra Bakhtin i udviklingen af en intertekstualitetsmodel har været grund-
læggende for socialsemiotisk arbejde i CDA og i SFL. Med dens vægt på forbindelsen 
mellem tekster, på de implicitte svar der altid ligger i ytringer i forhold til hinanden, 
adskiller denne intertekstualitetsmodel sig fra SFL.391 I den funktionelle sprogmodel er 
det f.eks. i form af netværkssystemer, at forskellige genrers potentiale er repræsente-
ret. Genretypologier fremhæver det stabile, uforandrede, synoptiske i deres grund-
læggende intertekstuelle relationer. Fremgangsmåden gør det vanskeligt at pege på 
ligheder mellem sproglige variationer. Bakhtins dialogisme på tværs af teksttyper er 
vanskelig fordi den ikke kan tilpasses den kategoriske typologi i netværkssystemet. 
 
Men inden for SFL selv er nogle begyndt at anvende et andet begreb, nemlig topolo-
gien, netop for at kunne beskrive sammenhænge på tværs af lingvistiske fænomener. 
Betegnelsen topologi blev introduceret for SFL af Lemke.392 Denne tænkning er kun ét 
eksempel på den omtalte transdisciplinære dialog. 
 
 
3.6.2  Kritisk diskursanalyse (CDA) 
 
CDA er en diskursanalytisk metode som fokuserer på uligheden i samfundet og på de 
måder tekster bruges på som realiserer magt og ideologi. Men CDA analyserer ikke 
blot tekster for at udforske magtforhold. Formålet er også at finde metoder at afhjæl-
pe ulighederne på. De kritiske diskursanalytikere har arbejdet med områder som ra-
cisme, sexisme, miljø,393 men også med sprog og pædagogik, hvor spørgsmål om uli-
ge muligheder altid er til stede.394    
Som SFL og CDA  deler også såkaldt kritisk lingvistik (CL) synet på forholdet mellem 
sprog og kontekst. Kritisk lingvistik repræsenteres af en række socialsemiotikere som 
f.eks. Gunther Kress, som især er kendt for sammen med van Leewen at have udvik-
let den første SFL-baserede billede- og medieteori.395  
Som udgangspunkt for en beskrivelse af pædagogisk diskurs er Kress’s begreb om 
difference (’difference’) som udgangspunkt eller forudsætning for enhver genre inte-
ressant:   
 

                                    
390 Bakhtin 1986:90-91. 
391 F.eks. Macken-Horarik (1996) hævder at intertekstualitet i SFL-regi er statisk. 
392 Et fremragende eksempel på topologisk tænkning i SFL repræsenteres af forsiden på     
Hallidays 1994-udgave af Introduction to Functional Grammar.   
393 Caldas-Coulthard og Coulthard 1996; Fairclough 1995; Lemke 1995; Fairclough og Wodak 
1997. 
394 Cope og Kalantzis 1993; Fairclough 1992; New London Group 1996, 2001; Chouliaraki 
1996, 1998, 2000; Chouliaraki og Fairclough 1999.  
395 The Grammar of Images 1998. 



                    Rationale og model for tekstanalysen 
____________________________________________________________________________
   

 

  

115

Most speech genres are ostensibly about difference: argument (difference of an ideological 
kind) interview (differences around power and knowledge) ‘gossip’ (differences around infor-
mal knowledge) lecture (difference around formal knowledge.396  
 
Kress’ argument påpeger at individer som indgår i interaktion har et tilhørsforhold til 
en bestemt socialgruppe og lærer talemåder eller diskurser der er knyttet til disse in-
stitutioner. Han definerer (med Foucault) disse diskurser som 
 
(…) systematically-organised sets of statements which give expression to the meanings and 
values of an institution… A discourse provides a set of possible statements about a given area, 
and organises and gives structure to the manner in which a particular topic, object, process is 
to be talked about. In that it provides descriptions, rules, permissions and prohibitions of social 
and individual actions. 397 
 
Folk indgår i interaktioner medbringende deres egne diskursive historier, bestemt af 
deres socialhistorie og sociale position. Interaktion med andre som ikke deler samme 
diskurser skaber vanskeligheder som skal løses. Kress forklarer det således: 
 
There are likely to be problems at any time, arising out of unresolved differences in the indi-
vidual’s discoursive history, the individual’s present discursive location and the context of dis-
courses in interactions. That difference is the monitor that produces texts. Every text arises 
out of a particular problematic. Texts are therefore manifestations of discourses and the mean-
ings of discourses, and the sites of attempts to resolve particular problems.398  
 
Analyserne drejer sig om identifikation af diskursive forskelle. Disse forskelle er udtryk 
for magtrelationer, som har implikationer ud over den specifikke mikrosituation, som 
samtalen foregår i. 
 
Netop for Fairclough er mikrobegivenheden forbundet med den makrosociale struktur.  
 
(…) ’micro’ actions or events, including verbal interaction, can in no sense be regarded as of 
merely ’local’ significance to the situations in which they occur, for any and every action con-
tributes to the reproduction of ‘macro’ structures.399  
 
Af den grund kan Fairclough også påpege at dette reproduktive forhold mellem inter-
aktion og mere globale sociale strukturer gør at  
 
(…) it makes little sense to study verbal interaction as if they were unconnected with social 
structures.400  
 
Det er ifølge Fairclough netop hvad f.eks. Conversation Analysis (CA. se kapitel 5) og 
Birminghamskolen har gjort. Disse retninger ’naturaliserer’ de sociale strukturer som 
konkret interaktion er indlejret i.  Diskursanalyse med et kritisk formål er derfor sa-
gen.  
 

                                    
396 Kress 1985:115. 
397 ibid:7. 
398 ibid:12. 
399 Fairclough 1995:34. 
400 ibid:35. 
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Denne indsigt eller vidensbase som konstituerer deltagernes baggrundsviden omfatter 
fire komponenter 
 
* viden om sproglige koder 
* viden om de principper og normer der ligger til grund for sproget 
* viden om situationen 
* viden om verden 401 
 
Denne viden – som realiserer en ideologi – ønsker Fairclough at denaturalisere. 
Den analysemetode, der bedst egner sig til dette er ifølge Fairclough den systemfunk-
tionelle lingvistik som er 
 
(…)a functional theory of language oriented to the question of how language is structured to 
tackle its primary social functions (…)The view of language as social semiotic (Halliday 1978) 
incorporates an orientation to mapping relations between language (texts) and social struc-
tures and relations. 402 
 
Med disse ord understreger Fairclough også det helt afgørende aspekt af SFL som 
analysemetode, som denne afhandling bl.a. er udtryk for og som Halliday har udtrykt 
således: 
 
A discourse analysis that is not based on grammar is not an analysis at all, but simply a running com-
mentary on a text.403  
 
Chouliaraki skitserer en diskursanalytisk metode som er i stand til at specificere prin-
cipperne i Bernsteins pædagogisk diskurs som dobbeltorienteret, dvs. sproganalysen 
peger dels indad  mod de leksikogrammatiske valg, fordeling af taletid, emneskift 
osv., dels udad på de overordnede principper for den interaktionelle praksis, dvs. kri-
terier for rækkefølge, tempo, kommunikationens organisering (hvem gør hvad, hvor-
når, hvordan) Disse former for kommunikationskontrol refererer til rammesætningen. 
 
På den ene side er denne diskursanalyse  orienteret mod tekstanalyse. En kritisk til-
egnelse af Hallidays funktionel-systemiske sprogopfattelse giver os grundlæggende 
kategorier for sprogets socio-semiotiske potentiale som et heuristik for en sproglig 
”læsning” af tekster. På den anden side er denne diskursanalyse orienteret mod en 
analyse af diskursiv praksis, det pædagogiske mødes niveau af ordnende principper. 
Den er baseret på en foucaultsk diskursopfattelse, der også omfatter en operationali-
sering af Bakhtins begreber om intertekstualitet og genre. Sådanne begreber er ikke 
alene forenelige med Bernsteins præmisser, men de er også befordrende for en berø-
ringsflade mellem disse præmisser og den tekstlige analyse af interaktioner. En kom-
bination af denne type diskursanalyse og Bernsteins teori for pædagogisk diskurs kan 
give empirisk baserede redegørelser for fremkomsten af magt- og diskursformer, for 
praksismodaliteter i pædagogikken – og ud over pædagogikken.404  
 
Martin udtrykker en lignende forståelse:  
 
                                    
401 ibid:33. 
402 Fairclough 1995a:10. 
403 Halliday 1994: xvi-xvii. Citatet med begrundelsen for denne påstand findes i Forordet, p.12. 
404 Chouliaraki 2001:49 
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For many, one of the real strengths of SFL in the context of CDA work is its ability to ground 
concerns with power and ideology in the detailed analysis of texts as they unfold, clause by 
clause, in real contexts of language use (…) SFL provides critical discourse analysts with a 
technical language for talking about language – to make it possible to look very closely at 
meaning, to be explicit and precise in terms that can be shared by others (…) 405 
 
CDA er en diskursanalytisk metode som fokuserer på uligheden i samfundet og på de 
måder tekster bruges på som realiserer magt og ideologi.  Til gengæld supplerer SFL 
med en analysemodel som – med Halliday – giver diskursanalysen et nødvendigt 
grammatisk fundament.406 Grammatikken er nødvendig for at gøre tekstfortolkningen 
eksplicit. Men en sådan ’diskursgrammatik’407 skal være funktionel og semantisk for at 
være i stand til at forholde sig til en situeret, kulturel kontekst.408 
 
 
3.7  Resumé 
 
I dette kapitel har jeg redegjort for SF-teoriens grundlæggende begreber med henblik 
på en systematisering af centrale elementer for denne afhandling; ligeledes har jeg 
kort skitseret  centrale begrebers historiske tilblivelsesproces.  
SF-teorien er en åben og dynamisk teori, som på sine mange anvendelsesområder 
indgår i en ’transdisciplinær’ dialog med andre forskningsgrene. Her har jeg redegjort 
for hvorledes der i den teoretiske model som er grundlaget i min sammenhæng, også 
indgår elementer fra kritisk lingvistik og CDA. Fordelen ved at tilføje et CDA perspek-
tiv på genreteorien i SFL er, at genrebegrebet dermed tilføjes et klarere dynamisk 
perspektiv, samtidig med at opfattelse af forholdet mellem kontekst og sprog som en 
forskel mellem  diskursive og non-diskursive funktionaliteter i princippet forkastes. 
Men dette betyder ikke, at analysen af SPIF i denne sammenhæng bliver en diskurs-
analyse i CDA forstand. Hovedvægten er en lingvistisk analyse af en række SPIF. Men 
det udvidede genrebegreb bliver den overordnede kontekstkategori. Dette skyldes 
især at genstandsområdet er pædagogiske tekster.  
På grundlag af en sociosemiotisk læringsteori og sprogteori, der tager udgangspunkt i 
opfattelsen af sproget som et system af resurser, hævder jeg at have opbygget en 
model til at gøre iagttagelser om betydningsskabelse og sproglig udvikling i pædago-
giske tekster og til at forklare i hvert fald nogle af betingelserne for at sproglig udvik-
ling finder sted.  
 
I det følgende kapitel redegør jeg for de lingvistiske redskaber, der på såvel makro- 
som på mikroniveau i analysen vil blive anvendt i afhandlingens analyser af SPIF. 
 
 
 
 
 

                                    
405 2000b:275. 
406 Halliday 1994:xvi, her citeret som afslutning i Forord, p. 12 
407 Halliday 1994:xvii. 
408 Grammatikken må kunne orientere sig ‘udad’ mod konteksten, i modsætning til en traditio-
nel, formel grammatik, som orienterer sig ‘indad’ mod en formel tekstkarakteristik; Halliday: 
ibid. 
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     De analytiske redskaber: 
     En oversigt 
 
 
 
4.1  Indledning 
 
Materialet som vil blive analyseret i denne afhandlings kapitler 6-12 og som har fået 
benævnelsen SPIF, består af to dele, som, med hensyn til valg af analysemetode, 
kræver nogle overvejelser. Den første, mest omfattende, del af materialet består af 
klasserumssamtaler hentet fra tre forskellige klasserum; den anden del består i et 
antal skriftlige opgavebesvarelser hentet fra to af de tre klasser. Begge elementer vil 
blive underlagt en multifunktionel lingvistisk genreanalyse baseret på SFL. Men hvor 
genrebestemmelsen og analysen af de skriftlige besvarelser delvist bygger på tilsva-
rende analyser i australske fremstillinger, jeg har haft adgang til, vil genrebestemmel-
sen med hensyn til klasserumssamtalerne kræve en nærmere redegørelse.  
Det første afsnit i dette kapitel vil derfor bestå i en kort redegørelse for den klasse-
rumsforskning, som en systemfunktionel fortolkning af en klasserumssamtale dels 
bygger videre på, dels adskiller sig fra, med henblik på karakteristikken af denne 
fremgangsmåde.  
Det andet afsnit vil bestå af en redegørelse for den grundlæggende, valgte analyse-
metode, Christies makrogenreanalyse. Denne analysemetode vil blive udførligt be-
skrevet således som den er opbygget med hensyn til strata (de enkelte analyseni-
veauer) og med hensyn til metodens formål: redegørelse for den logogenetiske udvik-
ling af makrogenren. I forhold til Christies model er flere aspekter tilføjet:  
 
*  Analysen af den pædagogiske tekst som makrogenre fokuserer på en præcisere 
 specifikation af denne. En læringsteoretisk underbygning af en pædagogisk genre 
 kan medvirke til at karakterisere den type, som Christie definerer, idet den hævdes 
 at tilhøre genrekategorien stilladsering. Hvor nydialogismens fokus kunne siges at 
 ligge på det regulerende register fokuserer Christie i sin udvikling af begrebet ma-
 krogenre på et forløb hvor det regulative og instruktionelle register indgår i et vari-
 eret samspil, bestemt af funktionen af de enkelte aktiviteter i genren. Christie har 
 med metafunktionelle, lingvistiske analyser vist, hvorledes disse funktioner er synli-
 ge i konkrete pædagogiske forløb. Men i hendes beskrivelse af den pædagogiske 
 teksts logogenetiske udvikling indgår ikke overvejelser over de læringsteoretiske 
 implikationer af denne udvikling.  
 
* I Grays forskning (kapitel 3) indgår disse overvejelser især i forsøg på at klassifi-
 cere og rammesætte de enkelte elementer i et pædagogisk forløb (som han med 
 Christie kalder en makrogenre) på grundlag af Vygotsky og Bruners begreber. 
 Grays præciseringer indgår som en vigtig del i denne analyse. 

Kapitel 4 
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*  Macken-Horarik (kapitel 3) har med sin kontekstuelle model (læringsdomæner) 
 yderligere bidraget til en præcisering af de intertekstuelle niveauer set i et udvik-
 lingsperspektiv. Også denne model indgår i nærværende analyse. 
 
* Analysen af alle materialets elementer har i forhold til Christie og Gray desuden 
 tilføjet endnu et system nemlig det interpersonelle system APPRAISAL. Systemet 
 har den fordel at det ikke blot afdækker de pædagogiske teksters karakteristiske 
 interpersonelle struktur, men også denne strukturs funktion i forhold til de pæda-
 gogiske mål. Systemet supplerer således analysen af tekstens  CONVERSATION 
 STRUCTURE.  
 Men tilføjelsen af systemet APPRAISAL har endnu et formål i analysen: 
 
 (…)to interpret a text not only as a “window on the system” but also as an object in its own 
 right explaining not merely why it means what it does but also why it is valued as it is. In 
 contexts of language education for example, the analysis should show why one piece of a 
 learner’s writing is more effective than another.411  
 
Forholdet mellem klassesamtalen, de enkelte klasseaktiviteter og de skriftlige opgaver 
vil blive beskrevet og analyseret. Christie har i sine analyser beskrevet denne sam-
menhæng i forhold til makrogenrens udvikling. I min analyse bidrager  analysen af 
APPRAISAL til belyse evalueringsproblematikken, ikke blot hvorledes de skriftlige be-
svarelser evalueres, men hvorledes klasserumssamtalen og de  skriftlige besvarelser 
og lærerkommentarerne samspiller i de pædagogiske genrer.   
 
Efter introduktionen til begrebet makrogenre vil analyseredskaberne blive beskrevet 
med udgangspunkt i hver metafunktion, den tekstuelle, den eksperimentielle og den 
interpersonelle. Og hver metafunktion vil blive karakteriseret på kontekstniveau, på 
tekstniveau (diskurssemantisk niveau) og på leksikogrammatisk niveau. Sidstnævnte 
niveau vil dreje sig om sætningsniveauet og mindre systematisk berøre grupper og 
fraser.  
 
 
4.2 Modeller for samtaleanalyse - klasserumsanalyse 
 
Det talte sprog/konversation har været genstand for analyser og undersøgelser af for-
skere ud fra i en række meget forskellige synsvinkler, f.eks. etnometodologi, socio-
lingvistik, filosofi, strukturfunktionel lingvistik og socialsemiotik. Analytikere har med 
udgangspunkt i disse forskellige teoretiske angrebsvinkler forsøgt at beskrive aspekter 
af, hvordan det talte sprog fungerer.  
 
Med udgangspunkt i etnometodologien opstod i 1970erne nye måder at betragte dette 
sprog på i form af Conversation Analysis (CA) (hvor Sacks, Schegloff, Jefferson dan-
nede skole). Sociolingvistiske angrebsvinkler opstod  af et tværfagligt arbejde mellem 
sociologi/antropologi og lingvistik. Eksempler på sociolingvistiske arbejder er f.eks. 
Hymes (The Ethnography of Speaking) og Labovs variationsteori. Pragmatik og 
Speech Act Theory repræsenterer en mere logisk-filosofisk fremgangsmåde (Austin: 
How to do Things With Words). 

                                    
411 Halliday & Matthiessen 1997:28. 
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Og inden for lingvistikken er undersøgelsen af konversation især foretaget af grupper, 
der interesserer sig både for autentisk diskurs og dens bagvedliggende struktur. Det 
drejer sig især om den såkaldt Birminghamskole og den systemfunktionelle lingvistik. 
Nyeste perspektiver er opstået af socialsemiotiske retninger, som ligeledes repræ-
senterer en form for tværfaglig aktivitet, nemlig forbindelsen mellem lingvistik og kri-
tisk teori, f.eks. Critical Linguistics og Critical Discourse Analysis (CDA).   Med hensyn 
til analyse af undervisning og klasserumssamtale er det især Birminghamskolen og 
SFL, der har gjort sig gældende. Men også CA og CDA har påpeget vigtige aspekter 
inden for området, som det er værd at se nærmere på i udviklingen af den analyse-
model, der vil blive brugt i denne undersøgelse. I det følgende vil jeg derfor kort skit-
sere de angrebsvinkler der er vigtige for analysen. 
Analysen baseres først og fremmest på Martin og Eggins, men f.eks. Eggins og Slades 
bog 412 er ikke skrevet ud i den blå luft. De bygger først og fremmest på SFL men med 
inspiration og perspektiver hentet både fra CA og Sociolingvistikken, ligesom også 
Pragmatikken og Speech Act Theory har bidraget med forskellige aspekter.  
 
 
4.2.1 Conversation Analysis 
 
CA bygger sine analysemetoder på etnometodologien: 
 
Seeing the sense of ordinary activities means being able to see what people are doing and say-
ing, and therefore one place in which one might begin to see how making sense is done in 
terms of the understanding of everyday talk. (Sharrock and Anderson 1987:299 citeret af 
Eggins 1997:25) 
 
For at forklare hvad der sker når folk samtaler, tog Sacks (et all)413 udgangspunkt I to 
“kendsgerninger” som de havde observeret: 
 
a) én person taler ad gangen 
b) folk skiftes til at tale. 
 
Disse to kendsgerninger ligger bag en almindelig opfattelse af, hvad en samtale er: En 
aktivitet hvor der sker taleturskift. For at forklare hvad der sker, når folk skiftes til at 
tale, beskrev CA konversation ud fra to funktioner: Deltagere i en samtale må finde 
ud af, hvornår det er passende at indtage rollen som talende. Og der må være en 
måde, hvormed man kan afgøre, hvem den næste deltager er. Deltagere i en samtale 
er i hvert fald i stand til at se mulighederne for taleturskift, fordi de taler i enheder 
som CA kalder for taleture (Turn Conversational Units (TCUs)). De definerede en TCU 
som en grammatiske enhed i sproget, f.eks. en sætning, som i slutningen angiver et 
punkt, hvor det er muligt at skifte tur. Det er lettest at beskrive denne situation ved 
at se på, hvornår en sådan TCU afbrydes eller forstyrres. Et ’normalt’ skift i taletur vil 
f.eks. være en hvor en talende stiller et spørgsmål til en person ved at nævne ved-
kommendes navn. Hvis en anden person svarer i stedet for, vil dette betragtes som 
’forstyrrende’. Derimod er det ikke forstyrrende, hvis spørgsmålet ikke stilles til en 
bestemt person. Sacks et al. (1974)  påpeger at dette system fungerer ’lokalt’, sådan 
at taletursskiftet afgøres ved slutningen af hver TCU. Der er ikke nogen ’overordnede’ 

                                    
412 Eggins & Slade 1997. 
413 Sacks et all 1974:700. 
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regler for dette. CA-analytikere kunne således beskrive konversation som en i princip-
pet uendelig række af taletursskift, en slags maskine, hvis formål det er at undgå den 
situation, hvor der ikke er nogen, der siger noget! 
Men hvis konversation defineres som en slags maskine, der er designet til at ’køre’ 
uendeligt, er det et problem at forstå, hvordan en samtale så faktisk standser! Det var 
for at svare på det spørgsmål, at CA tilføjede begrebet om de såkaldte ytringspar 
(adjacency pairs).  
Sacks e.a. påpegede, at den anden del af dette taleturskift kun kan forklares ud fra 
den første: et spørgsmål implicerer, at næste skift vil være et svar. Samtalesekvenser 
hvor der således er en særlig sammenhørighed (”special relatedness”) mellem ytrin-
ger som i dette eksempel, kaldes adjacency pairs. Disse har tre karakteristika: 
 
a) de består af to ytringer 
b) Ytringerne er placeret sammen 
c) Hver ytring har hver sin taler414 
 
De klassiske ytringspar er spørgsmål/svar, tilbud/accept, tilbud/forkastelse og mange 
andre. 
Disse ytringspar blev identificeret som en taleturskift-teknik, dvs. de fungerer både 
som en teknik til at gå videre til næste skift og til at forlade det første! Systemet byg-
ger således på en forventning om, hvad der kommer til at ske. Hvis første del af yt-
ringsparret er udtalt, er der en stor sandsynlighed for, at den tiltalte deltager vil være 
næste taler, som vil producere en relevant anden del af ytringsparret. 
CA fandt, at der faktisk er to former for ’2. dels-ytringer’. Der er den, der forventes 
eller ’foretrækkes’, og den, der er uventet eller som ikke ’foretrækkes’. De forventede 
’svar’ har en tendens til at være kortere end de uventede ’svar’. 
 
Identifikationen af ytringspar var grundlaget for yderlige to begreber i CA. Det første 
bygger på den kendsgerning, at der er taleturs-sekvenser, som består af mere end to 
enheder. Desuden opfattes/fortolkes sådanne længere sekvenser som hørende sam-
men: Alt hvad der bliver sagt er på en eller anden måde en del af ytringskonteksten. 
Det vigtigste for CA må derfor være begrebet adjacency, dvs. at når en ytrer noget i 
en samtale, vil ytringen altid blive opfattet som ’sammenhørende’ med den ytring, der 
lige er blevet udtalt. Således kan begrebet adjacency pairs, ’sammenhørende 
ytringspar’ opfattes som prototypen på samtale, et  generelt træk, der karakteriserer 
meningsfuld konversation. CA anvender ikke ordet ’genre’. men er alligevel inde på, at 
den sammenhæng, der er i en længere samtale, antyder en overordnet kontekstuelt 
bestemt tekststruktur. Men det er forstyrrelser og afbrydelser i talerækken, som ifølge 
CA er typisk for konversation. Ikke desto mindre kan man sige, at det akkurat er gen-
kendelsen af en underliggende abstrakt tekststruktur, som gør, at man er i stand til at 
genkende forstyrrelserne! 
 
CA har dannet grundlag for arbejdet med ’ægte’ dialog fra hverdagslivet, og de har 
fremstillet minutiøse analyser af sådanne samtaleforløb. Svagheden ved CA i analysen 
af konversation er 415dens mangel på systematiske analytiske kategorier, dens ”frag-
mentariske” fokus  og dens noget mekaniske fortolkning af konversation.416 CA har 

                                    
414 Schegloff and Sacks 1974:238. 
415 Eggins og Slade 1997. 
416 Eggins og Slade 1997:31. 
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ikke bidraget med en udtømmende liste over ytringspar, og heller ikke en metode til 
at genkende disse. Disse mangler gør det vanskeligt at foretage analyse af et større 
sammenhængende materiale, som f.eks. her skrivepædagogisk genre i klasserummet. 
For at kunne gøre det, er det nødvendigt at trække på lingvistisk ekspertise, hvilket vi 
vil beskrive i  det følgende afsnit. Den maskinelle beskrivelse af samtale gør desuden 
CA vanskeligt i stand til at beskrive samtaler i et makroperspektiv. Det er derfor nød-
vendigt at ændre perspektivet på samtalen som en form for social interaktion, der 
tilfældigvis er verbal, til et perspektiv på samtalen som en lingvistisk interaktion der 
er socialt og kulturelt bestemt og bestemmende. 
 
Rather than seeing conversation merely as good data for studying social life, analysis needs to 
view conversation as good data for studying language as it is used to enact social life. 417 
 
 
4.2.2  Speech Act Theory 
 
Lingvistiske beskrivelser af samtalestruktur står i gæld til Austin (1962) og Searles 
(1969) begreb om talehandlingers “illokutionære kraft”. Dermed menes, at enhver 
ytring kan analyseres som en realisering af den talendes særlige hensigt og formål 
med ytringen. Dette formål kan i mange ytringer afledes direkte (men jo ikke altid) af 
ytringens lingvistiske form. For eksempel kan en ytring have den illokutionære kraft at 
informere.  
Men hverken Austin eller Searle interesserede sig for analyse af længere tekster. Ikke 
desto mindre har andre analytikere hentet inspiration i deres arbejde.418 Bl.a. Labov 
(1970) som har betydning for nærværende analyse, skelner mellem verden som den 
ene interaktør ser den, og verden, som den anden ser den, og kalder  disse to ’verde-
ner’ for A- og B-begivenheder.  
 
There is a general rule for interpreting any utterance as a request for action (or command) 
which reads as follows: 
If A requests B to perform an action X at a time T, A’s utterance will be heard as a valid com-
mand only if the following pre-conditions hold: B believes that A believes (=it is an AB-event 
that) 
1. X would be done for a purpose Y 
2. B has the ability to do X 
3. B has the obligation to do X 
4. A has the right to tell B to do X 419 
 
Labovs A/B struktur har stor betydning for nærværende analyse af klassesamtaler i 
form af SPIF. Labov gør desuden rede for at interaktion delvis omfatter udveksling af 
’viden’ og følgelig er rollerne i interaktionen afhængig af forskellig adgang til viden. 
Denne idé er relevant for udviklingen af modeller for konversationel udvekslings-
struktur (f.eks. Birminghamskolen) 
Afgørende for sproghandlingsteorien er i hvert fald den indsigt, at den betragter ana-
lysen af konversation som funktionelt og ikke formelt motiveret. 
 
 

                                    
417 Eggins 1997:32. 
418 I Norge se f.eks. Vagle m.fl. 1993.   
419 Labov 1970:82. 
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4.2.3 Strukturfunktionelle metoder 
 
Begrebet strukturfunktionelle metoder betegner to former for diskursanalyse: Bir-
minghamskolen og systemfunktionel lingvistik. Begge retninger bygger bl.a. på den 
britiske lingvist J.R. Firth (1957) og forsøger at bidrage med funktionelle fortolkninger 
af diskursive strukturer set i en social-kulturel kontekst.  
Birminghamskolen blev til på baggrund af Sinclair og Coulthards arbejde(1975). Sko-
lens vigtigste bidrag til samtaleanalysen er, at den betragter diskurs som et sprogligt 
organisationsniveau, der er forskelligt fra grammatik og fonologi. Diskursive enheder 
– i modsætning til grammatiske enheder – identificeredes i analysen af samtale. En-
hederne forholdt sig til hinanden i en ’rangorden’, dvs. hver diskursiv enhed er opbyg-
get af en eller flere enheder, der befinder sig på et underliggende ’niveau’. Sinclair og 
Coulthards analyse af klasseværelsesdiskurs finder således en rangorden som den føl-
gende:  
Talehandlinger (acts) kombineres til taletræk (moves) som igen kombineres til ud-
vekslinger (exchanges). Disse kombineres igen til transaktioner (transactions) som 
endelig til sidst opbygger lektioner (lessons),  som var de største identificerbare di-
skursive enheder i den pædagogiske kontekst. Analysen forsøgte systematisk at be-
skrive forholdet mellem disse diskursive enheder og grammatiske enheder som f.eks. 
sætningen. 
Hvor CA gjorde rede for de forskellige ytringspar (adjacency pairs), gør Bir-
minghamskolen rede for den diskursive struktur, som disse ytringspar indgår i. De 
udviklede en beskrivelse – i funktionelt-strukturelle begreber – af udveksling som 
konversationsstrukturens grundlæggende enhed. Udveksling (exchange) definerer 
Sinclair og Coulthard som ’to eller flere ytringer’ og redegjorde for, hvorledes pæda-
gogisk udveksling omfattede følgende tre karakteristiske taletræk (moves) eller ud-
vekslingsforløb: 
 
Initiation ∧ (Response) ∧ Feedback  (IRF) 
 
Et eksempel på en sådan treleddet udveksling anføres her: 
 
 Udveksling Taler  
 Initiation  Lærer  Hvad er hovedstaden I Australien? 
 Response  Elev   Canberra 
 Feedback   Lærer  Rigtigt! 
 
Men selv om pædagogisk samtale ofte kan have dette forløb, er det jo ikke en til-
strækkelig beskrivelse af den form for samtale der finder sted i moderne klasseværel-
ser, og i følgende arbejder med teorien suppleredes udvekslingsstrukturen med ad-
skillige nye enheder. Imidlertid er analysemodellen forbundet med en række proble-
mer: Det er vanskeligt at afgøre, hvornår den ene udveksling holder op, og hvornår 
den næste begynder.  
 
 
4.2.4  SFL: En funktionel-semantisk fortolkning af konversation 
 
Den systemfunktionelle metode har to store fordele frem for CA og Birminghamskolen 
i nærværende undersøgelse: 
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Den byder på en holistisk, systematisk sprogmodel, som gør det muligt at beskrive 
samtalestrukturer på forskellige niveauer. 
Den teoretiserer forbindelsen mellem sprog og kontekst  i den forstand, at samtalen 
kan betragtes som en social handling. Analysen af samtale – også i pædagogisk sam-
menhæng – omfatter forskellige lingvistiske mønstre, som aktiverer og konstruerer 
social identitet og interpersonelle relationer mellem deltagerne i interaktionen.  
Denne multisemantiske model gør det muligt at arbejde på flere fronter i samtale-
analysen: 
 
1.  Vi kan fokusere på de eksperientielle betydninger: Vi ser på hvad der tales om, 
  hvornår og af hvem og hvordan viden overføres, afgrænses etc. 
2.  Vi kan fokusere på de interpersonelle betydninger. Vi ser på hvilke roller og   
  relationer der etableres i samtalen, hvilke holdninger deltagerne udtrykker, hvad 
  de finder interessant/vigtigt, og hvordan de forhandler,  når de etablerer    
  taletursskift. 
3.  Vi kan fokusere på de tekstuelle betydninger: Vi ser på de forskellige former for 
  sammenhæng der anvendes til at binde de enkelte taleafsnit sammen, forskellige 
  mønstre i måden af fremhæve ting på.  
4.  Vi kan fokusere på hvorledes disse tre former for betydning realiserer den speci-
  fikke situationskontekst som en klasserumssamtale er. 
5.  Vi kan fokusere på hvorledes en klasserumssamtale indgår i et helt pædagogisk 
  forløb, som har et specifikt fagligt og pædagogisk formål.   
 
En sådan pædagogisk  genre har Christie kaldt for en curriculum makrogenre. 
 
 
4.3 Curriculum makrogenrer 
 
4.3.1 Indledning 
 
I beskrivelsen af læringsteoretiske begreber og positioner i kapitel 3 fremgik det, at 
den såkaldte nydialogisme ligesom Gray fokuserer på vigtigheden af at skabe et inter-
subjektivt grundlag for læring. Men hvor nydialogismen fremhæver den interpersonelt 
åbne, frie klassesamtale og respons- og skrivegrupper som ideelle situationer for læ-
ring, viser Grays forskning, som baseres på SFL samt Vygotsky og Bruners begreber, 
at stilladsering bl.a. fordrer, at en nødvendig reducering af frihedsgrader finder sted. 
Desuden påpeger Gray, at læreren i en stilladseringsproces spiller en afgørende rolle 
for at nå specifikke læringsmål, f.eks. skrivningen af en ny genre.  
For Gray spiller SFL den rolle, at et pædagogisk forløb ikke kun karakteriseres ved den 
interpersonelle organisering. Ikke blot tenor er central (herunder interpersonelt reali-
seret i en specifik spørgeteknik), men field, som det der er undervisningens emne, er 
grundlaget for elevernes engagement. Også Nystrand påpegede vigtigheden af eleven-
gagement og udviklingen af aktiviteter, der f.eks. er autentiske for eleverne. Dette er 
også udgangspunktet for Gray, men kun udgangspunktet og ikke formålet. Formålet er 
med udgangspunkt i zonen for nærmeste udvikling at stilladsere eleverne således at de 
udvikler flere og nye færdigheder.  
Men også mode er central i Grays fremgangsmåde, idet undervisningsforløbet bindes 
sammen af aktiviteter (formater) som gentages eller udvides og udfolder sig frem til 
det tidspunkt, hvor eleverne på egen hånd kan – f.eks. – skrive en tekst i en ny genre. 
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Den tekstuelle udvikling af det pædagogiske forløb, eller dettes udviklingsmetode har 
Gray selv beskrevet i sine forskningsprojekter. I beskrivelsen af disse forløb har han 
anvendt Christies begreb om curriculum makrogenrer og den forskningsmetode, hun 
har udviklet på grundlag af dette begreb. 
 
Forskningsmetoden er udviklet for præcist at kunne analysere et pædagogisk forløb, 
hvor kriterierne for en udvikling af sproglige færdigheder, aktiviteterne i denne under-
visningsproces og de konkrete produkter (i form af skriftlige opgaver) der er de (fore-
løbige) resultater af aktiviteterne, kan beskrives systematisk. Denne holistiske metode 
bygger på SFL og genreteori tilføjet et kontekstmodul baseret på Bernsteins teori om 
pædagogisk diskurs. Christie betragter et undervisningsforløb som en genre, hvis dette 
– i overensstemmelse med genredefinitionen – har et specifikt (pædagogisk) formål og 
en skematisk struktur, hvis enkelte faser hver især er funktionelle i forhold til det over-
ordnede mål. I et udviklingsperspektiv karakteriseres en sådan pædagogisk genre ved 
sin logogenetiske udfoldelse. Forløbet kan analyseres lingvistisk som genre, dvs. såvel 
kontekst som tekst, og såvel semantik som logikogrammatik.  
 
 
4.3.2 Makrogenrer og curriculum makrogenrer 
 
De fleste undervisningsaktiviteter finder sted i forløb bestående af en eller flere timer, 
der som en helhed realiserer bestemte pædagogiske mål eller delmål.  Et pædagogisk 
forløb, der kan beskrives på denne måde, dvs. som et forløb, der bygger på overvejel-
ser om pædagogiske og fagdidaktiske mål samt på overvejelser om veje (elementer og 
faser) til at nå disse mål kalder Christie således for en  curriculum macrogenre420.  
Hver genre er trindelt og målorienteret; dvs. den udgør et element i den større helhed 
som en macrogenre er. En macrogenre kan således for eksempel bestå af  to  elemen-
ter: Et element, der på forskellig vis og med udgangspunkt i de arbejdsformer, der er 
valgt af lærer og elever, udgør en orientering om – f.eks. - en ny form for skriftlig op-
gave.  Det andet element i makrogenren er da den konkrete skriftlige opgave som ele-
verne skriver. De to elementer kan naturligvis antage mange former og alt efter behov, 
lærer- og elevforudsætninger,  bestå i en lang række forskellige faser, hvor f.eks. læ-
reren introducerer et nyt stof, forskellige øvelser  (mundtlige, skriftlige, lærer-, elevre-
spons) finder sted, eller lærer og elever samtaler om opgaven. Selve opgaven kan også 
bestå af flere faser, f.eks. udkast, deludkast, respons,  skrivekonferencer osv. inden 
den endelige opgave afleveres og evalueres.   
 
En curriculum makrogenre varierer naturligvis meget alt efter fag, klassetrin og lære-
rens holdninger og forudsætninger.  Christie hævder i sin forskning at have fundet 
nogle generelle træk ved en curriculum makrogenre. Hendes undersøgelser har dog 
primært drejet sig om begynderundervisning421, de første grundskoleår og enkelte 
undersøgelser på mellemtrinnet422. Hendes undersøgelser er gået på tværs af fag-
grænserne, men har dog ofte koncentreret sig om undervisning i naturvidenskabelige 

                                    
420 Om curriculum genres se Christie 1994, 1997, 2000; om macrogenres, Martin 1992. 
421 Om early childhood education, se Christie 1989. 
422 Christie 1994, 1997, 1998. 
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fag. På gymnasieniveau423 er der derimod mig bekendt endnu ikke foretaget nogen 
undersøgelser af curriculum makrogenrer.424   
 
Christie anvender Martins genrebegreb i beskrivelsen af faglige genrer i undervis-
ningssammenhæng og udvikler425 begrebet curriculum genre. Hun understreger desu-
den vigtigheden af at identificere så mange curriculum genrer som muligt 
 
(...) because of the requirement felt by those of us working in education to be able to develop 
a means of describing and explaining the different text types or genres children need to learn 
in a culture. That is to say, we need both to account for where the various genres come from 
and to explain how they are motivated linguistically. In order to do the former, we need to 
invoke notions both of context of situation and of context of culture. In order to do the latter, 
we need to be able to demonstrate how the linguistic features that realise given genres are 
patterned, changing in response to the requirements of the different elements of their sche-
matic structures.426  
 
Martins genremodel anvendes både til at identificere det genrestrukturelle potentiale 
karakteristisk for særlige faggenrer og den skematiske struktur som konkrete genrer 
består af i en uddannelsesinstitution. Den måde lærere realiserer det strukturelle po-
tentiale på i deres valg af faser, belyser vigtige træk ved deres pædagogiske stil. 
 
Christies identifikation af curriculum genrer ‘the Morning News’ og ‘Writing Planning’, 
som er gennemgående i grundskolen i Australien, er suppleret af hendes identifikation 
af en række curriculum makrogenrer, som er ‘pakker’ af faglige genrer eller curricu-
lumgenrer der er organiseret ud fra længere planlægningsprincip. Med betegnelsen 
macrogenre bygger Christie videre på Martins genreteori, hvor genrer kan optræde i 
kombinationer for at opfylde ’makro’- formål.427  
 
Med anvendelsen af genrebegrebet, forstået som en trindelt, målorienteret aktivitet 
på en pædagogisk diskurs, opnår Christie at belyse vigtige træk ved denne diskurs. 
For det første er hun i stand til at identificere den pædagogiske aktivitets trindeling i 
dens forløb på tværs af den faglige cyklus og med indhold af såvel valgfri som obliga-
toriske strukturelementer. For det andet giver hun en klar fremstilling af distinktive 
registre som institutionaliserede lingvistiske valgmønstre. For det tredje kan hun med 
disse beskrivelser af genrer og macrogenres belyse de sociokulturelle værdier der af-
spejles og konstrueres i en pædagogisk diskurs. 
Med et sådant funktionelt orienteret redskab, der er funderet i lingvistisk analyse, er 
det muligt at beskrive såvel genreprocesserne og produktet på en systematisk må-
de.(figur 17) 
 
 
 
 
 

                                    
423 I Australien kaldet ’senior secondary.’ 
424 Christie  gør selv opmærksom på, at grunden til dette er, at en sådan undersøgelse er langt 
vanskeligere på grund af de store elevers langt større viden og der med også langt større ind-
flydelse i undervisningen.  
425 Christie 1989, 1994, 1997, 2000. 
426 Christie 1989:60. 
427 ‘Genre agnates’ Martin 1992:560. 
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Figur  17  SPIF som makrogenre 
 
 
4.3.3  Curriculum makrogenre: Faser 
 
Curriculum genrer er trindelte såvel med hensyn til den skematiske strukturs opbyg-
ning af elementerne, som i opbygningen af faser inden for disse elementer. 
Curriculum genres kan som sagt kombineres for at forme curriculum makrogenrer. 
Christies model byder således på et strukturelt hierarki, der bevæger sig fra makro-
genren på det øverste niveau til genren, dernæst til skematiske strukturelementer og 
endelig til elementernes faser. 
Christie definerer faser som ’trin’, som optræder i et skematisk strukturelement, sig-
nalleret ved skift i de lingvistiske valg knyttet til mindst én (ideelt set alle) af de tre 
metafunktioner. Dette fasebegreb bygger på Gregorys arbejde,428 som  definerer fase 
som 
 
(...)a stretch of text in which there is a significant measure of consistency in what is being se-
lected and realised ideationally, interpersonally and textually (...) Phase can be thought of as a 

                                    
428 Gregory 1983, 1985. 
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very delicate statement of register realisation, because particular fields, modes, personal and 
functional tenors of discourse are actualised by particular selections from the functional sys-
tems.429 
 
Selvom Gregory her ikke bygger på  Martins genrebegreb (men på den registermodel, 
der refereres ovenfor), er hans fasebegreb baseret på ’metafunktionel konsistens’ og 
derfor relevant og kompatibelt med genrebaserede fremgangsmåder (dvs. han arbej-
der med metafunktionel konsistens på tværs af et tekstafsnit, determineret af leksiko-
grammatiske markører). 
 
Faseanalyse kan udføres på forskellige niveauer, således at sekundære faser f.eks. 
kan genkendes inden for primære faser. Gregory hævder, at man kan skelne mellem 
sådanne primære, sekundære og måske endda tertiære faser. 
 
What is recognized as a phase in a discourse depends on the delicacy of the analysis which is 
itself relatable to the purposes of the analyst. If the description is not very delicate the dis-
course may be seen to consist of only a few phases; as the delicacy of the multifunctional 
analysis is increased it is often possible to discern phases and transitions within the less deli-
cately discerned phases. This flexibility is, I suggest, an advantage rather than a disadvantage, 
particularly in the analysis of complex discourses. 430 
 
Faserne kan desuden optræde rekursivt,431 således at en række metafunktionelle valg 
kan gentages på strategiske steder i løbet af diskursen.  Gregorys fasemodel  er også 
blevet anvendt af klasserumsforskere, der arbejder i en etnolingvistisk tradition. Især 
i Green og Weades undersøgelser er de fasale enheder næsten ækvivalente med 
Christies og Gregorys faser. De to systemers strukturelle enheder kan sammenlignes 
som i nedenstående  tabel. Den afgørende forskel på de to systemer er, at analysen 
af makrogenren hos Christies omfatter en multifunktionel lingvistisk analyse på alle 
strukturens niveauer. 
 
Fasebegrebet har relevans i nærværende undersøgelse. De lingvistiske analyser i ka-
pitel 6-17 vil belyse, hvorledes registervariation på primært og sekundært faseniveau 
bidrager til konstruktionen af elementer, som igen bidrager til undersøgelsesområdets 
skematiske struktur som særlig curriculumgenre. Faser kombineres, ikke i et lineært 
forhold, men i rekursive mønstre som dynamisk arbejder hen mod opfyldelsen af pæ-
dagogiske mål. 
 
Green og Weade 
(1987, 1990) 

Christie (1989, 1994, 2000) 

 Makrogenre 
Timer Genre 
Time Element 
Faseenhed Fase 
Instruktionel sekvens Udveksling (Exchange) 
Interaktive enheder Træk (Move) 
Meddelelsesenhed Sætning (clause) 
Tabel 8  Kortlægning af timestrukturen i Christies og Green og Weades systemer 

                                    
429 Gregory 1985:127. Her citeret efter Love:1998:50. 
430 Gregory 1985:127. Citeret efter Love 1998:50 
431 Jfr. Gray 1998 i følgende afsnit afsnit.    
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4.3.4  Curriculumgenres og de regulative og instruktionelle registre. 
 
Endnu et aspekt i Christies arbejde med curriculum genrer, som har særlig relevans 
for denne undersøgelse er Bernsteins432  begreber om de regulative og instruktionelle 
diskurser, der indarbejdes i register- og genremodellen. Ifølge Bernstein udgør et un-
dervisningsforløb en særlig pædagogisk diskurs eller i Christies regi,  pædagogiske 
registre433  dvs. en diskurs  hvor elever og lærer indtager særlige pædagogiske 
subjektpositioner, der vedrører anvendelsen af særlige arbejdsmetoder og  måder at 
angribe faglige problemstillinger på, der er karakteristik for den særlige diskurs. 434 
Ifølge Christie435 finder  Bernsteins betegnelser udtryk i  distinktive valg fra leksiko-
grammatikken og fra diskurssemantikken. Ved at spore de leksikogrammatiske og 
diskurssemantiske valgmønstre på tværs af elementerne i et antal curriculumgenrer 
og macrogenres, er hun i stand til at påvise to forskellige registre, der fungerer sam-
tidigt i den pædagogiske diskurs, de instruktionelle og regulative registre. Disse regi-
stre er, hævder Christie, særligt egnede til at identificere det arbejde, som skolen som 
social institution udfører ved at skabe bestemte subjektpositioner og samtidig produ-
cere specielle kompetencer.436  
 
Bernsteins paradigme er designet til at beskrive de organisationelle, og diskursive 
praksisser i alle pædagogiske handlinger.437  
En instruktionel diskurs er den diskurs, der overfører de ’specialiserede kompetencer’ 
som er rammesat (frame) og klassificeret (classification) på systematisk vis i skolesy-
stemet. På forskellige skoletrin er den instruktionelle diskurs forbundet med den spe-
cialiserede viden, strategier og tekster i den enkelte skoledisciplin, som selv er ”om-
placeret”(relocated) fra sin primære produktionskontekst. 
 
Den regulative diskurs er den dybdestruktur som regulerer elevens tanker og adfærd, 
idet den skaber ’specialized order, relation and identity’.438 Bernstein understreger  
den regulative diskurs’ moralske natur (ligesom andre forskere gør det). Klasserums-
diskussion arbejder  implicit med at indkalkulere moralske værdier som basis for ite-
raktionen (fornuft, fredelighed, ordenssans, ærlighed, frihed, lighed, respekt for andre 
osv.). 
 
Som en sådan form for ’moralsk’ diskurs, hævder Christie,  arbejder den regulative 
diskurs uadskilleligt fra den instruktionelle diskurs, idet den skaber  kriterierne for 
elevernes karakterdannelse, adfærd, opførsel, holdning osv. og dermed former den 
deres bevidsthed. 
 

                                    
432 Bernstein 1990,1996. 
433 Jfr.Christie 1994, 1997, 2000. 
434 Bernsteins begreb om ’pædagogisk diskurs (Bernstein 1996), som Christie indarbejder i sin  
Macrogenre-teori, er naturligvis ikke begrænset til skolens diskursformer, men omfatter f.eks. 
også pædagogiske diskurser som omfatter forholdet mellem læge og patient, mellem  social-
rådgiver og klient osv. I denne sammenhæng drejer begrebet pædagogisk diskurs sig  udeluk-
kende om skolens ditto. 
435 1989,1994,1997. 
436 Bernstein 1973,1990,1996. 
437 Bernstein 1996:17. 
438 Bernstein 1990:183. 
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Både regulative og instruktionelle diskurser kan arbejde implicit og eksplicit. En regu-
lativ diskurs er eksplicit, når den bruges til at skabe ro og orden, som f.eks. i kom-
mandoer relateret til elevopførsel, som f.eks. ”Hold lige op med det!” . Men selv i så-
dan en sammenhæng, arbejder den regulative diskurs samtidig også fortsat på et me-
re usynligt plan. Lærere behøver f.eks. ikke konstant at lære eleverne at sætte sig 
ned, at være opmærksomme, eller at tale én ad gangen. Det er aspekter af en skole-
adfærd, der er lært måske endda før eleverne kommer i skole. Det er karakteristisk, 
at hvis disse ’uskrevne’ koder ikke overholdes i skolen, vækker de opmærksomhed og 
bliver emner i skoledebatten (jfr. diskussionen om nye generationer, de forkælede 
ønskebørn osv.) . 
 
Det, der, ifølge Christie, interesserer Bernstein er dog ikke så meget, hvordan de to 
diskursformer kan identificeres hver for sig, men derimod hvor den implicit tilstede-
værende regulative diskurs bliver eksplicit: På hvilken måde, i hvilke kontekster, med 
hvilken hensigt og med hvilke konsekvenser.  
Christie er ligeledes optaget af spørgsmål om hvornår og hvorfor en regulativ diskurs 
bliver eksplicit på bestemte steder i en pædagogisk aktivitet. Som Bernstein ser hun 
den regulative diskurs som den dominerende diskurs, hvor den instruktionelle diskurs 
er indlejret (’embedded’).439 Christie bruger imidlertid en metafor fra funktionel lingvi-
stik og siger, at forholdet mellem de diskurser er at den instruktionelle diskurs ”pro-
jekteres” af den regulative diskurs.440  
 
Ved hjælp af begrebet register441 udvikler Christie en lingvistisk model, som gør det 
muligt at lokalisere de regulative og instruktionelle diskurser præcist som distinktive 
lingvistisk udvalgte mønstre. Det regulative register, der drejer sig om de overord-
nede mål og hensigter med den pædagogiske aktivitet, realiseres i valg af særlige lek-
sikogrammatiske og diskurssemantiske mønstre Disse adskiller sig fra de lingvistiske 
valg, der foretages i det instruktionelle register, der har at gøre med emnet eller det 
faglige ’indhold i en undervisning. For eksempel vælger lærere ofte kontinuativer som 
’okay’, eller ’godt’, ’all right’, ’sådan’, ’nu’ for at signalere at en ny fase/stadium i ti-
men skal i gang, og ved at gøre sådan, signalerer de hvordan de regulerer tempo og 
rækkefølge i den pædagogiske proces. Valg som disse fungerer tekstuelt som en må-
de at gøre lærerens rolle eksplicit på. Det er ham/hende, der organiserer timen, og 
det er således en af de talrige lingvistiske træk, der realiserer det regulative register. 
Ved at bruge begreberne det regulative og det instruktionelle register, viser Christie, 
at der sker et skift i fordelingen af roller og ansvar lærer og elever imellem, idet de 
bevæger sig gennem de forskellige faser i en lang række curriculumgenrer og makro-
genrer på tværs af forskellige fagområder og niveauer i skolen.  Christies model af 
curriculumgenrer egner sig  til en systematisk beskrivelse af klasserumsaktiviteten ’et 
skriveforløb’, som stedet for en trinmæssig opbygning  og gennemførelse af en række 
genkendelige pædagogiske mål. Begreberne skematiske strukturelementer og faser 
bidrager til pædagogisk og lingvistisk at identificere den målrettede, trindelte curricu-
lumgenre. Christies fasebegreb er udvidet til at medtænke mulige gentagelser rekur-
sive forløb på forskellige niveauer i næranalysen. 

                                    
439 Bernstein 1996:48. 
440 Christie 1997:136. 
441 Se kapitel 1 og 3. 
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Christies begreber gør det desuden muligt at påvise de måder som særlige pædagogi-
ske subjektiviteter konstrueres i lærerens stilladsering af særligt værdsatte intellektu-
elle, sociale og handlingsmæssige kompetencer. 
 
På de niveauer Christie  undersøgte, fandt hun, at det regulative register er domine-
rende i makrogenrens indledende faser. Det er her rammerne for og planlægningen af 
undervisningsforløbet finder sted. I de følgende faser sker der ofte et sammenfald af 
de to registre. Det faglige indhold får en central plads, men det er stadigvæk læreren, 
som organiserer, regulerer, leder og fordeler, sætter tempo osv.442 Christie har også 
påvist, at selve det at gå i skole indebærer, at det regulative register i de første sko-
leår har en fremtrædende plads (komme til tiden, sidde stille, række fingeren op, gå 
ud af klassen efter særlige regler, spise osv.) og at dette register senere arbejder som 
en indlært funktion. For Christie er automatiseringen af dette regulative register ikke 
nødvendigvis en betingelse for at eleverne lærer noget, selv om det en gang imellem 
kunne se sådan ud i hendes artikler.443  Men  uanset denne problemstilling er pointen i 
at bearbejde Bernsteins begreber til SFL, som Christie gør, at tilføje analysen et frugt-
bart værktøj til belysning af en pædagogisk tekst, som denne udfolder sig i f.eks. et 
SPIF. Christie hævder dog i overensstemmelse med Halliday og Martin444 at makro-
genren er den klasserumstekst, der udfolder sig i en logogenetisk proces:445 
 
(…) a curriculum macrogenre constitutes a sequence of curriculum genres in which new under-
standings and new forms of consciousness are taught and learned. A series of genres unfolds, 
each with its own elements of schematic structure, and the genres constitute important ele-
ments, in turn, of the macrogeneric structure, such that the genres stand in relation to each 
other, much as clauses relate to each other in a clause complex. see Martin 1994, 1995 for 
some discussion of this). This is to say, they will be in states of interdependency, in terms 
metaphorically at least, either of expansion or projection (Halliday 1994), and this will have 
important consequences for the successful completion of the pedagogic tasks. As the macro-
genre unfolds, there will be some growths in the logos – some changes logogenetically (Halli-
day in Halliday and Martin 1993:18) – as the classroom text gains momentum moving forward 
across its ‘beginning, middle, end’ progression, opening up possibilities in using language, clos-
ing others, and hence building forms of consciousness.446  

 
I denne afhandling stiller jeg – på baggrund af mine analyser – spørgsmål til denne 
fremstilling af  den logogenetiske udvikling, idet jeg hævder den ser bort fra curricu-
lum makrogenrer som konfligerende genrer i kontaktzonen (elever og lærer) og kun 
betragter undervisning fra et lærerperspektiv.447 Imidlertid vil Christies grundlæggen-
de anvendelse af genreteori blive anvendt som udgangspunkt for analysen. De følgen-
de afsnit vil introducere de kontekstuelle, semantiske og leksikogrammatiske syste-
mer, der vil blive anvendt i analysen af SPIF.  
 
 
4.4   Den tekstuelle dimension: 
                                    
442 se eksempler i kapitel 5. 
443 F.eks. i Christie 1997:148: “On occasion, in the hands of less successful teachers, a set of 
lessons can occur in which very little is taught and learned.” 
444 Halliday og Martin 1993:18. 
445 Se kapitel 4. 
446 Christie 1997:148. 
447 Se de følgende kapitler og diskussionen I kapitel 17 og 18. 
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   Theme og Information Structure 
 
 
4.4.1 Indledning 
 
Den tekstuelle metafunktion i SFL drejer sig om sætningen ’som meddelelse’. Der er to 
’meddelelsesspor’ der er vigtige i undersøgelsen af klassesamtalen og dennes udvikling 
af tekstuel betydning: Systemet THEME (Theme+ Rheme) og INFORMATION STRUC-
TURE (Given + New).  
De to meddelelsesspor Theme/Given – Rheme/New interagerer ifølge Halliday på føl-
gende måde:  
 
The former presents the information from the speaker’s angle: The latter presents the informa-
tion from the listener’s angle – still, of course, as constructed for him by the speaker: the New is 
‘what you are to attend to’. The two prominent functions, Theme and New, are realized in quite 
distinct ways: the Theme segmentally, by first position in the clause; the New prosodically, by 
greatest pitch movement in the tone group. Because of the different ways in which the two are 
constituted, it is possible for both to be mapped on to the same element. But the typical pattern 
is for the two to contrast, with tension set up between them, so that the clause enacts a dynamic 
progression from one to the other: from a speaker-Theme, which is also ‘given’ (intelligence al-
ready shared by the listener), to a listener-New, which is also ‘rhematic’ (a move away from the 
speaker’s starting point). This pattern obviously provides a powerful resource for constructing 
and developing an argument. 448 
 
De to meddelelsesspor er ikke statiske. Set fra et tekstuelt (metafunktionelt) synspunkt 
udfolder en tekst sig i, hvad Halliday kalder et ’bølgeagtigt’ mønster af rytmiske toppe 
og dale. Som Matthiessen udtrykker det 
 
A textual wave or pulse, like any movement, is inherently dynamic – a TRANSITION from one 
state to another. This reflects the dynamic character of textual meaning: what was new becomes 
given, what was rhematic often becomes thematic, what was non-identifiable becomes identifi-
able, and so on. These constitute CHANGES in textual status; and that shows how the dynamic 
character of the textual metafunction involves the notion of TEXT or DISCOURSE HISTORY – the 
past and the future of any given current clause. In particular, this is the history of text develop-
ment as a semiotic journey. 449 
 
Men mønstrene i de to meddelelsesspor er ikke forudbestemt, de er altid motiverede. 
Og det er akkurat interaktionen mellem dem og mønsteret af særlige former for Theme 
og New der gør det muligt dels at identificere makrogenrens faser, dels at identificere 
stilladseringsformer i primær- og sekundære faser i makrogenren. 
Jeg vil først redegøre for Theme og dernæst for New. 
 
Begrebet Theme bygger som sagt på den forestilling at en meddelelsesstruktur er ori-
enteret mod den talende.  
 
We may assume that in all languages the clause has the character of a message: it has some 
form of organisation giving it the status of a communicative event. But there are different ways 
in which this may be achieved. In English, as in many other languages, the clause is organised 

                                    
448 Halliday i Halliday and Martin 1993:90. 
449 Matthiessen 1992:60. Kapitæler i originalen. 
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as a message by having a special status assigned to one part of it. One element in the clause is 
enunciated as the Theme; this then combines with the remainder (the Rheme) so that the two 
parts together constitute a message. 450  
 
Theme defineres af Halliday således som    
 
(…) the element which serves as the point of departure of the message; it is that with which the 
clause is concerned. The remainder of the message, the part in which Theme is developed, is 
called in the Prague school terminology the Rheme. As a message structure, therefore, a clause 
consists of a Theme accompanied by a Rheme, and the structure is expressed in that order – 
whatever is chosen as the Theme is put first. 451  
 
På engelsk og dansk befinder Theme sig forrest i sætningen, enten som et enkelt ord 
eller som en gruppe af ord, enten en nominalgruppe, præpositionalgruppe eller ver-
balgruppe. Rheme (dvs. resten af sætningen) er den del af sætningen hvor Theme 
udvikles, og den indeholder almindeligvis ukendt eller ’ny’ information. I ’umarkeret’ 
tilstand falder Theme sammen med subjektet, som typisk realiseres af et substantiv 
eller et pronomen som i eksemplet fra Stellas SPIF nedenfor: 
 
Theme Rheme 
You don’t have to add anything else 
  
Her er Theme principielt orienteret mod den eksperientielle metafunktion, idet den re-
præsenterer ’virkeligheden’ gennem Participants og Cirkumstances. Et Theme som fo-
kuserer på den eksperientielle metafunktion kaldes ofte for Topical Theme, men af 
mange foretrækkes betegnelsen Experientiel Theme452 og de udgør på engelsk (men 
muligvis ikke altid på dansk, hvilket vil blive uddybet i introduktionen til analysen af de 
danske data) den obligatoriske kerne i Theme. 
 
 
4.4.2 Markeret Theme 
 
Endnu et begreb har betydning i den foreliggende analyse: Begrebet markeret Theme.  
Når et Theme henviser til andet end subjektet i en sætning er den markeret.453 Den 
mest almindelige form for markeret Theme realiseres af en adverbialgruppe eller et 
præpositionsled, der fungerer som circumstance i sætningen, dvs. det element i sæt-
ningen hvis funktion det er at henvise til sætningens omstændigheder med hensyn til 
tid, sted, måde, årsag osv. Dette fremgår i sætningen nedenfor. Det markerede Theme 
er understreget: 
 
Theme Rheme 
In Australia the houses are small 
Clp  
 
Her er circumstance (Clp = circumstance; location; place)fremhævet på grund af dets 
placering som første transitivitetsled i eksperientiel Theme-position, hvor den umarke-

                                    
450 Halliday 1994:37. 
451 Ibid:37. 
452 se f.eks. Thompson 1996:136; Halliday 1994:52. 
453 Halliday 1994:44 
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rede form ville være at placere  subjektet (the houses) i feltet for eksperientiel Theme. 
(Dvs. ’The houses are small in Australia’). 
 
 
4.4.3  Theme i sætningskomplekser 
 
Endnu et vigtigt element i nærværende analyse er hypotaktiske sætninger som Theme 
i et sætningskompleks. 
Hypotakse forekommer i et sætningskompleks, når en sætning er afhængig af en an-
den. Det mest almindelige hypotaktiske forhold mellem sætninger forekommer, når 
kernen eller ’hovedet’ står først i komplekset. Hovedsætningen efterfølges af den un-
derordnede sætning som i følgende sætningskompleks, der f.eks. her indeholder læ-
rerens spørgsmål som hovedsætning: 
 
Are there any other… we should put down here before we start doing some writing? 
 
Men hvis sætningen vendes om, så den underordnede sætning kommer først, vil 
Theme-Rheme- forholdet udtrykkes på sætningskompleksniveau: 
 
                          Theme                        Rheme 
Now, before we start doing some writing are there any other we should put down here? 
 
Theme-Rheme-forholdet på sætningskompleksniveau svarer til Theme/Rheme-forhol-
det som eksisterer i hver sætning. Disse forhold ’i sætningen’ ser ud som følger: 
 
                          Theme 
tekstuel   interpersonel    eksperientiel 

                     Rheme 

Now before                                 we 
cont  struc                               Top    

start doing some writing 

                            are             there 
                           fin              Top 

any other we should put down here? 

 
I klasseværelsessamtalen har anvendelsen af hypotakse i form af en indledende un-
derordnet sætning, som Theme før et spørgsmål, den effekt, at den bidrager med en 
kontekst eller ’orienteringskomponent’, dvs. den formidler viden om den sammen-
hæng, som eleverne skal indgå i. (’preformulating’).454  
I følgende eksempel fra Shirleys SPIF fungerer denne orienteringskomponent  på 
samme vis og den hypotaktiske sætning fungerer som markeret eksperientiel Theme:  
 
Theme Rheme 
Even if you pretend that you  
respond the same way to a film 

you are only informing to each other at the moment 

 
Det eksperientielle element i Theme-feltet er en enhed, der fungerer som subjekt, 
komplement eller circumstantial adjunct og betegnes på engelsk Topical Theme,455 De 
sproglige valg, som realiserer eksperientiel betydning bidrager generelt til samtalens 

                                    
454 Gray 1998: 142. 
455 Topical Theme (…) corresponds fairly well to the element identified as ’topic’ in topic –
comment analysis. Halliday 1994:52. 
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eller tekstens field. Imidlertid bidrager de eksperientielle valg i Theme  til sammen-
hæng samtidig til sætningens tekstuelle funktion i konstruktionen af meddelelsen.  
 
 
4.4.4   Flersidet Theme  
 
Valg af Theme kan også rette sig mod de interpersonelle og/eller tekstuelle metafunk-
tioner eller endog alle tre metafunktioner samtidig: 
 
The internal structure of a multiple Theme is based on he functional principle that(…)a clause 
is the product of three simultaneous semantic processes. It is at one and the same time a rep-
resentation of experience, an interactive exchange, and a message. 456 
 
Ifølge Halliday er det flersidede Theme’s grænser bestemt af et andet system, TRAN-
SITIVITY: 
 
(…)the Theme extends from the beginning of the clause up to and including the first element 
that has a function in transitivity. This element is called the ’topical Theme’; so we can say that 
the Theme of the clause consists of the topical Theme together with anything else that comes 
before it. 457 
 
Dette flersidede Theme har på engelsk og dansk en særlig struktur, og det eksperien-
tielle Theme er det obligatoriske anker i en sætning.  
 
For Halliday er der altid en eksperientiel udvikling i Theme, selvom der er muligheder 
for valg  af de andre metafunktioner. I følgende eksempel ses det Eksperientielle 
Theme fremhævet: 
 

         Theme 
tekstuel  interpersonel eksperientiel 

         Rheme 

All right 
Cont 

Anna 
Voc 

Ashika 
Top 

’s the spokesperson! 

 
Rækkefølgen for et flersidet Theme er: 
Tekstuelt  ∧ Interpersonelt  ∧ Eksperientielt (∧ betyder ’efterfulgt af’) 
 
Interpersonelle Themes etablerer deltagernes interpersonelle roller i interaktionen. De 
kan indtage en lang række forskellige former og optræder foran  Eksperientielle the-
mes. Som eksempel er vocativer; andre er modal adjuncts, finitte verber, hv-/Wh-ord. 
 
Tekstuelle Themes er vigtige som forbindere mellem sætning og kontekst.  Tekstuel 
betydning i sætningen har således at gøre med forholdet til den foregående tekst, den 
efterfølgende tekst og situationskonteksten. To former for tekstuelle Themes bliver 
anvendt i denne undersøgelse, Continuatives og strukturelle Themes. Continuatives 
består af en række diskursive elementer som ”Okay”, ”well”, ”all right”, ”now”, og på 
dansk ”Okay” (!), ”Se”, ”Nu”, ”Sådan”, ”Nuvel”, som signalerer at en ny fase i teksten 
indledes. Strukturelle Themes består ofte af konjunktiver og relativer i tekstuel The-

                                    
456 Halliday 1985b:53. 
457 Halliday 1994:53. 
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me-position, og de forbinder sætningerne i et grammatisk forhold, f.eks. ’and’, ’but’, 
’or’, ’because’ og tilsvarende på dansk: ’og’, ’men’, ’eller’, ’fordi’.  
 
På samme måde er den interpersonelle metafunktion repræsenteret i THEME som in-
terpersonelt Theme. Sprogvalget til interpersonelt Theme er valg som bidrager til 
etableringen af interpersonelle roller mellem den talende og lyttende i retorisk inter-
aktion. De omfatter for eksempel modal adjuncts som f.eks. ”desværre”. ”efter min 
mening”, osv. vokativer som ’Anna ’, det finitte verbum i ja/nej spørgsmål som f.eks. 
’Kan du komme her?’ og  Wh/hv- elementer i interrogativer om f.eks. ’Hvad mener 
du?’ 
Ligesom i situationen med de eksperientielle elementer, bidrager de interpersonelle 
elementer i Theme væsentligt til både sætningens tekstuelle funktion som meddelel-
seskonstruktion og den interpersonelle metafunktion generelt (Tenor). 
 
Eksempler på sætninger der indeholder et flersidet Theme findes f.eks. i Stellas SPIF: 
 
Theme   Rheme 
tekstuel interpersonel eksperientiel  
But certainly later on in  

discussions 
you can pick one and pick one and pick one and pick one 
and pair them. 

  
Theme    Rheme 
tekstuel interpersonel eksperientel  
So actually  we could use this as an extension of this point 
 
I den ovenstående sætning er det tekstuelle Theme “So” et continuative, hvis tekstu-
elle metafunktion er eksplicit at signalere sætningens organisatoriske rolle i forhold til 
de sætninger der står før og de, der følger efter.  Kun participanten ”we” introducerer 
det eksperientielle element som udgangspunkt for resten af meddelelsen. Det udgør 
som det første eksperientielle element topical Theme eller eksperientielt Theme. De 
interpersonelle funktioner: ’certainly’ og  ’actually’ er begge modal adjuncts. 
 
Halliday (1994) opstiller nedenstående tabel (9) som opsummerer de forskellige leksi-
kogrammatiske elementer der realiserer hver metafunktion som komponenter i et 
flersidet Theme. Tabellen er modificeret til denne diskussion og har tilføjet en kolonne 
til højre med de forkortelser for de leksikogrammatiske elementer, der anvendes i 
denne analyse. 
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Metafunktion Theme-komponent Forkortelser 
tekstual 
 
 
 
interpersonal 
 
 
 
 
 
eksperiential 

continuative 
structural (conjunction eller  
WH-relative 
conjunctive (Adjunct)) 
 
vocative 
modal (Adjunct) 
finite (operator) 
WH- (interrogative 
 
topical (participant, circumstance, 
process) 

con 
struc 
WH 
 
 
voc 
mood adj 
fin 
WH 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel  9 Theme-netværk (pilene viser at et Wh/hv-relativ eller interrogativ  
    også er eksperiential Theme).  
 
Ved en systematisk undersøgelse af disse Theme-mønstre er det muligt at give en for-
klaring på, hvorfor og hvordan den mundtlige del af et SPIF er organiseret som en 
særlig form for mundtlig genre, både med hensyn til de skematiske strukturelementer 
og dens faser. Sådan en analyse af Theme vil desuden medvirke til at identificere de 
instruktionelle og regulative registres virksomhed og funktion.458  Og endelig vil den 
indgå i analysen af de skriftlige SPIF-elementer. 
 
 
4.5  Theme på tekstniveau  
 
4.5.1 Tekstens udviklingsmetode 
 
Theme er blevet identificeret med en teksts ’udviklingsmetode459. Peter Fries har de-
monstreret at  
 
(…)if the themes of most of the sentences of a paragraph refer to one semantic field (say loca-
tion, parts of some object, wisdom vs chance etc.) then that semantic field will be perceived as 
the method of development of the paragraph.460 
 
Og mens analysen af enkelte valg af Theme kun afdækker  den lokale kontekst for 
hver sætning, afdækker undersøgelsen af progressioner i Theme gennem hele teksten 
noget om denne teksts overordnede tekstuelle struktur. 
 
Dette indebærer at placeringen af Theme først i sætningen betyder mere end blot at 
Theme ’står først’.  
 
(…) coming first (in texts) in fact constructs a particular angle of interpretation on the topic of 
each text which resonates with other aspects of discourse organisation. Fries’ point, following 
                                    
458 Christie 1989, 1994, 1997, 2000. 
459 Method of Development. 
460 Fries 1983:135. 
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Halliday, is that first position in the English clause is not arbitrary, but rather a textual re-
source which is systematically exploited to effect patterns which constitute a text’s method of 
development. It is this position, functioning as a textual resource of precisely this kind, that 
Halliday 1985a names Theme and defines as the point of departure for the clause as mes-
sage.461 
 
 
4.5.2  Hyper-Theme og macro-Theme 
 
Martin anvender betegnelsen macro-Theme om en indledende sætning eller gruppe af 
sætninger hvis formål er at forudsige det valgte mønster af Themes, der kommer bag-
efter i teksten. 462 
Denne fortolkningsstrategi kan udvides  yderligere ved at tilføje endnu et lag på den 
diskursive struktur ved at indføre kategorien hyper-Theme. Et macro-Theme definerer 
Martin som en sætning eller gruppe af sætninger, der forudsiger rækken af hyper-
Themaer. Forholdet mellem kategorierne er  
 
(…) macro-Theme is to ’text’ as hyper-Theme is to ’paragraph’ as Theme is to clause. (…) 
Method of development is the lens through which a field is constructed; of all the experiential 
meanings available in a given field, it will pick on just a few, and weave them through Theme 
time and again to ground the text – to give interlocutors something to hang onto, something 
to come back to – an orientation, a perspective, a point of view, a perch, a purchase.463  
 
 
4.5.3  Information Structure: Given - New   
 
Det anden ’meddelelsesspor’ som er relevant for den tekstuelle dimension er den, der 
er karakteriseret af Given – New. Disse funktioner bygger ikke på sætningsstrukturen 
men på Information structure, som karakteriseres af prosodien, dvs. intonation. Dette 
skaber et problem med at påvise Information structure i skriftsproget, som jo ikke 
kan trække på det potentiale, der er tilgængeligt i samtalen, med henblik på at ud-
trykke vigtig information i sætningen. I skriftsproget konstrueres sætninger ofte så-
dan at Nyt kommer i slutningen af sætningen, dets umarkerede position i talesproget. 
Det betyder at Given går forud for New og dermed omfatter Theme, mens New udgør 
dele af Rheme (resten af sætningen). Systemernes komplementaritet kan illustreres i 
sætningerne i figur 18. 
 
Men selvom det ’nye’ element i talt sprog er markeret af tone og tryk (som er kærnen 
i det højeste punkt på en tonekurve) er der ikke noget der helt klart markerer, hvor 
New begynder. Fries har løst problemet ved at kombinere New og Rheme (som han 
dermed kalder N-Rheme (’New-Rheme’) og identificerer dette med det afsluttende 
element i sætningen. Men mens dette gør ham i stand til at ’fange’ periodiciteten i en 
skriftlig tekst, udjævner strategien distinktionen mellem umarkerede og markerede 
informationsmønstre i teksten.  
 
 

                                    
461 Halliday 1985a er første udgaven af Introduction to Functional Grammar. 
462 I engelsksproget traditionel kompositionsteori kaldes en sådan indledende paragraf ofte for 
’topical sentence’. 
463 Martin 2000a:10 og 27. 
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Theme         Rheme 
We           also have many SINGLE PARENT FAMILIES 
          
                      New 
 
Theme         Rheme 
Opinions and ideas     might DIFFER 
          
                     New     
 
 
Figur 18  Theme - New 
 
Macken-Horarik anvender en enklere strategi, som vil blive anvendt i dette materiale, 
specialt i analysen af skriftlige tekster. Begrebet New bevares sammen med Theme, 
for at belyse de to meddelelseslinjers komplementaritet. Men det forudsættes at – 
med mindre det angives på anden vis ved hjælp af grafologiske markører som under-
stregning, har sætningerne umarkeret tonicitet og New omfatter mindst sidste del af 
hver sætning – inklusiv gruppekomplekser og indlejret materiale. Undertiden er det 
sidste led anaforisk og er dermed på forhånd Given. Men da det er nødvendigt at 
fremstille Theme og New i samme tabel, vil New i denne sammenhæng omfatte sidste 
del af sætningen og blive markeret med KAPITÆLER. Tilfælde med markeret Nyt 
fremstilles også i KAPITÆLER for at understrege deres betydning for konstruktionen af 
Point.464 
 
4.5.4  Point 
 
Mens Fries forbinder New med point (main point), har Martin udvidet denne tanke-
gang ved at vise Point i interaktion med ’udviklingsmetoden’. Han hævder at 
 
(…) just as the pattern of Theme selections in a text constitutes its method of development, so 
the pattern of New selections constitutes its point. 465  
 
Point is the discourse complement of method of development. Where Theme ties the text 
down, point elaborates it, developing it as news. A much greater range of meanings will be 
realised in New than Theme, though not a random set. A text is never hermetically sealed; a 
text, like the system behind it, is a dynamic open process – and point is a source of openness: 
a resistance to the closure predicated on cohesive harmony and method of development.466 
 
Hvis ny information og Point gensidigt betinger hinanden skulle en analyse af tekstens 
mønstre af New give et indblik i hvad lærer og elever udtrykker som signifi-
kant/relevant i samtalens forskellige faser og hvorledes de således i fællesskab i klas- 
sedialogen logogenetisk udvikler ny viden. 467 

                                    
464 Argumenter for denne strategi kan findes i Halliday og Martin 1993:247, hvor Martin de-
monstrerer at det skaber en bedre oversigt over interaktionen mellem Theme og New. 
465 Martin 1993:247. 
466 Ibid:247. 
467 Begrebet Point defineres af Martin i forhold til leksikalsk kohæsion, således:  
Point is discourse complement of method of development. Where Theme ties the text down, 
point elaborates it, developing it as news. A much greater range of meanings will be  realised 
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Tekstens udviklingsmetode       Tekstens Point 
(genrefokus)             (field-fokus) 
 
Macro-Theme 
 
     Hyper-Theme 
        “ 
forudsige    ”     Theme…New      akkumulere 
        ”                         
                   Hyper-New 
 
                        Macro-New 
 
Figur 19 Sandwichtekstur i abstrakt skriftlig diskurs.468 
 
Martin resumerer begreberne i sin metaforiske stil således:  
 
In short, a method of development is where a text is coming from; point is where it’s going to. 
Theme is how a speaker looks at things; New is where she takes the listener to.Hyper-Theme 
is what a speaker’s going to say; hyper-New is what a listener’s learned. Macro-Theme is their 
way in; macro-New is where they’ve been. A text is a  trip: method of  development is the 
route taken, while point is why you went there in  the first place – what  you’ve 
seen/learned/experienced/taken away. Method of development is the plan; point is  the holi-
day.469 
 
 
4.5.5  Udviklingsmetoden i klasserummet 
 
I klasserumssamtalen identificerer Theme-mønstrene hvad der fremhæves eller hvad 
der gøres til det fremhævede organisatoriske udgangspunkt i samtalen. For eksempel 
er det i feltopbygningen elevernes erfaringer med vilkårene ved at leve i en storfami-
lie, der er fremhævet som samtaletekstens organisatoriske udgangspunkt, i hvert til-
fælde i  eksperientiel Theme-position her i eksemplerne fra Stellas SPIF 
 
Theme Rheme/New 
All the family can be TOGETHER 
They don’t MISS each other 
Family members can always SUPPORT each other 
 
I følgende eksempler er det elever og lærer der er fremhævet i lærerens tale, som 
drejer sig om organisationen og planlægningen af  timen i Shirleys SPIF. Nogle ele-
menter i sætningen kan agere samtidig og dermed realisere to metafunktioner. Disse 
er Wh/hv-relativer og Wh/hv-interrogative elementer der kombinerer det interperso-

                                                                                                                    
in New than Theme, through not a random set. A text’s principle strings and  chains will still 
be there, constrained by cohesive harmony; but there will be lesser strings  and chains and 
odds and ends as well. A text is never hermetically sealed; a text, like the  system behind it, 
is a dynamic open process – and point is a source of openness: a  resistance to the closure 
predicated on cohesive harmony and method of development. Martin 2000a:27. 
468 efter Martin  2000a:27. 
469 Martin 2000a:27. 
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nelle Theme med topical Theme (top).  Imperativet let’s, (hvad vi på dansk ofte ud-
trykker med vendinger som ’sku’ vi lige,’  ’prøv lige’ eller ’tag lige og’) analyseres som 
subjekt og noteres derfor som topical Theme. 470 

 
Theme Rheme/New 
tekstuel interpersonel  eksperientiel  
Now         we ‘re going to go through a little bit more normal type 

one 
      Don’t  do 
      finite 

the description because it’s oral 

Now         I ‘m just going to give you a very simple book re-
view, guys 

Good        let’s just do the judgement, guys 
 
                  Theme 
tekstuel   interpersonel   eksperientiel 

                         Rheme/New 

                What 
               Wh/top 

are the benefits? 

 
Wh/Top  indikerer at ’what’ realiserer begge roller samtidigt. 
 
I klasserumssamtalen mellem lærer og elever i et SPIF er der to mulige udgangs-
punkter: Det, der skal skrives om, emnet, hentet fra erfaringens verden, det ekspe-
rientielle Theme og tekstens verden, som emnet skal udfolde sig i, det semiotiske 
Theme. I analysen er det semiotiske ’skrivefelt’ gråtonet. Feltet er valgt for at gøre 
processen ’kontekstualisering – tekstualisering,’ og dermed stilladseringen, tydeligere 
i analysen. 
 
 
4.6  Den Eksperientielle metafunktion: TRANSITIVITY 
 
4.6.1 Indledning 
 
Mens THEME primært drejer sig om realiseringen af den tekstuelle metafunktion i Hal-
lidays grammatik, handler TRANSITIVITY primært om realiseringen af den eksperien-
tielle metafunktion. TRANSITIVITY har således at gøre med den måde som ’virkelig-
hed’  dvs. mennesker, ting, begreber, handlinger osv. repræsenteres af sproglige valg 
i sætningen. En analyse af Transitivity er vigtig for denne undersøgelse, fordi den gi-
ver adgang til et grammatisk system hvor skolens ’virkelighed’ (dvs. det der drejer sig 
om læring og læringsformer) repræsenteres og bliver synlig for eleven og for læreren. 
Hvor systemet THEME konstruerer genrens elementer og faser, afkoder systemet 
TRANSITIVITY information om, hvordan deltagerne i interaktionen fremstiller ’virkelig-
heden’, og dermed om,  hvordan eksperientielle betydninger realiseres. 
I den mundtlige diskussion om ’storfamilien’, som f.eks. Stella og hendes elever har, 
udveksler de deres ’mentale billede(r) af virkeligheden.’471 som bliver ’indholdet’ i klas-
sesamtalen. Denne ’virkelighed’ er bestemt/afgrænset af de tekster, eleverne tidligere 
har arbejdet med, af elevernes egne kulturelle viden og hverdagserfaringer, samt af de 
specielle sproglige og skrivestrategiske færdigheder som læreren stilladserer.  

                                    
470 Eggins 1994:287. 
471 Halliday 1994:106. 
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Den ’virkelighed’ som konstrueres i SPIF, kan afdækkes i analysen af leksikogramma-
tikken, og især i de mønstre som valget af særlige processes, participants og cir-
cumstances tegner, de tre komponenter som danner referencerammen for fortolknin-
gen af ’hvad der foregår’.472 
Analysen af en sætning identificerer sætningens process og specificerer forholdet mel-
lem process, participants og cirkumstances i denne. 
 
En process realiseres i sætningens verbalgruppe, f.eks. 
 
They have an apartment on the first floor   
All the family can be together 
All right that ’ll do for now 
One of the difficulties in an extended family may be the lack of resources for a large number 
of people 
 
Participants realiseres i nominalgrupper, f.eks. 
 
They have an apartment on the first floor   
All the family can be together 
All right that ’ll do for now 
One of the difficulties in an extended family may be the lack of resources for a large 
number of people 
 
Circumstances realiseres  gennem adverbialgrupper og præpositionsgrupper 
 
They have an apartment on the first floor   
All the family can be together 
All right that ’ll do for now 
One of the difficulties in an extended family may be the lack of resources for a large number 
of people 
 
Desuden medfører valget af den enkelte process særlige former for participants i sæt-
ningen.   
Disse former fremgår af nedenstående netværk fig.xx, og her skal der gives nogle 
eksempler: For eksempel vil valget af en materiel process indebære roller som Actor, 
Goal, Range (omfang/inkorporativ) og Beneficient.  
 
Material process (Pm) 
 
we           ’re going to write           two paragraphs 
Actor        Pm                           Goal 
 
Material process (Pm) 
 
I             ’m going to give         you              an example 
Actor       Pm                       Beneficient      Range 
 
Valg af en mental process medfører participanterne Senser og Phenomenon: 
 
Mental process (Pcog) 

                                    
472 Halliday 1994:107. 
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Do                    you                      remember                   those two little phrases? 
Pro-                 Senser                  -cesPcog                             Phenomenon 
 
Alle process-kategorier i netværket realiserer  forskellige  mulige virkelighedskon-
struktioner i den eksperientielle metafunktion. Disse forskellige process-kategorier vil 
nu blive gennemgået – i oversigtsform: 
 
 
4.6.2 Material processes (Handleprocesser) 
 
Material processes defineres af Halliday (1994) som ’handleprocesser.’473 ”They ex-
press the notion that some entity does something – which may be done to some other 
entity”474  
Nogle ’handleprocesser’ kan dog forekomme noget abstrakte og henviser ikke nød-
vendigvis til konkrete fysiske begivenheder, men også handleprocesser i metaforisk 
forstand.  
 
Material process (Pm) 
We                     can develop        that point               in a moment 
Actor                    Pm      Goal                       Circumstance:Tid (Clt) 
   
 
4.6.3 Mental processes (Tænkeprocesser) 
 
Mental processes eller ’tænkeprocesser’ adskiller sig, ifølge Halliday fra andre proces-
ser som f.eks. materiel processes. Participanternes roller fungerer anderledes end  de 
materiel processes’ Actor og Goal. Halliday betegner de participants der knytter sig til 
mental processes for Senser og Phenomenon. Endnu en egenskab ved mental proces-
ses er deres evne til at ’projektere’ andre processer som resultatet af en ide eller en 
tanke. I følgende eksempel er en materiel processætning ’projekteret’ som resultatet 
af den mentale proces: 
 
Mental process (Pcog) 
 
I                           thought 
Senser                 Pcog 
 
Material process (Pm) 
 
we                had finished         with it 
Actor              Pm               
 
Tre mentale procestyper optræder i analysematerialet: Cognitive, affective og percep-
tive. 
 
 
4.6.4 Verbal processes (Sigeprocesser)  

                                    
473 I pæd. sammenhæng benævnes de da også ofte sådan: ’Action processes.’ 
474 Halliday 1994:110. 
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Verbal processes 475 omfatter ifølge Halliday  i bred forstand  alle typer af symbolsk 
meningsudveksling. Ligesom de mentale processer kan verbal processes ’projektere’ 
andre processer: 
 
Verbal process (Pv) 
 
Did        you           say 
Pro-       Sayer       -cess:Pv 
Relational Process (Pi) 
 
  your family            is    extended? 
  Carrier                 Pi   At   
 
 
4.6.5  Behavioral  processes 
 
Behavioral process (Pb) 
 
mainly you  ’d be reading reviews of films 
   Be   Pb     Ph 
 
and you  ‘re concentrating on   it 
  Be   Pb        Ph 
 
As  you  get  older 
you ’ll realize  
that noone really respond exactly the same kind of thing to anything at all 
  Be     Pb     Cc 
 
Halliday beskriver behavioral processes som semantisk se et “half-way house” mellem 
mental og material processes. Det vil sige de udgør delvis en form for ’handling’, men 
det er en handling som kan opleves/erfares af ’nogen’. Disse processer er typisk nogle 
der har at gøre med fysiologisk eller psykologisk adfærd. På engelsk er der også en 
grammatisk forskel på mental og behavioral processes, idet behavioral processes 
umarkerede form ofte er ing-formen (’present continuous’). Behavioral processes er 
vigtige i vores analyse, fordi  de – netop som en semantisk og grammatisk ’mellem-
ting’ - , dels ’sker’ på klassen, dels har at gøre med elevernes læreproces, som lære-
ren i timen har mulighed for at sætte i gang. Som når Shirley (332-333) giver en elev 
to muligheder, når han nu ikke har set den film, der skal diskuteres i timen: 
 
You   can  keep quiet 
Be     Pb 
and   you   can listen! 
   Be    Pb 
 
 
4.6.6  Relational processes (Være-, haveprocesser)  
 

                                    
475 Halliday 1994:140. 
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Relational processes er de mest komplekse med hensyn til de valgmuligheder de åb-
ner for. Halliday definerer relational processes som ’være- og haveprocesser’. De om-
fatter verbet ’at være’ samt alle dets fremtrædelsesformer. Men Halliday skelner også 
mellem relationelle og existentielle processer (se senere) 
 
De følgende sætninger fra Stellas SPIF er eksempler på relationelle sætninger: 
 
That’s a nuclear family 
 
In Australia the houses are small 
 
That is a possible difficulty 
 
you’ve got your highlighters 
 
Der er tre grundlæggende typer af relational processes: Intensive, cirkumstantiel og 
possessive. Eksempler på hver type følger her: 
 
En intensiv relationel process etablerer altså en relation mellem to participants og 
denne relation udtrykkes ved hjælp af verbet ’be/’være’ eller synonymer for dette. 
To undergrupper kan identificeres: Identifying og attributive processes. I analysen 
adskiller de to processer sig fra hinanden ved deres participants: 476 
 
Relational/intensive/identifying (Pi) 
 
That         ’s             a  nuclear family 
Value      Pi             Token 
 
Relationel/intensive/attributive (Pi) 
 
in Australia     the houses          are             small 
                       Carrier              Pi              Attribute 
 
Relational: Circumstanial: I disse sætninger drejer forholdet sig om tid, sted, måde, 
årsag, følge, ’matter or role’.477 Også disse processer kan deles i to undergrupper, 
Identifying og Attributive: 
 
Relationel/circumstantial/identifying (Pcc) 
 
this            is              about five minutes away 
Token        Pcc                Value 
 
Relational/circumstantial/attributive (Pcc) 
 
Now I’m sorry  it   ’s taken   a bit longer 
      Carrier   Pcc   Attributive 
 

                                    
476 Af pladsmæssige grunde er det ikke muligt her at beskrive forskellen på de enkelte partici-
pants. Jeg henviser til Eggins 1994:255-266. 
477 Halliday 1994:119. 
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Relational: Possesive: I den følgende sætning er relationen possesive, dvs. den har 
med ejerskab at gøre, dvs. x har a. Også her er to undergrupper, Identifying og Attri-
butive processes mulige: 
 
Relational/possesive/identifying (Pp) 
it                              is not         everybody’s family 
Possessed       Pp         Possessor 
 
Relational/possesive/attributive (Pp) 
We               also have                   many single parent families        (in Australia) 
Carrier                  Pp                     Attributive         (Clp) 
                                                                                                                          
I                    haven’t                           any relatives                                   here 
Cr            Pp                        Attribute:Possessed                        Clp 
 
 
4.6.7  Eksistential processes 
 
As the term ’relationel’ suggests, this is not ’being’ in the sense of existing. There is a related, 
but distinct category of existential clauses, such as there was a storm…In relational clauses 
there are two parts to the ’being’: something is being said to ’be’ something else. In other 
words, a relation is being set up between two separate entities.478  
 
Eksistential processes repræsenterer den sidste proceskategori (jfr. tabel  ). Denne 
sproglige resurse defineres af Halliday således:  
 
(Existential processes) (…) represent that something exists or happens, as in ’there was a little 
guinea pig, there seems to be a problem, has there been a phone call.’ 479  
 
Eggins tilføjer: 
 
Existential processes typically employ the verb be or synonyms such as exist, arise, occur. The 
only obligatory participant in an existential process which receives a functional label is called 
the Existent. This participant, which usually follows the there is/there are sequence, may be a 
phenomenon of any kind, and is often in fact an event (nominalized action). 480 
 
Eksistential process (Pe) 
 
possibly because    there      is        less pressure     in an extended family 
                                             Pe    Eksistent (X)        Clp 
 
Figur 19 opsummerer systemet TRANSITIVITET i det procesnetværk og de partici-
pants der anvendes i nærværende undersøgelse.481 Dog skal endnu et ideationelt sy-
stem kort beskrives: 
 
 
 

                                    
478 Halliday 1994:119. 
479 Halliday 1994:142. 
480 Eggins 1994:255) 
481 jfr. Eggins 1994:241-247 
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     materiel 
     process:materiel; + Actor; (+Goal)  
     (+Range) (+ Beneficiary)         Pm; + A;(+G)(+R)(+B) 
 
     mental 
     process:mental; + Senser;  
     + Phenomenon           Pcog; Pper; Paff: + S; + Ph 
 
     verbal 
     process:verbal; + Sayer; (+Receiver)  
     (+ Verbiage)             Pv; + Sy; (+Rv) (+ Vb) 
 
     behavioral 
     process:behavioral; + Behaver;  
     (+Behaviour) (Phenomenon)       Pb; + Be (+ Bh) (Ph) 
 
     eksistentiel 
     process:eksistentiel; + Existent       Pe; + X 
 
  
           intensive attributive 
           process:intensive; +Carrier;  
            + Attribute       Pi; + Cr; +At 
 
           circumstantiel 
           process: circumstantiel;  
           +Carrier; + Attribute    Pcc; +Cr; + At 
sætning 
           possessive 
           process: possessive; +Possessor  
     relationel   + Attribute possessed    Pp; + Pr; + Pd 
     
  
           intensive identifying 
           process:intensive; +Token;  
           + Value         Pi; +T; + V 
 
           circumstantiel 
           process: circumstantiel;  
           +Token; + Value     Pcc; +T; + V 
 
           causative 
           process:causative; + Carrier  
           (+ Attributor)(+Token) (+Value) 
           (+ Assigner) + Attribute   Pc; + Cr (+Atr)  
                      (+Ass) + At 
 
           circumstance 
          + circumstance 
 
Figur 20 TRANSITIVITY: Processes og Participants           
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4.6.8   Ergativ analyse: AGENCY 
 
AGENCY er et system som går på tværs af procestyperne, og som handler om den 
ydre årsag til processen. Valgmulighederne er effective og middle.  
 
Middle processes er processer uden Agency, dvs. processer hvor der ikke er no-
gen/noget der forårsager processen. (f.eks. The door opened) 
effective processes er processer med Agency, dvs. processer hvor der nogen/noget, 
der forårsagen processen. (f.eks. Henry opened the door).482 
 
 AGENCY variable: 

effective/middle 
AGENCY restricted: 
middle 

doing & happening material behavioral 
symbolic processing mental verbal 
being & having relational existential 
 
Tabel 10  Agency.  Efter Matthiessen 1995:175 
 
En lille dreng der fortæller (Dinas SPIF, Trans. 219) 
 
Et barn der taler (Dinas SPIF, Trans. 246) 
 
(…) like mental processes their Medium is normally conscious; but unlike mental processes (as 
a class) they cannot project or have a metaphenomenal Range (Phenomenon). They can, how-
ever have a macrophenomenal Range. 483 
 
Ifølge Andersen 2001:145 er begge processes verbal processes. ’Fortæller’ vil her væ-
re en ’verbal effektivproces’, som udtrykker en verbal handling, hvor Sayer er Agent 
og f.eks. en mulig  ’verbalisering’ (en historie) er sætningens Medium. ’Taler’ derimod 
vil være en ’middelproces,’ som udtrykker verbal adfærd, og vi kan ikke tilføje Verbia-
ge som participant, uden at sætningen samtidig ændrer betydning. "En lille dreng ta-
ler ikke sådan" henviser generelt til små drenges verbale adfærd, mens "en lille dreng 
taler om x" henviser til en konkret situation og er dermed en verbal handling. 
 
'Fortæller' udtrykker verbal handling, hvilket grammatisk understreges ved, at vi uden 
videre som participant kan tilføje Verbiage, fx "hvordan kan I se, at det er den lille 
dreng, der fortæller historien? Verbal handling er prototypiske verbal processes, mens 
verbal adfærd ifølge Andersen (2001) befinder sig i grænseområdet mellem verbale 
og material processes (jf. en lille dreng opfører sig ikke sådan). Hos Halliday er verbal 
adfærd realiseret af behavioral processes. 
 
 
 
 
 
 
                                    
482 Matthiessen 1995:187. 
483 Ibid:202. 
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4.7   Circumstances 
 
Også Circumstances  bidrager til konstruktionen af eksperientiel betydning, idet de er 
 
a kind of additional minor process, subsidiary to the main core, but embodying some of the fea-
tures of a relational or verbal process, and so introducing a further entity as an indirect partici-
pant in the clause484  
 
Circumstances       Forkortelser 
 
           Cxt = time;(varighed)  
  Extent  Cx 
           Cxp = place (afstand) 
 
    
          Ccr = reason 
  Cause      Cc Ccp = purpose 
          Ccb = behalf 
 
          Clt = time 
  Location 
          Clp = place 
 
  C  Matter      Ct 
          Cmm = means 
  Manner Cm    Cmq = quality 
          Cmc = comparison 
 
  Role       Co 
 
  Accompaniment   Ca 
 
  Angle       Can 
  
          Cgd = condition 
  Contingency      Cg Cgs = concession 
          Cgd = default 
 
Figur 21  Circumstances485  
 
I analysen af Transitivity vil det fremgå at lærer og elever vælger forskellige processes 
og participants for at konstruere forskellige former for ’virkelighed’ i forskellige faser i 
forløbet. Undersøgelsen af Transitivity-mønstrene kan belyse, hvordan timernes ’ind-
hold’ konstrueres. For eksempel viser det sig at der er flere material processes tidligt i 
forløbet, flere relational processes vælges senere.  
 
Mønstrene i valg af Transitivity vil blive undersøgt med hensyn til hvordan de realiserer 
de regulative og instruktionelle field-komponenter. Det instruktionelle field som 

                                    
484 Halliday 1994:151 
485 tilpasset efter Eggins 1994:237 og Love 1999. 
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instruktionel registerkomponent 486 realiseres i form af særlige sprogvalg, idet de kon-
struerer elevernes hverdagsforståelse (i Stellas tilfælde ’storfamilien, I Shirleys science 
fiction filmen The Matrix), hvor emnerne ’genplaceres’ og bearbejdes til pædagogiske 
formål, i disse tilfælle for at øve en bestemt skriftlig genreform.  
 
Skift i eksperientielle betydningsmønstre både i det instruktionelle og det regulative 
register er med til at underbygge genrestrukturen i SPIF. 
 
 
4.8 Analyse under sætningsniveau: groups  og phrases 
 
Den leksikogrammatiske analyse vil overvejende foretages på sætningsniveau af hen-
syn til analysens omfang, men også en analyse af  sproglige karakteristika under sæt-
ningsniveau kan være givende. Jeg har derfor foretaget nogle valg med hensyn til 
analysen af teksten under sætningsniveau, dvs. af groups og phrases, således at ana-
lysen her vil blive foretaget hvor den anses for særdeles relevant, nemlig 1) i afsnit af 
klassesamtalen, hvor formålet med samtalen er fælles tekstproduktion og dermed ex-
pansions og anden form for udvikling af den fælles tekst. Desuden er der i de skriftlige 
opgaver  foretaget analyser af specielt nominal groups som jeg anser for relevante i 
karakteristikken af elevernes tekstproduktion.  
For Halliday er en group en gruppe af ord (ordkompleks)  som er logisk forbundet og 
som i sætningen betydningsmæssigt udgør en særlig strukturel enhed. 487  
 
I  Transitivity-analysen af følgende sætning (C2/56)  er hele ordkomplekset (Posses-
sed)  - her markeret med fed en nominal group: 
 
56. og videre havde  hun  en bestemt tubberware ting,  

      Pp   Pr   Pos- 
 * specielt udformet til at forme bøfferne,  
  ses- 
       Pm      G 

 
57. så  de ikke alene vejede det samme,  
  - 
    T      Pi   V 

 
58. men også så   ens ud. 
  -sed 
      Pb   Cm 

 
og videre  havde            hun 
    Pp (Relational, possessive)   Pr (Possessor) 
 
en  bestemt tubberware ting specielt udformet til  at forme bøfferne,  
                        så de (…) 
                        men også (…)  
Possessed. 

                                    
486 Christie 1989, 1997. 
487 Halliday 1994:180. 
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Kernen i en nominal group kalder Halliday for thing, hvilket jo er et rammende ord i 
analysen af denne nominalgruppe! Hele nominalgruppen har funktionen at være sæt-
ningens anden participant,  nemlig Possessed  i forhold til første participant (hun) som 
er Possessor.  
 
Halliday beskriver den logiske struktur i en nominal group med begrebet modification: 
Rækken af de ord, der står foran thing  kaldes for premodifier, og den ordrække, der 
kommer efter for postmodifier. Begge modifiers kan naturligvis selv indeholde andre 
groups. I genrepædagogikken spiller nominal groups en særlig rolle i arbejdet med at 
’udvide’ elevernes sprog og bevidstgøre dem om de resurser de kan vælge for at kva-
lificere/modificere beskrivelsen af en ting.  Ovenstående sætning er et eksempel på en 
stærkt udvidet eller ’pakket’ nominal group.488  
 
Også verbal groups skal kort beskrives med henblik på anvendelsen her. Ligesom en 
nominal group  har en kerne (Head/Thing) har en verbal group en kerne: Process eller 
event. Den logiske struktur i verbal groups adskiller sig markant fra nominal groups 
idet førstnævnte realiserer systemet tense (past, present, future). Videre udvikling af 
funktionen af groups vil jeg foretage i forbindelse med analysen. 
 
 
 

4.9  TRANSITIVITY og analysen i denne afhandling 
 
Analysens betydning for analysen af en pædagogisk diskurs ligger i dens mulighed for 
at fortolke skolens måde at konstruere ’virkelighed’ for elever på. F.eks. kan den rolle 
som systemet TRANSITIVITET spiller illustreres med følgende eksempler:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
488 packing nominal groups er en aktivitet i genrepædagogikken, som i de mindste klasser (og-
så herhjemme)  i traditionelle sprogøvelser kan indledes med at tilføje tillægsord til navneord. 
Fordelen her er, at eleverne bedre kan overskue at analysere selv lange sætninger, fordi en 
sætning kun består af tre overordnede dele med tre funktioner: Process, participants og cir-
cumstances.   
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1. 
materiel 
What following sentence can      we      put           to explain that further? 
        Goal                       Pro-     Actor  -cessPm 
 
2.  
mental/cognitive 
Now Anna    do     you     see       
                   pro-           -cess Pcog        
relational/intensive/attributive 
how      important    it  is 
            At     Cr  Pi  
behavioral: 
when    you        ’re writing    your essay, drafting it 
            Be   Pb-     Ph    -Pb  
material 
don’t rush  on to the next difficulty 
Pm      Clp 
mental/cognitive 
make sure  
Pcog 
material 
you       ’ve elaborated   on that one   
  A   Pm      R 
material 
or   (you ’ve)              given      an example        as much as possible 
         Pm    G        Cmq 
 
 
I den første sætning gør læreren brug af en materiel process og Actor og Goal for 
dermed direkte at trække på det område der skal læres, indholdet i undervisningen. 
Det betyder, at for at kunne svare på spørgsmålet, skal eleverne indgå i en dekon-
tekstualiseret læreproces. Analysen af Transitivitet  peger således på det instruktio-
nelle register. 
 
Den anden – lange – sætning, konstruerer erfaringen om at ’lære at lære’  på en an-
den måde: Process-valgene er her cognitive mental processes som ’projekterer’ det 
instruktionelle felt, med udgangspunkt i elevens tidligere erfaring.  Den primære par-
ticipant er eleven og hele resten af den lange sætning er konstrueret som en slags 
participant (Phenomenon) som medieres via det der af Gray kaldes ”a primary social 
field of experience.’489 En analyse af valg af participants i de to embedded sætninger i 
Phenomenon viser, at den primære participant er you. I det andet eksempel brugte 
læreren den primære participant we, som antyder at læreren konstruerer elevens for-
forståelse som en fælles forståelse, dvs. en forståelse eller viden, som hun deler (bør 
dele!) med læreren og de andre i klassen.  
 
 
 
 
                                    
489 Gray 1999:150 
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4.10  Theme, Transitivity og curriculum genrer 
 
Et centralt spørgsmål i denne analyse er bestemmelsen af forholdet mellem forskellige 
valg fra systemet TRANSITIVITY der har at gøre med hvordan erfaring med læring 
samt lærerens pædagogiske strategier og principper konstrueres. I et pædagogisk 
perspektiv er målet at fortolke hvorfor læreren foretager de valg, hun gør for at nå 
sine pædagogisk-didaktiske mål. For at nå frem til en dybere forståelse af læringskon-
struktionsprocessen, har Christie490 defineret funktionelle elementer med henblik på at 
vise, i hvor stor udstrækning disse realiserer regulative og instruktionelle registre i en 
pædagogisk diskurs. 
 
Bernsteins definition af ’pædagogisk diskurs’ som et rekontekstualiseringsprincip i 
hvilket den instruktionelle diskurs er indlejret i den regulative diskurs blev diskuteret i 
kapitel 4. Christie491 bearbejder Bernsteins begreber om disse to diskurser, som til-
sammen konstruerer pædagogisk diskurs med udgangspunkt i Hallidays systemisk 
funktionelle grammatik. På den måde tilpasser hun Bernsteins begreber til andre be-
greber, der allerede findes i SFL. Hun anvender begrebet register for at kunne identifi-
cere de regulative og instruktionelle registre som delsystemer i en overordnet pæda-
gogisk diskurs. 
 
Christies fortolkning af forholdet mellem de to registre som et ’projektions’-forhold 
ligger tæt op ad Bernsteins. Dvs. Det regulative register fungerer som det middel det 
instruktionelle register kan projekteres igennem som en ’genplacering’ (relocation) af 
en diskurs, hentet fra et kulturelt bestemt videns- eller aktivitetsområde i kulturen 
’uden for’ skolen.  
 
Educational enquiry, I have already suggested, following many of Bernstein’s observations on 
the matter, takes significant discourses – a systemicist would say significant fields of human 
experience – from ’outside the school’ as it were, and relocates these ‘within schools’ in order 
that initiates shall learn. The process of relocation may be represented as a kind of projection. 
492  
 
Christie493  præsenterer også begreberne regulative field og instructional field som 
henviser til det indholdsmæssige fokus, som hvert register måtte have. ’field’ betyder 
således ’indhold’ i den bredest mulige betydning af ordet. 
 
Field is to do with what is going on in a text. The general model of field adopted owes in part to 
Halliday’s definition (Halliday & Hasan 1985/a989) and in part to Martin’s (1992) development 
upon Halliday’s work. In particular, fields are defined as “sets of activity sequences oriented to 
some global institutional purpose” (Martin 1992:292). In general, a first order or regulative 
field is oriented to purposes of inducting students into practices, habits, attitudes and knowl-
edge of a kind valued as part of the institution of schooling. A second order or instructional 
field, as already noted, is a field of experience taken from outside school and relocated for 
teaching it to students. This field constitutes the “topic” to be taught.494 

                                    
490 1989, 1990, 1994, 1999. 
491 f.eks. Christie 1989, 1990, 1994, 1997, 2000. 
492 Christie 1989:6. 
493 for eksempel 1990:19. 
494 Christie 1994:19. 
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Christie hævder at de to ‘felter’ er fremtrædende i  forskellig grad på forskellige trin i 
pædagogiske aktiviteter. Den måde de forskellige ’felter’  er ’synlige’ i undervisnings-
forløb (classroom texts) antyder, om det er det regulative eller det instruktionelle regi-
ster, der dominerer på et særligt tidspunkt i den pædagogiske diskurs. I Christies ana-
lyse af curriculumgenren var Christie i stand til at vise, at de regulative og instruk-
tionelle registre var fremhævet i forskellige afsnit i genrestrukturen. For eksempel var 
det regulative register i den genre, Christie undersøgte, nemlig skrivning i grundsko-
len, især fremtrædende i den korte åbningsfase, nemlig i Opgaveorienteringselemen-
tets åbningsfase. Dette kunne påvises ved hjælp af særlige rækker af leksikogramma-
tiske valg fra systemerne THEME og TRANSITIVITY. Men efter afslutningen af denne 
fase var det instruktionelle register mest fremtrædende i resten af Opgaveorienterin-
gen. Dette påvistes ud fra en række af andre Theme- og Transitivity-mønstre. 
 
I analysen af leksikogrammatiske valg var Christie  i øvrigt i stand til at vise, at det 
regulative registers ’synlighed’ i åbningsfasen hovedsagelig blev realiseret i sproglige 
mønstre, der havde at gøre med fysiske aktivitetsformer. Intet af det, der foregik, 
havde noget at gøre med de kognitive eller sproglige krav, der kunne være  nødven-
dige for at løse den skriftlige opgave. På samme måde var det instruktionelle registers 
synlighed i Opgaveorienteringselementet realiseret af sproglige mønstre, der ikke hav-
de meget at gøre med f.eks. undersøgelsen eller udforskningen af det ’område’ eller 
emne (field), der var opgavens indhold. Endvidere indeholdt Opgavespecifikationen og 
Opgaveelementerne, hvor det regulative register i begge tilfælde var fremhævet  hel-
ler ikke nogen støtte til børnene med hensyn til, hvordan de skulle arbejde med og 
organisere det sprog, de skulle bruge til at skrive de tekster, der forventedes af dem. 
 
I 1994 udvidede Christie sin analyse til en undersøgelse af en curriculum makrogenre 
og fokuserede på diskussions- og argumentationsskrivning i naturvidenskabelige fag. I 
denne analyse var hun i stand til at vise at både regulative og instruktionelle registre 
var fremhævet på forskellige trin i udviklingen af hele curriculum makrogenrens forløb 
over tid. Disse forandringer blev forklaret med  lærerens planlægning af det pædago-
giske forløb, og med den udvikling der på den måde skete i undervisningsforløbet. 
 
Christie har også påpeget at ’fælles viden’ blev opbygget intersubjektivt mellem lærer 
og elev i forløbet, og eleverne overtog og indarbejdede aspekter af det regulative regi-
ster efterhånden, således at lærerens mere eksplicitte brug af det regulative register 
efterhånden forsvandt. 
 
 
4.10.1 Identifikationen af regulative of instruktionelle registre i denne analyse. 
 
Hallidays systemer THEME og TRANSITIVITY blev beskrevet i afsnit 5.2 og 5.5, og det 
er nu muligt at vende tilbage til Christies fortolkning af de regulative og instruktionelle 
registre og undersøge, hvordan hun definerer og afgrænser hvert af disse registre ved 
hjælp af systemfunktionel grammatik. 
 
Christie hævder, at det er muligt at afdække, hvordan en sætning producerer de to 
registre i klasserumsteksten igennem grammatikkens realisationssystemer. To syste-
mer i leksikogrammatikken spiller en vigtig rolle med hensyn til de to registres funk-
tion. Det drejer sig om systemerne THEME og TRANSITIVITY. THEME drejer sig om 
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opbygningen af aspekter af den tekstuelle metafunktion, mens TRANSITIVITY drejer 
sig om opbygningen af aspekter af den eksperientielle metafunktion. MODUS, som og-
så vil blive behandlet i denne sammenhæng, realiserer aspekter af den interpersonelle 
metafunktion. 
Ifølge teorien bestemmer eller projekterer det regulative register (som har at gøre 
med pædagogisk-didaktiske mål) det instruktionelle registers virkefelt. Ifølge Bern-
stein er det vigtigt at understrege, at det regulative register er det vigtigste.  
På den baggrund er det muligt at identificere eksempler på forskellige interaktions-
mønstre, som fremtræder i pædagogisk diskurs. 
 
 
4.10.2 Sætninger som kun realiserer det regulative register 
 
Det er muligt at identificere tre pædagogiske funktioner, der har at gøre med det re-
gulative registers virkefelt:495 For det første opstiller det retningslinjerne for 1) adfærd 
(orden og opførsel!) 2) læringsaktiviteter og 3) kognitive læringsstrategier. 
Disse tre funktioner diskuteres nedenfor. 
 
 
4.10.2.1  Operationalisering af adfærd: 
 
I de følgende to eksempler er de regulative elementer synlige i Theme-position i hver 
sætning: 
a. 
 Theme Rheme 
 tekstuel interpersonel eksperientiel  
  Georgie 

voc adj 
turn around! 

   you 
top 

‘re involved here! 

b. 
 
 Theme Rheme  
 tekstuel interpersonel eksperientiel  
  Dai don’t 

voc fin 
interrupt  

 
  Peter and Zoran 

voc adj 
you 
top 

want to kiss and cuddle 

  do 
fin 

it 
 

out of school 

 
Det som thematiseres som udgangspunkt for sætningerne er henholdsvis Vocative 
(Georgie), imperativet, den materielle process (turn) og participanten (you). Alle disse 
sproglige valg har at gøre med at operationalisere Georgies adfærd. Ligeledes i tekst-
eksemplet b. hvor vi har vokativerne (Dai, Peter and Zoran) finitte delprocesser i In-
terpersonel position (Don’t, do) og igen (you) i eksperientiel Theme-position. 
Det er her det regulative register, der er helt dominerende i alle sætningerne. 
 

                                    
495 se f.eks. Christie 1994; Gray 1999. 
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En undersøgelse af valg af Transitivity viser yderligere, at alle valg af participants har 
at gøre med operationalisering af adfærden i klassen. 
a. 
 Georgie  turn around 

A    Pm 
 
 you  ’re involved  here 

Be  Pb              Clp 
 
b. 
 Dai  don’t interrupt. 

A    Pm  
 
 Peter and Zoran, you  want to kiss and cuddle, 

 S        Paff:Pm 
 
 do  it  out of school. 

Pm G Clt 
 
Her viser analysen, at det ikke kun er Theme-valg men alle participants og processes i 
sætningerne, som drejer sig om operationaliseringsprocessen og dermed om det re-
gulative register.  
  
 
4.10.2.2  Operationalisering af  læringsaktiviteter 
 
Men det regulative register fungerer ikke blot som kontrolfunktion vedrørende orden 
og opførsel. Man kan også sige, at denne funktion har en tendens til at blive usynlig-
gjort, alt efter hvor gamle/voksne eleverne er. Men registeret anvendes også til at 
operationalisere aktiviteter, der har at gøre med de rammer, som læreren sætter om-
kring elevernes læringsproces. 
I det følgende eksempel drejer det sig ikke om ro og orden men om at sætte ram-
merne for et engagement i det instruktionelle register.  Det instruktionelle register har 
i dette tilfælde at gøre med at skrive filmanmeldelser. Men i dette eksempel fremgår 
det ikke endnu, at dette er emnet. Derimod leder læreren eleverne i retning af læ-
ringsaktiviteten, men altså uden at forsyne eleverne eksplicit med information om, 
hvad der skal arbejdes med. 
 
Theme Rheme 
 tekstuel interpersonel eksperientiel  
 Okay and 

cont struc 
 the material ‘s in front of you 

 
   some questions are in front of you 

 
 and 

struc 
 I want you to read that material 

 then 
conj 

 I ‘ll call the role 

 and then 
struc cont 

 we ‘ll get started 
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I sætningerne ovenfor har alle Theme-elementerne at gøre med operationalisering af 
den kommende aktivitet (Okay, and, and, then, and then). De eksperientielle Themes 
har ganske vist at gøre med læringsaktiviteten, men er endnu ikke benævnt og der-
med helt ubestemt (the material, some questions).  De sidste tre skift af Theme fra ’I’ 
til ’we’ antyder klart lærerens rammesætning, før deltagerne i fællesskab kan gå i 
gang med ’indholdet’. Også analysen af Transitivity understreger dette: 
 
 Okay and   the material   ‘s     in front of you 

       Cr   Pi  AtClp 
 
 Some questions    are        in front of you 

   Cr           Pi      AtClp 
     
 and   I    want    you    to read     that material 

        S    Paff     S           Pb   R 
 
 then       I        ’ll call the role  

           A            Pm  
 
 and then     we     ’ll  get   started 

     A   Pm 
 
I sætningerne ovenfor anvender læreren intensive, affective og materiel processes for 
at rette opmærksomheden mod læringsaktiviteten. Participanten ’that Material’ genta-
ges her og bliver som sådan igen ’rammen’ eller de læringsmæssige resurser: Havde 
der stået ’materialet om filmrespons’ var teksten på vej mod det instruktionelle regi-
ster, dog stadigvæk uden at synliggøre det ret meget.  
Men man kan sige at læreren bevæger sig i retning af at give eleverne en ’model’ for 
hvordan man lærer noget, dvs. hun er på vej mod at give dem kognitiv/strategisk in-
formation. 
 
 
4.10.2.3 Operationalisering af kognitive læringsstrategier 
 
Det regulative register anvendes også til at give eleverne eksplicit information om, 
hvordan læringsprocesserne forventes at foregå. Følgende sætninger der er analyseret 
for Theme er eksempel på dette: 
  
Theme Rheme 
 tekstuel interpersonel eksperientiel  
   I want you to think about[[ what kind of

uses 
[[that text type ‘to respond’ have]]]] 

 Now 
cont 

 Remember 
 

you did this last year 

 and 
struc 

 you 
 

did a very good job of it 

   
 

come  

 and 
struc 

 sit 
 

here! 

   you did an excellent job of it 
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   you 

  
did a response to a poem 

 so 
cont 

 you 
 

were combining a few uses 

  
 

Just 
mood adj 

read the material 
 

 
I Theme-analysen  er de eksperientielle Themes (Remember, come, sit, read) og 
(I/you) ligesom de strukturelle og kontinuative elementer (Now, and, and, so) og til 
sidst et interpersonelt modal adjunct.  fremhævet. Ved at fremhæve det regulative 
register på denne måde giver læreren eleverne en eksplicit begrundelse og et formål 
med den kommende læringsproces ved at minde dem om at feltet er velkendt for dem 
(afstandslukning496) og samtidig at ’lukke dem ind’ i et fællesskab, som tilsyneladende 
oven i købet tidligere har været et godt team! De tekstuelle og interpersonelle Themes 
danner en logisk ramme for det, der nu skal ske. 
 
 I   want       

S     Paff 
 
 you    to think  about [[what kind of uses [[that text type to respond have]]]] 

S       Pcog       Ct  V        T                         Pi   
         Ph    

 
 Now remember  you  did  this  last year 

       Pcog             A     Pm  G     Clt 
 
 and you  did   a very good job of it 

       A    Pm                  R 
 
 come 

 Pm 
 
 and  sit  here 

      Pm  Clp 
 
 you   did      an excellent job of it 

A      Pm                    R 
 
 you  did  a response to a poem 

A     Pm        G 
 
 so  you  were combining  a few uses 

       Be           Pb                  R 
 
 just  read  the material 

       Pb        R 
 
Primære participants i rollerne Sensor Actor og Behaver er ’You’. Processerne er til-
svarende mental, behavioral og materiel som sætter rammerne for de pædagogiske 

                                    
496 Se analyser af faser og elementer i SPIF 
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mål ved at repetere eller rekonstruere dem for eleverne. De sekundære participants er 
realiseret af Goal og Range som også har at gøre med de resurser, der skal anvendes. 
Det instruktionelle register nævnes her (response to a poem, the texttype to respond). 
Men det er stadig i en meget generaliseret form der tales, og de fungerer som en må-
de at ’mediere’ den kommende aktivitet på: At gøre eleverne opmærksomme på det 
fælles sprog, til at tale om emnet, som de allerede besidder. 
  
 
4.10.3 Sætninger der kun realiserer det instruktionelle register 
 
En anden mulig konfiguration af de regulative og instruktionelle registre I klasserums-
diskurs er den situation, hvor hele sætninger realiserer det instruktionelle register. Det 
er tilfældet i de følgende sætninger, hvor det emne, der arbejdes med i eksempel a. er 
’storfamilien’, i eksempel b. ’responsgenren’. Det kan være vanskeligt at afgøre her, 
hvor det instruktionelle register holder op og det regulative begynder. For i eksempel 
a. er storfamilien nok feltet men det primære område er diskussionsgenren. Ligeledes 
i eksempel b.: Det stof, der arbejdes med er en film (The Matrix), men det, der er un-
dervisningens genstand er genren: Respons.  
 
I de følgende sætninger er emnet filmanmeldelse med fokus på den del af en filman-
meldelse, hvor filmen bliver vurderet. Det er med andre ord elevernes viden om film-
genrer, som de optræder i kulturen ’uden for skolen’ der her aktiveres.  
Theme-elementerne drejer sig alle om denne kulturelle viden. Opgaven bliver så se-
nere at lade elevernes genrekundskab  ’genplacere’ i forskellige former for opgaver. 
Ifølge Halliday er Theme som nævnt tidligere497 ’the starting point of the message; it 
is the ground from which the message is taking off.’ I sætningerne nedenfor er nomi-
nalgruppen it som henviser til emnet filmanmeldelse. Læreren fremhæver som inter-
personelle og eksperientielle Themes de muligheder anmeldelsen lægger op til (go, 
don’t), ligesom det eksperientielle Theme you henviser til den velkendte kulturelle 
’omgang’ med genren. Det er ikke lærer og elever, men på dansk ’man’, der her er 
tale om. Der er her fokus på det instruktionelle register.  
   
    Theme Rheme 
 tekstuel interpersonel eksperientiel  
   it includes a … recommendation 

 
    a recommendation 

 
 So 

cont 
 “go and see this film” 

 
   “this 

 
is terrific” 

 or 
struc 

“don’t 
fin 

go” 
 

 

   You 
 

give it a rate 

 So 
cont 

what 
wh/top 

 do you use? 

    stars 

                                    
497 Halliday 1994:38. 
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   you use 4 stars, 2 ½ stars, 3 stars, a guarantee star, no stars
 
Men som analysen af Transitivity viser, er det instrukturelle register også fremtræ-
dende i resten af sætningerne. Som nævnt handler TRANSITIVITY om den måde som 
sætninger fremstiller verden på. Verden eller ’virkeligheden’ konstrueres ifølge Halli-
day  som ”goings on – happening, doing, sensing, meaning, and being and beco-
ming”.498 På den måde har sætningen blandt andet den funktion at være ”a general 
principle for modelling experience – namely, the principle that reality is made up of 
processes.” En analyse af Transitivity i sætningerne oven for ser sådan ud: 
 
 it includes a recommendation 

T   Pi           V 
a recommendation 
 
 so  “go and see   this film” 

               Pm          G 
 
 “This is  terrific” 

Cr     Pi     At 
 
 or        don’t go 

   Pm 
 
 you    give    it    a rate 

A       Pm              G 
 
 so   what   do   you    use? 

       G      Pro-  A      -cess Pm 
stars 
 
 you    use    4 stars, 2½ stars, 3 stars, a guarantee stars no stars 

A        Pm G 
 
I disse sætninger realiserer alle processes, participants og circumstances det instruk-
tionelle register.  
I det følgende eksempel er det ligeledes ’indholdet’ der er fokus på. Men akkurat som 
eksemplet før, er det almen eller common sense viden, der her er tale om. ’indholdet’ i 
denne sammenhæng er sekundært i forhold til det som er det primære emne: skrift-
lige genrer, i første eksempel responsgenren i andet eksempel diskussions- eller es-
saygenren. Opbygningen af feltet i det følgende viser da også, at det her er eleverne, 
der instruerer læreren om emnet og ikke omvendt: 
 
 Theme   Rheme 
 tekstuel interpersonel eksperientiel  
   They 

 
have an apartment on the first floor 

  Yes oh 
pol adj 

 the whole apartment? 

 I see so  there ‘s different parts of the house 

                                    
498 Halliday 1994:106. 
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cont 
 
 They   have   an apartment    on the first floor 

Pr       Pp         Pd  Clp 
Yes oh the whole apartment? 
 I see so    there     ‘s      different parts of the house 

        Pe   X   
 
eksempler på primære instruktionelle ‘felter’ 
 
 Theme   Rheme 
 tekstuel interpersonel eksperientiel  
   they are both little auxilaries, bits we add to the verb to give

possibilities 
 and 

struc 
 we call that Modality 

 
 
 Theme   Rheme 
 tekstuel interpersonel eksperientiel  
  just 

Mood adj 
put an arrow on the name, the composer,  

‘when’, brief summary 
 

 so 
cont 

 deconstruct that first section for me 
 

 
 
4.10.4  Sætninger som realiserer konvergerende regulative og instruktionelle registre 
 
Endnu et aspekt af de regulative og instruktionelle registres funktioner som Christie 
anser for vigtigt (1994) har at gøre med konvergens mellem de to registre. Konver-
gens finder sted både inden for den enkelte sætning og på tværs i teksten.  
F.eks I Shirleys SPIF: 
 
 Theme   Rheme 
 tekstuel interpersonel eksperientiel  
  Is 

fin 
it getting attached to the brain now? 

 
  Those  

three parts 
what 
wh/top 

 are they called? 

    Context, Description, Judgement 
 
Et Wh/hv- spørgsmålselement som interpersonelt led i Theme fremhæver det regula-
tive register. Ligeledes valg af interrogativ i systemet MODUS. Men på grund af den 
rolle som spørgsmålene spiller sammen med det eksperientielle Theme (’it’), som hen-
viser til emnet (responsgenrens struktur ’Those three parts’) er det instruktionelle re-
gister altså også på spil her. Placeringen af ’Those three parts’ allerforest i sætningen 
kalder Lock for picked-up Themes’499 Her henviser ’delene’ dels bagud til ’’it’, dels 
samles de op af pronomenet ’they’ i Rheme.  Placeringen er vigtig for læreren for at 

                                    
499 Lock 1999:226-227. 
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markere og sikre sig at eleverne ved, hvad der tales om. Det vil sige der er konver-
gens mellem de to registre. Denne konvergens viser sig også i analysen af Transiti-
vity: 
 
 Is     it   getting attached    to the brain    now? 

Pro- Cr -cess Pi          At Clp           Clt 
 
 Those three parts  what  are   they   called? 

T                            V      Pro-   T     -cess Pi 
 
 << they   are called>> the Context, the Description, the Judgement 

     T           Pi                                    V 
 
Alle participants tilhører det instruktionelle register (it/those three parts/they/the Con-
text etc.). Men valg af circumstance (to the brain) og valget fra Modussystemet viser, 
at der er to andre participanter implicit til stede, nemlig lærer og elever, den der stiller 
spørgsmålene, og de der forhåbentlig snart får gang i klæbehjernen. Det regulative 
register sætter sig ligeledes igennem i lærerens eksplicitte forsøg på dels repetition, 
dels acceleration af tempoet. 
 
Sætningen ’Now remember we did this last year’ kræver en særlig kommentar.  
Fra et eksperientielt perspektiv avender sætningen en mental process som retter ele-
vernes opmærksomhed på en metakognitiv mulighed. Denne mental process projek-
terer en material process der har at gøre med en strategi, som læreren tilbyder ele-
verne som kognitiv resurse og støtte i det, de skal i gang med. 
 
En væsentlig skelnen mellem det regulative og det instruktionelle register i nærvæ-
rende analyse drejer sig om udvikling af skrivestrategier. Henvisninger til skrivestrate-
gier betragtes i forhold til det emne der skrives om, som sekundære instruktionelle 
registervalg, fordi det indebærer operationaliseringen af resurser til at konstruere det 
instruktionelle ’indhold’. Følgende afsnit er taget fra de situationer hvor lærer og ele-
ver i fællesskab skriver en tekst om henholdsvis ’storfamilier’ og ’filmen The Matrix’. 
Teksten var fokus i Opgaven i makrogenren. (se senere). I uddraget overvejer læreren 
hvilket ord, der skal tilføjes som er ’extraordinary’. Det, der skrives om har derfor at 
gøre med realiseringen af det instruktionelle register, og diskussionen om hvordan 
skrivningen skal operationaliseres har at gøre med realiseringen af det sekundære re-
gister og viser lærerens rolle som ekspert og opgavens formidler.  
 
 Theme   Rheme 
 tekstuel interpersonel eksperientiel  
   The special effects include an amazing 

 
  no 

pol adj 
we 
 

‘re not going to use that again 

  just 
mood adj 

give me another word 

    unusual 
 

    unusual sequence 
 

    extraordinary 
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    extraordinary sequence, good! 

 
   The special effects include an extraordinary sequence 

of digital movie characters 
   
Uddraget er et typisk eksempel på en del af en dialogisk konstruktion, hvor læreren 
med udgangspunkt i elevernes forforståelse om emnet sammen med eleverne model-
lerer et muligt eksempel på en genre eller teksttype. Selv om de sætninger der skrives 
på tavlen omhandler emnet, er disse alligevel konstruerede med henblik på at lære 
eleverne operationaliseringen omkring det skriftlige arbejde med film (i dette tilfælde) 
og i særdeleshed med kunstanmeldelser.  
 
Også analyser af Transitivity af tekstuddraget viser sammenfaldet mellem de to regi-
stre: 
 
 no   we  ’re not going to use    that word    again 

       A  Pm          R           Clt 
 
 just    give    me    another word 

         Pm       Be        G 
  
Det, der tales ‘om’, dvs. det som ’word’ skal henvise til, er ikke nævnt her. Det spiller 
en yderst sekundær rolle, og læreren bruger det regulative register til at prøve at en-
gagere eleverne til at udtrykke sig sprogligt om emnet. Også et par medierende parti-
cipants findes i sætningerne i bevægelsen fra we til you, hvor den fælles ansvarlighed  
for aktiviteten(we) i anden omgang læsses over på eleverne (you). Indholdet er det 
motiverende, engagerende element, som er fremhævet i afsnittet, men stadig afbrudt 
af den måde læreren fastholder og styrer via det regulative register (konvergens) for 
at støtte eleverne i den måde de skal udtrykke sig/skrive ’om’ det instruktionelle felt. 
Hun gør det ved at insistere på at eleverne overtager genrebegreber og deltager aktivt 
i den dialogiske konstruktion.  
 
 
4.11 Den logiske metafunktion: TAXIS og LOGIKOSEMANTIK  
 
4.11.1 Indledning 
 
Den ideationelle metafunktion fungerer som ovenfor beskrevet gennem systemet 
TRANSITIVITY (for eksperentiel betydning). Hvor TRANSITIVITY konstruerer erfarin-
gen som strukturelle konfigurationer af processes, participants og circumstances, har 
LOGIKOSEMANTIKKEN og TAXIS den funktion at forbinde disse konfigurationer i form 
af sætninger, sætningskomplekser i tekstproduktionen.  
Sammenhæng mellem sætninger i et sætningskompleks kommer til udtryk gennem 
TAXIS, dvs. paratakse eller hypotakse; den form for relation der er tale om udtrykkes 
gennem projektion eller ekspansion. 
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Ekspansion 
 
 Ekspansion forbinder processes ved at tilføje information. Dette kan ske på tre for-
skellige måder: Elaboration, Extension og Enhancement. 

Elaboration har den funktion at specificere noget i detaljer, sige noget på en anden 
måde, eksemplificere noget. De logiske relationsformer der er tale om er former som 
dvs. (i.e.) for eksempel (e.g.), nemlig. Elaboration noteres med tegnet =.  

Extension har den funktion at udvide betydningen af en sætning ved at addere noget 
nyt. ’Og’, ’men’, ’eller’ er den type relationer der er tale om og relationen noteres med 
tegnet +.  

Enhancement omfatter cirkumstantielle relationer, hvor cirkumstantiel information ko-
des i form af en ny sætning (og ikke som en del af sætningen i form af et cir-
kumstantiale). Denne kodning kan være temporal, konditional, kausal, koncessiv, spa-
tial osv. Relationen noteres med tegnet x.  

I nærværende afhandling udvides ekspansionsfunktionerne til også at gælde udviklin-
gen i en fase og udviklingen mellem faser, dvs. både relationer på det semantiske ni-
veau og relationer mellem elementer (Makrogenre).  En sådan analyse er langt mere 
kontekstbestemt end analysen af enkle sætningskomplekser. Analysen er derfor næp-
pe uproblematisk eller udtømmende, men den er valgt, fordi ekspansionsfunktionerne 
bidrager til at indkredse karakteristiske, synoptiske – distinktive – træk i de analyse-
rede pædagogiske forløb. De er også valgt for nærmere at kunne præcisere betydnin-
gen af den akkumulative udvikling som Christie (med Halliday) har kaldt logogenese. 
Og endelig er de valgt for at kunne karakterisere de træk i de pædagogiske forløb, 
som adskiller sig fra  mere traditionelle synoptiske udvekslinger, som f.eks. IRA. 500 
 
 
4.11.2 Projection501 
 
Projection gengiver i symboliseret for ens egen eller en andens tale eller tanker, hvor-
ved der konstrueres et nyt plan. Projection forbinder sætninger på den måde at én 
proces projiceres  af en anden i form af citation eller rapportering.502 Mental og Verbal 
processes kan projicere. De grammatiske kriterier for at skelne mellem  Mentale pro-
cesses og andre typer processer, er, om de kan projicere eller ej. Mental processes af 
perceptionstypen (Pper) kan ikke projicere. Mental processes af kognitionstypen 
(Pcog) kan både projicere citat og rapport.  
 
Jeg tænkte ”Du holder sikkert din fødselsdag i december 
 
Jeg tænkte ’at du sikkert holdt din fødselsdag i december 
 
Mentale processer af affekttypen (Paff) kan projicere proposaler. 
  

                                    
500 Se afsnit 4.2.3, p. 116.  
501 Se endvidere Halliday 1994 kapitel 7; Andersen 2001:89f. 
502 I traditionel grammatik: Direkte eller indirekte tale. 
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Jeg ville ønske ’du holdt din fødselsdag i december 
 
Den projicerede gengivelse af tale eller tanker(ideer) kan siges at være en ny tekst i 
teksten. Der er tale om to forskellige planer af sagsforhold i teksten som realiseres i 
henholdsvis den projicerende sætning og den projicerede sætning. Projection anven-
des i denne afhandling først og fremmest til at identificere forskellige processes, hvor 
muligheden for projection er en effektiv ’probe’. Men begrebet projection anvendes 
også om relationer på det semantiske niveau og på genreniveau i forbindelse med be-
skrivelsen af macrogenres og forholdet mellem elementer i en sådan. 
 
 
4.11.3 TAXIS 
 
TAXIS har at gøre med den indbyrdes afhængig der kan være mellem sætninger i et 
sætningskompleks. Hypotakse refererer til en sætningsrelation, hvor den ene sætning 
er afhængig eller bundet til en anden. I traditionel grammatik kaldes dette ’underord-
ning’. Paratakse refererer til en sætningsrelation hvor sætningerne har samme status. 
(I traditionel grammatik ’samordning’ eller ’sideordning’). I hypotakse noteres sæt-
ningsstatus med græske bogstaver α, β; i paratakse noteres sætningerne med tal: 1, 
2, 3 osv. 
 
De grammatiske resurser kan opsummeres i følgende systemnetværk: 
 
          
         paratakse   (1, 2, 3..) 
 
  taxis 
 
         hypotakse   (α, β, χ) 
 
 
                elaboration   (=) 
         expansion    extension    (+) 
                enhancement  (x) 
  logiko- 
  semantiske 
  relationer 
                tale      (”) 
         projection 
                tanke/idé    (’) 
 
 
 
Figur 22   Den logiske metafunktion 
 
Fra dette systemnetværk kan følgende paradigme anføres: 
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Projektion 
 
Parataktisk 
 
’tale’      1  Læreren sagde 
       ”2  ”Kan I så tie stille!” 
      
’idé/tanke’    1  Læreren tænkte 
       ’2  ”Bare de dog ville tie stille” 
 
Hypotaktisk 
 
’tale’      α Læreren sagde 
       ”β  at eleverne skulle tie stille   
 
’idé/tanke’    α Læreren syntes 
       ’β at eleverne godt kunne tage at tie stille 
 
 
I ekspansionsrelationer kan såvel taksis som logikosemantiske relationer identificeres 
gennem den markør som forbinder sætningerne. Eksemplerne anføres her på engelsk: 
 
      Elaboration    Extension   Enhancement 
 
Parataktisk  that is to say   and, but    so, then 
      in other words   not only    for, thus 
      or rather     but also    or else 
      for example    except     still 
      for instance    or, yet     otherwise      
      in fact, like 
 
 
Hypotaktisk  which      whereas    as, while 
              while     when, where 
              instead     because, if 
              besides     even though    
 
 
Figur 23  Logikosemantiske markører 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.12  Den Interpersonelle metafunktion  
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4.12.1 Indledning 
 
Når vi fokuserer på interpersonel betydning i tekstanalysen vælger vi at undersøge 
registervariablen tenor. Med begrebet refererer Halliday503til rollestruktur: den række 
socialt meningsfulde deltagerrelationer der eksisterer i en situation. Eggins 504 opdeler 
disse rolleforhold i fire hovedområder: Statusrelationer, kontakthyppighed eller be-
kendtskabsniveau, grad af følelsesmæssigt engagement og gruppetilhørsforhold.  
Men den systemiske model registrerer ikke blot de forskellige dimensioner der impli-
ceres i social identitet. Den forsøger også at redegøre for, hvordan sproget bruges til 
at afspejle og konstruere disse dimensioner. Der er fire grundlæggende lingvistiske 
mønstre som aktiverer deltagernes sociale identiteter i en samtale. Disse mønstre 
som fungerer på forskellige niveauer eller inden i forskellige lingvistiske enheder er 1. 
grammatiske, 2. diskursiv semantiske og 3. genremæssige mønstre. 
Grammatiske mønstre, som fungerer i de enkelte taletursskift, har at gøre med de 
sætningsformer som deltagerne anvender. For eksempel med hensyn til om  delta-
gerne bruger deklarative, interrogative eller imperativiske sætninger.  
 
Semantiske mønstre afdækkes i analysen af holdningsmæssige og ekspressive betyd-
ninger i talen. Semantiske mønstre har ofte at gøre med leksikalske valg. De drejer 
sig også om det holdningsmæssige sprog, som deltagerne anvender og den di-
rekte/indirekte måde de henvender sig til hinanden på.  
Diskursive strukturmønstre fungerer på tværs af taletursskift og er således interaktio-
nelle og sekventielle. De viser hvordan deltagere vælger at handle over for hinanden i 
form af talehandlinger eller –funktioner som f.eks. at ’kræve’, at ’udfordre’ at ’mod-
sige’ eller ’støtte’, og hvordan deltagernes valg fungerer som en måde at opretholde 
eller afslutte samtalen på.  
Genrestrukturmønstre opbygger taleafsnit i ’fortællinger’ eller andre former for hen-
sigtsmæssige teksttyper. Opbygning af genrer i en samtale er også en måde at vise 
sit tilhørsforhold på. Klassesamtale er et trivielt eksemplet på dette. 
 
 
4.12.2.1  Analyse af semantiske og logikogrammatiske træk i elementer og faser 
 
Forskellige genrer har forskellige leksikogrammatiske valg. Det betyder at realisati-
onsmønstre vil være forskellige på tværs af genrer.  
Hver genre er opbygget af funktionelt relaterede faser, og det betyder, at de forskel-
lige faser vil have forskellige leksikogrammatiske mønstre. Realisationsmønstrene vil 
således være forskellige fra fase til fase, måske ikke totalt forskellige, men forskellige 
mønstre eller konfigurationer af leksis og grammatik.  
Den semantiske og leksikogrammatiske analyse viser, hvordan teksttyper realiserer 
særlige sociale formål; hvordan deltagerne og deltagerrelationerne er konstrueret; 
hvordan teksten systematisk forholder sig til tekstuelle faktorer, og hvordan særlige 
ideologiske positioner konstrueres og præsenteres. Denne sproglige analyse er et væ-
sentligt aspekt af genreanalysen; det er ikke nok blot at genkende genrens struktur. 
 

                                    
503 1978:143. 
504 Eggins og Slade 1997 der igen bygger på Martin 1992. 
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4.12.3 MOOD og MODALITY 
 
Hvor systemerne THEME og INFORMATION STRUCTURE belyser, hvordan sprogbrugere 
strukturerer og organiserer meddelelser i overensstemmelse med de  interaktive for-
mål, og systemet TRANSITIVITY belyser, hvordan sprogbrugere koder informationer 
om ’virkeligheden’ i sproget, sætter systemerne MOOD og APPRAISAL (herunder MO-
DALITY) fokus på interaktionens semantik.505 Denne interaktive semantik viser sig, når 
sprogbrugerne (interaktørerne) vælger specielle former for ’skift’ (MOOD) og tilpasser 
disse skift til den interaktive funktion (MODALITY). Disse to systemer fungerer dels på 
det leksikogrammatiske niveau, dels på det diskurssemantiske niveau. Jeg vil først be-
skrive systemerne MOOD og MODALITY. 
 
Systemet MODALITY belyser mere komplekse aspekter af tenor, MODULATION og MO-
DALISATION, som giver et større indblik i, hvordan magt- og følelsesaspekter reali-
seres, og hvordan sprogbrugerens følelse eller holdning til det, der drøftes i interaktio-
nen såvel som hans følelse/holdning over for de andre interaktører realiseres. 
 
Modality er det udtryk, der anvendes til at beskrive, hvad Halliday kalder  
 
(…)the semantic space between the positive and negative poles’.506  
 
Halliday identificerer fire områder som dette ’semantiske rum’ kan fordeles i: 
’probability’, usuality, obligation og inclination’. Disse vises i figur 24 nedenfor i 
en tillempet oversættelse af Halliday:507 
 
Modalisation drejer sig om at ’anbringe’  forskellige udtryksmåder på en skala der ud-
trykker forskellige grader af mulighed eller sædvane. Modalisation er 
 
(…)the expression of the speaker’s attitude to what s/he is saying. It is the way the speaker 
gets into the text: expressing a judgement about the certainty, likelihood, or frequency of 
something happening or being. Modalisation is always expressing the implicit judgement of the 
speaker.508 
 
Denne ‘dom’ kan realiseres implicit i valg af finitte modalverber som ‘kunne’, ’ville,’ for 
at udtrykke mulighed; eller mere eksplicit ved hjælp af modal adjuncts (’måske’, ’mu-
ligvis’, ’sikkert’, der også omfatter sætninger som ”jeg synes” og ”jeg tror” der fun-
gerer som ’modalitetsmetaforer.509  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
505  ’the semantics of interaction,’ Eggins 1994:149. 
506 Halliday 1994:357. 
507 Ibid:357. 
508 Eggins 1994:180. 
509 Halliday 1994:354. 
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  Modalisation             Modulation 
  ’indikativ type’      positiv     ’imperativ type’ 
       
[mulighed]      [sædvane]    [forpligtelse]     [tilbøjelighed]  
                     
  
       
 bestemt    altid   altid      krævet            
                          besluttet  
sandsyn        normalt    forventet     ivrig efter  
ligvis                     villig           
          sommetider             ivrig efter 
                               
muligvis              tilladt          villig 
            
                     
       
      negativ 
               
             negativ 
 
 
Figur 24  Forholdet mellem Modality og Polarity.  
 
Elevernes modalitetsvalg viser også vigtige aspekter af tenor i deres forhold til lære-
ren. Eleverne skal for eksempel begrunde deres synspunkter mere eksplicit end læ-
reren skal, hvilket siger noget om deres interpersonelle roller som de, der på den ene 
side skal evalueres og på den anden side selv skal evaluere. 
På lignende måde  realiserer lærer og elevers modulationsvalg andre aspekter af tenor, 
de som har at gøre med, i hvor høj grad interaktørerne udtrykker forpligtelse eller vel-
vilje i deres udsagn. Hvor modalisation bruges til at udtrykke en dom om mulighed el-
ler sædvane, ’tilpasser’ modulation sætningens indhold af enten ’befaling’ eller ’tilbud’ 
og realiserer således Tenorkomponenten i form af udtryk for status eller magt.510  
 
Modulation kan optræde som vist i figur 24, og kan udtrykkes i finitte verber, i predi-
cator. Modulation kan realiseres subjektivt og objektivt, eksplicit og implicit. Disse va-
riationer kalder Halliday for orienteringer. 
En eksplicit orientering identificerer baggrunden for forpligtelsen eller tilbøjeligheden, 
mens en implicit orientering ikke gør dette. Disse aspekter i systemet MODALITY kan 
anvendes til at identificere de steder i et SPIF, hvor læreren fremtræder eksplicit og 
subjektiv, når han/hun opfordrer eleverne til at tænke og til at udtrykke deres tanker 
på specielle måder.  Disse trin i genren kan sammenlignes med andre, hvor læreren 
orienterer på mere implicitte og objektive måder. Disse variationer i modality-møn-
strene vil blive anvendt i analysen i kapitel 7- 10 for at vise, hvordan det regulative 
register fungerer i forskellige faser og elementer i genrens skematiske struktur.  
 
 
 
 
 

                                    
510 Martin 1992, Eggins 1994. 

det er 
  
det skal være 
 
det vil være 
 
det kan være 
 
det er ikke 

   smil!  
   
du skal smile 
 
du vil smile 
 
du kan smile 
 
smil ikke! 
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             Subjektiv 
 
             Objektiv 
   Orientering 
 
             Eksplicit 
 
             Implicit  
 
 
Figur 25  Orienteringssystemet i modality 511 
 
 
4.13 Den interpersonelle metafunktion og CONVERSATION STRUCTURE 
 
Analysen af Conversation Structure implicerer systemerne MOOD og MODALITY på det 
leksikogrammatiske niveau, når disse realiserer SPEECH FUNCTION-systemerne på det 
diskurssemantiske niveau. Det andet diskurssemantiske system der forudsættes i 
CONVERSATION STRUCTURE er EXCHANGE STRUCTURE eller som Martin (1992) be-
tegner det systemet NEGOTIATION.  De systemer som CONVERSATION STRUCTURE 
bygger på, kan fremstilles som i modellen nedenfor: 
 
rank         system  system   rank 
 
Exchange     
 
 
Taletræk         Sætning      
 
 
diskurssemantisk              leksikogrammatisk 
niveau                  niveau 
 
Figur 26  Dialogiske resurser 512 
 
 
4.13.1  Ytringsfunktioner (speech functions) 
 
Halliday513 beskriver interaktion i et funktionelt semantisk perspektiv som gør det mu-
ligt både at beskrive den dialogiske struktur eksplicit og fortolke den dialogiske struk-
tur som udtryk for interpersonelle relationer. 
Han påpeger at når nogen bruger sproget i interaktion, er formålet – eller ét af dem – 
at etablere et forhold mellem den person der taler først og den person der sandsynlig-
vis skal tale bagefter. Halliday hævder at dialog er en ’udvekslingsproces’ der omfatter 
to variabler: 
 

                                    
511 efter Halliday 1994:358. 
512 efter Martin 1992:50, Love 1998: 3.14. 
513 Halliday 1994:68-71. 

   NEGOTIATION 
 
 
SPEECH    MOOD 
FUNCTION     
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1. Noget som skal udveksles: Enten information eller ting og serviceydelser 
 
2. Roller der er forbundet med udvekslingsrelationerne, enten give eller kræve. 
 
På baggrund af disse to udvekslingsvariabler og –roller defineres fire grundlæggende 
ytringsfunktioner dvs. de fire grundlæggende typer af taletræk, som deltagere i en 
interaktion kan foretage for at indlede en dialog.514 
 
Rolle  Noget der udveksles 
 Information Ting og serviceydelser 
Give meddelelse tilbud 
Kræve spørgsmål krav 
 
Tabel 11  Grundlæggende ytringsfunktioner 
 
Systemerne MOOD og MODALITY realiserer som nævnt ovenfor på leksikogrammatisk 
niveau de fire grundlæggende ytringsfunktioner: Meddelelse, spørgsmål, tilbud og 
krav/befaling. Halliday parrer hver af de fire grundlæggende indledende ytringsfunkti-
oner med en ‘forventet/ønsket’ responsfunktion. Denne er verbal eller non-verbal. 
(nik, skuldertrækning). Disse forventede responsfunktioner udgør således anden del 
af ytringsparret. Og eftersom der jo altid er mulighed for at få et svar, der ikke for-
ventes  (jfr. også CA) indfører Halliday hvad, han kalder ’discretionary alternatives’.  
Disse alternative svar er differentieret som enten positive (støttende) eller negative 
(konfronterende). Positiv respons aktiverer konsensus og enighed. For eksempel er 
det at godtage en meddelelse eller besvare et spørgsmål begge støttende taletræk. 
Negativ respons aktiverer uenighed eller manglende føjelighed. For eksempel er det at 
nægte at svare på et spørgsmål eller helt at afvise det en form for konfrontation. 
Betegnelserne støttende/konfronterende foretrækkes frem for CAs betegnelser fore-
trukket/forventet osv. som jo antyder at der er tale om en generel hyppighed i kon-
versationen. Her drejer det sig ikke om at måle hyppighed/brud på hyppighed. Beteg-
nelserne støttende/konfronterende angiver hvilke konsekvenser disse funktioner har 
for samtalens forløb. Positiv (støttende) respons har således en tendens til at af-
slutte/afrunde en udveksling, mens negativ (konfronterende) respons ofte er efter-
fulgt af supplerende taletræk, hvor svarerne måske kræver yderligere forklaringer el-
ler retfærdiggørelser af det sagte. 
 
De grundlæggende typer har hver især en svarækvivalent: godtagelse (acknowledge-
ment), svar (answer), accept (acceptance) og indvilligelse (compliance) samt et 
”skønsmæssigt alternativ.” De tolv primære ytringsfunktioner, der bliver resultatet op-
summeres i Tabel  12 herunder: 
I modsætning til andre teoretiske fremstillinger af ytringsfunktioner, er det afgørende 
for den socialsemiotiske tradition at forbinde denne diskursstruktur såvel til konteksten 
som til grammatikken.515 Hallidays teori om dialogen udgør derfor et fremskridt i for-
hold til f.eks. CA og Speech Function Theory. 
 
 
 
                                    
514 Halliday 1994:69. 
515 Jfr. pragmatikken og  jfr. Halliday 1994:69; Eggins & Slade 1997; Ventola  1987, 1988. 
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Ytringsfunktioner Initiation Positiv  
(støttende) 
respons 

Negativ  
(konfronterende) 
respons 

give ---  ting og serviceydelser tilbud accept forkastelse 
kræve – ting og serviceydelser befaling indvilligelse nægtelse 
give ---- information meddelelse godtagelse modsigelse 
kræve – information spørgsmål svar undvigelse 
 
Tabel 12  Ytrings- og responsfunktioner 516  
 
Den indbyggede interaktivitet i dialogen opstår af den antagelse at ytringsroller positi-
onerer både den talende og den potentielle svarer. 
Hallidays begreb om ytringsroller implicerer, at vores valg af respons er begrænset 
af/forudsat i det indledende taletræk. Hver gang talere påtager sig en rolle, tilskriver 
de også den lyttende en rolle. Hver gang en talende indleder en interaktion, placeres 
den lyttende i en rolle som svarer. 
 
Even these elementary categories already involve complex notions: giving means ’inviting to 
receive’ and demanding means ’inviting to give’. The speaker is not only doing something him-
self; he is also requiring something of the listener. Typically therefore, an ‘act’ of speaking is 
something that might more appropriately be called an ‘interact’; it is an exchange in which 
giving implies receiving and demanding implies giving in response. 517 
 
Denne ’dialogiske,’ dynamiske bestemmelse af interaktionen hos Halliday danner 
grundlag for det interpersonelle system APPRAISAL, som vil blive beskrevet i næste 
afsnit. Dette system finder komplementaritet mellem Hallidays bestemmelse af inte-
raktivitet i dialogen og Bakhtins dialogisme. 
 Hallidays redegørelse kan desuden opfattes som en omfortolkning – i funktionelt-se-
mantiske termer – af CA’s ytringspar (adjacency pair). Men Halliday udvider såvel CA 
og Speech Function Theory ved at forbinde denne diskursstruktur både til konteksten 
(det, der foregår i den dialogiske situation) og til grammatikken (modussystemet). 
Forbindelsen mellem ytringsfunktion og kontekst går ud på, at den sociale rolle, som 
deltagerne indgår i sætter rammerne for de ytringsfunktioner de har adgang til, når 
de interagerer med visse andre. For eksempel er ’lærerrollen’ en social rolle, der giver 
adgang til alle indledende ytringsfunktioner i samtalen med eleverne, mens elevens 
sociale rolle er begrænset både med hensyn til hyppighed og med hensyn til de typer 
ytringsfunktioner som anvendes i samtalen med læreren og de andre elever. 
 
Forbindelsen mellem den sociale kontekst og de lingvistiske valg udtrykkes som sagt i 
de enkelte valg af modus. Disse valg kan imidlertid være både kongruente og inkon-
gruente. I første tilfælde er der en umarkeret forbindelse mellem den diskursive funk-
tion og den grammatiske form, f.eks. spørgsmål/interrogativ, kommando/imperativ.  
f.eks. vil det kongruente valg af modus til en meddelelse være en deklarativ sætning. 
I materialet ses ofte en såkaldt ’tagged declarative’ hvor den deklarative sætning ef-
terfølges af et íkke/ikke også, hvorved det jo bliver et spørgsmål og derved ’svækkes’ 
som deklarativ (i hvert fald er der mulighed for det, når læreren gør det!  
 
 

                                    
516 efter Halliday 1994:69. 
517 Ibid: 68. 
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Ytringsfunktion 
 

Kongruent sætningsmodus Inkongruent sætningsmodus 

1.Opfordring/ 
  befaling 

imperativ moduleret interrogativ, 
deklarativ 

2. Tilbud 
 

moduleret interrogativ imperativ, deklarativ 

3.Meddelelse 
 

deklarativ deklarativ med –tag 

4. Spørgsmål 
 

interrogativ moduleret deklarativ 

 
1.       Spis!            Kan du så spise pænt?     
                    Du må gerne tage to gange! 
 
2.       Vil du ha’ en øl til?       Ta’ selv ’en i skabet 
                    Du tager én i skabet 
 
3.       Jeg tager en øl til       Jeg tager en øl til, ikke? 
 
4.       Har du flere øl?        Jeg gad vide om du har flere øl 
 
Tabel  13  Ytringsfunktioner:Kongruente og metaforiske (inkongruente) 
     modusvalg 
 
Grammatisk form og diskursiv funktion er således ikke umiddelbart ækvivalente. En af 
implikationerne af dette er, at ytringsfunktionens diskursive mønster ikke bygger på 
grammatiske enheder (som sætningen) men på en diskursiv enhed. Den kendteste 
diskursive enhed er turskiftet: Al den tale, der produceres af en taler inden en anden 
taler kommer på banen. Men et taleturskift kan jo antage utallige talefunktioner. Hal-
liday opstillede ytringsfunktionen som et særligt diskursivt analyseniveau, udtrykt i 
grammatiske mønstre. Disse to typer mønstre bygger på forskellige lingvistiske enhe-
der. Grammatiske modusmønstre udtrykkes i sætninger. Halliday foreslår at de di-
skursive talefunktionsmønstre udtrykkes i taletræk (moves). 
Forholdet mellem taletræk og sætninger er et realiseringsforhold: Taletræk udtrykkes 
i sproget ved hjælp af sætninger, altså de diskursive enheder udtrykkes gennem 
grammatiske enheder. 
Selvom Halliday har identificeret taletræk som de enheder der udtrykker ytringsfunk-
tioner, har han ikke diskuteret identifikationen af taletræk i detaljer. Det bliver opga-
ven her at identificere de taletræksformer der optræder i vores materiale. 
 
Hvor ytringsfunktioner ikke realiseres kongruent grammatisk (hvor f.eks. en befaling 
realiseres som en meddelelse) kan forklaringen findes ved at undersøge såvel tekst 
som kontekst (genre og register): 
 
When a mismatch between form and function takes place, the explanation of the mismatch is 
most likely to be found on the underlying planes of genre and register and the choices made 
on those planes. In other words, there must be a good reason for the mismatch, and the rea-
son is likely to be semiotic. 518 

                                    
518 At genren er en betydningsfuld kontekstfunktion  i karakteristikken af talefunktioner på det 
diskurssemantiske niveau, se Christie 1989; Martin 1992; Eggins & Slade 1997; Ventola 
1987:94. 
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Eggins & Slade hævder, at enhver conversation structure på det diskurssemantiske 
niveau kan karakteriseres som en ytringsfunktion. Deres model er meget situations-
specifik, idet den jo er udarbejdet med henblik på at beskrive hverdagssamtale. Af 
den grund er den ikke så velegnet til beskrivelse af curriculum genres som f.eks. 
SPIF.  
Andre genrebaserede modeller, især Martins519og Ventolas beskriver samtalens orga-
nisation på det diskurssemantiske niveau med udgangspunkt i opstillingen af to for-
mer for netværk, dels en udvekslingsstruktur og dels et ytringsfunktionsnetværk. De 
forskellige taletræk i en udvekslingsstruktur bygger på ytringsfunktionsnetværket og 
henføres tilsvarende til de forskellige ytringsfunktionsklasser. Martins ytringsfunk-
tionsnetværk præsenteres i figur 27 nedenfor. Den udbygger Hallidays ytringsfunkti-
onstabel og tilføjer yderligere to ’opmærksomhedsformidlende’ ytringsfunktioner (’at 
hilse’ og ’at kalde’) samt en ’reaktions’funktion (udråb) 
 
 
            calling 
      attending 
 
            greeting 
              
       
            reacting 
      negotiating          giving 
       
                   demanding 
            exchanging     
                   goods & 
                   services 
 
      initiating          information 
          
 
      responding to   
 
 
Figur 27   Ytringsfunktionssystemer  
 
Eftersom modus- og ytringsfunktionssystemerne klassificerer individuelle interaktio-
ner, er der brug for netværket exchange structure for at kunne redegøre for hvordan 
disse interaktioner følger efter hinanden f.eks. i en currciulum genre.520  
 
 
4.13.2  EXCHANGE STRUCTURE 
 
Martins og Ventolas netværk over EXCHANGE STRUCTURE er anvendt hos Love 
(1998) og det er i store træk hendes fremstilling af netværket, som nærværende ana-
lyse bygger på.  Martin og Ventola bygger på Berry (1981) hvis netværkssystem ad-
skiller sig på afgørende punkter fra den nok mest kendte, nemlig Birminghamskolens 

                                    
519 Martin 1992; Ventola 1987, 1988. 
520  Martin 1992; Christie 1997; Love 1998. 
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model repræsenteret i 1975 af Sinclair og Coulthard. Denne model er blevet kritiseret 
bl.a. for ikke at præsentere de forskellige diskurselementer som dele af et system521 .  
 
Berrys systemnetværk gør på systematisk måde rede for diskursive valg som funkti-
oner i situationskontekst. Berrys netværk vises nedenfor således som det fremstilles i 
Love (1998) (Bl.a. er tallene Loves og findes ikke hos Berry. Men de gør henvisning til 
de enkelte systemer lettere. System 1 er det taletræk som er udgangspunktet. Sy-
stem 2 har deltagerne valget mellem at sige noget eller tie stille! Hvis de vælger det 
første har de tre valgmuligheder.  
System 3 skelner mellem valg mellem en A begivenhed/handling eller en B begiven-
hed/handling. Her bygger Berry på Labovs skelnen mellem de begivenheder hvor del-
tageren er Primary Knower or Actor) (A-begivenheder) eller de, hvor deltageren er 
Secondary Knower or Actor (B-begivenheder) Hvis en A-begivenhed vælges, kan den 
primære interaktør vælge at indgå i udvekslingen ved at bede om et svar fra den se-
kundære interaktør, eller han kan vælge slet ikke at udveksle ved simpelthen at med-
dele information eller handling. I system 4 kan den primære interaktør vælge mellem 
at følge op på interaktionen eller lade være. I system 5 kan den primære interaktør  
vælge mellem at henvende sig via sætninger (viden) eller via handling. 
 
Hvert af disse systemvalg realiseres i seks udvekslingsstrukturer: Notationen i tabel 
12 ’x’ repræsenterer interaktørens rolle enten som ’kyndig (Knower)’ (K) i sætnings-
orienterede udvekslinger eller Actor (A) i handlingsorienterede udvekslinger. Rollen 
som Primary Knower noteres som (K1) og rollen som Secondary Knower som (K2). 
Hvor Primary Knower vælger ikke blot at give information men at udsætte sin K1 rolle 
for at checke om Secondary Knower også har denne viden, sættes notationen ’D’ for-
an ’K’rollen. Handlingsudsættelse fremstilles på samme måde. Delayed Knower role-
handlinger er et distinktivt træk ved lærersproglige registre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
521 Turner 1987:66. 
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                  forhandl ikke 
                6. 
        vælg A 
      3.  begivenhed/handling 
                  forhandl 
        vælg B 
        begivenhed/handling 
  2. 
  indled    følg op 
  udveksling 4. 
1.   
        følg ikke op 
     
  
      5.  vidensorienteret 
 
        handlingsorienteret 
 
 ti stille 
 
 
Figur 28   Netværk over EXCHANGE STRUCTURE 522 
 
Disse seks basisfomer for exchange structure er ’synoptiske’ idet de udgør standard- 
prototypiske ’træk’, hvor både en bestemt rækkefølge og nødvendige valg kræves, for 
at man kan overhovedet kan tale om en udvekslingsstruktur. Ifølge Berry er der tale 
om fire regler for realiseringen af en exchange structure, her udformet af Ventola523  
_______________________________________ 
1) DX1   +X2   +X1   +X2f     
2) DX1   +X2   +X1        
3)     X2    +X1   +X2f     
4)     X2    +X1        
5)         X1    +X2f     
6)         X1        
 
Tabel 14  Potentielle former for exchange structures524  
 
Realiseringsregel 1: I en udveksling skal mindst ét valg foretages, X1 (dvs. enten K1 
eller A1). X1 er derfor obligatorisk. 
Realiseringsregel 2: Andre funktioner er ordnet i rækkefølge således at DX1 kun kan 
gå forud for X2, som endvidere kun kan finde sted før X1, som til gengæld kun kan 
efterfølges af X2f. 
Realiseringsregel 3: De funktionelle valg bestemmer også hinandens nødvendighed: 
X1 er obligatorisk, X2 forudsætter X1 i en udveksling. DX1 forudsætter både X2 og 
X1, og X2f. forudsætter X1. 
Realiseringsregel 4. Hver funktion kan kun optræde en gang i en udveksling. 

                                    
522 efter Berry 1981; Love 1998. 
523 Ventola 1987:98. 
524 efter Berry 1981; Love 1998. 
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Berry beskriver således en exchange structure som et systemnetværk baseret på 
sprogbrugerens valg, og det har den fordel, at den gør det muligt at beskrive udveks-
lingsstrukturer ikke blot som et lineært forløb, men som strukturer, der fungerer for-
skelligt i forskellige situationskontekster. Ventola udbygger Berrys model som et sy-
stemnetværk til at beskrive og forudsige træk i conversation structure i en ’ekspedi-
tion’ 
(altså: ”Kan jeg hjælpe med noget? Ja jeg vil gerne se på et par kondisko…osv). Ven-
tola betragter ekspeditioner som genrer, der realiseres på registerplanet ved hjælp af 
systematiske valg af ’field, tenor og mode’. Ved at undersøge tenorvariablen i ekspe-
ditioner, fokuserer Ventola både på udvekslingsstrukturen og på ytringsfunktionen, 
idet hun hævder at udveksling er ”one of the fundamental units which realizes social 
interaction” 525 
Ventola udbygger Berrys exchange structure (tabel 14) med to yderligere systemer, 
et som hun kalder ”follow up-on-follow-up”, hvor ’Primary Actor godtager Secondary 
Actor’s godtagelse af Primary Actor’s handlinger, eller hvor Primary Knower giver 
feedback på feedback’en for at sætte gang i udvekslingen igen. Ventolas system inde-
holder således ni potentielle udvekslingsformer.  
 
Ventolas exchange structure-netværk er beskrevet af Martin526 og anvendt af Love 
(1998), og det vil blive anvendt i nærværende undersøgelse. De udvekslinger der vi-
ses på figuren er syntagmatiske udvekslinger, der består af synoptiske træk, hvor 
skift mellem interaktørerne realiseres ved hjælp af forskellige  sætninger (med hver 
sin valgte modusstruktur) og hvor udvekslingernes forløb er temmelig forudsigelige.  
 
Men konversationsinteraktion foregår imidlertid ikke altid sådan at en sætning er et 
’træk’ som så efterfølges af andre forudsigelige, standardiserede træk. Derfor er det 
nødvendigt med endnu en tilføjelse til Berrys exchange structure-netværk. Kristina 
Love nævner to nødvendige tilføjelser, den ene drejer sig om de logiske relationer 
mellem taletræk som danner taletrækkomplekser. Den anden tilføjelse drejer sig om 
dynamiske taletræk, som supplerer de standardiserede og forudsigelige synoptiske 
taletræk i en udveksling. 
 
Martin beskriver taletræk som ”meddelelser” der realiseres individuelt leksikogram-
matisk af en enhed i en selvstændig modusform. Men Ventola fandt i sin undersøgelse 
af ’ekspeditionsgenren’ at denne definition gav et fragmenteret billede af den sociale 
interaktion der finder sted i en udveksling. 527 Ved hjælp af de realisationsregler som 
hun har udviklet på grundlag af Berry, giver hun et eksempel på følgende interaktion; 
 
Exchange 1  K2 C: are there buses that go to Sydney uh..about midday? 
      K1 S: no 
Exchange 2  K1  there’s only Ansett ‘n Pioneer  
Exchange 3  K1  they have the yuh main..control  
Exchange 4  K1  they’re the only ones that operate 
      K1  and that section they leave at 7.30 in the morning and 
         5.30 in the afternoon 
Exchange 5  K2f C: uhuh 
      K1f S: yeah 

                                    
525 Ventola 1988:51. 
526 1992:49. 
527 Ventola 1988:59. 
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Denne analyse viser at der er fem forskellige udvekslinger, hvor nr. 2-4 er adskilte K1 
træk (der er parataktiske sætninger og derfor med individuel modusstruktur). For 
bedre at kunne beskrive en exchange structure som denne foreslår Ventola begrebet 
taletrækkompleks (’move complex’). I et taletrækkompleks er parataktiske sætninger 
i samme modusform semantisk forbundet ved logiske relationer og projektion.  Det er 
kun parataktisk-forbundne sætninger som har samme status at begrebet taletræk-
kompleks kan anvendes på). 
 
 
4.13.3 Udvidende taletræk: Expansion 
 
I udvidende taletræk tilføjer den talende  noget til sin tale ved at komme med mere 
information. Disse kategorier fanger den kendsgerning, at vi jo ofte ikke siger alt det 
vi vil i et enkelt taletræk. For at beskrive de udvidede valgmuligheder bygger vi på 
Hallidays logikosemantiske relationskategorier528, især tre typer for udvidelse (Expan-
sion): Elaboration, extension og enhancement. Disse kategorier er hos Halliday 
grammatiske kategorier der henviser til logikosemantiske relationer mellem sætninger 
i sætningskomplekser. Disse logikosemantiske kategorier bruges også i en mere ab-
strakt betydning til at beskrive relationer mellem lingvistiske strukturer på forskellige 
niveauer. Det er i denne udvidede fortolkning af expansion at vi bruger disse subkate-
gorier til at beskrive forholdet mellem taletræk i rækkefølge. Vi fortolker relationen 
mellem en ytringsfunktion og dens udvidelse som en ekspansiv relation: Et udvidende 
taletræk udbygger eller udfylder det taletræk som det er logisk knyttet til. Dvs. for-
holdet mellem det første taletræk og dets udvidelser er enten (i) en elaboration, (ii) 
en extension eller (iii) en enhancement.  
 
Begrebet ’logisk relation’ i forbindelse med betydningskodning af udvekslingstræk og 
træk-komplekser kan beskrives med fokus på den logiske relation extension (noteret 
med symbolet +). I en extension udvider sætningen betydningen i en anden ved at 
tilføje noget nyt, enten ved regulær tilføjelse eller ved omskrivning af det, der allerede 
er sagt. Den nye sætning bliver således hel eller delvis erstatning for en anden.529 Den 
logiske relation mellem sætningerne kan fremgå eksplicit ved hjælp af konjunktioner 
(’og’, ’men’), men ofte fremgår den logiske relation implicit gennem referencer på di-
skursniveauet, og bliver kun eksplicitte ved hjælp af eksplicitte sammenbindingsord 
og led som ’tilmed’, ’imidlertid’, på den anden side’, ’i stedet’, ’i modsætning til’ osv.  
 
K11     T There are ways that change laws 
K1+2     but they take a long, long time 
K1+3     and many people will suffer under that law in the meantime 
 
Konjunktionen ‘but’ gør den logiske relation ‘udvidelse’ eksplicit på det leksikogram-
matiske niveau (mellem hovedtrækket og de følgende K1+2 træk. På samme måde 
markerer ’and’ en eksplicit udvidelse mellem K1+2 og K1+3 træk. I andre ta-
letrækskomplekser  kan den logiske relation være implicit. 
 
K11     S   Yeah but that’s America 
K1+2       This is Australia 

                                    
528 Halliday 1994:225ff, 324-6; jfr. kapitel 4. 
529 Halliday 1994:230. 
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Den implicitte sammenhæng mellem de to sætninger kunne gøres eksplicit ved at til-
føje ’and’ foran K1+2 trækket og dermed vise, at de to sætninger er forbundne i form 
af logisk udvidelse og dermed udgør et taletrækskompleks. 
 
Men som bemærket af Christie530  kan konjunktioner undertiden bruges til at forbinde 
sætninger som antager forskellig modusstruktur, sådan at sætningerne bliver kodet 
som to forskellige udvekslingstræk: 
 
K11   left your lunch at home on the bench 
K1+2   and her mum didn’t bring it to school 
K1+3   and she had no lunch 
DK1   and what happened? 
 
Det sidste taletræk udgør del af et nyt taletræk. Martin531 skelner mellem de konjunk-
tioner som realiserer interne og eksterne relationer mellem sætninger for at klargøre 
de eksplicitte konjunktive relationers roller. Martin kalder de konjunktioner, der struk-
turerer teksten selv ’interne konjunktioner’ og de som strukturerer ”the organisation 
of the world the text describes” for ’eksterne konjunktioner’.532 
 
Elaboration (noteret med et ”=” og enhancement (cirkumstansion) (noteret med ”x”) 
er to andre måder som sætninger kan relateres til hinanden i logisk ekspansion (Halli-
day kap 7). Parataktiske sætninger kan også relateres til hinanden i logisk projektion 
hvor de logiske relationer (locution og idea) fungerer mellem taletræk i opbygningen 
af taletrækskomplekser.  
 
K11  He says 
K”2  “Hey I’m innocent, 
   I didn’t do it, 
   therefore, they can’t hang me 
   or they can’t execute me” 
 
I taletræk K”2 gengiver læreren en persons ord, der stammer fra den tekst, der dis-
kuteres som om det var et citat (hvad det ikke er).  
 
Men en levende samtale hvor meddelelser misforstås, korrigeres, forkastes og genta-
ges  kan ikke beskrives med en alt for stiv og forudsigelig standardmodel. Derfor er et 
”dynamisk” taletræksystem nødvendigt. 
 
 
4.13.4  Det dynamiske taletræksystem 
 
(…) speech functions are only recognised to the expected/supporting functions which lead to 
the typical, unmarked synoptic completion of an exchange. This is to say that only the ex-
pected/supporting distinction is built into the system which generates exchanges. The discre-
tionary/challenging functions only step in when ‘trouble’ in the unfolding of an exchange oc-

                                    
530 1989:646. 
531 1992:180. 
532 Martin 1992:180. 
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curs, for example when the proposition is not acceptable to the hearer, has not been heard, 
etc.533 
 
Det som Ventola henviser til som the synoptic exchange structure system, er det der 
arbejder med ytringsudvekslingens forudsigelige organisationsforløb. De systemer, 
der også medtænker ’forstyrrelser’ af forskellig art betegnes af Martin534 the dynamic 
move system som drejer sig om ytringspar som ikke er forbundne i systemet.  Beho-
vet for et dynamisk system kan illustreres i eksemplet nedenfor. Response er hvad 
Martin (1992) og Love (1998) kalder for ’dynamiske samtaletræk’ dvs. træk som på 
forskellig måde sætter samtalen i stå for at undersøge et udsagn nærmere ved at be-
de om at få det uddybet, eller ved at få bekræftelse på at det var rigtigt, det man hør-
te, eller ved at bede om at få opklaret/uddybet sagen. De udfordrende taletræk (chal-
lenging moves) går ud på at tidligere tale konfronteres ved at angribe den fra flere 
sider, f.eks. ved at nægte at medvirke eller ved at stille spørgsmål til sandheden i det, 
der er sagt. De dynamiske taletræk har også en pædagogisk funktion. Eleverne udfor-
dres hyppigst, de bliver bedt om at uddybe, dokumentere og forklare, hvilket læreren 
ofte ikke bliver udsat for, og når det sker, vækker det opmærksomhed.535  
’Tracking moves’ bidrager til at vedligeholde interaktionen ved at holde udvekslingen 
åben. Samtidig udtrykker de vilje til at bevare kontakten, mens udfordrende taletræk 
udtrykker uafhængighed af den talende. Samtidig fører de til fortsættelse af samtalen, 
fordi de forskellige positioner skal underbygges eller modificeres. Disse taletræk har 
derfor stor indflydelse på de interpersonelle forhold i interaktionen i klassesamtalen. 
 
Dynamiske træk fremstilles med små bogstaver og regnes i litteraturen for distinktive 
taletræk i sig selv.536  
Fem dynamiske taletræk-systemer anvendes i materialet. De fremgår af tabel 15 ne-
denfor. 
 
Afbrydelser Opklaringer Støtte Udfordringer Tale-skift 
Bekræfte (cf) Opklare (clfy) Gentage (rpt) Udfordre (ch) Bede (bib) 
cf svar (rcf) clfy svar (rclfy) Anmodning 

om at gentage 
(rptrq) 

ch svar  
(rch) 

Udpege 
(nom) 

Anmodning 
om at bekræfte 
(cfrq) 

Anmodning om 
at opklare 
(clfyrq) 

Svar på  
anmodning om 
at gentage 
(rrptrq) 

Retfærdig- 
gørelse 
(just) 

 

cfrq svar 
(rcfrq) 

clfyrq svar 
(rclfyrq) 

Lede på sporet 
(clue) 

  

check (check)  genformulere 
(rph) 

  

backchannel 
(bch) 

 Korrektion 
(corr) 

  

 
Tabel 15  Dynamiske taletræk inkl. deres parvise svar. 537 
                                    
533 Ventola 1987: 91. 
534 1992:66. 
535 En lærer bliver naturligvis ofte bedt om at uddybe noget, men sjældnere i form af en udfor-
dring; f.eks. ”Det må du lige begrunde nærmere.” Dette har betydning for skift af Knower role. 
536 Hunt 1991. 
537 Tabellen er baseret på Martin 1992 og Love 1998. 
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Martin identificerer fem typer som er eksperientielt orienterede: backchannel, check, 
clarify, confirm og rephrase. Backchannel (bch) træk har den funktion at få den lyt-
tende til at følge den talendes synoptiske træk, eller at kommunikationskanalen er 
åben.  
 
Check  er en måde at ’checke’ at modparten har forstået den talendes mening (eks-
perientielle). Opklaring (clfy) fungerer ligesom check-træk, men omfatter 
det at den talende opklarer det som er foregået umiddelbart før. Bekræfte (cf) check-
er også  det, der netop er sagt ved at bekræfte den korrekte forståelse af infor-
mationen. Gentagelse (rpt) finder sted når en talende faktisk har hørt forkert og får 
den ’en gang til’. Disse dynamiske ’træk’ har en svarkomponent (bortset fra (back). 
Martin identificerer desuden tre Udfordringer (challenge (ch)). Disse er interpersonelle 
og især beregnet på at udsætte eller afbryde udvekslingen. Her et eksempel fra Lo-
ve1998:  
 
K2   419 T   Who do you think should be executed? 
K1  420 S   Murderers 
cf   421 T   Murderers 
ch   422    Of all kinds? 
K11  423 S   Yeah 
K1+2 424    Not uh you know not accident murders 
cf   425 T   Not accident murderers 
K1  426 S   Only when it’s cold blood 
cf   427 T   cold blood. 
 
 
4.13.5 Ytringsfunktioner som svar/reaktion 
 
Tabel 16 viser yderligere reaktive valgmuligheder i ytringsfunktionsnetværket. Re-
spons er ofte realiseret lingvistisk i form af ellipse. Respons er potentielt elliptisk af-
hængig af andre taleres taletræk.  
I denne undersøgelse vil der ikke blive foretaget yderligere subkategorisering af 
svarmulighederne. Dertil er klassesamtalen for stereotyp. Det kan f.eks. være meget 
vanskeligt at afgøre en elevs motiv for at svare ’ja’ på en lærers forbedrende taletræk. 
Er det begrundet i enighed, i føjelighed eller accept – eller er det blot et vanesvar 
uden større overvejelse.  Ligeledes er det ofte umuligt at gennemskue om en lærer 
overhovedet svarer på/hører efter et elevindlæg med sit fatiske ’ja’. Nedenstående 
netværk vil derfor ikke være kodet i undersøgelsen, men indgå i tolkningen af den 
aktuelle udveksling.   
 
Talefunktion Diskursivt formål Kongruent form 
engagere vise vilje til interaktion minor: typisk ’ja’ 
registrere vise den talende 

opmærksomhed 
gentagelse af den talendes 
ord. Paralingvistiske  
udtryk som Hm, Aha 

føje udføre krav om ting 
og serviceydelser 

ikke-verbal eller evt. 
OK 

acceptere acceptere tilbudte 
ting og serviceydelser 

nonverbal eller ’tak’ 

være enig udtrykke støtte til Yes, positiv polaritet 
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given information 
anerkende udtrykke viden om 

given information 
udtryk for viden 

svare give den krævede 
information 

udfylde manglende 
strukturelementer 

bekræfte give positivt svar på 
spørgsmål 

Yes, positiv polaritet 
 

være uenig give negativt svar 
på spørgsmål 

negere påstanden 

ikke føje vise sig ude af stand til 
at føje en kommando 

nv eller negation af  
kommando 

tilbageholde vise sig ude af stand til 
at give den krævede  
information 

negativ elliptisk 
deklarativ 

desavouere nægte at anerkende 
information 

 

modsige negere tidligere  
information 

Nej! 

 
Tabel 16  Flere reaktive valgmuligheder 
 
 
4.13.5.1 Opretholdende:fortsættende talefunktioner 
 
En taler har her valget mellem blot at holde på taleturen eller at forlænge den. At hol-
de på taleturen omfatter det at den talende fokuserer på den interaktive situation, for 
eksempel ved at checke at tilhøreren kan følge med eller ved at invitere en anden til 
at overtage taleturen. 
Eksempler på monitorfunktioner er ’you know?, OK?, Alright? Monitoren er elliptisk, 
idet den jo bygger på alle de tidligere sætninger. Disse talefunktioner viser den talen-
des interesse i at inkludere andre talende eller at søge støtte eller forståelse for den 
talendes position. I klassesamtalen har den ofte den funktion at åbne for mulighed for 
at eleverne kan kræve uddybelse, gentagelse osv.  
Der er således forskel på et indledende kontinuativ og en monitor talefunktion til sidst 
i et samtaletræk. 
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4.14  Analyse af  Appraisal 538 
 
 
4.14.1 Indledning 
 
Det interpersonelle system APPRAISAL orienterer sig på tværs af de lingvistiske stra-
ta; det betyder bl.a. at de leksikogrammatiske betydninger kun er mulige at analysere 
frem på baggrund af konteksten. Dette kan gøre analysen lidt vanskelig at håndtere 
systematisk i et begrænset materiale, men i et materiale som et SPIF, er det dog et 
meget værdifuldt værktøj at anvende sammen med analysen af Conversation Structu-
re. 
 
APPRAISAL omfatter de lingvistiske resurser som en sprogbruger anvender til at ud-
trykke, udveksle og naturalisere særlige intersubjektive og ideologiske positioner. Sy-
stemet involverer evaluerings-, holdnings- og følelsessprog og en lang række resur-
ser, som eksplicit eller implicit positionerer en teksts påstande og domme interperso-
nelt. Analysen af Appraisal i materialet er derfor interesseret i de betydninger som 
veksler i sprogbrugerens engagement i sine ytringer, som varierer med hensyn til det 
som interpersonelt er på spil, både i individuelle ytringer og i tekstens akkumulerende 
udvikling.  
 
Evaluerende ytringsformer kan ifølge White (w2001) have to overordnede funktioner; 
dels kan de være udtryk for holdningsmæssig positionering, dels  dialogistisk positio-
nering, herunder intertekstuel positionering. 
 
 
4.14.2 Holdningsmæssig positionering 
 
Den holdningsmæssige positionering involverer tre underkategorier af systemet AP-
PRAISAL, nemlig AFFECT, JUDGEMENT og APPRECIATION. 
AFFECT (følelse) drejer sig om den form for ytringer, hvor sprogbrugeren tilkendegi-
ver en følelsesmæssig indstilling over for en person, en begivenhed, en ting eller en 
tilstand. F.eks. ’Jeg er bekymret for, hvordan det skal gå til eksamen’, ’Heldigvis be-
stod jeg’ eller ’Han hader stegt lever.’ Som det kan ses, er ikke kun en enkelt ord-
klasse involveret i AFFECT.539 
JUDGEMENT (etik) involverer normative vurderinger af menneskelig adfærd som of-
test refererer til adfærdsregler eller konventioner, f.eks. ’Vores nye nabo er en sær 
snegl’, ’Regimet er gennemkorrupt.’  
APPRECIATION (æstetik) involverer vurderinger af den form, det udseende, den kom-
position, den betydning  som ting, begivenheder og mennesker (men ikke menneske-

                                    
538 Kapitlets begreber bygger primært på Martin 1992, 1997, 1999b; Martin & Rose 2002;  
White 2001; Rothery og Stenglin 2000. Jeg har valgt at bibeholde de engelske termer, da fore-
slåede oversættelser til dato (Andersen 2001) efter min mening har nogle konnotati oner, som 
forstyrrer analysen. Det drejer sig især om oversættelsen af  Appreciation (Påskønnelse) og 
Graduation (Forstærkning). Men også oversættelsen af  Appraisal (Evaluering) er problematisk, 
fordi dette begreb, ’evaluering’  findes med en anden betydning i genrepædagogikken, nemlig 
som et trin i en narrativ genre. Se analysen af Dinas  SPIF: Skriftligt element. 
539 I Andersen (2001) ser APPRAISAL (EVALUERING) ud til næsten kun at involvere adjektiver.  
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lig adfærd) har under henvisning til æstetiske eller andre sociale værdisystemer. 
F.eks. ’Et smukt hus’, ’en lækker bil.’ 
Endelig skal nævnes en underkategori, som knytter sig til de øvrige kategorier: 
GRADUATION  er en ytrings volumen-knap, som involverer resurser til at forstærke 
eller dæmpe  synspunkter, ikke kun/nødvendigvis pga. usikkerhed, men også for at 
åbne for forhandling.  
 
Styrke   ’Jeg er meget glad for mit job’, ’Det er et rimeligt interessant  synspunkt.’ 
Fokus   ’Han er en sand ven.’ 
 
I analysen af den holdningsmæssige positionering vil følgende synsvinkler indgå: 
 
*  Der er tre forskellige grundlæggende underkategorier i en  holdningsmæssig  
  positionering: en følelsesmæssig, en etisk og en æstetisk positionering.  
 
*  Desuden vil der være et holdningsmæssigt mål, dvs. den eller det, der er    
  genstand for evalueringen.  
 
*  Vurderingen kan fremgå eksplicit eller implicit, dvs. den holdningsmæssige  
  vurdering kan være direkte og åben, eller den kan  fremgå indirekte i ytringen. 
 
*  Den holdningsmæssige vurdering kan desuden fremtræde på en måde, så den  
  kan udfordres direkte, eller den kan fremtræde således at den  fremsatte   
  holdning er forudsat eller tages for givet.  
 
*  Tildeling af ansvarlighed for den holdningsmæssige positionering. 
 
I nogle situationer vil det være muligt at pege på en konkret leksikalsk enhed, der 
udtrykker holdningsmæssig betydning (f.eks. ’reaktionær’, ’skurk’, ’partisan’), men i 
mange tilfælde er det ikke individuelle ord men ordkombinationer, som holdningen 
udtrykkes igennem.540 Ofte kan det være hele ytringskomplekser, som udtrykker 
holdningen. Et eksempel på dette fra Dinas SPIF skal illustrere dette. Situationen er, 
at eleverne snakker i begyndelsen af timen, hvilket gør det svært for læreren at 
komme i gang med undervisningen. Tenor i klassen er da sådan, at Dina ikke som 
udtryk for sin holdning til snakken råber ’ti så stille!’. Så efter en del resultatløs hys-
sen  siger hun det samme i en interpersonel grammatisk metaforik (Time 3: Agen-
da:6-8). 
  
Schhh! 
Nej og det næste er… 
Nu skal I høre…altså 
Det er muligt at det er sådan tegn på alderdom, at mine ører ikke kan klare det pres, det er,  
når så mange stemmer råber på én gang, 
men jeg kan faktisk ikke høre, når I råber for meget i munden på hinanden, 
så det er en god idé at prøve at styre samtalen  
sådan at ikke alle råber i munden på hinanden på én gang, 
men at man markerer hvad man vil sige. 

                                    
540 I mundtlige tekster som klassesamtalen udtrykkes holdninger naturligvis også i prosodi og 
gestik, men eksemplerne er få i dette materialet og jeg har derfor ikke opstillet betydnings-
netværk for dette område. 
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Det er en god demokratisk taktik. 
Jeg skal prøve på at gøre det selv engang imellem, 
undtagen når jeg har ordet. 
 
At der er tale om en metaforik begrundes i, at Dinas lange ytringskompleks ikke inde-
holder nogen information, som eleverne ikke er bekendt med. De snakker ikke fordi 
de er uvidende om, at det er bedst at markere og tale én ad gangen. De vil sandsyn-
ligvis heller ikke i fremtiden ophøre med at snakke af hensyn til lærerens aldrende 
ører. Ytringen er ikke en information men en holdningstilkendegivelse. Efter flere run-
der med lignende metaforik kommer ’informationen’ (Time 3:Agenda:31) 
 
(…) I skal tie stille 
I må ikke snakke så meget indbyrdes.  
Schhh 
 
Denne holdningstilkendegivelse er dog også inkongruent (interpersonel grammatisk 
metaforisk), skønt mindre implicit, idet Dina vælger to modaliserede deklarativer til at 
udtrykke en konkret opfordring. 
 
 
4.14.3 Mere om AFFECT 
 
Affektuel positionering involverer negative eller positive følelsestilkendegivelser. Disse 
kan udtrykkes 
 
*  ved hjælp af mental processes (elske, hade, glæde, kede) 
*  i form af circumstances (ofte Manner, Quality) 
*  i form af Epithets541 (glad, bedrøvet) 
*  i nominaliseringer (glæde, frygt ; dog kun når følelsen har et ’ophav’,  f.eks.’Jeg 
 blev grebet af stor frygt’). 
 
En affektuel positionering involverer desuden et ’ophav’, dvs. der er nogen, der tager 
ansvar for den holdningsmæssige værdiytring. Det kan være et ’jeg’, den skri-
vende/talende selv, men det kan også være den skrivende/talende tager ansvaret for 
den, der siges at ’bære følelsen: I don’t feel alone vs. ’they dont feel alone’. White 
kalder de to ytringsformer for henholdsvis ‘authorial’ og ‘non-authorial.’ For begge 
ytringsformer gælder det, at de har en specifik retorisk funktion i forhold til en mod-
tager/læser af ytringen. Affect-ytringer har en retorisk funktion, idet de forøger at 
skabe et interpersonelt bånd med læseren, som går ud på at få læseren til at forstå 
eller i det mindste sympatisere med den følelsesmæssige ytring. Når elever i Stellas 
multietniske klasse skriver om de gamle i en storfamilie  
 
’They don’t feel alone and isolated’ 
 
er dette en Affect-ytring, som har en funktion i elevens argumentation for storfami-
lien. Men den er også en holdningsmæssig ytring som – alene ved at blive bragt på 
banen - intertekstuelt  - retter sig mod  moderne kærnefamilie-baserede samfund, 
                                    
541 Jfr. Halliday 1994:184. Epithets er i traditionel grammatik adjektiver, men de er en særlig 
 gruppe i SFG, hvis funktion er at kvalificere kernen i en nominalgruppe. En Epithet kan både 
 have en eksperientiel og en interpersonel betydning (glad/blå). 
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hvor gamle er ensomme og isolerede. I denne kritiske forstand er ytringens retoriske 
funktion dialogistisk (se 5.10.3) som en bedømmelse af den uetiske adfærd, disse 
samfund udviser over for den ældre generation. Men essayskriveren etablerer sit 
standpunkt i forhold til en særlig gruppe ved hjælp af de affektuelle værdier han/hun 
anser for at repræsentere den pågældende gruppe, affektuelle værdier, som han/hun 
forventer læseren vil tilslutte sig.542 Underkategorier af systemet AFFECT vil kun und-
tagelsesvist blive anvendt i nærværende analyse. Disse har dog undertiden den funk-
tion at gøre kategoriseringen iagttagelig: 
 
AFFECT  
værdi eksempel 
un/happiness they get angry 
in/security they don’t feel lonely 
dis/satisfaction people interfere in your personal life 
 
Tabel  17 AFFECT 
 
 
4.14.4  Mere om JUDGEMENT 
 
Systemet  JUDGEMENT er skabt og udviklet af den kulturelle og ideologiske situation, 
det fungerer i. Når folk fælder domme om moralitet, normalitet, kompetencer  bygger 
disse altid på  den kulturelle baggrund, såvel som på individuelle erfaringer, forvent-
ninger og opfattelser. Dette medfører, at analysen af ord og ytringer i en tekst altid vil 
afhænge af læserens/analytikerens ideologiske position og viden. Et ord vil ikke kun 
have én mulig Judgement-værdi. Denne vil også afhænge af, hvor i teksten, det op-
træder, samt af, hvilke domme, der tidligere er ’afsagt’. 
Systemet kan iagttages i to underkategorier: SOCIAL SANCTION og SOCIAL ESTEEM 
(Agtelse). Netværket for JUDGEMENT, som vil blive anvendt i denne afhandling ses 
nedenfor. Det må dog understreges at specifikationen kun undtagelsesvis bliver ind-
draget i fortolkningen, fordi en specificering ikke ses afgørende bortset fra et enkelt 
afsnit, nemlig i Dinas SPIF i forbindelse med lærerkommentarerne til elevbesvarel-
serne. Netop lærerkommentarer er en genre, hvis formål det er at bedømme, og hvis 
brug af Judgement-kategorier derfor er interessant for analysen.  
 
JUDGEMENT  
værdi eksempel 
SOCIAL SANCTION 
rigtig/forkert 
adfærd /ydre  

 

propriety 
positiv/negativ 

god, moralsk, venlig, ond, syndig 

veracity 
positiv/negative 

ærlig, sandfærdig, troværdig, svigefuld  

SOCIAL ESTEEM 
god/dårlig 
adfærd /indre 

 

tenacity 
positiv/negativ 

tapper, pålidelig, omhyggelig, svag, stædig 

                                    
542 Affect-værdier markeres med farven akvamarin i analyserne. 
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capacity 
positiv/negativ 

klog, talentfuld, langsom, dum, uvidende  

normality 
positiv/negativ 

heldig, uventet, særpræget, tragisk, mærkelig  

 
Tabel 18 JUDGEMENT 
 
Underkategorierne  beskrives således:543 
 
Underkategorierne Propriety  og Veracity vedrører adfærd, som betragtes som rigtig 
eller forkert med hensyn til samfundets ydre regler eller sociale sanktionssystem. 
Propriety omfatter vurderingen af ens eftergivenhed/trods over for det sociale system. 
Ytringerne udtrykker ofte opfattelsen af adfærdens etiske indhold. Veracity omfatter 
forestillingen om adfærdens sandfærdighed eller troværdighed.  
Underkategorierne Tenacity, Capacity  og Normality vedrører vurdering af adfærd, 
som betragtes som god eller dårlig med hensyn til hvordan den enkeltes adfærd i of-
fentlighedens øjne afspejler vedkommendes ’indre’ værdier.  
Tenacity konstrueres ved henvisning til personens indre mentale eller følelsesmæssige 
tilstand som adfærden udspringer af; personens målrettethed, styrke og ligevægt ve-
jes; Capacity vurderer personer og handlinger med henblik på deres evner: Normality  
orienterer sig i forhold til en ’normal’ opfattelse af et livsforløb. Hos Rothery/Stenglin 
forbindes Normality da også med ordet Fate. 544 
 
Forskellen mellem Social sanction  og social esteem beskrives af Martin: 
 
Social esteem involves admiration and criticism, typically without legal implications; if you 
have difficulties in this areas you may need a therapist. Social sanction on the other hand in-
volves praise and condemnation, often with legal implications; if you have problems in this 
area you may need a lawyer. 545 
 
Ligesom i Affect-ytringer kan holdningstilkendegivelser i Judgement-ytringer være 
eksplicitte eller implicitte.  White (2001) giver følgende eksempler: 
 
1. He entered the room. The class rudely talked amongst themselves. 
 
2. Although he had entered, the whole room kept on talking. 
 
I første sætning er ordet ‘rudely’ den eksplicitte negative vurdering af de snakkende 
elever. Men i sætning 2 er der ikke noget lignende ord at pege på, selvom der i sæt-
ningens formulering implicit ligger nogle forestillinger og forventninger, som i situatio-
nen brydes og demed kritiseres: eleverne burde stoppe samtalen, ved lærerens an-
komst. Om kritikken ligger i det konsekutive ’although’, eller i ’the whole room (i ste-
det for ’the students’) eller i ’kept on talking’ (i stedet for blot ’were talking’) eller i 
hele sætningen, kan det være svært at afgøre. En sådan ytring kalder White for ’pro-
vokeret’ Judgement, fordi den holdningsmæssige positionering provokeres frem hos 
læseren/modtageren. I analysematerialet er der eksempler på at den holdningsmæs-
sige positionering end ikke kan spores som provokeret Judgement, men som ’evoke-
                                    
543 F.eks. Rothery og Stenglin 2000. 
544 Rothery og Stenglin 2000:237. 
545 Martin 2000g: 156. 
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ret’, dvs. som en faktisk beskrivelse, der ikke desto mindre lægger op til en slutning 
om at det der udsiges er godt/dårligt, prisværdigt/kritisabelt, passende/upassende 
adfærd. Resultatet er ofte en ytring, som indeholder Appreciation-værdier, men som 
er agent-løs (non-autorial). Ofte er denne mellemting forbundet med yderligere valg 
af Graduation, f.eks. i eksemplet 
 
(23) This could lead to harmony, more loves, affection, more  happiness, fun.  
 
Hvor underkategorien AFFECT i holdningsmæssig positionering involverer følelsesud-
tryk, drejer kategorien  JUDGEMENT sig om normative vurderinger af menneskelig 
adfærd.  Affect-værdier berører derfor eksplicit et menneskeligt subjekt, individet eller 
gruppen der repræsenteres, som den der reagerer følelsesmæssigt på en given situa-
tion. AFFECT er derfor eksplicit subjektiv. JUDGEMENT er ikke så stærkt lokaliserbart i 
bevidstheden eller en specifik menneskelig participant, fordi Judgement-værdier præ-
senteres som egenskaber ved det fænomen, den person, den sag, der vurderes, sna-
rere end ved den person der vurderer.  
 
 
4.14.5 Mere om APPRECIATION 
 
APPRECIATION er orienteret mod det der vurderes/den vurderede snarere end mod 
den (subjektiviteten), der vurderer.546  
 
The evaluation is (…) to some degree ’objectified’ and values of APPRECIATION share with 
JUDGEMENT the property of being less directly personalising, at least relative to values of AF-
FECT. 547 
 
Appreciation-værdier involverer ting, tilstande, forhold. Den nemmeste måde at gen-
kende en Appreciation-værdi er det, der involverer æstetisk vurdering (et stygt ar, en 
smuk solnedgang). Disse vurderinger refererer ikke – som Judgement-værdierne, til 
menneskelig adfærd. De involverer ikke – som Judgement-værdierne  - vurderinger af 
rigtig/forkert, korrekt/ukorrekt adfærd. I stedet er underkategorierne forbundet med 
komposition eller præsentation.    
Ytringen ’Det er en kedelig bygning’ er et eksempel på  Appreciation, som jo nok har 
et følelsesmæssigt ophav, men denne følelse er generaliseret, objektiviseret og adskilt 
fra sit individuelle ophav. Appreciation-værdier orienterer sig metafunktionelt. I nær-
værende analyse vil specifikationen kun blive markeret, når den anses for relevant for 
fortolkningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
546 the appraised vs the appraiser. White 2001. 
547 ibid:3:2. 
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APPRECIATION  
værdi eksempel 
reaction  
(tenor) 

underholdende, kedelig, tør, monoton, forudsigelig 

composition 
(mode) 

detaljeret, præcis, klar, simpel, elegant  

valuation  
(field) 

dybdegående, irrelevant, konservativ, reaktionær, banal, sentimental 

 
Tabel 19 APPRECIATION 
 
 
4.14.6 Dialogisk positionering og ENGAGEMENT 
 
Den dialogistiske positionering involverer underkategorien ENGAGEMENT, 
som er et system af resurser til at positionere sprogbrugerens/afsenderens stemme, 
med hensyn til de påstande og domme, der optræder i en tekst. Betydninger som 
sprogbrugeren benytter til enten at anerkende, naturalisere, modificere eller ignorere 
andre mulige synspunkter, og til at forhandle et interpersonelt rum for egne positioner 
inden for dette mulighedsfelt. 
F.eks. ’måske’, ’tilsyneladende’, ’helt klart’, ’absolut’, ’underligt nok’, ’sikkert’. Syste-
met ENGAGEMENT omfatter, som det fremgår, også interpersonelle systemer på lek-
sikogrammatisk niveau, som er beskrevet under systemerne  MODALISATION og MO-
DULATION i systemfunktionel sammenhæng.548  Fordelen ved at betragte disse inter-
personelle systemer som led i systemet ENGAGEMENT er ikke mindst den dialogistiske 
vinkel, der lægges på analysen. 
  
For at give et klarere indtryk af, hvorledes systemet ENGAGEMENT er udviklet på 
baggrund af Hallidays modalitetssystemer, vil jeg kort beskrive et tilsvarende net-
værk, nemlig Martins, som i højere grad end White,549 dekonstruktivt udvikler AP-
PRAISAL-systemet ved at trække ’historiske’ linjer op i udviklingen af disse systemer i 
Hallidays forfatterskab. 
 
Halliday anvender begreberne orientering (subjektiv/objektiv), og manifestation (eks-
plicit/implicit)  til at henvise til den måde sprogbrugere udtrykker sig i indikative og 
imperative talehandlinger i form af forhandlingsmulige Statements/Questions (infor-
mationsudveksling: propositioner) eller Offers/Commands  (udveksling af ting-&-ser-
viceydelser:proposaler).     
    
White bygger på Bakhtins begreber heteroglossia og dialogisme.550 Denne heteroglos-
siske forståelse af engagementets semantik er forenelig med Hallidays karakteristik af 
modusfunktionalitet, idet den forstår intersubjektiv positionering i sociale og ikke i 
individualistiske termer, og den er interesseret i den måde alle ytringer drejer sig om 
udveksling af interaktionelle og informationelle betydninger. 

                                    
548 Se figur 29. Om Modalitetssystemerne og APPRAISAL, se især Martin 2000f  samt Martin & 
Rose 2002. 
549 Det skal understrege her, at Whites webside er ny (juli 2001) og i skrivende stund under 
stadig udarbejdelse. 
550 Bakhtin 1986. Se desuden kapitel 2. 
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De dialogistiske resurser som involverer systemet ENGAGEMENT omfatter betydnin-
ger, der kan ’forhandles’ om, dvs. de drejer sig om de interpersonelle relationer, der 
er mellem deltagerne i kommunikationen. De sættes i spil, når en sprogbruger forud-
sætter at han/hun muligvis ikke deler holdning/synspunkt med sine dialogpartnere.  
Betydningerne udtrykker således primært, at der kan være alternativer til den valgte 
position, og sprogbrugeren demonstrerer dette ved eksplicit at udtrykke det subjek-
tive grundlag, som den valgte position baseres på. (F.eks. ’Jeg synes det er en flot 
præstation’). 
 
                             Hvordan graderer vi 
              høj   certain          vores vurdering? 
         GRADE  median  probable 
              lav   possible 
 
                  subjektiv        Hvordan anviser vi       
         ORIENTATION   I’m convinced     ansvarlighed for 
                  objektiv              vores vurdering -  
                  it’s certain        vores eller andres;  
                  implicit                og gør vi det 
         MANIFESTATION       he must be         eksplicit eller  
                  explicit                 implicit? 
MODALITY              I’m sure he is 
 
 
 
                     sandsynlighed     Hvordan vurderer 
              modalisation probably    vi information – 
                    vanlighed          meddelelser og  
                                    spørgsmål / 
         TYPE           usually            proposaler – tilbud 
                   forpligtelse          og opfordringer?  
              modulation  supposed to              
                   villighed                           
                   keen to 
   
Figur 29  MODALITY, fortolket som grader af POLARITY 551 
 
 
Ifølge White er de resurser som indgår i ENGAGEMENT alle ‘dialogistiske’ i denne be-
tydning, dvs. de er de redskaber ved hjælp af hvilke sprogbrugere går ’i dialog’ ved at 
komme ind på, besvare, anerkende, udfordre eller forkaste ytringer (faktiske eller fik-
tive) fremsat af andre sprogbrugere eller ved at forudse/forvente kommende mulige 
svar fra andre. Eller med andre ord, de er dialogiske ved i forskellig grad at vedkende 
sig, at andre synspunkter, fremstillingsmåder end de, der fremføres i teksten er mu-

                                    
551 Efter Martin 2000f:11. 
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lige. Det er med denne alternative position, sprogbrugeren fremstiller sig selv som 
dialogisk engageret.552 
 
Ud fra dette parameter kan det dialogistiske beskrives som et kontinuum mellem en 
ekspansiv og en indskrænket dialog, dvs. den grad hvormed teksten åbner sig mod 
alternative synspunkter (åben (udvidet), lukket (indskrænket) dialog). Som det vil 
fremgå involverer dette kontinuum systemkategorier, der går på tværs af Martins mo-
dalitetsnetværk. I den forstand er Whites model et redskab til brug i en praktisk 
tekstanalyse og –karakteristik: 
  
 
mest indskrænket                    mest ekspansiv 
 
det forholder sig faktisk sådan   jeg er sikker på      jeg ville nu nok sige 
 
 
En ytring kan være ekspansiv ved at åbne samtalefeltet for andre mulige stemmer. 
Disse stemmer er her ikke specifikke. Men det kan de selvfølgelig være, og derfor hø-
rer sprogbrugerens positionering i forhold til eksterne stemmer også ind under den 
dialogistiske positionering. 
 
 
4.14.7 Intertekstuel positionering 
 
Dette kontinuum mellem indskrænket/ekspansiv dialog kan også betragtes i den 
sammenhæng, hvor flere stemmer, end den talende indgår. I forlængelse af Bakhtins 
heteroglossiabegreb kan mulighederne opstilles (i nedenstående figur 30).553 En ytring 
kan ifølge Bakhtin kun intentionelt være monoglossisk, fordi sproget for ham funda-
mentalt er dialogisk. Men det kan det være på flere måder: En ytring kan være intra-
vokaliseret, dvs. den kan rumme en anden stemme, som den i åben (ekspansiv) eller 
lukket (indskrænket) form bygger sit synspunkt på. Sprogbrugeren kan forstærke el-
ler dæmpe den eksterne stemmes status og derved åbne/lukke for alternativer. En 
ytring kan også være ekstravokaliseret, dvs. den eksterne stemme optræder direkte i 
ytringen, men dette kan også ske i en mere eller mindre åben form. 
Den intertekstuelle positionering kan beskrives yderligere. Som det fremgår vil be-
svarelsen af følgende spørgsmål bevæge sig såvel på tværs af modalitetsnetværket 
(figur 29), som på tværs af de lingvistiske strata. Besvarelsen involverer såvel karak-
teristikken af tenor som semantiske og leksikogrammatiske aspekter af teksten. 
 
*  Hvilke ’stemmer’ optræder i en ytring ud over den talende?  
* Hvem er ansvarlig for den holdning, der gives udtryk for, eller hvor placeres  
 ansvarligheden for det sagte?  

                                    
552 Udtrykket dialogisk engageret har i denne tekstbeskrivelses kontekst ikke nogen posi-
tiv/negativ betydning. Det er ofte tilfældet i skrive- eller andre pædagogiske sammenhænge, 
at ordet ’dialogisk’ i sig selv fremstilles som noget positivt.  
553 Heteroglossia betyder i denne sammenhæng blot, at en ytring eller en tekst er indeholder 
flere sprog og dermed er flerstemmig. Dialogisme refererer til den måde heteroglossia er (dia-
logisk) arrangeret eller organiseret på i en tekst; den måde de forskellige sprog interagerer på. 
Vice 1997:20 og 50. 
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*  Hvilken status har den stemme, der udtrykker holdningen? 
 Hvordan indgår denne stemme i ytringen? Direkte eller indirekte?   
 Dvs. citeres der, refereres der, eller er stemmen assimileret i teksten.  
*  Og udtrykkes der tilslutning/manglende tilslutning til denne stemme?  
 
 
MONOGLOSS – Hemingway skrev sonetter 
 
                  indskrænket, 
                  lukket     jeg hævder at.. 
        intravokaliseret 
                  ekspansiv   det er helt sikkert at.. 
HETEROGLOSS            åben     det lader til at.. 
                        det siges at.. 
 
 
                        citeret (x skriver    
                        ”Hemingway skrev..” 
      
                        assimileret (x skriver at.. 
                      indskrænket,  
                  lukket 
        ekstravokaliseret        citeret (x påstår    
                  ekspansiv,   ”Hemingway skrev..” 
                      åben  
                  assimileret   (x har den      
                         opfattelse, at Heming 
                         way..) 
 
Figur 30    Intra- og ekstravokalisering. 
 
 
F.eks. ’De siger bag i bogen, at brainstorm er en god strategi’,  
 
’Som Kierkegaard så overbevisende har sagt…´’,  
 
’Det siges at være en udmærket TV-serie’.  
 
Denne dialogisering som Bakhtin især beskriver i sine litterære analyser, optræder 
både lokalt i teksten (f.eks. ’smuthuls’ytringer, ’sidebliks’ytringer, skjult polemik) og 
den kan karakterisere hele teksten. Som det vil fremgå i de efterfølgende analyser er 
begrebet kontaktzone som anvendes her udtryk for en ’dialogiseret heteroglossia’554 i 
Bakhtins forstand, dvs. teksten er ’dobbeltorienteret.’ Der er ikke blot tale om en fler-
stemmighed (ulighed mht tenor), men genren (curriculumgenren som hybridgenre) 
karakteriseres ved at have divergerende formål. 555    
 

                                    
554 Bakhtin 1981:272. 
555 Det er der andre genrer, som også har, f.eks. en ekspedition. I curriculumgenrer er dob-
beltorienteringen især synlig, når de ældste (eksamensorienterede) elevgrupper er involveret.   
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         neutral   ansvarlighed bemyndiget kilden (x siger) 
Tilslutning  
              synspunkt deles (x har demonstreret) 
         antydet     
              ansvarlighed bemyndiget kilden (x hævder) 
 
 
                  personlig (min søster synes) 
         personalisering    upersonlig (undersøgelsen viser) 
                  institution (skolebestyrelsen mener) 
 
                  identificeret (min søster synes) 
         identifikation    uidentificeret (det antages at…) 
 
Kildetype      specifikation     specifik (mine kolleger mener) 
                  generisk (lærere har den idé…) 
 
   
                  neutral (dem jeg talte med synes) 
         status       høj/lav (Rektor fastholdt…) 
 
Tekstuel      citeret    (x fastholder ”jeg er uskyldig dømt”) 
integration     assimileret  (x gav udtryk for at han følte sig 
                dårligt behandlet af systemet) 
 
 
 
Figur 31  Oversigt over intertekstuel positionering556  
 
 
 
4.14.8 Analyse af APPRAISAL: Holdningsmæssig og dialogisk positionering 
 
I følgende figur er det netværk opstillet som i hovedtræk danner grundlag for analy-
sen af APPRAISAL-værdierne i tekstmaterialet. De forskellige kategorier er noteret 
med hver sin farve, som fremgår af netværket. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, 
at valg af specifik Evalueringskategori er meget kontekstbestemt. Desuden er det un-
dertiden muligt at tildele en ytring to forskellige værdier alt efter om analysen finder 
sted intratekstuelt eller intertekstuelt, dvs. kategorivalget kan afhænge af den kon-
tekst, der har med stilladsering af skriftlige sprogfærdigheder at gøre, og det kan ha-
ve at gøre med den bredere intertekstuelle kontekst, som omfatter det kulturelle (kul-
turkritiske) og ideologiske grundlag for ytringerne. De to aspekter søges indfanget 
undervejs i analyserne. 
 

                                    
556 Efter White 2001. I Whites figur indgår også kategorien ’gruppering’, som i dette netværk 
 er udeladt, da kategorien ’specifikation’ dækker kategorien i nærværende sammenhæng. 
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                   positiv  (Det er jeg glad for at se) 
              autorial 
                   negativ (jeg får ondt i ørerne  
         AFFECT            når I snakker) 
 
                      positiv ( De nyder at være sammen) 
             non-autorial 
                      negativ (De føler sig ensomme 
                       og isolerede)  
  
                         positiv (korrekt/rigtig) 
                       (I har gjort jer umage 
                      eksplicit    med opgaven) 
    
                          negativ (ukorrekt/forkert) 
                       (Din tegnsætning 
                       er løsagtig, som  
                       om tegnene er kastet på 
         JUDGEMENT          med skovl)  
   
Holdningsmæssig                positiv (korrekt/rigtig) 
Positionering                   (De har bestræbt sig på 
                        at det er et barn der  
                        taler) 
                           implicit 
          
                      negativ (ukorrekt/forkert) 
                       (mine ører kan ikke klare 
                       det pres, når så mange 
                       stemmer råber på én gang)     
 
                      positiv (Det er en fantasifuld forklaring) 
         APPRECIATION 
                      negativ (Det er næsten Morten Korch det her) 
 
 
                   volumen  (Det lyder lidt poetisk. Ja meget det 
                     gør det, rigtig romantisk) 
          GRADING 
                   fokus (om fredagen, hvor  
                   I er forlystelsessyge) 
          
Dialogisk557       ENGAGEMENT  (jeg tror jeg foreslår, at selv om  
Positionering               det måske virker urimeligt, at …)  
      
 
 
  Figur 32  APPRAISAL-kategorier for holdningsmæssig positionering  
                                    
557 Se desuden figur 30. 
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4.15 To sprog – to metoder? 
 
SFL er en grammatik, som beskriver det engelske sprog, og som grundlæggende op-
bygger sin sprogbeskrivelse på den engelske sætning (clause). Dette kunne betyde 
vanskeligheder i analysen af det danske materiale, som omfatter både talt og skrevet 
sprog. Mine betænkeligheder ved at implementere den engelske sprogbeskrivelse på 
det danske materiale har dog været begrænsede. Det har især to grunde:  
Først og fremmest er slægtskabet mellem de to sprog udpræget stor for en semantisk 
analyse, der er socio-kulturelt begrundet. For det andet er det genremæssige felt, 
dvs. den kulturelle kontekst, det samme: Klasserumstekster om skrivning. Der er dog 
enkelte problemer, hvis løsning jeg kort vil skitsere i det følgende afsnit. I 2001 kom 
den første beskrivelse af dansk på grundlag af SFL, Andersen m.fl. Sproget som re-
surse, herefter SSR) Denne beskrivelse har – dog uden at argumentere for dem i bo-
gen – foretaget en del ændringer i forhold til Hallidays sprogbeskrivelse. For min ana-
lyse har disse ændringer dog ikke haft væsentlig betydning. Det største problem for 
min analyse har været de danske forslag til oversættelse af SFL-begreber. De har væ-
ret så stort et problem for denne første formidling  af SFL på dansk i et konkret prak-
sisfelt som skrivepædagogik, at jeg, efter mange og lange overvejelser og forsøg på 
at minde veje og mellemveje, har valgt at anvende Hallidays begreber i deres en-
gelske ordlyd. Begreberne skal naturligvis oversættes. Men problemet med en over-
sættelse er at finde udtryk, der som Hallidays ligger tæt på almindelig sprogbrug; 
f.eks. centrale kategorier som circumstance, participant, enhancement, som direkte 
oversat betyder ’omstændighed, deltager, forbedring’. Disse begreber kan selv elever 
i børnehaveklassen lære og forstå. Jeg iagttog i mine observationer i de australske 
klasser, at netop begrebernes udspring af dagligsproget var en stor pædagogisk ge-
vinst for lærer og elever. I den danske oversættelse er disse begreber blevet til ’cir-
kumstantiale, participant og cirkumstantion’, en oversættelse, som efter min mening 
gør det vanskeligt for både lærere og elever at se, hvorfor én vanskelig grammatik 
skulle være bedre en en anden!  
På den anden side kan det være svært i en sammenhæng som en PhD-afhandling at 
præsentere en teori og en metode ved hjælp af både hverdagsbegreber og de over-
satte begreber. Det er i hvert fald et synspunkt, der har været stærkt fremme hos de 
personer, som uden kendskab til SFL har læst mine første udkast til afhandlingen. 
Hvornår taler jeg om klassens deltagere og processer som ’virkelige’ størrelser og 
hvornår indgår begreberne i min grammatiske analyse?  SSR oversætter ’interrogative 
adjunct’ med udtrykket ’Spørgeadjunkt’.558 Er dette læreren? Eller er det en gramma-
tisk kategori?  
Jeg har derfor valgt at udsætte oversættelsesproblematikken til en efterfølgende for-
midlingsopgave. Herefter vil jeg redegøre for de få valg, jeg har foretaget i forhold til 
den danske sprogbeskrivelse i SSR. 
 
 
 
 
 

                                    
558 Andersen m.fl. 2001:50. 
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i. Theme på dansk 
 
En af de mest karakteristiske forskelle på dansk og engelsk med hensyn til analyse af 
Theme er det danske sprogs vekslende brug af inversion. Dette kan få betydning for 
analysen af Theme i en dansk sætning, hvis man vil overholde Hallidays krav til græn-
sen mellem Theme  og Rheme. Ifølge Halliday forløber Theme som periodisk struktur 
til og med det første eksperientielle element i sætningen; oftest er dette subjektet. 
F.eks.vil Shirley og Dina indlede hver deres klassesamtale på stort set samme måde, 
men analysen vil ifølge SSR blive forskellig: 
 
   Theme     Rheme 
a.     I      want  
b.     you     to read that material,  
c.  then  I     ’ll call the role ( Theme, 6-8) 
 
d.  Nu        skal I høre 
e.  og   I      skal være så rolige at I kan høre hvad jeg siger      
          (Theme,Time1, 4-5)  
 
I de engelske sætninger thematiseres subjektet, hvilket har en klar funktion, idet 
Shirley som arbejdsgiver her er i færd med at lede og fordele arbejdet mellem sig selv 
og deltagerne. Med henblik på Information Structure understreges dette af, at delta-
gerne er den givne arbejdskraft, mens det ’nye’ er dagens arbejdsopgaver. 
I den danske analyse falder denne funktion bort, selv om sætningerne har helt samme 
funktion som meddelelser. I min analyse har jeg derfor i disse tilfælde – ud fra en fo-
restilling om, at der også må formodes at være en stor affinitet i denne specifikke kul-
turelle praksis som en orienteringsfase er i en curriculum genres  som de analyserede, 
fastholdt Hallidays krav om at Theme-Rheme afgrænses efter første eksperientielle 
led. Det betyder at min analyse afgrænser Theme efter subjektet, således at ’skal 
(modal process) som jo ikke har noget eksperientielt indhold ikke står alene. Med 
hensyn til meddelelsens information structure vil  Given her være klassens deltagere, 
mens New vil være orienteringensfasens point: Planen for timens forløb. Det tekstuel-
le Theme ’Nu’ er her et continuative,559 og indgår i den funktion som led i det regulati-
ve register. 
 
Theme    Rheme/New 
d. Nu skal I  HØRE. 
 
ii. Processes 
 
SSR har valgt at stryge to procestyper, Behavioral  og Existential processes. Dette 
begrundes heller ikke i SSR, men begrundelsen må selvfølgelig være, at de kan und-
væres i en beskrivelse af dansk. Det er ikke min opgave at gå ind i den diskussion 
generelt, så jeg vil kun kommentere disse processes’ betydning for denne analyse.  

                                    
559 og ikke circumstance, som foreslået i SSR.  
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Behavioral processes udgør, ifølge Halliday560 en hybridform mellem material og men-
tal processes, og at disse især er genkendelige, fordi de på engelsk ofte bruges i pre-
sent continuous tense, eller med Halliday ’present in present’. Selvom det ikke er mu-
ligt ad den vej at genkende behavioral processes, vil jeg hævde at denne procestype 
er uundværlig i en tekstanalyse. Netop behavioral og existential processes vil vise sig 
at være værdifulde i en litterær tekstanalyse, hvor fortælletekniske forhold mestres 
akkurat i valg af processes der topologisk ligger på grænsen mellem bevidsthed og 
virkelighed. også i en klassesamtale, hvor der tænkes og overvejes og tales om tek-
ster, i hvilke der også tales og overvejes. I SSR har man i stedet valgt at specificere 
de øvrige process-grupper for at dække  behavioral processes’ funktion. Dette er mu-
ligt at følge definitionerne på sætningsniveau mens det bliver langt vanskeligere og  
meget abstrakt på tekstniveau.  Behavioral og Extistential processes derimod  har i 
deres topologiske grænseposition akkurat den blandingsfunktion og dermed den am-
bivalens, som er et særkende ved sproget.  
 
iii. Genre 
 
SSR har desuden valgt at tage udgangspunkt i sætningen, mens tekstanalysen i en 
meget kort præsentation udvikles på grundlag af registerbegrebet. Denne afhandlings 
analyse har brug for mere udviklede tekstanalytiske redskaber; jeg bygger på Martins 
genrebegreb udviklet med inspiration i Bakhtins genrebegreb og kritisk diskursana-
lyse. De to angrebsvinkler afspejler således de to grene i SFL, som blev diskuteret i 
kapitel 3.  
 
iv Appraisal 
 
I denne første omfattende præsentation af en beskrivelse af dansk som SSR er, er det 
semantiske niveau endnu meget nødtørftigt fremstillet. Men det største problem er 
her igen oversættelsen. De danske begreber er i forhold til de engelske konnotativt 
snævrere, hvilket gør dem svære at anvende i praktisk analyse. Begrebet evaluering 
er desuden problematisk, fordi evaluation i genrepædagogikken er udtryk for en fase i 
en narrativ genre. I stedet for at finde en dansk løsning på problemet nu og her, har 
jeg som sagt valgt udsætte oversættelsesproblematikken og at bibeholde de engelske 
begreber gennem hele afhandlingen.  
 
 
4.16 Resumé 
 
Tre analysesystemer der anvendes i den lingvistiske analyse af SPIF makrogenren er 
beskrevet i dette kapitel. Disse tre systemer vil blive brugt i de næste kapitler til at 
belyse den måde som lærer og elever organiserer deres bidrag til samtalen (mode), 
den måde de konstruerer verden på,  på baggrund af det emne, der arbejdes med 
(field) og den måde de konstruerer deres indbyrdes forhold på når de forholder sig til 
materialet i denne pædagogiske kontekst (tenor). 
Skønt de tre metafunktioner vil blive analyseret i hvert sit kapitel arbejder de jo sam-
tidigt i materialet. Theme, transitivitet og konversationsstruktur bidrager på samme 
tid til hele genren i dens forløb og i dens sigte mod særligt pædagogiske mål. 

                                    
560 Halliday 1994:107; Eggins 1994: 
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I denne trinvise proces vil de regulative og instruktionelle registre også fungere sam-
tidigt. Det regulative ’mode’, ’field’ og ’tenor’ realiseret i særlige mønstre i theme, 
transitivity og conversation struture.  Det instruktionelle registers ’field, tenor og mo-
de’ realiseret i andre theme, transitivity- og conversation structure-mønstre bidrager 
også kollektivt i det instruktionelle registers forløb mod de særlige pædagogiske mål. 
Ved hjælp af disse analytiske redskaber kan disse karakteristiske pædagogiske mål 
identificeres.   
 
 
4.17 Kodning af analysen af CONVERSATION STRUCTURE 
 
Første skridt i analysen af udvekslingsstrukturen er at opdele transkriptionen i ytrin-
ger/taletræk. Disse nummereres. Denne metode sikrer at også taletursskiftene num-
mereres, hvilket gør det lettere at bestemme det antal skift som hver deltager bidra-
ger med, og det antal ytringsfunktioner der indgår i hvert skift. 
Analysen må også tage højde for ufuldstændige taletræk og non-verbale taletræks-
realiseringer.  
Non-verbale handlinger som er betydningsfulde for interaktionen får tilføjet et num-
mer og påtegnelsen nv.  
 
Når transkriptionen er opdelt i taletræk, får hvert taletræk en ytringsfunktionsbeteg-
nelse, som fremstillet i netværket ovenfor.  
Der er en fundamental forskel på at kode for modus og for ytringsfunktion. En gram-
matisk kodning af en sætning kan foretages uafhængig af de sætninger, der befinder 
sig omkring den. Men ytringsfunktioner kan kun udføres kontekstuelt, dvs. hvert tale-
træk kan kun bestemmes ved at se på den relation det har til de tidligere taletræk.  
 
 
4.17.1 Identifikation af taletræk i klassesamtalen 
 
Hvordan genkender vi  taletræk i en lang samtalesekvens? Selv om der ikke er ækvi-
valens mellem taletræk og sætninger, er det alligevel oftest sådan, at forholdet mel-
lem taletræk og sætninger er meget tæt forbundet: De fleste sætninger udtrykker 
taletræk, og de fleste taletræk er sætninger. For at afgøre om et eksempel er en sæt-
ning eller et taletræk må to kriterier være opfyldt: 
1. Sætningens grammatiske under- eller sideordning 
2. Prosodiske faktorer (om slutningen af sætningen svarer til slutningen af en rytmisk 
intonationsenhed 
 
Disse to kriterier fanger et taletræks dobbelte identitet både som grammatisk og di-
skursiv enhed. 
Martins561 definition på et taletræk som ’a clause which selects independently for 
mood’ er et godt udgangspunkt, men den kan ikke stå alene. Underordnede sætnin-
ger, som antager den sætningsform som den sætning har, den er bundet til, fungerer 
ikke som selvstændige taletræk. En sætning som ikke gør dette er altså typisk led-
sætninger. 
Prosodiske mønstre har også betydning, men der er kun få eksempler i materialet. 

                                    
561 Martin 1992:40. 
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4.17.2 Multifunktionelle taletræk 
 
Endnu et princip er vigtigt for at holde styr på kodningen: Det er mest almindeligt i 
indledende kodning at fortolke hver taletræksfunktion i relation til et tidligere tale-
træk. Men denne form er vanskeligere i en flerstemmig dialog som klasseværelses-
samtalen. Dvs. at nogle taletræk i en klassesammenhæng kan have forskellige yt-
ringsfunktioner. De kan på én gang være positive (støttende) og negative (konfron-
terende): F.eks. støttende over for en kammerat og konfronterende læreren eller om-
vendt.   
 
4.17.3 Fortolkning af ytringsfunktionsanalysen 
 
Når ytringsfunktionsanalysen er udført kan de mønstre, som viser sig undersøges fra 
to vinkler: a) synoptisk eller b)dynamisk 
synoptisk fortolkning af den diskursive struktur 
kvantitativ afdækning af alle taletræk 
b) afdækning af taletrækformer 
 
Den synoptiske analyse siger næsten sig selv i en klassesamtale, men det kunne da 
være skægt nok at undersøge den alligevel. Dog har dette område med pædagogik at 
gøre, og der er ikke nogen umiddelbar ækvivalens mellem pædagogik og taletid.  Men 
det kan alligevel undersøges, hvordan lærerrollen veksler i de forskellige faser i gen-
ren. Om det er tilfældet i den danske tekst er mere tvivlsomt, fordi pædagogikken her 
slet ikke er bevidst struktureret. 
 
Den dynamiske fortolkning er mere interessant: Diskussionen af udvekslingernes for-
løb i teksten.  
Ytringsfunktionsanalysen giver os mulighed for at identificere enheder i teksten som 
er større end taletræk: Udvekslingen. En udveksling består af en række taletræk og 
identificeres ved at begynde med et indledende taletræk og fortsætter indtil et andet 
indledende taletræk fremkommer. En udvekslings generelle struktur består derfor at 
et indledende taletræk efterfulgt af en række støttende eller konfronterende taletræk.  
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     Kontekstanalyse: Stellas SPIF  
 
 
 
5.1 Indledning 
 
I dette kapitel og de følgende fem kapitler præsenteres multifunktionelle, lingvistiske 
analyser af to observerede australske SPIF. Dog vil analysen af det første forløb, Stel-
las SPIF, (kapitel 5-9) blive vægtet mest, mens analysen af Shirleys SPIF (kapitel 10) 
i højere grad vil blive inddraget sammenlignende og perspektiverende med særligt 
henblik på analysens centrale fokuspunkter: Genrens (makrogenrens) logogenetiske 
udvikling og de observerbare skrivepædagogiske stilladseringsformater i denne udvik-
ling. De to SPIF er valgt, fordi forløbene, trods samme genrepædagogiske udgangs-
punkt, er afgørende forskellige  og dermed tilsammen kan illustrere såvel styrke som 
svagheder ved den genrepædagogiske model i praksis.562 
 
De australske undervisningsforløb er karakteristiske stilladseringsgenrer, dvs. stillads-
bygningsprocesser forekommer ikke blot på mikroniveau eller lokalt i forløbet;563 stil-
ladsering er på makroniveau et overordnet design, som består af en række didaktisk 
funktionelle trin; disse trin er igen opbygget af en række rekursive formater; og til-
sammen har stilladseringsgenrens dele hver deres funktion i forhold til de overord-
nede pædagogiske og fagdidaktiske mål, som læreren har sat for forløbet. Som be-
skrevet i kapitel 2 er stilladseringsgenren – ’the Teaching-Learning-Circle’ – i overens-
stemmelse med de opstillede krav til en stilladsering.564 Det betyder til gengæld at 
genren som kontaktzone er et mødested, hvor det pædagogiske og didaktiske design 
overordnet udvikles og reguleres af læreren, men hvor tekstproduktionen foregår i en 
udvekslings- og forhandlingsstrategisk proces, hvis formål, strategier og metasprog-
lige resurser er eksplicitte for alle deltagerne.   
 
De curriculumgenrer som er fremanalyseret gennem en multifunktionel analyse af au-
stralske forløb, og som derfor konstituerer  SPIF i denne undersøgelse er:  
Opgaveorientering, opgavespecifikation og opgave. Elementerne i genren opgaveori-
entering er: Feltopbygning A + B (feltaktivering og åben feltopbygning). Elementerne i 
opgavespecifikation er tekstualisering A + B.

                                    
562 Dialogen mellem lærer og elever er, både i præsentationen her og i analyserne i Appendiks 
I-III, noteret således, at elevernes ytringer noteres i fed  og lærerens i normal typografi. Disse 
og andre specielle noteringer er forklaret på siderne x-xi.  
563 Stilladsbygning på mikro- og makroniveau, se  Dansie 2001:50 og denne afhandlings  kapi-
tel 2.  
564 Se Mercer 1994 samt denne afhandling p. 35. 
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I feltopbygningselementet, som kan være placeret med forskellig vægt og i forskellige 
dele i forløbet, aktiverer og opbygger eleverne – sammen med læreren – viden om og 
synsvinkel på emnet. I tekstualiseringselementet arbejdes med det sprog og den gen-
re der skal anvendes til at skrive om emnet. Opgavegenren indeholder også flere mu-
lige elementer, hvor skriveproces og evaluering kan indgå.565  
Begrebet fase566 anvendes til at beskrive mikrofunktionerne i hvert af disse elementer. 
Faserne består af to typer, dels tekstorienterede faser, dels strukturerende faser. De 
tekstorienterede faser udformes i større eller mindre overensstemmelse med den gen-
rebaserede sprogpædagogik, sådan som den er defineret af f.eks. Martin567 eller 
Gray568. Disse er  i denne undersøgelse  klassifikation, dekonstruktion, dialogisk 
konstruktion og selvstændig konstruktion. Desuden er det muligt at identificere en 
række sekundære faser, såvel i feltopbygningselementet som i tekstualiseringsele-
mentet. Disse sekundære faser er procedure og ekspansion. Også oplæsningsindslag 
på klassen betragtes som faser, ligesom forskellige gruppearbejdeaktiviteter indgår 
som faser. Disse analyseres dog ikke i denne undersøgelse, selvom begge former na-
turligvis indgår som led i arbejdet med tekstproduktionen.  
Men her er fokus på interaktionen mellem lærer og elever med henblik på at belyse 
udfoldelsen af skrivepædagogisk stilladsering. Det er desuden muligt at identificere en 
række rekursive mønstre under den sekundære fase ekspansion. Faserne karakteri-
seres på grundlag af logikosemantikkens beskrivelse af sætningskomplekser.  
I denne afhandling vil analysen af sætningskomplekser kun finde sted i analysen af 
Conversation Structure samt mere specifikt i analysen af de skriftlige elevbesvarelser. 
På kontekstniveauet (beskrivelsen af SPIF  som macrogenres) anvendes de logiko-
semantiske betegnelser metaforisk (jfr. Christie 1994, 1997).  
 

                                    
565 I samtlige observerede eksempler har skrivning af selve opgaven været et selvstændigt 
projekt for eleverne, ligesom evalueringen hovedsagelig er foregået skriftligt fra lærer til elev, i 
Stellas SPIF dog med udgangspunkt for omskrivning af udkast. 
566 Christie 1989, 1994; Love 1998. 
567 Martin 1985, 1999a. 
568 Gray 1998; Rose og Gray 1999. 
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5.2  Stellas SPIF som stilladseringsgenre 
 
I afsnit 4.3.2 blev curriculum makrogenrer beskrevet som en række faglige genrer, 
serielt og tidsmæssigt sammenkædede  i en særlig struktur, der reflekterer de krav til 
pædagogiske aktiviteter, som styrer, temposætter og trindeler læringsprocessen. Hver 
genre  i en sådan makrogenre er igen opdelt i vigtige elementer, som relateres til hin-
anden - i metaforisk forstand i hvert fald - ligesom som sætninger i et sætningskom-
pleks. Det vil sige, at de står i et gensidigt afhængighedsforhold, enten som expansion 
eller projection, og det har betydning for gennemførelsen af de pædagogiske mål. En 
curriculum makrogenre i Christies forstand karakteriserer jeg i denne afhandling som 
en stilladseringsgenre,569 idet der i en curriculum makrogenre ikke blot finder stillad-
sering sted lokalt på mikroniveau undervejs; hele forløbet har som genre et formål, en 
funktion og en trindeling, der som stilladsbygning  opfylder en række forudsætninger. 
Stilladseringsgenren udfolder sig logogenetisk, idet ny viden og bevidsthed ’akkumu-
leres’ gennem genrens elementer og faser. Stellas curriculum makro-
genre/stilladseringsgenre  udgør, som det vil blive hævdet, et sådan serielt kompleks 
af curriculumgenrer, som her kaldes: Opgaveorientering • (opgavespecifikation) ∧ 
(opgave).  
Betegnelserne er gyldige for alle de observerede australske SPIF og for lignende forløb 
af seriel karakter, hvor en skriftlig opgave enten er det konkrete eller det forestillede 
endemål (eller foreløbige endemål) for en række undervisningsaktiviteter. Men det er 
derimod ikke altid tilfældet at der er tale om en stilladseringsgenre.  
 
I de følgende afsnit vil jeg gennemgå repræsentative dele af stilladseringsgenrens 
elementer og faser med henblik på at vise stilladseringens mål og skematiske struk-
tur.  
 
 
5.3  Stellas SPIF: Situationskontekst 
 
Beskrivelsen af den aktuelle situationskontekst indkredser de tre registervariabler, 
field, tenor og mode for Stellas SPIF og dermed det register som realiseres i klasse-
rumsamtalen. At et SPIF  er et dynamisk forløb, som er intertekstuelt komplekst, er 
betingelserne for observation af alle former for forløb, hvad enten de kan karakteri-
seres som makrogenrer eller ej. Der er naturligvis  gået andre forløb forud, andre for-
løb er i gang undervejs, samtidig med at forløbet indskriver sig i forventede/planlagte 
fortsættelser og efterspil.  
 
 
5.3.1 Tenor570 i en multietnisk klasse 
 
I modsætning til Shirleys ’mainstream’ 10. klasse571 og Juannas 12. klasse, er Stellas 
ESL-klasse en gruppe voksne. Det betyder ikke altid at det er motiverede og veldisci-
plinerede elever, Stella har med at gøre. Den kulturelle mangfoldighed er et frodigt, 

                                    
569 Se kapitel 2 og 4. 
570 Registervariablen tenor analyseres her, complex and indeterminate (Halliday 3.4) omkring 
kategorierne baseret på Eggins (1994):Power, Contact, Affective Involvement, jfr kapitel 5 
571 Se kapitel 11. 
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men undertiden også et spændt udgangspunkt. Der er afrikanske, asiatiske og euro-
pæiske elevgrupper i klassen. Langt de fleste af eleverne er flygtninge, hvilket ikke 
altid er tilfældet i en multietnisk klasse. I Juannas klasse er eleverne sendt til skolen 
af veletablerede, betalende (ofte asiatiske) forældre for at gennemføre en gymnasial 
og dernæst en videregående uddannelse.  
 
Observationen af Stellas SPIF fandt sted i begyndelsen af introduktionssemesteret i 
Year 11. Mange aktiviteter i introduktionssemesteret på skolen har som delformål at 
ryste elever og deres lærere sammen. Ligesom på Juannas, Ginnys og Suzannes sko-
le, er det internationale islæt på skolerne noget personalet har stor og lang erfaring 
med. Under mit besøg hos Stella tog gruppen med fællesbus på en slags hyttetur i 
nogle dage, og Stella skulle stå for en stor del af madlavningen. Arrangementet skyld-
tes bl.a. nogle meget ulykkelige sammenstød mellem de voksne elever, hvor eleverne 
med Stellas ord havde ’gjort hinanden fortræd.’  
 
De kulturelle forskelle i deltagergruppen giver sig udtryk på flere måder i kontakt-, 
status- og affektforhold. Der er f.eks. stor forskel på ambitionsniveauet i Stellas klas-
se, også med baggrund i elevernes kultur, herunder køn. En del af eleverne har såle-
des svært ved overhovedet at få afleveret noget skriftligt, mens andre satser på 12. 
år og universitetet som næste stop. Forskellen mellem disse to grupper er ikke altid 
en forskel i forudsætninger og kvalifikationer. På min første dag sammen med denne 
gruppe arbejdede de i et 2-timers gruppearbejde, og jeg fik mulighed for at tale med 
dem og drøfte bl.a. min tilstedeværelse med dem alle individuelt.572 Men selvom både 
lærer og elever er voksne og erfarne, er der fra elevernes side ikke sat spørgsmåls-
tegn ved det hierarkiske forhold mellem lærer og elever. Skønt samtalen mellem de to 
parter foregår i en munter, utrolig behagelig, afslappet og venlig atmosfære og 
samtalen i en gensidig respektfuld  tone, er det tydeligt, at eleverne er her for at 
arbejde med det stof der er på dagsordenen, og det ses på videofilmen. Alle arbejder 
roligt, koncentreret og opmærksomt.573 
Deltagersammensætningen er en udfordring på godt og ondt, og betingelserne for 
samarbejdet i skolen er undertiden meget vanskelige, ikke så meget på grund af ele-
vernes faglige forudsætninger som på grund af de kulturelle forskelle imellem dem. 
Der var i alle de klasser jeg observerede, et ret stort asiatisk islæt i elevgruppen, hvil-
ket – efter lærernes opfattelse – satte deres rolige og stabile præg på arbejdsklimaet, 
mens andre – især flygtningegrupper – på forskellig måde optrådte på en måde som 
udtrykte, at denne gruppe er mere stresset og psykisk kvæstet. Som voksenlærer var 
mit indtryk af tenor i denne sammenhæng, at der ikke var nogen mærkbar forskel på 
relationen her, og den jeg er vant til fra min egen arbejdsplads i Danmark. En vigtig 
forskel, som kan have indflydelse på tenor i Stellas klasse og min egen VUC-sammen-
hæng, er de evalueringskrav, der ligger i undervisningssystemet. Stellas undervisning 
er i langt højere grad overvåget eksternt med hensyn til opfyldelse af under-
visningsmål, end tilfældet er i en dansk sammenhæng. Dette aspekt vil dog ikke blive 
berørt yderligere i denne afhandling. 

                                    
572 Alle observerede elever underskrev (eller elevernes forældre, hvis de var under 18 år) i 
South Australia en ’consent form’, udformet af DETE, som gav mig tilladelse til på en række 
betingelser at videooptage undervisningen og anvende materialet. I enkelte klasser blev disse 
formularer af hensyn til den sammensatte forældregruppe oversat til 5 sprog. 
573 Tenorværdierne analyseres nærmere i analysen af Appraisal og Conversation Structure, 
kapitel 9. 



                         Konteksten: Stellas SPIF 
___________________________________________________________________________ 
                                  
           

 

 

207  

 
5.3.2  Sprogets rolle: Mode 
 
I denne ESL-klasse er eleverne voksne, hvilket betyder, at deres forforståelse og vi-
den om diskussionsgenren fra deres hjemland bliver aktiveret og udbygget i en de-
konstruktion. Denne fase kan på grund af kulturforskellene godt være langvarig.  
 
I en ESL-klasse som Stellas vil det ofte være sådan at elevernes forståelse og viden er 
langt større, end de på det pågældende  tidspunkt er i stand til at udtrykke på frem-
medsproget engelsk. Denne kendsgerning er da også tydeligvis grundlag for Stellas 
opbygning af sit SPIF. Med hensyn til sprogets rolle i forhold til de pædagogiske mål  
må Stella vælge en udviklingsmetode, der tilgodeser elevernes forhåndsviden, samti-
dig med at den på det sproglige område opbygger forløbet i form af en stilladserings-
genre, hvor forskellige interaktive faser med forskellige formål indføjes. Hun tilføjer 
ikke blot øvelser i forløbet, men hele forløbet er (på makroniveau) et stillads, hvor 
hver fase har sin funktion i helheden. Eleverne skal støttes meget i selve skrivningen 
af teksten, og det er da også dette område, som optager mest plads i Stellas SPIF. 
Der er i det observerede forløb kun meget få spontane ekskurser; på den anden side 
får samtlige elevbidrag deres plads i stilladseringen af diskussionsgenren. 
 
De enkelte elementer i den pædagogiske cirkel574 er naturligvis valgfri, og de kan ud-
vides eller springes over, hvis klassens niveau eller et forudgående arbejde kræver 
det. F.eks. var gruppearbejdet hos Joanna den centrale del af forløbet, og den dialogi-
ske konstruktion foregik således i mindre grupper eller individuelt sammen med læ-
reren. Elevernes sproglige indgangsniveau i Juannas ESL-klasse var langt højere end i 
såvel Stellas som Shirleys klasser, men udgangspunktet det samme.  Feltopbygningen 
er meget central for elevernes engagement og forståelse af arbejdet med essays.  
 
 
5.3.3   Feltet (field): Diskussion og storfamilien 
 
Valg af field er altid et vigtigt element i planlægningen af et undervisningsforløb, men 
i denne kontekst er dette helt afgørende for dets vellykkethed. Emnet ’familie’ opstod 
umiddelbart i de indledende åbne samtaler med eleverne, ikke mindst fordi de som 
voksne opfattede dette som et påtrængende ’problemfelt’, dels fordi nogle i gruppen 
var kommet alene til Australien og havde efterladt familien (hvis nogen var tilbage) i 
hjemlandet, andre var kommet fra storfamiliekulturer, hvorfor mødet med den vest-
lige kærnefamiliekultur i Australien kunne forekomme traumatisk. Stella lod derfor 
emnet ’familie’ være udgangspunkt for elevernes forskellige aktiviteter i begyndelsen 
af semesteret, både mere frie, åbne aktiviteter (dvs. uden nogen form for evaluering) 
og mere målrettede aktiviteter, hvor forskellige arbejdsformer og strategier blev præ-
senteret.    
Inden observationen havde klassen arbejdet med feltet ’familie’ i flere genrer. 
 
- Familiebilleder i litteratur og på internettet 
 
- interview (på lydbånd) med lærer om egen familie og familieformer i hjemlandet 
 

                                    
574  The Teaching-Learning-Circle omtales i kapitel 2 p. 70; desuden Martin 1999a:131. 
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- skriftlig, kreativ fiktionsopgave: Novelle med udgangspunkt i feltet ’familie’ 
 
Dekonstruktion af modelessay: Diskussion om ’blended families.’575 
 
Modelteksten var elevernes første møde med diskussionsgenren. Denne indledende 
dekonstruktionsfase  er derfor forudsat i det observerede forløb. Elever og lærere og 
elever indbyrdes brugte den pågældende modeltekst til at indkredse diskussionsgen-
rens  formål og struktur, samt til at afgrænse den fra andre genrer. Ud over formål og 
struktur arbejdedes der også med modeltekstens logikogrammatiske træk.  
 
 
5.4  Elementer: Kontekstualisering og tekstualisering 
 
Som vist i kapitel 2 er der flere instruktionelle spor i den genrepædagogiske model: 
Dels er der det faglige stof, dels er der et overordnet instruktionelt spor, som drejer 
sig om den tekstkonstruktion der knytter sig til dette stof.  
I Stellas SPIF er de to spor overordnet repræsenteret af elementerne kontekstualise-
ring (feltopbygning) og tekstualisering, men er også observerbare både i elementer-
nes primære og sekundære faser.   
 
 
5.4.1  Kontekstualisering 
 
Jeg vælger at anvende begrebet ’kontekstualisering’ om feltopbygningselementet, for-
di forholdet mellem de to elementer jo ikke er et indhold-form- forhold. Som Christie 
(med Bernstein) påpeger, er feltopbygningen en rekontekstualiseringsproces, som 
’flytter’ et felt fra et område ’uden for’ skolen ’ind i’ en skolesammenhæng, og hun 
kalder denne ’flytning’ for en projection i Hallidaysk forstand. I dette tilfælde er feltet 
’extended families’ ikke et naturaliseret felt i verden, men en kategori, der er blevet 
defineret i andre videnskabelige kontekster, f.eks. etnografisk eller kulturan-
tropologisk. Semiotiseringen er altid allerede til stede, og dette danner udgangspunkt 
for kontekstualiseringens første fase i Stellas SPIF, som består af første del af genren 
definition.  
Formålet med en definition er at afgrænse og fastlægge et ords betydning og anven-
delse. Ikke alle elever er bekendt med hvad en storfamilie er, men jo nok med en for-
nemmelse af, hvordan man kan beskrive en familieform. Kontekstualiseringsprocessen 
foregår derfor ved, at lærer og elever i klassesamtalen – ved at supplere hinanden 
med konkrete erfaringer og eksempler – konstruerer en forståelse for emnet og dets 
kompleksitet, som læreren til sidst formulerer som en definition. Målet med denne 
proces er todelt: Dels afgrænses emnet for genren, dels demonstreres vejen mod en 
sådan afgrænsning i form af genren definition: 
 
Den skematiske struktur i genren definition kan beskrives således: 
  
Emne  ∧  klasse/kategori  ∧  særlige træk   ∧   eksempel 
 

                                    
575 ’blended families’ betyder familier med sammenbragte børn fra parternes tidligere ægte-
skaber og altså ikke f.eks. raceblandede forhold. 
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Et eksempel på en definition af begrebet ’extended family’ kan f.eks. hentes i et leksi-
kon som  ALD576. Eksemplet er på ingen måde udgangspunktet for klassesamtalen i 
Stellas SPIF, men det bringes for at demonstrere definitionens og dermed feltopbyg-
ningens karakteristiske genrestruktur: 
 
extended family family structure (as in parts of Africa) where uncles, aunts and 
cousins are regarded as close relatives, with an obligation to help and support each 
other. 
 
Genrestrukturen kan opstilles således577: 
 
Emne Klasse Særlige træk Eksempel 
extended 
family 

family 
structure 

uncles, aunts and cousins are regarded as close rela-
tives, with an obligation to help and support each 
other 

in parts of 
Africa 

 
Tabel 20  Genrestruktur for DEFINITION 
 
 
Kontekstualisering (feltopbygning) A: Definition: Emne/klasse/træk 
 
Denne første feltopbygningsfase i Stellas SPIF er genremæssigt opbygget som en de-
finition, og den består af en taksonomisk, klassificerende afgrænsning af feltet. Dette 
bliver rammen for den følgende fase. 
 
Kontekstualisering (feltopbygning) B: Definition: Eksempler 
 
Anden del af kontekstualiseringselementet består af definitionens sidste del, eksem-
plet,  i form af en åben – men styret - brainstorm på klassen. Elevernes erfaringer og 
viden afprøves således i forhold til den definition, der fandt sted i kontekstualiserin-
gens første fase.   
 
Feltet er altså ikke et blot stof, der skal passes ind i en fremstillingsform. Forholdet 
mellem de to elementer er et intertekstuelt  - i Bakhtinsk forstand – dialogisk578 for-
hold. Elevernes individuelle erfaringsbaggrund og viden, suppleret med lærerens, 
kommer på denne måde til at fungerer som det intersubjektive vidensgrundlag som 
hele klassen kan trække på og deles om i deres essayskrivning. Det sociokulturelle 
aspekt af feltet som komplekst mulighedsfelt vægtes her højere end det individuelle, 
selvom det er individuelle erfaringer, som er udgangspunktet. Dette sker med henblik 
på at det er essays og ikke f.eks. fortællinger eller personlige beretninger, der skal 
skrives, og feltet skal beskrives på det ’objektive’ niveau, der kræves af et akademisk 
diskussionsessay. Feltopbygningen, udvekslingen af viden, er ikke et mål i sig selv. 

                                    
576 Oxford Advanced Learner’s Dictionary 1989:424. 
577 Denne genredefinition og dens skematiske struktur kan findes i adskilligt genrepædagogisk 
undervisningsmateriale, f.eks. Hardy and Klarwein (1990:119). 
578 One can say that any word exists for the speaker in three aspects: as a neutral word of 
language, belonging to nobody; as an other’s word, which belongs to another person and is 
filled with echoes of the other’s utterances; and finally , as my word, for, since I am dealing 
with it in a particular situation with a particular speech plan, it is already imbued with my ex-
pression. Bakthin 1986:88. 
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Det intersubjektive grundlag er derimod forudsætningen for udviklingen af elevernes 
sproglige færdigheder, her i form af en indføring i en ny genre. 
 
 Trods den intertekstuelle sammenhæng mellem kontekst og tekst, er der i denne 
specifikke skrivepædagogiske sammenhæng alligevel tale om, at fokus er på skrive-
processen frem for stoffet eller emnet. Det der skrives ’om,’ er i grunden ikke fagligt 
stof. Dette kunne være hvad som helst i Stellas SPIF, hvad der ikke ville være tilfæl-
det, hvis faget f.eks. havde været biologi eller fysik. Fokus er derfor ikke i så høj grad 
på udviklingen af viden om ’familieformer’ som på den skriftsproglige udvikling. Ikke 
desto mindre betragtes feltopbygningsprocessen i alle de observerede forløb og i gen-
repædagogikken som overordentlig central. Valg og udvikling af feltet er elevernes, og 
dette skal være det motiverende og engagerende udgangspunkt for skrivningen. 
 
I Stellas SPIF er det faglige stof derfor også først og fremmest genreskrivningen og 
ikke f.eks. kulturantropologisk viden. Emnet for genreskrivningen er valgt af pædago-
giske grunde: Eleverne har en personlig viden og erfaring om emnet, som motiverer 
og engagerer dem, og som de umiddelbart – i hverdagsdomænet – er i stand til at 
forholde sig til. Dette betyder at fokus i forløbet kan lægges på skriveprocessen sam-
tidig med at engagementet driver og understøtter denne proces. Det betyder desuden 
at der ikke stilles særlige krav om en faglig , f.eks. antropologisk, sociologisk udvikling 
af viden om ’extended families’. Feltet begrænses til de personlige erfaringer. Som det 
vil blive vist, har dette også konsekvenser for skriveprocessen.  
Også af en anden grund  bibeholdes denne skelnen mellem tekst og felt: Essayskriv-
ning er ikke blot en fagspecifik eller teknisk proces; det er også  udøvelsen af en hen-
sigtsmæssig kulturel adfærd der stilladsbygges omkring. At lære eleverne (og læ-
rerne)  - på tværs af faggrænserne - om den situationelle konteksts betydning for for-
holdet mellem et undersøgelsesfelt og konstruktionen af en egnet og hensigtsmæssig 
sprogligt udformet tekst ’om’ dette felt, er også en vigtig del af principperne bag pæ-
dagogikken.  
 
Feltopbygningselementets formål er at researche emnet for den efterfølgende skriv-
ning, mens tekstualiseringselementet opbygger skriveopgavens forskellige led videre 
fra kontekst til tekst. I enkelte faser på overgangen mellem kontekstualisering (felt-
opbygning) og tekstualisering er det muligt at se, hvorledes de to elementer integre-
res i en form for ’sandwich.’ 
 
Begge elementer udfolder sig i Stellas SPIF i et pædagogisk design, der kan beskrives 
ved hjælp af det grundlæggende stilladseringsformat, således, at feltopbygning A ak-
tiverer elevernes forforståelse, mens feltopbygning B er en ’åben’ feltopbygning, som i 
en klassificerende proces videreudvikler  og udbygger elevernes viden i klassedialo-
gen.  
 
 
5.4.2 Tekstualisering 
 
Tekstualiseringselementet følger en A ∧ B ∧ C ∧ D struktur som strategisk peger hen-
holdsvis bagud i en opsamlende, afstandslukkende bevægelse,  og fremad i en åben, 
dialogisk udviklende bevægelse. I figuren har de enkelte  feltopbygnings- og tekstuali-
seringsfaser i kursiv fået nogle indholdsmæssige betegnelser, dekonstruktion,  dialo-
gisk konstruktion og selvstændig konstruktion, som jo er hentet i genrepædagogik-
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ken.  De vil i analysen blive anvendt til at belyse de særlige pædagogiske implikatio-
ner af den måde som makrogenrens faser udvikler sig på. I det følgende vil tekstuali-
seringselementets faser blive beskrevet, dels i deres genrepædagogiske ’oprindelse,’ 
dels på baggrund af deres funktion i de observerede australske klasser. 
 
 
5.4.2.1  Dekonstruktion 
 
Jeg beskriver dekonstruktionsfasen først, fordi denne ofte er forudsætningen for den 
efterfølgende dialogiske konstruktion, og fordi den hos Stella faktisk fandt sted umid-
delbart før min ankomst til klassen. Den er en afgørende vigtig del af processen, idet 
dens stilladseringsfunktion er at foretage den indledende afgrænsning af valgmulighe-
der i den skriveøvelse der skal igangsættes. 
Begrebet dekonstruktion anvendes både af litteraturkritikere og funktionelle lingvister 
til at beskrive den måde de fremanalyserer betydning eller betydninger i tekster. I 
litteraturkritikken går en dekonstruktionsproces ud på at påvise brudflader eller be-
tydningsknuder i teksten, dvs. analysen er ligeså interesseret i de betydninger der 
f.eks. er undertrykt/forskudt i en tekst, som de der fremstår for en umiddelbar læs-
ning.579 Denne undertrykkelse eller forskydning kan være tekstens måde at skabe be-
tydning på, og denne måde er bestemt af den sociokulturelle kontekst som teksten 
fremkommer i. Men muligheden for at læse og forstå teksten, såvel i dens umiddel-
barhed som i dens middelbarhed, er betinget af, at læseren har adgang til den kultu-
relle sammenhæng som teksten er en del af. Valg af begrebet dekonstruktion i genre-
pædagogikken skyldes derfor at begge begrebets betydninger er vigtige i en lærepro-
ces. Men betingelsen for at nå til et kritisk, refleksivt syn på tekster forudsætter at 
man først har adgang til genren. Som Anne Cranny-Francis udtrykker det 
 
For many functional linguistics, the term ’deconstruction’ refers primarily to the process of 
analysing how the mainstream reading of the text is produced; that is their concern is to un-
derstand the textual strategies by which readers are directed to make this mainstream read-
ing. A corollary of this activity is that readers will then be able to resist these textual strategies 
and to change them in their own writing in order to make different readings and meanings.580 
 
Også i andre versioner af kritisk pædagogik (f.eks. hos Freire) er dekonstruktion   
 
(…) the analytical process of taking apart (i.e. dissecting, critically inquiring, problematizing) a 
phenomenon in order to understand its construction.581 
 
Alt efter elevniveau og klassetrin er denne fase en dekonstruktion i form af en intro-
duktion til en ny genre, som eleverne skal lære at beherske (dvs. både kunne læse og 
skrive). Betingelsen for at eleven kan læse og forstå en tekst, samt skrive en tilsva-
rende, er, at eleven (gen)kender genren, dvs. tekstens sociale formål, emnet og tek-
stens trindeling. I en dekonstruktion indgår desuden viden om de tekstuelle strategier 
og det metasprog der er forbundet med disse. Denne top-down læsemetode fungerer 
således som dekonstruktionsfase, og den efterfølgende skrivefase dekonstruerer igen 
eller rekonstruerer det forløb eleverne har gennemgået. Dekonstruktion-rekonstrukti-

                                    
579 Dekonstruktivismen, som henter sit grundlæggende begreb hos Derrida, vil ikke blive be-
rørt yderligere her. 
580 Cranny-Francis 1994:45. 
581 Leistyna 1999:219. 
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onsprocessen benævnes sådan, fordi en sådan proces undertiden netop er begge dele, 
dels i en vis forstand en form for ’repetition’ af noget tidligere bearbejdet, dels en in-
troduktion til mere raffinerede, hybride tekster. Eleverne rekonstruerer ved at dekon-
struere og omvendt, kunne man sige. 
En lærer- eller elevproduceret tekst, eller i de ældste klasser autentiske eksempler på 
genrer og hybridgenrer hentet fra f.eks. tidsskrifter, dekonstrueres på tekst- og para-
grafniveau med henblik på identifikation af tekstens trindeling og indholdsmæssige 
funktioner. I observerede klasser på lavere klassetrin får eleverne f.eks. hver en kon-
volut med en klippet tekst, som de selv skal sætte sammen, klistre op og forsyne med 
titel og overskrifter. En tekst har ikke blot en indledning, en overskrift og en ’rød 
tråd’. Hvert afsnit har sit funktionelle formål i forhold til hele teksten og i forhold til 
tekstens sociale formål. En væsentlig del af en dekonstruktionsproces er også arbej-
det med tekstens semantiske niveau i form af arbejde med kohæsion, og det logiko-
grammatiske niveau i form af arbejde på sætnings-, gruppe- og fraseniveauet (f.eks. 
brug af modalitet og nominalisering).   
 
 
5.4.2.2   Dialogisk konstruktion 
 
En dialogisk konstruktion (joint construction) har to formål: At  lægge det opbyggede 
felt til rette for den skriftlige opgave og at konstruere en tekst, hvor fælles viden om 
feltet indgår; i processen stilladseres og modelleres tekstens sproglige udformning af 
læreren. Denne pædagogiske fase bygger bl.a. på Painters og Grays (se kapitel 3) 
Vygotskyinspirerede pædagogik og forskningsiagttagelser, idet funktionen er at støtte 
elevernes læring. 
 
(…) by providing models of the appropriate language and by structuring and regulating the 
input they provide so children can gradually take over the task of text production. 582  
 
Det som f.eks. forældre gør instinktivt, er at udvide barnets sproglige potentiale ved 
dialogisk at forsyne barnet med det som det ikke kan endnu på egen hånd. Painters 
undersøgelser viser at afstanden mellem den voksnes formåen og barnets ofte er me-
get kort: Det som begynder som dialog mellem forælder og barn, bliver hurtigt bar-
nets monolog. Et vigtigt aspekt af en joint construction er måden at imitere forældres 
eller andre mere kyndiges aktive rolle på. Det er vigtigt her at understrege, at imitati-
onsprocessen ikke er en mekanisk, men en skabende proces. Der er ikke blot tale om 
at imitere sproglige udtryk: Endnu vigtigere i en stilladseringssammenhæng er det, at 
eleverne bliver opmærksomme på faglige måder at tænke på og at løse problemer på 
i samarbejdet om tekstkonstruktionen. Der er, som Dale udtrykker det583 tale om en 
imitation, som er nært forbundet med forståelse af hvad aktiviteten går ud på og hvad 
formålet er med den. I basisformen, som demonstreres i Stellas SPIF, foreslår ele-
verne i klassen ord eller sætninger til den fælles tekst; læreren skriver dernæst - efter 
en forhandlingsrunde om den nøjagtige mening med forslaget – forslaget som det er 

                                    
582 Gray 1987:13, citeret af Hunt 1991:3 
583 Jfr. Dale 1996:44: En given uppgift löses utifrån en samlad uppfattning om uppgiftens 
struktur och de relationer som ingår i uppgiften i förhållande till det ämnesområde uppgiften 
tillhör. Dale sætter – med udgangspunkt i Vygotsky - denne beskrivelse af imitation som ’for-
ståelse’ i modsætning til imitation som ’dressur,’ en efterligning uden indsigt i opgavens formål 
og struktur. Imitation med ’forståelse’ bliver derimod en kreativ genskabelsesproces. 
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eller i udbygget form på tavlen. Læreren har en aktiv rolle i diskussionen i løbet af den 
dialogiske konstruktion, idet hun stilladserer måder at arbejde med sproglige udtryk, 
som eleverne ikke kan konstruere på egen hånd. Lærerens rolle er her også den at 
være ekspert i den form for sprog der anvendes i en særlig genre. Ekspertisen anven-
des til at omformulere og udbygge elevernes bidrag. Dette sker ofte på tre måder, 
som kan karakteriseres multifunktionelt:  
For det første skal eleverne forstå, hvilke sproglige redskaber, de kan vælge for at 
være i overensstemmelse med en hensigtsmæssig tenor, f.eks. i valg af modality.  
For det andet skal de kende de redskaber, de kan vælge for at udvikle deres sprog fra 
et mere mundtligt til et mere skriftligt (mode).  
For det tredje skal begge disse sproglige funktioner realiseres eksperientielt (field), 
f.eks. i form af det, som de australske elever i deres forklaringer til mig kaldte ’at 
pakke nominalgrupper’, dvs. eleverne skal med udgangspunkt i grammatikken vide, 
hvorledes de kan udvide og kvalificere deres ytringer.   
 
Elevbidragene er ofte karakteriseret ved i starten at have et mundtligt præg. Stillad-
seringsprocessen er et middel til at løfte elevens sproglige niveau i en bestemt genre. 
Eleverne inkorporerer disse nye måder at bruge sproget på i deres egen selvstændige 
produktionsfase. ’Kunsten’ for læreren er her at kende elevernes udviklingszone, såle-
des at det ikke bliver hendes egne formuleringer, der kommer til at stå på tavlen i en 
form, som ligger langt over elevernes muligheder. 
 
 
5.4.2.2.1 Lærerforudsætninger  
 
Lærerens forudsætninger for at gennemføre en vellykket dialogisk konstruktion  på er 
ifølge Hunt:584 
 
* at have tilstrækkelig viden om genren  
   (dens struktur og særlige sproglige træk) 
* at have lært et sprog til at tale om sproget (grammatikken) 
* at holde forløbet fokuseret på stilladsering af genren 
* at kende de mest effektive måder interagere med eleverne på 
 
Det sidste punkt har især at gøre med lærerens spørgeteknik. Genrepædagogikken 
differentierer i diskussionen om, hvorvidt en lærer bør bestræbe sig på at aflægge sig 
lukkede spørgsmål og i stedet stille autentiske spørgsmål.585 Hvilke spørgeformer læ-
reren vælger, afhænger af, hvad formålet er med dem, og hvilken funktion den pæda-
gogiske fase – hvor der stilles spørgsmål - har i undervisningsforløbet.  Netop i en di-
alogisk konstruktion befinder lærer og elever sig i en fase, hvor feltopbygningen har 
fundet sted, dvs. søgningen efter ny viden og opbygningen af denne, er i denne om-
gang ’overstået’. I en dialogisk konstruktion er der ikke ét rigtigt svar, men der er hel-
ler ikke et åbent mulighedsfelt. Hunt giver et eksempel på et typisk spørgsmål i en 
dialogisk konstruktion. (T=lærer, C=barn): 
 
T: Okay, which one of these reasons here can we start with? 

                                    
584 1996:5. 
585 F.eks. er dette felt et vigtigt punkt i det såkaldte Peel-projekt, se f.eks. Baird  og Mitchell 
1987 og Baird og Northfield 1992.    
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C. Freeway too busy. 
T. Start with that. Okay. 
T. Which reason word will we use after here? 
C. Finally. 
T. Finally… What other word could we use? 
C. Next. 
T. We could. 586  
 
Spørgsmål af denne type som Hunt kalder guided questions er især relevante når ele-
verne har tilstrækkelig viden eller erfaring med at tage beslutninger om sproglige 
valg. Guided questions indgår i stilladseringsprocessen. Det er ikke ’ledende’ spørgs-
mål,587 men styrede, således at læreren på den måde demonstrerer, hvilke overvejel-
ser eleverne skal gøre sig, når de selv skal i gang med at skrive. Spørgeteknik i en 
dialogisk konstruktion afspejler  selvfølgelig samtidig i høj grad den tenor der fungerer 
i den pågældende klassesamtale. Men målet er ikke kun – som i nydialogismen – 
åbenhed for dennes egen skyld, men dialogen demonstrerer i Vygotskys forstand ud-
viklingen af et design for en faglig tænkemåde hos eleven. Læreren godkender i mo-
daliseret form elevens forslag som et muligt forslag, ikke et korrekt svar på et 
spørgsmål (We could).  
 
Tekstualiseringelement E (figur 33) er i samtaleanalysen kun repræsentreret af en 
enkelt procedurefase.  
 
 
5.4.2.3  Agenda 
 
Agenda er den rekursive fase, hvis funktion det er at orientere eleverne om læremål 
/lærermål både på kort og på langt sigt. Den fungerer også som den fase, hvor ele-
vernes adfærd reguleres, både for at gøre dem opmærksomme på det der skal foregå, 
og for at fordele rollerne (lærer – elever) i forbindelse med det arbejde der skal 
igangsættes.   
 
 
5.4.2.4  Afstandslukning 
 
Afstandslukning er en rekursiv dekonstruktionsfase, hvor læreren strukturerer en in-
teraktion på baggrund af kendskab til, hvad eleverne allerede kan, og hun lukker 
dermed den afstand der er mellem de gældende opgavekrav og elevernes færdig-
hedsniveau. Ifølge Klaus Nielsen (1999) arbejdes der i en afstandslukning med  
 
(…) at sætte en ramme om en given problemstilling, åbne for forskellige muligheder i forhold 
til problemstillingen og lukke afstanden mellem (elevens) aktuelle formåen og vedkommendes 
potentielle formåen igennem støtte fra en mere erfaren professionsudøver.588 

                                    
586 Hunt 1996:6. 
587 ’ledende’ spørgsmål vil jo her sige spørgsmål, hvor læreren har svaret på forhånd og læg-
ger op til at modtage dette fra eleverne. Guided questions er derimod en del af indføringen  i 
faglig tænkning. 
588 Nielsen 1999:171. Ifølge Klaus Nielsen går denne proces i traditionelle, kognitive tilgangs-
vinkler til læring under betegnelsen ’problemløsning’. Men det er Klaus Nielsens pointe, at 
denne’ problemløsning’ eller ’afstandslukning’ skal ses i forbindelse med en længere proces. 
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5.4.2.5   Stilladseringsformater  
  
Stilladseringsformater er de mindste, rekursive, sekundære faser i Stellas SPIF, hvor 
den pædagogiske stilladserings design og progression grundlæggende kan iagttages i 
en dialogisk interaktion. Disse vil blive karakteriseret ved hjælp af Hallidays begreb 
expansion.589 Som sætninger kan være forbundet i et sætningskompleks på tre måder 
som former for udvidelser, dvs. tilføjelser, præciseringer, forklaringer og tids- og 
stedsmæssige lokaliseringer, således kan også et afsnit i en pædagogisk sekvens ud-
vikles, med henblik på at nå de forventede pædagogiske og læringsmæssige mål. Hal-
liday og Matthiessen forklarer disse udvidelsesmuligheder, elaboration, extension og 
enhancement 590 således: 
 
When further detail is given in a picture of a magnifying glass, this is elaboration; where two 
frames are joined to form a continuous picture, this suggests extension; otherwise, consecu-
tive frames display a relation of enhancement. But in all cases the representation is pictorial 
throughout.591 
 
Det vil blive vist, at stilladseringsgenren med hensyn til valg af expansion følger en 
række bestemte designs, her kaldet stilladseringsformater. Former for expansion kan 
således kombineres og indtage specifikke dialogiske mønstre i stilladseringsprocessen. 
To mønstre er karakteristiske for en stilladsering: (+ ∧ =) og variationen (+ • x ∧ =).  
Stilladseringen kan i klasserumssamalen iagttages ud fra det triangulære perspektiv, 
’fra oven’, ’fra neden’ og ’fra siden’592: Stilladseringsformatet kan da ’fra oven’ betrag-
tes i form af den beskrevne triadiske figur,593 hvor differensen/afstanden projicerer594 
en expansion; dialogen udvikler og kontekstualiserer denne, men afgrænser og præci-
serer denne i overensstemmelse med zonen for nærmeste udvikling.  Klasse-
rumstekstens elementer og faser fungerer således med henblik på at nå en række 
pædagogiske formål, som ikke er lukkede omkring produktionen af et enkelt produkt, 
men som er åben mod udviklingen af elevernes fortsatte sproglige udvikling. Med ud-
gangspunkt i konteksten kan et SPIF således betragtes som et stillads, hvor det er 
elevernes formuleringer af egne erfaringer om et fælles engagerende felt, som bliver 
den grundlæggende extension af feltet (+); lærer og elever elaborerer herefter feltet i 
overensstemmelse med de pædagogiske mål som her er øvelser i en specifik genre-
skrivning. Enhancement (x) fungerer i kontekstualiseringsprocessen og opbygger, ud-
vikler og præciserer det differencierede videns- og holdningsgrundlag som teksten 
skal udfolde sig på. Elaboration (=) er i de analyserede eksempler ofte en lærerfunk-
tion, idet expansion her fungerer i to spor: Dels med henbik på at udvide/udvikle ek-
sempler fra eleverne, definere dem og formulere dem i en skriftlig form som er i over-
ensstemmelse med genren (retningsfastholdelse), dels samtidig at reducere elevernes 

                                    
589 Halliday 1994:219. 
590 Den danske oversættelse af enhancement (Andersen 2001) cirkumstantion foretrækkes 
her. 
591 Halliday & Matthiessen 1999:106. 
592 Halliday og Matthiessen 1999. 
593 Figur 11, side 75. 
594 jfr. Hallidays begreb projektion. Christie anvender begrebet i sin beskrivelse af forholdet 
mellem et fagligt vidensfelt og et pædagogisk (om- genplaceret) vidensfelt, jfr. kapitel 3 og 5. 
Med Kress’ differencebegreb anvendes projektionsbegrebet her – omend ligeså metaforisk som 
hos Christie – til at udtrykke forholdet mellem elevers og læreres forforståelse og den tekst der 
konstrueres i klassen (samtalen, teksten på tavlen og senere, den selvstændige konstruktion). 
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frihedsgrader595 med henblik på den løbende stilladseringsproces (herunder feedback) 
også i de efterfølgende opgaver, som eleverne løser på egen hånd. Set ’fra oven’ er 
de to registre, det instruktionelle og det regulerende register sammenfaldende. 
 
Set ’fra siden’ fungerer stilladseringen i den holistiske sammenhæng som en demon-
stration (modellering) af måder at løse problemer på og samtidig som en støtte af 
elevens fornemmelse for formålet med arbejdet (frustrationskontrol). Set ’fra neden’ 
fungerer stilladseringsformatet som en specifikation af de nævnte formål. Konstrukti-
onen af leksikogrammatikken bliver til i kommunikationssituationen omkring den 
tekst, eller det tekststykke som lærer og elever har skrevet sammen. Hensigtsmæs-
sige leksikogrammatiske valg foretages således ikke i overensstemmelse med en de-
kontekstualiseret regelgrammatik men i overensstemmelse med genre- og register-
valg.  
 
Analysen af lærerens expansion-strategier vil i analysekapitlerne (men ikke i selve 
analyserne i Appendiks IA) også i analysen af Transitivity blive demonstreret på grup-
pe- og fraseniveau, dvs. på det grammatiske niveau under sætningsniveauet.  
 
I nedenstående figur 33 fremstilles oversigten over den multifunktionelle analyse af 
Stellas SPIF, som karakteriserer dette som en stilladseringsgenre.596  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
595 Jfr. kapitel 3.3.2. 
596 ∧ betyder ’efterfulgt af’; ( ) betyder ’valgfrihed’; og  •  betyder ’normalt, men ikke altid ef-
terfulgt af’; [ ] angiver en rekursivitetszone;  angiver de sekundære faser der indgår i eks-
pansionsfasen. Forholdet mellem det grundlæggende stilladseringselement og denne makro-
genre betragtes som et projektionsforhold  (idé) og noteres derfor som (1 – ’2). Jfr. Nøgler til 
kodning i afsnit x-xv. 
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Curriculumgenres: OPGAVEORIENTERING       ∧  OPGAVESPECIFIKATION  ∧   OPGAVE 
Elementer:  
 
Kontekstualisering A   ∧           B                 ∧  Tekstualisering [A ∧ B ∧ C ∧ D ]    ∧    E 
(Feltopbygning) 
 
 
OPGAVEORIENTERING 
 
Elementer: 
 Kontekstualisering  (Feltopbygning) A ∧ B 
 
Faser:    
   A: DEFINITION  [ Afstandslukning • Expansion   =  ]   
 
   B: EKSEMPLER  [(Agenda) ∧ Expansion + ]   
 
 
OPGAVESPECIFIKATION : 
 
Elementer: 
   Tekstualisering      [A  ∧ B  ∧ C ∧ D]    
 
Faser: 
A:   Dialogisk konstruktion  Modellering af argumentstruktur  
 
B:   Dialogisk konstruktion     Argumentkonstruktion 
  
C:   Dialogisk konstruktion   Paragrafkonstruktion  

D:   Dekonstruktion     Tekstkonstruktion: Metasproglig elaborering       
 
Sekundære faser: Stilladseringsformater: [Agenda • (Afstandslukning)  
               ∧ Expansion  + ∧ x • =   ] 
 
OPGAVE  
 
Element  
   Tekstualisering E 
   Selvstændig konstruktion  
   procedure  ∧ essayskrivning ∧ produkt • (draft ∧ evaluering ∧ final draft) 
 
 
Figur 33   Stellas SPIF som stilladseringsgenre. 
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5.4.2.6   Tidsdimensionen 
 
En situationskontekstuel tidsdimension udfolder sig forskelligt i faserne. I agendafa-
serne f.eks. er den en del af selve handlingen hvor læreren styrer den nutidige og 
fremtidige aktivitet. I afstandslukningsfaserne er tidsdimensionen en bagudrettet re-
fleksion, hvor læreren sammen med eleverne rekonstruerer tidligere erfaringer med 
stoffet. Halliday beskriver hvorledes grammatikken konstruerer tre tidsplaner, ekspe-
rientiel tid, interpersonel tid og tekstuel tid: 
 
Experiential time is time as feature of a process: its location, its duration or its repetition rate 
in some real or imaginary history. Interpersonal time is time construed between speaker and 
listener: temporality relative to the speaker-now, or usuality as a band of arguable space be-
tween positive and negative poles. Textual time is time relative to the current state of the dis-
course: ‘then’ in the text’s construction of external reality, or in the internal ordering of the 
text itself. Very often only the overall context will suggest which of the three is being fore-
grounded in a particular prepositional construction.597 
 

 
5.5 Resumé 
 
Formålet med dette kapitel har været at præsentere de kontekstuelle forhold for Stel-
las SPIF. Overordnet blev forløbet beskrevet som en curriculum macrogenre i Christies 
definition af denne, og det blev præciseret hvorledes en curriculum macrogenre i den-
ne afhandling betegnes en stilladseringsgenre, fordi opbygningen af genrens elemen-
ter og faser tilsammen fungerer som en synoptisk komponeret stilladseringsproces. 
Denne stilladseringsproces blev beskrevet som værende i overensstemmelse med 
genrepædagogikkens teori og praksis i form af en tilpasset Teaching-Learning-Circle 
(jfr. kapitel 2).  Dernæst  præsenteredes situationskonteksten for Stellas SPIF  med 
udgangspunkt i de tre registervariabler field, tenor og  mode. Og endelig redegjordes 
for stilladseringsgenrens elementer, primære og sekundære faser som udgangspunkt 
for den multifunktionelle analyse.  
I Stellas SPIF indgår den traditionelle fase dekonstruktion som indledning til feltop-
bygningen ikke. Men dekonstruktion af diskussionsgenren har fundet sted på et tidli-
gere tidspunkt i klassen. Feltopbygningen er ikke fagligt specifikt defineret, men tager 
udgangspunkt i at aktivere og udbygge elevernes personlige viden, erfaringer og for-
forståelse om feltet, ligesom læreren bidrager med denne opbygning samtidig med at 
feltet defineres med henblik på diskussionen.  
I beskrivelsen af elementer og faser tilføjedes nogle faser som ikke indgår i den au-
stralske Teaching-Learning-Circle. Den ene fase kaldes i denne afhandling for Af-
standslukning og betragtes som en processuel vigtig del af stilladseringen. Desuden 
præsenteredes en række sekundære faser, stilladseringsformater. Disse faser repræ-
senterer de mindst observerbare træk ved denne stilladseringsgenre, idet deres for-
mål og struktur er konkret at udvikle elevernes sprog. Beskrivelsen af disse processer 
foretages med udgangspunkt i Hallidays begreb expansion.       
 

                                    
597 Halliday 1994:161. 
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I de følgende kapitler vil elementer, primære og sekundære faser blive analyseret me-
tafunktionelt. Den første og grundlæggende analyse er analysen af den tekstuelle di-
mension. 
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     Den tekstuelle dimension: 
     Stellas SPIF 
 
 
 
6.1 Indledning 
 
Analyse af Theme og Information Structure i Stellas SPIF i dette kapitel er den del af   
den multifunktionelle analyse, hvis formål det er at påvise den genremæssige struktur 
og pædagogiske funktion med hensyn til dens tekstuelle organisering.  Analysen af 
Theme underbygger lingvistisk påstanden om, at det analyserede skrivepædagogiske 
forløb har  særlige element- og fase-opdelinger som curriculum macrogenre og der-
med stilladseringsgenre; hvis fremstillingsform er talt sprog, face-to-face, og som 
fremtræder i realtid og -rum i klasseværelset. THEME og INFORMATION STRUCTURE 
bidrager desuden til at belyse de regulative og instruktionelle registres funktionsmu-
ligheder, og Theme-mønstre kan således i høj grad belyse genrernes særlige pædago-
giske iscenesættelse. 
 
Alle sætninger i Stellas SPIF er analyseret for Theme og Information Structure, (se 
Appendiks IAi), men på grund af informationsmængden kan alle sætninger og faser i 
forløbet ikke fremstilles i dette analyseafsnit.  I stedet for er alle faser markeret i 
transskriptionerne, og de afsnit som udgør vigtige og karakteristiske  led i genrernes 
udviklingsforløb, vil blive præsenteret og diskuteret som helhed i dette analyseafsnit. 
Da fokus i kapitlet er de karakteristiske, anvendte stilladseringsstrategier i dette au-
stralske SPIF, udvælges en række faser som repræsentative, idet pågældende faser 
på baggrund af en lingvistisk analyse er typiske for den pågældende klasse af faser. 
Sætningerne er nummererede i overensstemmelse med det transskriberede materiale 
(i Appendiks IAi).  
 
 
6.2 Valg af Theme – Udviklingsmetode 
 
 
THEME er blevet identificeret med en teksts udviklingsmetode.599 Peter Fries har de-
monstreret  at 

                                    
599 Method of Development. 

Kapitel 6 
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(…) if the themes of most of the sentences of a paragraph refer to one semantic field (say loca-
tion, parts of some object, wisdom vs. chance etc.) then that semantic field will be perceived 
as the method of development of the paragraph.600 
 
Og mens analysen af enkelte Themes kun afdækker  den lokale kontekst for hver sæt-
ning, afdækker undersøgelsen af thematiske progressioner gennem hele teksten noget 
om denne teksts overordnede tekstuelle udviklingsmetode. 
 
I klasserumssamtalen mellem lærer og elever i Stellas SPIF er der to mulige udgangs-
punkter: Det der skal skrives om, emnet, hentet fra erfaringens verden, det ekspe-
rientielle Theme og tekstens verden, som emnet skal udfolde sig i, det semiotiske 
Theme. I Stellas og Shirleys SPIF er der også første og anden persons Themes, nemlig 
i de faser, hvor lærer og elever interagerer i deres samtale om de to verdener. Dette 
Theme kunne kaldes for positionelt Theme, 601 men er i analyserne noteret under det 
eksperientielle Theme, som det naturligvis er en del af.   
 
Der er to karakteristiske overordnede udviklingsmetoder i Stellas SPIF, som hver 
knytter sig til genrens elementer: Kontekstualisering (feltopbygning) og tekstualise-
ring. Hvert element har sit specifikke formål i stilladseringsgenren. I hvert element 
foregår stilladseringsprocessen på grundlag af dennes distinktive træk, som er blevet 
beskrevet som difference-dialogicitet-udviklingszone. Det regulative register er frem-
trædende i selve den pædagogiske struktur og dermed i lærerens introduktion til gen-
nemførelse og afslutning af det enkelte element. I selve konstruktionen af det vi-
densfelt, som det enkelte SPIF skal udfolde, er dette som nævnt dels i to instruktio-
nelle registre i de australske SPIF, dels emnet der skal skrives om, som i Stellas SPIF 
er elevernes kompetencefelt, dels arbejdet med teksttypen (diskussion, filmanmel-
delse), som delvis er lærerens kompetenceområde.  
 
 

6.2  Theme : Kontekstualiseringselementets faser   
 
Som vist i figur 33 har kontekstualiseringselementet (feltopbygningen) følgende fase-
struktur: 
 
Feltopbygning A: Definition [Afstandslukning ∧ Ekspansion =  ] ∧ Feltopbygning B: 
Eksempler [Agenda ∧ Ekspansion + ] 
 
I den følgende analyse er udvalgt en række faser og sekundære faser der karakteri-
serer Stellas stilladseringsstrategier, således som de realiserer det grundlæggende 
stilladseringsformat udviklingszone, difference og dialog, som vist i figur 12, kapitel 2. 
I analysen er processes placeret i et særligt felt for overblikkets skyld. Det giver mu-
lighed for også i det thematiske skema allerede at gøre nogle iagttagelser omkring de 
øvrige metafunktioner, ligesom det her giver en klarere læsning af, hvornår informati-
onsfokus ligger på processes.  

                                    
600 Fries 1983:135. 
601 Udtrykket ‘positionelt Theme’ er min betegnelse. Udtrykket giver kun mening thematisk, når 
det anvendes i en beskrivelse af klassesamtalens udviklingsmetode, f.eks. karakteristisk i pro-
cedurefaserne i alle de analyserede SPIF. 
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6.2.1   Feltopbygning A: Afstandslukning  
 
At indlede med en fase som afstandslukning direkte er måske nok usædvanligt, idet 
en eller anden form for procedurefase ofte indleder enhver undervisningstime. Valget 
her er dels udtryk for at der er tale om en voksenklasse, der ikke har behov for nogen 
form for ’temperering’ eller regulering før start; dels udspringer starten på klasse-
samtalen af den situation at eleverne allerede inden lærerens ankomst er i gang med 
en diskussion om emnet, og læreren indgår derfor direkte ind denne og starter klasse-
samtalen ved at hæve stemmen, så alle kan høre det. Den indledende fase er også 
udtryk for at eleverne på forhånd er velorienteret om, hvad der skal foregå i den på-
gældende time, og derfor på forhånd er ’tunet’ ind på både emne og formålet med he-
le forløbet. 
Afstandslukningsfasen er en rammesætningsfase, hvor der sættes en ramme for, hvad 
der er centralt i den givne situation. Rammesætningen er en social proces,602 som in-
debærer en afgrænsning af problemerne i en retning, som giver mening, og som mu-
liggør videre interaktion. Dermed afgrænses og defineres den kontekst, i hvilken for-
skellige individuelt formulerede fænomener formuleres i en fælles problemopstilling. 
 
Stella anvender elaboration og Token-Value-strukturen, =603 som designprincip i ar-
bejdet frem mod selve tekstarbejdet. Det er en ideel struktur til at illustrere bevæ-
gelsen fra detaljerne i elevernes (og lærerens egen forforståelse) mod en abstrahe-
rende, klassificerende formulering af Point. Token-Value er en semiotisk struktur her, 
som ikke kun begrænser sig til identificerende relationelle processer. Og den fanger 
den semiotiske aktivitet, der foregår i dette SPIF. Elaboration kan tilføjes extension for 
med et eksempel at profilere feltets egenart. 
 
Fasen afstandslukning  i Stellas feltopbygningselement A opbygges som genren defi-
nition. Genren har det formål, at aktivere gruppens forforståelse omkring det felt, der 
skal opbygges fælles viden om, samt præcisere feltet begrebsmæssigt. Forforståelsen 
hentes både i elevernes egen livserfaring og i det arbejde der tidligere er foregået i 
klassen omkring diskussion af familieformer. 
 

 Theme  Rheme/New 
 tekstuel inter-

perso-
nel 

eksperien-
tiel 

semio- 
tisk 

(process)  

 Afstandslukning 
1  Did 

fin 
you  (SAY)  

2   your family  
 

EXTENDED?  
 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A father, mother and  
children, uncle 

4  Shall 
fin 

we  (have) 
 

A DEFINITION  OF [[WHAT WE 
MEAN BY AN EXTENDED FAM-

                                    
602 Klaus Nielsen ibid: 163-64. 
603 Denne eksperientielle struktur betragtes her som tekstuelt design, dvs. som central i  
tekstens udviklingsmetode. 
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 ILY]]  
FIRST 

5      Yes 
6   In Australia 

[the 
houses] 

 (are)  SMALL 

7 and 
struc 

 they  (are  
MADE) 

FOR A FAMILY GROUP 
[[THAT WE CALL A NUCLEAR 
FAMILY]]  

8 wh-  -ich  (CONSISTS) OF MOTHER AND FATHER AND 
TWO CHILDREN AND MAYBE A 
CAT AND A DOG. 

9     (SEE) 
 

THAT LITTLE PICTURE WITH 
THE FAMILY ON THEIR OWN? 

      [students nodding] 
10   Students  (NOTICED) 

 
it THE OTHER DAY ON THE 
INTERNET.  

  =  
11      Mother, father, two children, a 

cat and a dog and POSSIBLY 
Auntie, POSSIBLY 
grandmother, 

12   I  (‘m NOT) 
 

SURE 
 

13 but 
struc 

 that  (‘s) 
 

THE FAMILY, THE FAMILY ON 
THAT LITTLE PICTURE 

14   That  (‘s) A NUCLEAR FAMILY 
15   it  (‘s) 

 
JUST NUCLEAR, JUST A SMALL 
GROUP OF PEOPLE 

16   it  (‘s NOT) EVERYBODY’S FAMILY. 
 +      
17   We  also 

(have) 
 

MANY SINGLE PARENT FAMI-
LIES 

18   You  (can  
have) 
 

BLENDED FAMILIES  

19 where  two people 
[[married to 
a previous 
person]] 

 (come) TOGETHER 

20   That  (‘s) 
 

[[WHAT WE’VE LOOKED AT]] AS 
AN EXAMPLE 

21  But 
struc 

 you  (can  
also  
have) 

 
EXTENDED FAMILIES 

 =      
22 and 

struc 
 it…extended  (means) BIG, BROAD, STRETCHING OUT 

23   The  
sorts of 
cultures  
[[that 
have  

 (are) 
 

CHINESE CULTURE, VIETNAM-
ESE CULTURE, 
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extended 
families]] 

24   I  (‘m not) 
 
 

SURE ABOUT AFRICAN CUL-
TURE…  
GREEK CULTURE AND IRANIAN 
CULTURE, PERSIAN CULTURE. 

25  Did 
fin 

I  (SAY) THAT? PERSIAN CULTURE? 

 
Eleverne thematiseres (’you’, ’your family’), og læreren thematiserer sig selv, samt 
vælger sig selv som den, der definerer og klassificerer det sammenbragte stof om 
emnet: (’we’) som lægger op til, at feltopbygningen er en fælles brainstorm, som dog 
skal styres et sted hen. Udgangspunktet for den fælles brainstorm om ’storfamilien’ 
sker ved at Stella fra starten i valg af markeret Theme (6  In Australia), der således 
stilles i modsætning til ’your family.’ Stella gør med valget af dette markerede Theme 
to ting, idet hun i dialogen dels udvikler elevernes sprog og begreber om  familiefor-
mer i en abstraherende form, som optræder i New, dels skaber hun en difference som 
udgangspunkt for den videre klassifikation og den efterfølgende dialog i gruppen. I 
Rheme optræder ’SMALL’ som differencens grundlag og grundlaget for hendes defini-
tion af kærnefamilien, som afslutter afstandslukningsfasens første del med Point i en 
Token-Value-struktur: 
  
(12-14) ’That/ that/it (’s) the nuclear family.’   
 
Udviklingsmetoden er i dette afstandslukningsafsnit klassificerende, en metode der 
udvides i to efterfølgende extension-faser. Begge faser indledes med en ny distinktion 
og dermed således en ny difference som udgangspunkt for feltopbygningen. Udvik-
lingsmetoden foregår i Stellas fremstilling her i en zigzag-struktur: ’A NUCLEAR FA-
MILY’ i New bliver Given i første sætning i en extension: (’it’). Stella afstandslukker 
dernæst igen til elevernes viden om ’single parent families’ og ’blended families’, som 
klassen (’we’) netop har arbejdet med. Token-Value-strukturen afslutter også den sid-
ste extension-fase (the sorts of cultures are…) hvor der i New anføres eksempler på 
kulturer, dog med en zigzagbevægelse tilbage til læreren som personlig klassepartici-
pant (’I’), som oven i købet lægger op til en efterfølgende åben debat med informati-
onen ’I’m NOT SURE.’ Også det mere upræcise udtryk ’the sorts of cultures’ (i stedet 
for bare ’the cultures’, viser, at Stella med dette valg klassificerer uden at udtømme 
emnet. Det regulative register og instruktionelle register må her siges at være sam-
menfaldende i Stellas klassificerende bevægelse, hvor hun på én gang, får banet vejen 
for en udvikling, afgrænsning og præcisering af, men også for en åbning for det, som 
skal være diskussionens emne. På tekstniveau kan man sige, at fasen kommer til at 
fungere som hele forløbets overordnede Theme: Macro-Theme.  
 
 
6.2.2  Feltopbygning B:  Extension + (∧ Elaboration =) ∧ Enhancement x 
 
Feltopbygningselementet B (eller åben feltopbygning), viser et skift med hensyn til 
fasernes Theme og Information Structure. Hvor feltopbygningen i de foregående faser 
thematiserede differencen mellem eleverne ’you/your family’ og ’In Australia’, samt 
identificerede diskussionens emner i bevægelsen Theme – New, udvikler feltopbygning 
B sig i en række expansion-faser, der nu thematiserer elevernes viden med ud-
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gangspunkt i en række Wh/topical Themes. Stella regulerer med disse spørgsmål felt-
opbygningen, ligesom også brugen af vokativer understreger, hvorledes hun regulerer 
elevernes taleskift.  
 
Pædagogikken i denne strategi har også to formål, dels at åbne for elevernes viden, 
dels at modellere sproglige udtryksformer for eleverne og opfordre dem (som jo er 
ESL-elever) til at overtage de nye udtryk og vendinger om det aktuelle emne.  Stellas 
stilladseringsstrategi i denne åbne feltopbygning følger de enkelte faser rekursivt i en 
bestemt expansion-struktur. I skemaet er semiotisk Theme gråtonet. Her er feltet 
tomt. I disse expansion-faser af Stellas åbne feltopbygningselement er det ikke tek-
sten, men elevernes egen viden og erfaringer, der bringes på banen i en åben, ucen-
sureret diskussion. Wh-spørgsmålene er åbne, og elevernes svar gentages ofte såle-
des, at den valgte Information Structure også gentages, undertiden helt uden ændrin-
ger. Theme-mønstre som i den foregående fase var positionelle er her udskiftet med 
Themes der repræsenterer forskellige kulturelle livsformer – og lærerens opfølgning. 
Det er ikke længere den personlige familie, men landet eller kulturen der er samtalens 
Point (37 ’What about IN AFRICA?’). De efterfølgende Themes er derfor ‘they’ eller 
‘there’ eller som de sidste markerede Themes (68 ’In my country’). Expansion udfolder 
sig som en ekstension + uddybet med en række enhancements. Som extension ad-
derer eleverne et muligt felt, der kan indgå i den fælles opbygning af feltet, som de 
øvrige deltagere kan hente ideer fra. Samtidig tilføjer, udvider og præciserer Stella 
elevernes sprog undervejs. 
 

 Theme  Rheme/New 
 tekstuel interperso-

nel 
eksperien 
tiel 

semiotisk (process)  

 + 
37  Barihu, 

what about 
Wh/top 

   
 

IN AFRICA? 
 

38  What about 
Wh/top 

   
 

IN AFRICA?  
 

39  Your family, 
is 
fin 

it   AN EXTENDED FAMILY 
 

40 where  a lot of people 
[[who are re-
lated]] 

 (live) TOGETHER or CLOSE to 
each other? 

41  Yes 
pol adj 

they  (live) CLOSE 

42   They  (live) CLOSE BY. 
43  Yes 

pol adj 
    

 =      
44 Yes well 

cont 
 that  (‘s) 

 
[[WHAT WE WOULD CALL 
AN EXTENDED FAMILY]] 

 
Strukturen (+) ∧ (=) uddybes åbent og frit med input fra både Stella og eleverne i 
form af enhancements (x). I den efterfølgende enhancement udvikler Stella feltet 
yderligere ved at konkretisere under hvilke omstændigheder (tid/sted/måde osv.) en 
storfamilie lever. Theme-mønstrene er de samme som i extension-fasen, men den nye 
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viden udvikles  metodisk i dialogen mellem lærer – elev og mellem Theme (they) og 
New. Men diskussionen holdes på sporet af Stellas klassificerende, definerende styring 
af denne =.  
 

 x       
45 and 

struc 
 they  (may  

often  
live) 
 

IN THE SAME BUILDING 

46  Yeah 
pol adj 

   IN THE SAME HOUSE 

47  Yes 
pol adj 

   IN THE SAME HOUSE 

48  Some 
times 
mood adj 

there  (live) 
 

MOTHER, THE MOTHER, 
FATHER AND THE 
CHILDREN. 

49  Some 
times 
mood adj 

they  (have) AN APARTMENT 

50 Yes 
cont 

    AN APARTMENT 

51   They  (have) 
 

AN APARTMENT ON 
THE FIRST FLOOR 

52 Yes, oh 
cont 

    
 

A WHOLE APARTMENT? 

53 I see so 
cont 
struc 

 there  (‘re) 
 

DIFFERENT PARTS OF 
THE HOUSE? 

54  Yeah, ex-
actly! 
pol adj 
mood adj 

    

 =      
55   That  (‘s) 

 
A VERY GOOD EXAMPLE 
OF AN EXTENDED FAMILY 

56   That  (is) 
 
 

VERY DIFFICULT FOR 
PEOPLE TO LIVE LIKE 
THAT SITUATION HERE 
IN AUSTRALIA 

57 so 
struc 

 what  
happens 

 
 

(is)  

58   they  often  
(buy) 

A HOUSE 

59 or 
struc 

 they  (move) INTO THE HOUSE 

60 and 
then 
struc 

 there  (‘re) MANY PEOPLE IN ONE 
ROOM 

 
Denne enhancement har således den funktion at bruge elevernes viden til dels at kon-
kretisere og differentiere feltet, dels – igen – til i samme bevægelse at konkretisere og 
differentiere og modellere den sproglige formulering. Efterfølgende enhancement viser 
den samme bevægelse, som stadig er en udvikling af den indledende extension-fase. 
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Stella venter tilbage til forholdet mellem de forskellige kulturer og den australske kul-
tur, og denne difference er atter udgangspunktet for dialogen her: At Stella i høj grad 
bevæger sig i elevernes nærmeste udviklingszone viser elevinputtet, som kommer til 
at udgøre enhancement her. (Stellas SPIF, Theme 61-70) 
 

 x      
61   if they  

have  
money 
[they] 

 
 
 
 

 (can  
BUY) 

 

62     (buy)   A BIGGER HOUSE 
63 or 

struc 
 they  (buy)   HOUSES IN THE SAME 

STREET 
64  Exactly 

yes! 
mood adj 
pol adj 

    

 x    
65  How many of 

you 
wh/top 

  (have) 
 

FAMILY LIVING IN A 
HOUSE NEAR BY TO 
YOUR HOUSE? 

66  Anyone? 
wh/top 

    

67  No 
pol adj 

    

68 But 
struc 

 in my  
country 

 
 

 BOTH IN THE SAME 
STREET 

69 But 
struc 

 in your  
country 
[you] 

 
 
 

(could  
live) 

IN THE SAME STREET? 

70  Yes 
pol adj 

   
 

AUNTIE,GRANDMOTHE
R, UNCLE 

 
Denne rekursive struktur i feltopbygningen: extension (elevinput adderende hinanden) 
– enhancement (cirkumstantielt udvidelse af inputtet) illustrerer således tekstuelt pæ-
dagogikkens udviklingsmetode; hvorledes Stella på grundlag af det grundlæggende 
stilladseringsformat  opbygger og udvikler felt og sprog i én akkumulerende bevægel-
se.   
 
 
6.2.3  Expansion: Elaboration og Hyper-New 
 
En helt tilsvarende thematisk struktur har den afsluttende elaboration i feltopbygning 
B. Denne fase identificerer og opsummerer den diskussion, der netop er foregået og 
afstandslukker hermed feltopbygningen. Her udvikles New i de foregående faser til det 
afsluttende Hyper-New:  
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 Afstandslukning  
96 
 

Well 
cont 

 that  (‘s) [[WHAT WE MEAN ]] 

97 
 

when  we  (are 
talking) 

 
ABOUT AN EXTENDED FAMILY 

98 for 
struc 

 It  (‘s) 
 

DIFFERENT TO A BLENDED 
FAMILY,  

99      DIFFERENT TO A NUCLEAR 
FAMILY, 

100      DIFFERENT TO A SINGLE PAR-
ENT FAMILY. 

101   It  (‘s) ANOTHER GROUPING OF PEO-
PLE. 

102  Yeah. 
pol adj 

    

103 And 
struc 

 it  (‘s) 
 

USUALLY A LARGE NUMBER OF 
PEOPLE. 

 
Den forudgående dialog hvor Theme - New – mønstrene har været ’they’ og en lang 
række nye omstændigheder omkring definitionen af, hvad en storfamilie er, opsum-
meres (=) i denne fase med samme Theme-mønstre som den indledende elaboration-
fase. Det er Token-Value-strukturen der her er udviklingsmetoden, og det er nu ’we’ 
(ikke forskellen mellem kulturerne længere, men ’os’ der nu i fællesskab har diskute-
ret os frem til ordets betydning via erfaringsudveksling) og det er ’it’ (storfamilien), 
som i meddelelsesstrukturen nu defineres opsamlende i et Hyper-New. 
 
 

6.3  Theme: Tekstualiseringselementets faser  
 
Som vist i figur 33 består tekstualiseringselementet, ligesom feltopbygningen, af to 
grundlæggende faser, som udvikler sig skiftevis i forløbet. Med begreberne dekon-
struktion og dialogisk konstruktion (’joint construction’)  hentet fra genrepædagogik-
ken kan tekstualiseringselementet siges at have to forskellige udviklingsmetoder med 
to forskellige men nøje forbundne pædagogiske formål. Dekonstruktionsfaserne er af-
standslukkende og ekspanderende faser, hvor læreren spiller en fremtrædende rolle. 
Når dekonstruktionsfasen overvejende ligger i begyndelsen af et forløb, er det regula-
tive register dominerende, idet en grundlæggende genremodel de- eller rekonstrueres 
sammen med eleverne med henblik på at skabe en klar, fælles forståelsesramme for 
arbejdet med genren både i klassesamtalen og i den efterfølgende selvstændige kon-
struktion. Når dekonstruktionsfasen ligger senere i forløbet, er det instruktionelle regi-
ster dominerende, idet dekonstruktionen her foretages på de fælles konstruerede tek-
ster eller på andre autentiske tekster, samtidig med at der ofte indgår en metasproglig 
elaborering i forbindelse hermed.  
På den måde dannes der med dekonstruktionen en forudsætningsfyldt platform for 
den dialogiske konstruktion på klassen og senere er den fælles konstruerede tekst ud-
gangspunkt for en ny række dekonstruktionsfaser. Begge forløb bygger op til ele-
vernes selvstændige skrivning.  
 
Tekstualiseringens fase A har på en måde lighedspunkter med feltopbygningens A-
fase, idet denne fase fungerer som model (Macro-Theme) for de efterfølgende aktivi-
teter. Hvor A-fasen i feltopbygningen definerede og klassificerede feltet, skabes der i 
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den dialogiske konstruktion A en lignende klassifikation, nemlig af de to argumentty-
per der skal indgå i diskussionsgenrens grundlæggende form: Argumenter der angår 
fordele samt argumenter der angår ulemper ved storfamilien. Fasen er en dialogisk 
konstruktionsfase, for den har samme struktur og samme formål som de efterfølgende 
faser, men adskiller sig fra dem ved at være den første og dermed en model for ele-
vernes eget arbejde. Da eleverne har prøvet dette en gang tidligere, er denne dia-
logiske konstruktion hurtigt overstået. 
 
Ligesom i feltopbygningselement B er de dialogiske konstruktionsfaser (B- og C-faser) 
karakteriseret ved, at eleverne spiller den afgørende rolle med hensyn til arbejdsfeltet. 
Lærerens rolle i den dialogiske konstruktion er at udvikle sprog og felt i en semiotisk 
kontekst, fra en mere mundtlig, hverdagslig præget udtryksform til en skriftlig – til-
nærmende akademisk – essayform. Forskellen på de to processer i genrepædago-
gikken er, at de begge er tekstualiseringsprocesser; dekonstruktionsprocessen træk-
ker forbindelserne bagud til elevernes forforståelse og stilladserer en udvikling i form 
af en metasproglig elaborering. Denne kan ske i form af en analyse af genrens ske-
matiske struktur og genreelementernes grammatik, eller det kan ske som hos Stella i 
de metasproglige elaborations-faser i den afsluttende samtale om sammenbinding af 
paragraffer til tekst. Det kan undertiden være svært at afgøre kategorisk om en mo-
dellering er et led i en dekonstruktion eller dialogisk konstruktion, især, som i Stellas 
SPIF, hvor Stellas modellering faktisk foregår hurtigt, og hvor eleverne har den nød-
vendige viden til selv at formulere eksempler på de to argumenttyper. Fasen ligner de 
repeterende dekonstruktionsfaser der kan iagttages i Shirleys SPIF (se efterfølgende i 
kapitel 10), hvor eleverne dog har behov for langt mere hjælp. Betegnelsen er derfor 
fastholdt her for Stellas vedkommende også. 
 

 Agenda  
151 Now 

cont 
 what  

I’ll do 
 
 

(is)  

152   I  (‘ll go) 
 

AROUND EACH GROUP and 
get one benefit 

153 and 
struc 

 I  (‘ll go) 
 

around AGAIN and maybe a  
third time 

154 so 
struc 

DON’T 
fin 

  (REPEAT) A BENEFIT 

155 if 
struc 

 you  (‘ve al-
ready 
got) 

 
it WRITTEN DOWN on the 
board 

156 and 
then 
struc 

 we  (‘ll do) 
 

the DIFFICULTIES 
 

 
I tekstualiseringselementet indgår en rekursiv sekundær fase, agenda, som har den 
funktion at definere arbejdsform og roller for efterfølgende aktiviteter.  
Stella thematiserer sig selv (151-53 ’I’) som den der styrer gruppen (155 ’you’) og 
samler ind som forudsætning for den fælles (156 ’we’) efterfølgende aktivitet. Også 
imperativet (154 ’don’t (repeat)’) understreger Stellas regulerende rolle i processen. 
Imperativer optræder thematiseret i Stellas SPIF udelukkende i agendafaser, i af-
standslukningsfaser og enkelte gange i dekonstruktionsfaserne, mens imperativer er 
helt fraværende i feltopbygningen og de dialogiske konstruktionsfaser.  
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6.3.1  Dialogisk konstruktion 
 
De dialogiske konstruktionsfaser udgør den længste del af Stellas SPIF. I de dialogiske 
konstruktionsfaser thematiseres eleverne individuelt (som repræsentant for grupper) 
og teksten (der som udgangspunkt er elevernes forslag til teksten). Det regulative 
register er fremtrædende dels i Stellas rolle som ordstyrer, der leder gruppernes frem-
lægninger, dels som den, der sprogligt modellerer og ekspanderer elevernes forslag. 
Det instruktionelle register ’projekteres’ og thematiseres i disse som semiotisk Theme.  
Expansion foregår først i to bevægelser, først ekstensivt (nyt elevinput +) og der-
næst elaborerende =. Men dette er ikke nok. Yderligere ekspansion sker i form af en 
cirkumstansionsfase x. En sådan indeholder ofte en række Wh-Themaer 
(How/What/Why), der jo er karakteriseret ved at være en kombination af et interper-
sonelt og et eksperientielt Theme. Herefter resten af sætningen kan elaboreres i fæl-
lesteksten. Stella henter materialet i elevens sætning, formulerer den præcist og kor-
rekt og skriver hele sætningen på tavlen (kursiv). Stella læser sætningen højt, mens 
hun formulerer den. Følgende   eksempel illustrerer dette, og det viser hvorledes ’stor-
familien’ i verden (dvs. som eksperientielt Theme) nu er erstattet af ’storfamilien’ i en 
tekstuel konstruktion. Elevernes mere mundtlige udtryksform udvides lidt, og præcise-
res i en mere skriftlig udtryksform.  
 

 +  ∧  = 
157 So 

struc 
 let’s  (start) 

 
with Nasim, your group. 
 

158 Ah 
cont 

  they (can 
have) 
 

all family can live to-
gether 

159    All the  
family 
 

(can be) together 

 x  ∧ =     
160 And 

struc 
how 
wh/top 

  (is) 
 

that a benefit? 
 

161 Well 
cont 

how 
wh/top 

  (‘d) that be a benefit? 

162  What 
wh/top 

  (‘s) 
 

good about that? 
 

163    All the 
children 
 

(living) together 

164 so 
struc 

  they (don’t  
miss) 
 

 
each other 
 

165 so   
 

they 
 

(don’t 
miss) 

each other 

166 Alright 
cont 

 that  (‘ll do)!  

167    They (don’t  
miss) 

 
each other 

168      Good! 
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De tekstuelle Themes viser det cirkumstantielle aspekt af fasen. Elevens input skal 
udvides ved at det bliver sat ind i en sammenhæng eller givet en begrundelse. Eleven 
gør det helt rigtigt (’so’) og mimes af Stella, idet hele elevens sætning går ubearbejdet 
op på tavlen. Det semiotiske Theme er nu udfyldt med henholdsvis elevernes og Stel-
las Themes. Det der thematiseres er individerne i storfamilien (’All the children’, 
’they’). Desuden thematiseres elevforslagene som sådan (’that’ (’ll do)). 
 
At thematisere og dermed også modellere tekstens Themes som ’individer’ (i mod-
sætning til f.eks. fordele og ulemper i form af ’problemstillinger’) får direkte indfly-
delse på elevernes efterfølgende selvstændige konstruktion! 
 
Forløbet i de tekstuelle Themes viser ligeledes hvad man kunne kalde for Stellas ’soci-
aliserende’ stillads: (’Ah’ – ’Ok’, so’), hvor det regulative og instruktionelle register er 
sammenfaldende.  
 

 + ∧ = 
231  Lina have 

voc adj  
fin 

you  got 
 

ANOTHER ONE? 
 

232   you  HAVEN’T?  
233    You learn to  

RESPECT 
 
the ELDER PEOPLE 

234 Ah 
cont 

 Living  
in a large  
family 

 
 
 

may HELP 
 

you respect other people 
in the WIDER SOCIETY. 

235   THAT  ‘s a possibility, ISN’T IT? 
236  Yeah. 

pol adj 
    

237 OK, so 
cont 
struc 

  Learning  
to respect 
other 
people 

is 
 
 

…possibly EASIER to do in 
an EXTENDED family than 
in a SINGLE parent family. 

 
Stella omformulerer elevens input ved på denne måde både at thematisere problem-
stillingen, gøre formuleringen mere skriftlig formel (akademisk) og samtidig mere ob-
jektiv. Stella regulerer således elevens input til at kunne fungere i en kulturel hen-
sigtsmæssig kontekst, som har at gøre med såvel sproglig som holdningsmæssig ad-
færd. Som det vil blive vist i de følgende afsnit, får denne thematiske ændring også 
betydning for meddelelsens interpersonelle Engagement. 
 
I den dialogiske konstruktion C udvides elevernes argumenter til hele paragraffer. Det 
betyder, at stilladseringsprocessen udvides yderligere. 
 

  +   
328  Sorry,  

what 
wh/top 

  were you saying? 

329    They cannot  
do 

[[what they want]] 

330   They  cannot  
do 

[[what they want]] 

331  Yes.     
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 x     
332  How 

wh/top 
[can you] 

   put that INTO A POINT? 

333   It  IS a point! 
334 Yes, 

but 
cont 
struc 

 it  ‘s TOO BROAD 

335   I  ‘ve got to 
put 

 
IN A BIT MORE 

336  Why 
wh/top 

  can’t 
 

they DO [[WHAT THEY 
WANT]] in an extended fam-
ily? 

 +  ∧ =     
337      TOO MANY FAMILY 

RULES. 
338  Good! that  ‘s THE WAY [[WE CAN PUT IT]]  
339    Too many 

family rules 
may  
prevent 

 
people doing [[what they 
want]]. 

340  Is 
fin 

that   OK? 

341  Yeah.     
  
Stella omformulerer elevens elliptiske sætning (337) til en fuld sætning og tilføjer 
dermed en process, så de to elevinput bliver kombineret i en enkel sætning. Ligeledes 
gør hun noget, som netop ikke ses så ofte, at problemstillingen nu thematiseres: (339 
’Too many rules’) som er en abstraktionsgrad højere end begge elevernes input. At 
det kun er et forslag og ikke et facit understreger Stella ved ofte at afslutte med at 
evaluere den foreslåede sætning: (Good ’that (’s) THE WAY…; Is ’that’ OK?). 
  
De dialogiske konstruktionsfaser kan opsummeres i følgende tabel:  
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Theme Talende Theme-valg og deres tekstuelle rolle New/Point 
Tekstuel Lærer 

og  
elever 

Lærer vælger kontinuativer for at sig-
nalere at argumentrækken eller ar-
gumentet selv skal ekspanderes; læ-
rer og elever anvender strukturelle 
Themes (og, men) til at signalere ar-
gumentationsfomer; lærer anvender 
det strukturelle Theme ’so’ til at sig-
nalere begyndelsen på skrivningen af 
’forhandlingsresultatet’.  

Inter 
personel 

Lærer  Lærer anvender vokativer i interakti-
onen; elever anvender modal adjuncts 
til at bekræfte og signalere enighed i 
fællesskrivningen; lærer vælger WH-
Themes til at bringe eksempler fra 
eleverne til veje og til at signalere en 
strategisk tankegang; lærer vælger 
polære adjunkter til at evaluere ele-
vernes forslag. 

Eksperien- 
tiel 

Lærer 
og 
elever 

thematiserer personer eller problem-
stillinger i diskussionsfeltet; lærer 
vælger pers. pronominer (’I’ og ’we’) 
til at markere hvem der konstruerer 
teksten. 

Semiotisk Lærer  Lærer vælger elevernes (personlige) 
eller egne omformulerede (nominali-
serede) Themes som argumentets 
afsæt.  

Disse fasers Point kan beskrives 
som projiceret af fasernes for-
handlingsforløb. 
(’So can we say that:’) 
Der er skrevet dels en række ar-
gumenter for og imod, dels to 
dialogisk konstruerede paragraf-
fer, repræsenterende to sider af 
diskussionsessayet om ’extended 
families’, som kan modellere ele-
vernes egen paragrafskrivning i 
den efterfølgende selvstændige 
konstruktion.   

 
Tabel 21  Resumé af Themes i Stellas dialogisk konstruktionsfaser     
       
 
6.3.2  Dekonstruktion: Afstandslukning 
 
Som i Stellas Feltopbygningselement A har faserne den funktion at aktivere gruppens 
forforståelse omkring det felt, der skal opbygges fælles viden om. Men hvor for-
forståelsen i feltopbygningen blev hentet både i elevernes egen livserfaring og i det 
arbejde der tidligere er foregået i klassen omkring diskussion af familieformer, er det 
nu det semiotiske felt, der skal forhandles om. Eleverne og elever er nu på fælles fod, 
fordi det nu er teksten, diskussionsgenren, det drejer sig om. De thematiseres (’we) 
og læreren definerer og klassificerer det sammenbragte stof om emnet.  
 

 Theme   Rheme/New 
 tek-

stuel 
interper-
sonel 

eksperientiel semiotisk (process)  

350 Now  
cont 
 

 when we 
write our 
essay 
[we] 

 (must of 
course 
have) 

 
 
AN INTRODUCTION . 

351   in which  (will be) 
 

A STATEMENT OF THE IS-
SUE AND A PREVIEW  

352     (Remember) THOSE LITTLE PHRASES? 
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353      A STATEMENT OF[[WHAT 
IT IS ]] 

354 so 
struc 

 we  (‘ll say) 
 
 

SOMETHING ABOUT 
[[WHAT AN EXTENDED 
FAMILY IS]]  AND SOME-
THING … 

355   You  (look) beautiful! (til elev der 
lægger make-up) 

356      SOMETHING ABOUT… 
357    We (‘re  

going to  
TELL) 

 
 
YOU… 

358  I mean 
mood adj 

we  (won’t say) ‘WE’ 

359 but 
struc 

    WORDS 

360   which  (will TELL) OUR READER 
361 that 

struc 
 we  (‘re going  

to be  
talking) 

 
 
about BENEFITS AND 
DIFFICULTIES 

362 So 
struc 

 that  (needs to be)  THE INTRODUCTION 

 
Afstandslukningen, thematiserer  således deltagerne i skriveprocessen og ikke delta-
gerne i feltet ’storfamilien’. Stellas stilladsering i form af afstandslukning ses også i 
valg af eksperientielt Theme (337 elliptisk <<do you>> (REMEMBER) THOSE LITTLE 
PHRASES?). En tilsvarende bevægelse ses i følgende dekonstruktionsuddrag, der dog 
som det eneste thematiserer en enkelt elev med ’you’ og vokativ (420 ’Anna’), fulgt af 
en række imperativer (423-24). Fasen fungerer stilladserende som en retningsfast-
holdelse samt en synliggørelse af væsentlige, kritiske træk i skriveprocessen.  
 

420 Now 
cont 

Anna 
voc adj 

you  (SEE) [[HOW IMPORTANT it is]] 

421 when 
struc 

 you  (‘re WRITING) YOUR ESSAY,  

422     (DRAFTING) it 
423  Don’t 

fin 
  (RUSH) on to the next difficulty 

424     (MAKE) SURE 
425   you  (‘ve 

ELABORATED) 
 

 
on that one  
 
 

426 or    (GIVEN) AN EXAMPLE, as much as 
possible 

427  Sorry 
 

I  (THOUGHT)  

428   we  (FINISHED) with it. 
429   One sen-

tence 
 (‘s really  

NOT) 
 
ENOUGH 

430 So 
struc 

 I  (WANT)  
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431   you  (to MAKE) SURE 
432 that 

struc 
 every point 

[[that you 
make in your 
essay]] 
[you] 

 (ELABORATE) on it. 

 
Vigtigt for denne markering er, at den efterfølger en konkret demonstration (modelle-
ring) af den måde, Anna skal tænke på i sin egen skrivning; en demonstration som er 
rettet mod Annas kommende selvstændige konstruktion. 
 
 
6.3.3 Dekonstruktion: Metasproglig elaborering 
 
Da lærer og elever i fællesskab har konstrueret argumenter og dernæst bearbejdet 
eksempler på disse til hele paragraffer, har klassen nu materiale til at udvikle dette 
yderligere til en hel tekst. Der indgår herefter en elaborerende dekonstruktionsfase, 
som med udgangspunkt i det der står på tavlen, inddrager de tekstuelle og interper-
sonelle strategier, der er vigtige for den pågældende genre, diskussionsessayet. Ar-
bejdet foregår både på det semantiske niveau og det leksikogrammatiske niveau. I 
nedenstående eksempel diskuteres brug og funktion af modality i den fællesproduce-
rede tekst. Udviklingsmetoden er en vekslen mellem det thematiserede inklusive ”we” 
som sprogbrugere og de leksikogrammatiske valg, ’they’, der defineres og eksemplifi-
ceres (i det semiotiske felt ’this’, ’it’, der refererer til ovenstående eksempel fra tek-
sten: ’the children could be late for school’) i form af sproglige og metasproglige ud-
tryk som umarkeret New i Rheme. Markeret Theme er anvendt til sidst i eksemplet 
som et Point, der opsummerer sprogbrugen for alle de nævnte eksempler (’simple 
Present Tense’). 
 

 Theme   Rheme/New 
 tek-

stuel 
interper-
sonel 

ekspe-
rientiel 

semiotisk (process)  

539  What   (‘s) 
 

THE DIFFERENCE BETWEEN 
‘MAY BE and ‘COULD BE’? 

540   There  (isn’t) MUCH DIFFERENCE 
541   You  (could say) 

 
“COULD BE enough bath-
rooms” 

542 and 
struc 

  “the children (MAY BE) late for school” 

543   I  (‘ll look) THAT UP  
544 and    (see)  
545 if 

struc 
 I  (can find) ANOTHER REASON 

546   They  (are) both little AUXILIARIES, BITS 
547   we  (ADD) 

 
to the VERBS TO GIVE POS-
SIBILITY, 

548 and 
struc 

 we  (call) THAT MODALITY 

549 so 
cont 

 we  (‘re NOT 
saying) 

 
 

550    ‘this (is) WHAT HAPPENS’ 
551   We  (‘re   
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saying)  
552    ‘this (is) A POSSIBILITY’ 
553 and 

struc 
 we  (might  

use)  
 
the words  

    “it (is) POSSIBLE that…” 
554 but 

struc 
 the other 

thing 
 (is)   

555 that 
struc 

 when  
you are 
not  
using  
these  
words 
[you] 

 
 
 
 
 
 
 

(are) 
 

still using THE SIMPLE PRE-
SENT TENSE  
 

 
Theme-valg fremhæver det regulative register i funktion, idet læreren i dekonstrukti-
onen udfører sin rolle som den der udvikler stadierne i arbejdet med diskussionsgen-
ren, og signalerer og modellerer den måde, som eleverne skal tænke og udtrykke sig 
på. Det instruktionelle register er også fremtrædende og eksplicit realiseret i meddel-
sens Token-Value-struktur. Med hensyn til New (og hermed opbygningen af Hyper-
New mod Point) fokuserer dekonstruktionsfaserne nemlig på hele teksten og på 
grammatisk sprog og begreber til at tale om teksten.  
I denne synlige form for pædagogik gør sammenfaldet af de to registre det klart for 
eleverne, hvad der kræves af dem, og hvilke muligheder de har for at realisere disse 
krav. Theme og Information Structure i dekonstruktionsfaserne opsummeres i Tabel 
22 nedenfor. 
 
Theme Talende Themes og deres tekstuelle rolle New/Hyper-New 
Tekstuel Lærer anvender kontinuativer  

(’now’)for at signalere bevægelsen,  
og trindelingen af fasen. Anvender  
strukturelle Themes for at signalere  
en argumentationsform  
(’and’, ’and’, ’so’).  

Inter 
personel 

Lærer Anvender enkelte vokativer i den  
fælles stilladsering af genrearbejdet. 

Eksperien- 
tiel 

Lærer Vælger første person flertal (’we’)  
for at opbygge konsensus omkring  
genren som kulturkontekst.  
Vælger første person ental til at  
fremhæve sin rolle som den, der  
styrer og regulerer læringsprocessen. 

Semiotisk Lærer vælger pronominer,  
der angår tekstarbejdet  
eller som i udviklingsmetoden  
korresponderer med konkrete  
elementer i New i en  
Token-Value-struktur,  
(’this (is), ’They’ (are) LITTLE AUXILIA-
RIES). 

Omfatter i en token-value-
struktur det instruktionelle 
indhold i form af en meta-
sproglig elaboration, f.eks. 
 
may be,  
could be,  
auxiliaries,  
modality,  
simple present tense.  
 

 
Tabel 22  Theme – New/hyper-new/Point – mønstre i dekonstruktionsfaserne i Stellas 
SPIF 
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6.4 Resumé af analyse af Theme og Information Structure 
 
Analysen af Theme  og  Information Structure  udgør den første og grundlæggende del 
af den multifunktionelle analyse af Stellas SPIF, idet påstanden om dette skrive-
pædagogiske forløbs karakter af curriculum macrogenre/stilladseringsgenre her søges 
underbygget og begrundet på basis af analyse af systemer og kategorivalg, der ved-
rører den tekstuelle metafunktion. Denne metafunktion er jo den grundlæggende 
sproglige funktion, der organiserer de eksperientielle og interpersonelle betydninger 
som udfolder sig i interaktionen.  
 
Udviklingsmetoden i Stellas SPIF veksler fra element til element og fra fase til fase i 
Stellas arbejde med opfyldelsen af sine pædagogiske mål. Således demonstrerer The-
me  og  Information Structure et markant skift i forløbet mellem en kontekstuali-
serings-  og en tekstualiseringsproces i arbejdet med genren diskussionsessay.  
 
Disse to grundlæggende elementer i forløbet udvikler sig forskelligt, idet udviklings-
metoden i kontekstualiseringselementets faser i et zig-zag forløb bevæger sig mellem 
en thematisering og udvikling af elevernes egen forforståelse og klassifikationen af 
denne forforståelse. 
 
I hvert af de to elementer kan dernæst iagttages en række primære og sekundære 
faser, der som nævnt pædagogisk har deres teoretiske begrundelse og inspiration i 
den australske genrepædagogik. Tekstuelt, dvs. med henblik på udviklingsmetoden, 
iagttaget i fasernes Theme  og Information Structure, udfolder kontekstualiseringse-
lementet sig ad to veje i form af en lukkende, klassificerende definition og en åbnende 
eksemplifikation. Hvor A-fasens macro-Theme således består af definitionen, består B-
fasens hyper-Themes/hyper-News af alle de tilstedeværende mulige måder at ek-
semplificere og konkretisere denne definition på. Med henblik på det pædagogiske re-
gister stilladseres således ikke blot et åbent vidensfelt, men også en semiotisk, betyd-
ningsskabende praksis, der som sit udgangspunkt har elevernes hverdagsdomæne, 
men som i dette afsæt stilladserer en proces, som udvikler dette i retning af det prak-
tiske, teoretiske og refleksive domæne. En sådan udviklingsmetode – fra den konkrete 
erfaring til den abstrakte klassifikation får som resultat, at alle hyper-Themes står som 
sideordnede bidrag til feltets hyper-News/Point  i form af definitionen og dermed af-
grænsningen af genreskrivningens felt. I den forstand opfylder Stellas SPIF Grays krav 
udarbejdelsen af en intersubjektiv platform for skriveprocessen, som et grund-
læggende led i stilladseringsgenren (kapitel 2).  
 
Tekstualiseringselementet udvikler sig også i faser, der metodisk har mange ligheds-
punkter med faser i genrepædagogikkens ”cirkel”, og faserne er derfor også opkaldt 
efter disse. De to primære faser, dekonstruktion og dialogisk konstruktion forløber ud-
viklingsmetodisk forskelligt: Hvor dekonstruktionens hyper-News er at træne eleverne 
i at analysere, genkende og metasprogligt benævne de tekstuelle strategier forbundet 
med genren, er hyper-News i den dialogiske konstruktion at syntetisere denne viden i 
en tekst udarbejdet i en fælles skriveproces, hvor lærerens pædagogiske opgave som 
stilladsbygger er fundamental.  
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Udviklingsmetoden i tekstualiseringselementet sker i fem iagttageligt afgrænsede fa-
sertyper: 
Først en modelleringsfase, som tilpasser feltet til diskussionsgenrens grundlæggende 
struktur, dernæst et gruppearbejde udledt af denne modellering; som tredje afsnit en 
række dialogiske konstruktionsfaser, og afsluttende en række dekonstruktionsfaser. 
Faserne  A, B, C og D adskiller sig fra hinanden i kompleksitet, idet den basale mo-
delleringsfase i de følgende faser udvikles fra argument til paragraf og endelig til 
tekst. 
 
Denne analyserende og syntetiserende bevægelse faserne imellem udvikler sig i Stel-
las SPIF også observerbart i form af en række sekundære faser, som betragtes som 
de centrale og mest karakteristiske faser i forløbet, idet de pædagogisk har et gen-
kendeligt format, der kan karakteriseres på baggrund af især Brian Grays Bruner-in-
spirerede begreb om scaffolding og concentrated language encounters, og beskrives 
ved hjælp af den systemiske lingvistiks begreb expansion, både på element og fase- 
og sætningsniveau. Stilladseringsformatet kan genkendes, når der i interaktionen mel-
lem lærer og elever udvikler sig en optimal situation for læring. Denne situation – re-
gisteret - kan karakteriseres ved det læringsdomæne, der tages udgangspunkt i, her-
under at den interpersonelt er en dialogisk engageret, men ledet (’guided’) inter-
aktion, at den eksperientielt er intersubjektivt motiveret, og at den tekstuelt dels ta-
ger udgangspunkt i det aktuelle læringsdomænes mode, dels veksler mellem forskel-
lige læringskanaler, fællesskrivning, gruppeskrivning og individuel skrivning (selv-
stændig konstruktion).  
I denne Theme og Information Structure kunne dette format iagttages i den dialogiske 
konstruktions udviklingsmetode, hvor en række sekundære expansion-faser viste sig 
at have et karakteristisk forhandlingsforløb (expansion (+) ∧ enhancement (x) ∧ ela-
boration (=)), hvor denne elaboration bliver forhandlingens projicerede hyper-New.  
De øvrige faser, dvs. feltopbygningsfaserne forud og dekonstruktionsfaserne efterføl-
gende, er karakteriseret ved udviklingsmetoder med hver deres funktioner; for feltop-
bygningsfasernes vedkommende bliver det de semiotisk afgrænsede hyperThemes, på 
baggrund af den opstillede og konkretiserede definition, macroTheme, der sammen 
med resultatet af gruppearbejdet, skal tekstualiseres; dekonstruktionsfaserne per-
spektiverer efter denne fælles skriverunde til konstruktionen af hele teksten i en ræk-
ke metasproglige hyperThemes/hyperNews. Feltopbygning, dialogisk konstruktion og 
dekonstruktionsfaserne udfolder sig således logogenetisk i et forløb  som danner eks-
plicit baggrund for, at eleverne nu selv kan anvende disse tekstuelle strategier i deres 
egen selvstændige essayskrivning (macroNew). Stellas SPIF er således et eksempel på 
en skrivepædagogisk struktur, hvor de enkelte mindre elementer ’stilladserer’ de stør-
re i et periodisk hierarki.604 
 
Den valgte fremgangsmåde har dog også sin begrænsning, elle i hvert fald risiko, idet 
vægten mellem thematiseringen af eleverne og deres personlige erfaringer som delta-
gere i feltet, sammenholdt med klassifikationen af dette felt i form af generelle pro-
blemstillinger, fordeles til fordel for de personlige erfaringer. Hvis eksternt materiale 
havde indgået i forløbet, ville Theme  og  Information Structure muligvis haft en an-
den udvikling. Denne mulige begrænsning som her kommenteres, vil blive rejst igen i 
de følgende analyser og i den endelige vurdering af Stellas SPIF. Ikke mindst analysen 
af det skriftlige element vil spille en rolle i denne vurdering.    

                                    
604 Martin & Rose 2002:180. 
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I de følgende to afsnit skal analysen af Stellas SPIF foretages med henblik på de to 
andre metafunktioner. Først skal en analyse af valg af TRANSITIVITY foretages med 
det formål at beskrive udviklingen af forløbets elementer og faser set i et eksperien-
tielt perspektiv. 
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     Den eksperientielle dimension: 
     Stellas SPIF 
 
 
 
7.1 Indledning 
 
I dette afsnit vil de eksperientielle betydninger i Stellas SPIF blive analyseret på tværs 
af elementer og faser i en analyse af Transitivity. Hver sætning (bundne og frie) og 
hver fase i dette SPIF er analyseret for Transitivity (se Appendiks IAii). Karakteristiske 
Transitivity-mønstre vil for hver fase blive præsenteret i dette analyseafsnit i 
opsummerende tabeller. Disse Transitivity-mønstre vil blive undersøgt med to formål 
for øje: For det første med det formål at skabe yderligere lingvistisk grundlag for at 
hævde at der er metafunktionel konsistens i forløbets  analyserede genrestruktur; for 
det andet for at iagttage hvorledes elementer og faser ud fra en eksperientiel 
synsvinkel bidrager til genrens logogenetiske udvikling i Stellas arbejde for at nå sine 
pædagogiske mål.  
 
Analysen af Transitivity vil især koncentrere sig om de faser i Stellas SPIF, der i 
analysen af Theme blev karakteriseret som kardinalpunkter i Stellas 
stilladseringsformater. Det drejer sig om primære og sekundære faser i 
Tekstualiseringselementets dialogiske konstruktion (B og C). Disse faser betragtes 
som særligt betydningsfulde i konstruktionen af kulturelle - såvel sproglige som 
adfærdsmæssige – subjektiviteter i genren. Transitivity-mønstre i det centrale 
eksempelmateriale vil blive undersøgt nøjere, idet de repræsenterer centrale 
karakteristika i den logogenetiske udvikling af eksperientielle betydninger. Det er med 
andre ord de stadier i genren, hvor stilladseringen på mikroniveau er mest synlig. 
 
 
7.2 Det regulative og instruktionelle felt 
 
Som beskrevet i kapitel 5 har feltet ’extended families’ to perspektiver, hvoraf det ene 
er overordnet det andet. Christies skelnen mellem det regulative og det instruktionelle 
felt kan belyse dette: 
 
In general, a first order or regulative field is orientated to purposes of inducting students into 
practices, habits, attitudes and knowledge of a kind valued as part of the institution of 
schooling. A second order or instructional field is a field of experience taken from outside 
school and relocated for teaching it to students. This field constitutes the ‘topic’ to be taught. 
Such a field also has great institutional significance in that its value depends upon the social 

Kapitel 7 
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institutions of the wider society in which the field is realised, and the practices, habits, 
knowledge and skills associated with that field. 605 
 
Christies argument at det regulative felt er orienteret mod institutionelt værdsatte 
måder at indføre eleverne i vaner, holdninger, færdigheder, viden og andre former for 
praksis er vigtig i denne sammenhæng, ligesom argumentet at det instruktionelle felts 
pædagogiske værdisætning er forbundet med sociale værdier i bred forstand. 
Transitivity-analysen vil forsøge at illustrere, hvordan de regulative og instruktionelle 
felter opererer logogenetisk med det formål at udvikle særlige former for 
vidensorientering i genrens centrale faser. Men først vil genren blive beskrevet 
summarisk i dens kronologiske udvikling: 
 
 

7.3  Faser i Stellas kontekstualiseringselement 
 
Faseopdelingen i kontekstualiseringselementet er som tidligere beskrevet således: 
 
Feltopbygning A (afstandslukning ∧ ekspansion)  ∧ feltopbygning B… 
 
 
7.3.1  Feltopbygning A 
 
Et resume af transitivity-mønstrene i kontekstualiseringselementets fase A kan ses i 
nedenstående tabel.  
 
Feltopbygning A 
Transitivity Type  Eksperientiel rolle 
Processes og 
tilknyttede 
participants 

Attributive (Pi) Attributive processes vælges af læreren til at karakterisere 
aspekter af feltet. Carrier (Cr) og Attribute (At) realiserer 
hhv. det karakteriserede og egenskaben.  

 Identifying 
(Pi) 

Token-Value-strukturen er markant i denne definitionsfase, 
hvor en taksonomi og klassifikation af feltet foretages. 
Deltageren Assigner (Ass) realiserer den (generelle, 
eksterne) definerende stemme, der gøres ansvarlig for 
klassifikationen. 

 Possessive (Pp) Vælges af læreren i hendes taksonomiske opstilling af 
feltet; Possessor (Pr) realiserer generelle, personlige 
participanter som repræsentanter for forskellige samfund. 
Possessed (Pd) realiserer de forskellige grupperinger i 
taksonomien. 

 Mental  
(Pper, Pcog) 

Kognitive processer vælges af læreren til at regulere den 
måde eleverne (S) skal forestille sig feltet med 
udgangspunkt i deres forforståelse.  

 Verbal (Pv)  Læreren realiserer sig selv som Sayer (Sy) og  verbal 
processes realiserer indledende lærer og elever i 
betydningsskabende roller i klassifikationen af feltet. 

Tilknyttede  
circumstances 

Location(Cpl) 
Time (Clt) 

Vælges af læreren til at klassificere forskellige samfunds 
relation til feltet og til at henvise eleverne til tid og sted for 

                                    
605 Christie 1994:19. 
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Matter(Ct) 
(projicerende)606 
 

tidligere erfaring med feltet. Projicerende omstændighed 
(Matter) vælges af læreren til at udtrykke usikkerhed om 
sin viden om dele af feltet i sin klassifikation.   

Tabel 23.1 Transitivity-mønstre i Feltopbygning A: Stellas SPIF 
 
 
7.3.2  Feltopbygning B 
 
I samtalen opbygger Stella og elever feltet på grundlag af begges personlige 
erfaringer om en ’extended family’.  Stella er ikke eksperten her og hendes rolle er 
her at fastholde retningen for denne opbygning med henblik på den efterfølgende 
skrivning. Valg af ’we’ som Assigner (Ass) markerer at Stella bevæger sig fra konkrete 
instantieringer mod en systemisk beskrivelse. Hvor Token-Value-strukturen i analysen 
af Theme blev beskrevet som den grundlæggende udviklingsmetode i  denne fase, har 
denne struktur her, eksperientielt betragtet, den funktion at afgrænse emnet ved at 
indsamle konkrete oplysninger om elevernes erfaringer om familiens omfang (valg af 
participanter ’the mother, father and the children’) og karakteristiske livsform (valg af 
cirkumstantialer ’on the first floor’, ’in the same building’). At feltopbygningen er en 
forhandling, viser elevens valg af circumstance (’Sometimes’) og Stellas valg af en 
cognitive process til sidst (’I see’). Stellas stilladseringsstrategi demonstreres således 
eksperientielt her.  
 
34.  Yes Well  that ’s [[what  we  would call  an extended family]] 

      T  Pi  V 
            Ass  Pi    V     

 
35. and they  may  often  live   in the same building 
    A  Pro-   cessPm  Clp 

 
36. Yeah in the same building 
      Clp 

 
37. Yes in the same house 
     Clp 

 
38. Sometimes  there  live  mother, the mother, father and the children   
  Clt       Pm A    
 
39. Sometimes they  have  an apartment on the first floor 

  Clt    Pr   Pp    Pd     Clp 
 
40. Yes oh  the whole apartment? 
       Pd 

 
41. I  see! 
  S Pcog 

                                                                                                                    
606 Circumstances (Cirkumstantialer SAG) Matter) kaldes projicerende i Andersen 2001:171, 
 fordi de er knyttet  til projicerende processer. 
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Opsummering af faserne i feltopbygning B ses i følgende tabel: 
 
Feltopbygning B 
Transitivity Type  Eksperientiel rolle 
Processes og 
tilknyttede 
participants 

Material og 
behavioral 

Eleverne vælger material processes til at beskrive ’familiens’ 
færden (buy, move, live) Actor realiserer ’familiemedlemmerne’i 
diskussionsfeltet 

 Attributive Eleverne vælger attributive processes til at karakterisere deres 
hjemlands familieform. ’Familiemedlemmerne’ eller 
’problemstillingen’ realiserer Carrier (Cr) 

 Identifying Læreren identificerer og evaluerer elevernes udsagn med 
identificerende processer i en Token-Value-struktur (T-Pi – V) i 
overensstemmelse med den forudgående definition 

 Possessive knyttet til lærer-elevdialogen om hvilken familieform der ’haves’ i 
de forskellige samfund; Possessor (Pr) realiserer generelle 
participanter som indehaver af en familieform 

 Mental Vælges af læreren som Senser (S) til at udtrykke forståelse for 
eller viden om elevernes udsagn.  

 Verbal Vælges af læreren til at opfordre eleverne (som Sayer (Sy)) til at 
fortælle (mere) om deres viden 

Tilknyttede  
circumstances 

Location 
Clp 

karakteristikken er knyttet til de enkelte verdensdele i første 
omgang, dernæst til lokaliteter forbundet med elevernes 
personlige/private liv og tilhørsforhold.  

Tabel 23.2 Transitivity-mønstre i Feltopbygning B: Stellas SPIF 
 
Disse mønstre støtter yderligere de forskellige pædagogiske formål med de to faser 
som analysen af Theme demonstrerede, og underbygger dermed også påstanden om 
den metafunktionelle konsistens der består på tværs af den tekstuelle og den 
eksperientielle metafunktion.  
 
 
7.4  Tekstualisering 
 
Analysen af Transitivity i tekstualiseringselementets fase dialogisk konstruktion vil 
være i fokus her, fordi det her er muligt at indkredse stilladseringsgenren med henblik 
på den eksperientielle dimension. De øvrige faser som er centrale led på vej mod og 
som opfølgning på dialogiske konstruktionsfaser vil blive opsummeret i tabellerne 20 
og  22. 
 
Tekstualisering A: Modellering 
Transitivity Type  Eksperientiel rolle 
Processes og 
tilknyttede 
participants 

Material og 
behavioral  
(Pm, Pb) 

Vælges af elever til at rekonstruere feltdeltagernes mulige 
adfærd. Vælges af læreren som parallelle semiotiske 
processer. 

 Attributive (Pi) vælges af læreren til at evaluere elevernes forslag til 
argumenter, idet elevinputtet er Carrier (Cr) og evalueringen 
er Attribute (At) 

 Identifying (Pi) vælges af lærer og elever til at klassificere de to sider af 
argumentationen 

 Possessive vælges af elever til at karakteriserer feltdeltagernes forhold 
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(Pp) (Pr/Pd) 
 Mental (Pcog)  Cognitive processes vælges enkelte gange af læreren til at 

aktivere elevernes (S) forståelse og erindring om feltet. 
Tilknyttede 
circumstances 

Manner (Cm) 
Time (Clt) 

realiserer det tænkte, eksperientielle felts forhold; og disse 
forhold beskrevet i et tidsperspektiv. 

 
Tabel 23.3 Transitivity-mønstre i Tekstualisering A: Stellas SPIF 
 
 
7.4.1 Dialogisk konstruktion 
 
Stellas stilladsering af såvel det argumentative som af den skriftlige fremstillingsmåde 
følger den karakteristiske ekspansive struktur.  Elevens input i form af en elliptisk 
sætning udfordres cirkumstantielt og opfyldes også cirkumstantielt i form af en 
præcisering af omstændighederne ved en ’interference’. Stella godkender dette 
eksempel, men elaborerer det i en mere objektiv form, idet omstændigheden ændres 
fra en personlig til en generaliseret form (’your…life’ ændres til ’the individual’s … 
life’), hvilket hun senere begrunder i den afsluttende metasproglige diskussion med 
eleverne. Herefter giver hun et eksempel på egne erfaringer med elevens argument 
og vurderer dette positivt. En anden elev ekspanderer eksemplet yderligere; dette 
korrigeres og vurderes positivt, men ændres igen, således at den personlige deltager 
’they’ der optræder i elevens input, ændres til det generelle pronomen ’this’, der 
refererer til hele den foregående beskrivelse af en ’difficulty’, og dermed atter 
sprogligt forskyder elevens input fra et personligt rum til en mere objektivt rum. Dette 
sker i forskydningen fra en attributive process, der tillægger den valgte participant en 
egenskab,  til en identifying process, der identificerer problemstillingen (Value).  
 
+  ∧  x  ∧ =  
Any more? 
260. Interference 
  X 

 
261. Right,  what sort of interference? 

     Cmq 
 
262.  Too much interference in your personal life 
         X     Clp 

 
263.  Too much interference in your personal life 

        X     Clp 
 
264.  Too much interference in the individual’s personal life 
       X       Clp 

 
265. There  ‘re some aunties  [[(who) can be  very nosy  

     Pe    X     
             (Cr) Pi  At 
     [[wanting to help out  their nieces  too much]]]] 
      Paff/Pm      G    Cmq 
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266. Their niece   may be  a grown woman 
     Cr    Pi  At 
 
267. So  that  ’s  a good example, good one 
    Cr   Pi   At  

x  ∧ = 
 
268. So they  get  resentness 
     Cr  Pi  At 

 
269. Resentment, yes, good word 

  At 
 
270.  This would lead to resentment 
   T     Pi   V 

 
Det er stadigvæk (som i feltopygningen) lærer og elevers personlige forestillinger og 
erfaring med feltet, der er udgangspunkt for forhandlingen og dermed med 
ekspansionen, idet der ikke optræder erfaringer eller viden hentet uden for 
klasserummets egen vidensproduktion; men dette er ’råmaterialet’ for arbejdet med 
den sproglige fremstillingsform. Det regulative og det instruktionelle register er 
således sammenfaldende her, hvor Stella stilladserer to former for færdigheder, dels 
færdigheder i at elaborere synspunkterne til et Point, dels færdigheder i at udfolde 
dette Point i en for genren hensigtsmæssig fremstillingsform som kan ses i følgende 
eksempel: Ved hjælp af attributive og identifying processes regulerer Stella elevernes 
sproglige adfærd. Klassedeltagerne (’I’, ’you’, og begge i fællesskab ’we’) realiseres i 
rollerne som de formulerende og betydningsskabende (Actor eller Sayer). Stella 
udfordrer eleverne til at udbygge deres input cirkumstantielt, vurderer dette og 
elaborerer til sidst et forhandlingsresultat (Token-Value, That’s the way we can put it), 
igen i en fuldstændig sætning, atter med en delvis forskydning af deltageren fra en 
personlig til en mere upersonlig, nominaliseret Actor (’too many rules’) som skrives på 
tavlen. Desuden får eleverne foræret en tilsvarende process, ligeledes i en for genren 
hensigtsmæssig engageret udtryksform (’may prevent’). Nominaliseringer 
(agentivstrygningen) er dog – endnu - undtagelsen snarere end reglen i Stellas SPIF, 
selv om det tydeligvis er den vej, hun hele tiden opfordrer eleverne til at tænke. Selve 
opfordringen til at udvide et argument cirkumstantielt tvinger på en måde til at 
foretage forskydningen fra person til problemstilling, og dette bliver derfor kernen i 
Stellas stilladsering af diskussionsessayet. 
 
+  ∧  x  ∧ = 
 
271. Sorry  what  were   you  saying? 

     Vb  Pro-  Sy  -cessPv 
 
272. Cannot do  [[what  they  want]] 
     Pm  R 

        Ph   S Paff 



                 Den eksperientielle dimension: Stellas SPIF 
____________________________________________________________________________
                         

 

 

247

 
273. Cannot do  [[what  they  want]] 

     Pm R 
       Ph   S Paff 
Yeah. 
274. How  can  you  put   that  into a point? 
        Cm Pro- A  cessPm G  Ct 

 
275.   It    is   a point 
   Cr   Pi  At 

 
276. Yes but   it   ‘s  too broad 
      Cr  Pi At 
 
277.  I  ‘ve got to put  it in  a bit more 
   A   Pm   G  Cm  

 
278. Why can’t  they do   [[what they want ]]in an extended family? 
  Ccr Pro-  A    cessPm  R       Clp 

             Ph  S  Paff 

 
279. Too many family rules 
         X 
Good! 
280. That  ‘s  the way  [[ we  can put  it]] 
  T   Pi  V   

          Sy  Pv   Vb 

 
281. Too many family rules  may prevent people   

         A  Pm    B   

 
282. doing  [[what  they want]] 
   Pm   R  
      Ph   S     Paff 

 
283.  Is  that  Okay? 
  Pi  Cr  At 

Yeah. 
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Opsummering af de dialogiske konstruktionsfaser ses i følgende tabel: 
 
Tekstualisering B: Dialogisk konstruktion  
Transitivitety Type  Eksperientiel rolle 
Processes og 
tilknyttede 
participants 

Material og 
behavioral 

Material processes vælges af eleverne til at beskrive 
familiemedlemmers (A) (de personlige deltagere i klassefeltet) 
adfærd i argumenter. Gentages med få undtagelser i den 
parallelle semiotiske konstruktion. I undtagelserne indtager en 
nominaliseret form og ikke en personlig, rollen som Actor. 
Vælges af læreren i udtryk for egen og fælles (A) arbejdsproces 
omkring teksten. 

 Attributive Disse processer anvendes af læreren til at evaluere elevernes 
input og til at kommentere det forhandlede resultat; Carrier (Cr) 
realiserer hele det forhandlede resultat i form af et argument 
skrevet på tavlen. 

 Identifying Vælges af læreren til i en Token-Value-struktur undervejs at 
følge op på og korrigere eleverne i forhold til den 
grundlæggende definition af feltet, og til at påskønne elevernes 
eksempler (realiseret som Token (T)). 

 Possessive Vælges af læreren til at indhente elevernes argumenter. 
Eleverne realiserer rollen som Possessor (Pr) og deres 
eksempler som Possessed (Pd). Vælges desuden af læreren i 
den semiotiske proces til at udfylde elevernes elliptiske udsagn. 

 Existential Existentiel processes vælges både af lærer og elever til at 
udtrykke noget om eksisterende forhold i en storfamilie 
(realiseret som Existent). Desuden i lærerens parallelle 
semiotiske konstruktion. 

 Mental Anvendes af eleverne til at beskrive de følelsesmæssige fordele 
og ulemper ved storfamilien. Senser (S) realiserer 
familiemedlemmerne som participants i klassefeltet. Desuden 
vælges de (process og participants) af læreren i parallelle 
semiotiske processer. Vælges endvidere af læreren til at få 
bekræftet elevernes tilfredshed med den fælles konstruktion. 

 Verbal Verbal processes anvendes af læreren til at udfordre eleverne til 
underbygge deres påstande, til at klargøre eller udvide deres 
udsagn, og til at søge bekræftelse for det forhandlede resultat. 

 metaforisk 
anvendelse 

Grammatisk metafor (mental processes) anvendes både af lærer 
og elever til at understrege modaliteten i deres udsagn. 

Tilknyttede  
Circumstances 

Manner 
(Cm) 
Location 
(Clp) 

Circumstances realiserer et eksperientielt felt, der 
repræsenterer elevernes følelser, forforståelse og erfaringer. 
Circumstances for Location vælges af lærer og elever til i 
generaliseret form at realisere de forestillede rum, dvs. 
familierum, udledt af klassifikationen. 

 
Tabel 23.4 Transitivity-mønstre i Tekstualisering B: Stellas SPIF 
 
Med hensyn til eksperientielle valgmønstre ligner den dialogiske konstruktions C-fase 
meget de øvrige dialogiske konstruktionsfaser, bortset fra den del af fasen, hvor 
elevens input skal udvides.  I denne fase indgår en vigtig sekundær fase: 
Dekonstruktionsfasen Metasproglig elaborering har til formål at forsyne eleverne med 
viden om kohæsion og et metasprog i forbindelse hermed. Dvs. det eksperientielle felt 
er her udelukkende semiotisk. På dette tidspunkt har gruppen skrevet en paragraf om 
den ene side af et diskussionsfelt og skal nu forbinde denne paragraf med en anden. 
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Fasen består i en samtale om de mest hensigtsmæssige vendinger, og Stella og 
eleverne realiserer begge rollen som Sayer (Sy) i denne udveksling. Stella vælger 
også i form af inklusiv 1. person (’we’) som Sayer at demonstrere et traditionelt valg, 
i modsætning til et utraditionelt elevforslag.  Stella vælger med samme formål 
handleprocesser og  possessive processes og sig selv og eleverne som Actor og 
Possessor i demonstrationen af andre hensigtsmæssige udtryk (’We’/’you’ 
’use’/’have’/’say’). En ekstern participant i dette projekt er et handout med en 
oversigt over konjunktionstyper, som Stella refererer til, og hun gennemgår eksplicit i 
en Token-Value-struktur  hvilke typer (T), der kan anvendes til hvilket formål (V) og i 
form af valg af circumstance giver hun en henvisning til  den expansion af 
paragraffen, der lige er foretaget, samt typerne, og det sted, de nu  - i den 
kommende skrivning - skal anvendes, nemlig i overgangen til ny paragraf. 
 
372.  We  always  say  ‘on the other hand’ 
   Ass    Pv   Vb 

 
373.  I  know  
   S Pcog 

 
374.  that  sounds  the same 
   Cr  Pi    At 

 
375.  We  always  say  ‘on the other hand’ or ‘anyway’ 

   Ass    Pv  Vb 
 
376.  I think    

   S Pcog 

 
377.   that  might be  a translation  that one 
    Car-   Pi   At     -rier 

 
378.  because  I’ve come across students [[ writing ‘on the other way’]] quite a lot 

       A     Pm     G             Cx 
                  Be   Pb   Ph 

 
= 
 
379.  Can  we  use    ‘also’? 
   Pro- A  -cessPm  R 
 
380.  Well,  ‘also’   is  additional, adding on 
      T   Pi  V 

 
x 
 
381.  So when  I  do  more difficulties 

      A Pm G 
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382.   I  will be using  ‘also’ 
   A  Pm    R 

= 
 
385.  we  ’ve got ‘also’ ‘furthermore’ ‘in addition’, ‘as well’ and so on 
   Pr  Pp      Pd 

 
386.  They  are adding on 
   Cr   Pi  At   

 
x   ∧  = 
 
387. when   you ’re adding on more points  in the phrase in the essay 
     Be  Pb     Ph      Clp 

 
388. ‘on the other hand’ or ‘however’   could be  

    T             Pi 
   the start of our opposite side of the discussion 
     V 

 
I en dialektik mellem metasproglig diskussion og tekstkonstruktion finder den 
dialogiske konstruktion C sted. At det akkurat er udvidelse og underbygning af 
argumenter, der nok er den vanskeligste proces for eleverne, og at Stella ser sin 
opgave som eksplicit modellerende ikke blot den sproglige elaboration men også en 
tankerække, ses i eksemplet på denne fase, hvor det valgte konjunktiv (’in addition’) 
indgår i lærerens elaboration.  
 
+  ∧  = 
Oh, a benefit for me! 
Which benefit? 
A benefit for me to work on? 
419. Which one  would  you  like  
   Ph   Pro-  S  cessPaff 

 
 me  to do? 

 A   Pm 
 
420. Children can gain knowledge of them 
   B    Pm  R     A 

 
421. In addition children  can gain knowledge of their cultural b’ground 
      B    Pm  R 

 
422.   I  ‘ve done a shorthand version of ‘background’ 
   A  Pm  R 

 
423.  Is  that  [[ all  we wrote]]? 
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   Pi  T   V 
        R  A   Pm 
 
424. from elders in the family 
  A 

 
x 
 
425.  Can   you  expand    that  a little bit more? 
   Pro- A   Pm   R  Cx 

 
426.  Why   will  children in an extended family   get    that? 

     Pro- B    Clp      cessPm   R 
 
427.  Whereas in a blended family   they   may not? 
       Clp       B   Pm 

 
428. Oh  we ‘ve got ‘the elders in an extended family’ 
    Pr  Pp   Pd    Clp 

 
429. but there ’s something else [[that happens]]  in an extended family 
      Pe  X           Clp 

 
430. Probably  in an extended family  there  is  
        Clp        Pe 
   more of something [[we measure with this]] 
    X 
           A   Pm Cm 
 
431.  Would there be    more time for older people in an extended family  
   Pro-  cessPe     X          Clp  
   to sit and talk with the children? 
   Pb       Ca 

 
432.  Tell  me  

  Pv  Rv 
 
433.  I  ’m  wrong 
   Cr  Pi  At 

 
434.  Maybe  that  ’s not  [[how  it  is]] 
     T   Pi    V 
           At  Cr  Pi  
 
435.  Do  you  think 
  Pro-  S  -cessPaff 
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436.  that  in an extended family  the older  will have  more time? 

      Clp       Pr    Pp    Pd 
 
437.  older people  have got   more knowledge? 
     Pr     Pp    Pd 

Yeah 
Yeah, absolutely! 
438. Absolutely oh,  that  ‘s the way[[ I  want to hear it]] ! 
        T  Pi  V  
               S  Paff:Pper Ph 
Full agreement! 
Lovely! 
 
Stella forsøger her med udgangspunkt i klassificeringen af feltet, i valg af 
circumstances, at motivere eleverne til at uddybe forskellen på de to familieformer de 
nu har kendskab til. Hun realiserer eleverne i rollen som Sayer og Senser for at 
udfordre dem, og sig selv som Carrier for at trække sig tilbage som eksperten på 
området og få eleverne på banen. Hun anvender relational, identifying processes og 
dermed Token-Value-strukturen til – også udfordrende at få eleverne til at identificere 
problemstillingen ud fra deres erfaringer. Hun modellerer dermed ikke blot udviklingen 
af en god idé men også hele den cirkumstantielt baserede tankeproces; den måde 
(indledt med how, why) eleverne skal arbejde på egen hånd i udbygningen af deres 
essays.  
 
 

7.5  Ekspansion i Stellas dialogiske konstruktion:  
   Groups og circumstances  
 
Stella bearbejder, udvikler og udvider elevernes forslag med det formål at bearbejde 
teksten, så den får de genremæssige træk, der karakteriserer et akademisk essay. 
Det medfører en række forslag, som med udgangspunkt i en forhandling med 
eleverne om betydningen af det de vil sige, modellerer valgmulighederne. De følgende 
logikogrammatiske ændringer berører alle tre metafunktioner, og optræder ofte med 
flere udvidelser i samme forslag. Her skal eksemplerne vises hver for sig: 
 
 
7.5.1 Ændring mod en mere idiomatisk hensigtsmæssig betydning. 
  
Stella korrigerer her, ikke blot med henblik på sprogregler, men først og fremmest 
tekstuelt med henblik på genrens hensigtsmæssighed, dvs. fra en mere mundtlig til 
en mere skriftlig fremstillingsform. Eksperientielt giver det sig udtryk ved at Stella 
udelader de  specifikke607 deiktiske elementer (’they’/’each other’) ligesom de 
tilknyttede circumstances. Desuden klassificerer Stella problemstillingen i en 
nominalisering.  
 
239. if  they  want to go  to the toilet 
    S  Paff/Pm    Clp 

                                    
607 Halliday 1994:181-182. 
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240. everyone else  will be  there 

   Cr      Pi  AtClp 

 
241. All right,  not having  enough bathrooms 
        Pp   Pd 

 
242. So  can  we  say  lack of resources, lack of utilities? 

    Pro- Sy  Pv  Vb  
 
 
7.5.2  Ekspansion af information i nominalgruppe 
 
En karakteristisk måde at ’pakke information’ i en sætning er i en extension af 
nominalgruppen, som det sker her (’tolerance and difficulty’). I samme træk 
nominaliserer Stella (’difficult’/’difficulty’), ligesom verbalgruppen udvides modalt.  
 
217.  lack of tolerance 
   X 
 
218.  because  it   is  difficult  to share 
      Cr- Pi  At   -Cr  

 
221. there  may be  lack of tolerance and difficulty to share 

      Pe  X 
 
 
7.5.3  Expansion af verbalgruppe: Information og modality 
  
Formålet er at informationen i sætningerne bliver koncentreret og generaliseret. 
Eleverne kommer med mange eksempler på hvilke udgifter, der kan spares på, når 
man lever i en storfamilie. Stella udelukker ikke eksemplerne men klassificerer dem 
(’save money’, ’bills’), og opfordrer eleverne til at gøre således og derefter følge den 
overordnede påstand op med konkrete eksempler.  
 
169.  They  didn’t have to pay for  the light 
  A          Pm   G 

 
170.  They   save   money by sharing bills 

   A  Pm   R     Cm 
 
Stella korrigerer sætningen idiomatisk og ekspanderer verbalgruppen dels informativt 
dels i form af modalitetsvalg, som hun gennemfører i stort set alle sætninger i 
stilladseringen af et hensigtsmæssigt valg af Engagement i diskussionsessayet. I den 
pågældende sætning tilføjer Stella også Actor:  
 
157. Children  get a better knowledge of their cultural background 
  B    Pm  R 
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Excellent! 
158. Children  can gain  knowledge of their cultural background 
  B      Pm  R 
 
160. from the elders in the family 

     A 
 
 
7.5.4  Tilføjelse af  circumstance 
 
148.  support each other through their knowledge and experience  
   Pm   B    Cmq 

 
 
7.5.5  Nominalisering 
 
I første eksempel  ovenfor arbejder Stella mod nominaliseringen i to faser. Dels i en 
klassificering af elevens eksempel, dels i en egentlig nominalisering, som dækker hele 
problemstillingen. I følgende eksempel sker der både en nominalisering og en 
idiomatisk korrektion. Eleverne – viser det sig – ’forelsker sig’ i disse vendinger og 
bruger dem flittigt i deres essays. 
 
85.  They  think  different sometimes. 

  S   Pcog   Cmq   
 
87. So  Opinions and ideas  might differ 
    Cr         AtPi 
 
Mange af ovenstående eksempler finder sted i én sætning, som skubber sætningen i 
retning af en mere skriftlig og mere objektiv fremstillingsform (akademisk essay) her 
fra en personlig  (’they’/’each other’) deiktisk brug af nominalgrupper til en form, som 
er indefinitiv (’someone’), og hvor recipienten (B) stryges. 
 
140.  They  can  always get   advice  from each other 

   B   Pro-   cessPm  R   A  
 
141. There  is always someone[[ to get  advice from]] 

     Pe    X     
             Pm  R 
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7.6 Resumé af analysen af Transitivity: Stellas SPIF 
 
I såvel kontekstualiserings- som tekstualiseringselementet i Stellas SPIF realiseres det 
instruktionelle felt overvejende uden research,  idet der udelukkende fokuseres på 
den viden og forståelse der hentes i elevernes personlige erfaringer og bevidsthed om 
feltet. Dog forsøger Stella strategisk i flere situationer at forskyde feltet væk fra 
elevernes realisering af personlige deltagere i det forestillede felt over mod en mere 
objektiv generaliseret deltagerfunktion. Ligeledes forsøger hun cirkumstantielt at 
forskyde diskussionen fra en diskussion om personer til en diskussion om 
problemstillinger og klassifikationens steder. På den måde foretager Stella en 
begyndende stilladsering af diskussionsessayet som en akademisk genre. 
Men hvor analysen af Theme viste, at udviklingsmetoden i lærers og elevers 
udgangspunkt i tekstkonstruktion er personer, familiemedlemmer og ikke f.eks. 
problemstillinger (Eksperientielt Theme gentages med få undtagelser som semiotisk 
Theme), underbygger Transitivity-analysen dog denne kendsgerning i hele teksten, 
idet de eksperientielle betydninger opbygger en virkelighed og et vidensrum som 
udelukkende repræsenterer elevernes personlige forforståelse, følelser og erfaringer. 
Participants hentet uden for elevers og læreres forestillingsverden i form af 
intertekstuelle henvisninger forekommer i yderst begrænset omfang. Denne inter- og 
ekstratekstuelle begrænsning af feltet er forståeligt ud fra det pædagogiske 
synspunkt, at elevernes sproglige niveau endnu ikke er særligt udviklet, og at selve 
denne ’erfaringspædagogik’ er engagerende og motiverende for eleverne. Det der kan 
iagttages her er da, at denne intertekstuelt betragtet begrænsede form skal vise sig 
at genopstå i elevteksterne.  
Eleverne udvikler ikke af sig selv uden videre et abstrakt sprog. Da lærerens 
modellering og elevernes imitation af sproglige formuleringer udgør en central del af 
stilladseringsprocessen, må en (fremtidig) inddragelse af artikler og elevresearch om 
feltet være det næste skridt i processen. Som det vil fremgå af analysen af den 
efterfølgende selvstændige konstruktion, er det tilsyneladende ikke nok at ’sige’ 
hvordan en akademisk fremstillingsform skal se ud. Det må demonstreres i form af en 
dekonstruktion af eksempler på autentiske akademiske essays af en passende 
sværhedsgrad. Dette vil akkurat være næste skridt i Stellas stilladsering af det 
akademiske essay. 
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     Den interpersonelle dimension: 
     Analyse af  Conversation Structure  
     og Appraisal : Stellas SPIF 
 
 
 
8.1 Indledning 
 
I beskrivelsen af tenor fremgik det, at kontakten mellem lærer og elever i Stellas SPIF 
er karakteriseret ved at klassen er en voksenklasse, hvilket nok er baggrunden for 
den respekt der fra begge parter (lærer – elevgruppe) er for hinandens erfaringer om 
det vidensobjekt der er genstand for samtalen, storfamilien. Men som beskrevet i ka-
pitel 2 er der to uadskillelige sider af dette vidensobjekt i denne kontekst: Emnet og 
den aktuelle kulturelle kontekst (genre) som rammesætter samtalen om emnet. Det 
er målet med den aktivitet der foregår, at eleverne skal indføres i såvel en genreform 
som en kulturel omgangsform. Også feltet (storfamilien) er en kulturel institution, 
som eleverne har mange og forskellige erfaringer med. Feltopbygningen foregår her i 
Stellas SPIF  som eksemplarisk intersubjektiv ’sharing’ af viden, erfaringer og for-
forståelse. Stella forudsætter simpelthen denne viden, og funderer den sproglige ud-
vikling på denne forforståelse. Det er elevernes ’terræn’ som skal trække læsset i 
sprogudviklingen, og det er tydeligt, at eleverne oplever denne åbenhed omkring fel-
tet og motiveres af den.  
 
Men mens statusforskellen med hensyn til feltet er lille, er den til gengæld stor, hvad 
angår genreinstruktionen og arbejdet med sproglig konstruktion. Det er her Stella, der 
suverænt planlægger timens forløb i alle dens stadier (fra felt til argument, til para-
graf, til tekst) og det er hende, der – i overensstemmelse med genrepædagogikken - 
vælger undervisningscirklen (feltopbygning, modellering/dekonstruktion, dialogisk 
konstruktion, selvstændig konstruktion) i arbejdet med elevernes sproglige udvikling. 
Som det vil blive vist i den semantiske og grammatiske analyse af klassesamtalens 
interpersonelle metafunktion, fremgår denne klare rollefordeling især i  Stellas ekspli-
citte intervenering i to faser.  
 
Ligesom genren er en kulturel kontekst, som eleverne skal indføres i (en del af dem 
vil efter et par år komme på universitetet), så er den måde feltet udvikles på det og-
så: Eleverne skal ikke blot udtrykke sig i en (tom) genrestruktur, de skal også ind-
føres i det hensigtsmæssige register, som karakteriserer et akademisk essay og i den 
grammatik, som realiserer dette register. Stellas åbenhed med hensyn til familiefor-
mer bærer præg af Australiens multietniske struktur: Her er det muligt på rimelig lige 
fod at drøfte fordele og ulemper ved at ’indføre’ en familieform i sit nye land, fordi alle 
former er til stede og accepterede. Det er ikke familliesammenføringspolitik, der

Kapitel 8 
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drøftes her, men de etiske konsekvenser af valg af forskellige samlivsformer. At der 
således bliver tale om en stilladsering af sproglig udvikling i et demokratisk dannel-
sesperspektiv viser analysen af de skriftlige opgaver. 
Kontakt og affekt i Stellas SPIF er karakteriseret ved den implicitte ’kontrakt’ der til-
syneladende er indgået imellem elevgruppe og lærer. Stella demonstrerer adskillige 
gange, at hun kender til elevernes baggrund og familieforhold, og at hun også har fø-
lelsesmæssig indsigt i deres forhold. At basere undervisningen på funktionel gramma-
tik og genrepædagogik er derfor et meget bevidst værktøj for Stella i arbejdet med at 
udvikle hensigtsmæssige sproglige, kulturelle omgangsformer. ’Kontrakten’ viser der-
for, at genrepædagogikken rammesætter og fastholder retningen i erfaringsudvekslin-
gen. Elevernes ideer og synspunkter formuleres alle inden for rammen, hvilket ikke 
hæmmer udfoldelsen, men giver den retning og mål.608  
 
 
8.2  Kontekstualisering 
 
I forlængelse af analysen af Conversation Structure vil karakteristiske semantiske 
valgmønstre fra systemet APPRAISAL  blive analyseret. Stellas SPIF vil blive analyse-
ret for Engagement, Appreciation, Graduation, Affect og Judgement i udvalgte typiske 
afsnit fra elementer og faser.  
 
 
8.2.1  Kontekstualisering (feltopbygning) A 
 
Som det fremgik af analysen af Theme, er fasen Feltopbygning A udviklingsmetodisk 
en definitionsfase, en fase, hvor lærerens monolog i form af en klassificerende  udvik-
ling af feltet, rammesætter dette til den efterfølgende aktivitet: Eksemplificeringen. 
Stella udfylder rollen her som primary Knower, og udvikler definitionen i et langt  ela-
borerende taletrækskompleks. Hun bygger dog sin  klassifikation og definition af den 
aktuelle familieform på et arbejde, eleverne tidligere har foretaget i form af research 
af familiebilleder på internettet og den foregående essayskrivning om familier (med 
sammenbragte børn). 
 
K11 
 
K1=2 
K1=3 
K1=4 
K1=5 
K1+6 
K1+7 
K1+8 
 
K1=9 
K1+10 
K1=11 
K11 
 
K1=2 

7 
 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
 
7 
7 
7 
8 
 
8 

T 
 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
 
T 
T 
T 
T 
 
T 

Mother father two children a cat and a dog and possibly Auntie possibly Grand-
mother, I’m not sure,  
but that’s the family, the family on that little picture,  
that’s a nuclear family,  
it’s just a nuclear,  
just a small group of people,  
but that’s not everybody’s family,  
we also have many single parent families,  
you can have blended families where two people married to a previous person 
come together with their children,  
that’s what we’ve looked at as an example,  
but you can also have extended families and it.. 
and extended means big, broad, stretching out.  
The sorts of cultures that have extended families are Chinese culture, Vietnamese 
culture,  
I’m not sure about African cultures,  

                                    
608 Jfr. stilladseringsbegrebet kapitel 2. 
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K2 

 
9 

 
T 

Greek culture and Iranian culture, Persian culture,  
did I say that?.. Persian culture?  

 
Stellas valg af Engagement609 er intravokaliseret åben, eksplicit og subjektiv i sin ori-
entering (can, just, possibly, I’m not sure) hvad angår den nøjagtige afgrænsning af 
kærnefamiliens elementer, men bruger også eksplicit referencen til fotografiet til at 
underbygge sin definition. Valg Graduation (little, small, many) understreger denne 
åbne intravokaliserede form. Åbenheden i forhold til elevgruppen udtrykkes også i 
form af negationen (that’s not everybody’s family). Valg af personligt pronomen ’we’ 
er her inklusivt, men kan også forstås som ’vi/kulturelt set, hvilket sandsynliggøres af 
skift til det mere neutrale ’you’ (’you can also have…’). Subjektiviteten udtrykkes også 
med et klart formål i slutningen af fasen, hvor Stella lægger op til, at eleverne skal på 
banen med deres viden (I’m not sure about African cultures). Det regulative register 
er derfor fremtrædende her, hvor Stella både afgrænser og rammesætter arbejds-
grundlaget for dernæst – i form af valg af Engagement – at forskyde ansvaret for den 
videre feltudvikling til eleverne. Det er det, der sker i Feltopbygning B.  
 
 
8.2.2 Kontekstualisering (Feltopbygning) B 
 
I følgende faseudsnit udfylder Stella to karakteristiske roller i feltopbygningsfasen B: I 
forhold til Feltopbygning A skifter Stella først sin K1-rolle ud med K2. K2-rollen ud-
trykker, at Stellas spørgsmål er autentiske. Det er eleverne (her de afrikanske) der 
deler deres viden med holdet. Det er karakteristisk for disse direkte henvendelser i 
form af K2-spørgsmål i faserne i Feltopbygning B, at Stella på intet tidspunkt slipper 
det sproglige udviklingsformål. Talekomplekset K2 består således dels af henvendel-
sen, dels af et elaboreret ’clue’, som giver eleven hele den sproglige ramme at ud-
trykke sig inden for. Selv med sit spinkle sprog formår eleven at give såvel lærer som 
kammerater relevant information om feltet.  
 
 
K21 
nom 
K2=2 
clue 
K1 
K11f 
K1=2 
K1+3 
K11 
cf 
K1x2 
K1+3 
cf 
K1x4 
cf 
K1=4 
K21 
clfyrq 

 
17 
 
17 
 
18 
19 
19 
19 
20 
21 
20 
20 
21 
20 
21 
20 
22 
 

 
T 
 
T 
 
Barihu 
T 
T 
T 
Barihu 
T 
Barihu 
Barihu 
T 
Barihu 
T 
Barihu 
T 
 

+  ∧  =  ∧  x 
Barihu, what about in Africa, what about in Africa?  
 
In Africa your family, is it an extended family where a lot of people who 
are related live together or close to each other? 
Yes they live close 
They live close by 
Yes, well that’s what we would call an extended family  
and they may often live in the same building 
Yes, yea...  in the same house 
Yes in the same house 
Sometimes there live mother, the mother, father and the chil-
dren... they have an apartment..? 
Yes an apartment 
They have an apartment ...on the 1.floor.. 
Yeah 
an apartment.. they live together on the 1. floor 
Yes, Oh.. the whole apartment? 
 

                                    
609 Farvenotering, se side xv. 
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K2x2 
K1 
rclyrq 
 
K11 
K1x2 
K1x3 
K1+4 
K1x5 
K11f 
K1+2 
cf 

22 
23 
 
 
24 
24 
24 
24 
25 
26 
26 
27 
 

T 
Barihu 
 
 
T 
T 
T 
T 
Doan  
T 
T 
Doan 

so there’s different parts of the house? 
Yeah 
 
=  ∧  x 
That’s a very good  example of an extended family,  
that is very difficult for people to live in that situation here in Australia,  
so what happens is they often buy a house or ’re moving out of the house  
and then many people in one room 
if they have money they can buy.. 
..buy a bigger house,  
or they buy houses in the same street 
Exactly yes 
 

 
På trods af de autentiske spørgsmål i K2-rollen har Stella stadigvæk sin K1-rolle som 
primary Knower i beredskab. Det er stadigvæk hende, der skal afgrænse elevernes 
input i forhold til den forudgående definition, og det bruger hun akkurat K1-rollen til, 
her i to omgange, dels en modaliseret, delvis objektiviseret form (’that’s what we 
would call’..), dels i en langt mere objektiv (’That’s a very good example of…) som 
oven i købet udtrykker Appreciation og Graduation af elevens bidrag til eksemplifice-
ringen. Også brug af den konkluderende konjunktion ’so’ er et aspekt af Stellas K1-
rolle og af Engagement-formen i denne rolle. (’so what happens is…’). Expansion-for-
merne i disse faser forløber interpersonelt mellem Lærerens (K2) inddragelse af elev-
eksempel (K1), hendes egen implicitte Judgement (24) og en ny elevs (K1) kon-
tekstualisering af informationen (i form af cirkumstansion), som videreudvikler den 
problemstilling. Stella har rejst. Dette sker i dette eksempel, hvor diskussionen nu 
kommer til at dreje sig om storfamiliens muligheder i Australien (’if they have money, 
they can buy…’). Karakteristisk er også de sideordnede K1-roller, hvor Stella sprogligt 
supplerer og elaborerer elevernes spæde forsøg på at udtrykke sig. Men der er pri-
mært tale om idé- og vidensudveksling her, ikke sproglige rettelser. Stella rammer 
rigtigt i sit forslag om at købe et hus i samme gade. Dog er der trods den åbne sam-
taleform stadigvæk tale om en stærk rammesætning, hvor diskussionen omkring fa-
milieformer marginaliseres i forhold til øvelsen i genreskrivning. Elevernes inter-
tekstualitet demonstrerer, at de udtrykker erfaringer om fordele/ulemper, som er 
hentet fra en eksisterende debat om de kulturelle forskelle mellem familieformer. Spor 
af denne intertekstualitet ses i elevernes brug af holdningskategorier, som med Bakh-
tins begreb kan kaldes superadressaten. Alle tekster har en læser/modtager, som af-
senderen altid vil forsøge at søge hen imod. Men ved siden af denne kommunikatio-
nens anden part er der en tredje part involveret: Superadressaten er denne tekstens 
tredje part, som der appelleres til. En ”smuthuls-adressat”, kalder Bakhtin det, som er 
en del af alle tekster.   
 
Each dialogue takes place against the background of the responsive understanding of an in-
visibly present third party who stands above all the participants in dialogue (partners).610 
 
Superadressatens rolle er at ’kompensere’ for det, som tekstforfatteren mener, der 
mangler, for at modtageren (andenparten) får en klar forståelse af budskabet.  Med 
Chouliarakis ord spiller denne tredjepart en vigtig rolle i en samtale, f.eks. mellem 
elever: 

                                    
610 Bakhtin 1986:126. 
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(..) not only does it enable but it also constrains the pupils in appropriating certain discourses. 
In this sense, the ‘superaddressee’ is not only projected as an ‘ideal’, empathetic audience but, 
simultaneously, as a regulative voice in the practice. This regulative projection within the pu-
pils own dialogic context appears to work as a form of self-imposed censorship, under the 
awareness of an implicit ‘other’ who acts as an internalised supervising ‘gaze’ for pupils. In 
Foucault’s terms (1977), the ‘superaddressee’ enacts here an instance of ‘self-surveillance’.611 
 
Det er ikke kun Stella, der autoritativt ’flytter’ diskussionen fra et hverdagsagtigt, fø-
lelsesmæssigt holdningsplan til et mere objektivt, argumenterende, engageret dialo-
gisk plan, som vi skal se i det følgende. Eleverne er forberedt på dette skift. 
 
 
8.3  Tekstualiseringsfaserne A-B-C-D 
 
8.3.1  Tekstualisering: Dialogisk konstruktion A 
 
Feltopbygningen afløses herefter af tekstualiseringselementet i form af en række dia-
logiske konstruktioner som forløber på forskellige tekstuelle niveauer. I A-delen, hvor-
af næsten hele fasen bringes her, udfylder eleverne K1-rollen stadigvæk, fordi de er 
eksperter på feltet. Det er deres eksempler, der skal elaboreres sprogligt til et ar-
gument. Læreren udfylder rollen som K2 når talen går på feltet og K1/A1 som den der 
er ansvarlig for den endelige sproglige formulering. Det er vigtigt for hende, dels at 
det, der kommer til at stå på tavlen faktisk udtrykker, det som eleverne vil sige, dels 
at eleverne stilladseres i at elaborere deres påstande. Metoden består stadigvæk i, at 
det er læreren der udfylder K2-rollen og eleven K1, på trods af, at dette faktisk er en 
stilladseringsproces, der finder sted. (’Why would they have a fight?’). Det dynamiske 
taletræk (check) går derfor heller ikke så meget på feltet som på krav om sproglig 
elaboration.  
 
K1 
K1f 
K2 
K11 
K2 
check 
K1x2 
K1=3 
cf 
K1=4 
 
bch 
K1x5 
bch 
 
K2 
 
 
bch 
K1 

52 
53 
53 
54 
55 
 
54 
54 
55 
54 
 
56 
55 
57 
 
58 
 
 
59 
60 

Milovac 
T 
T 
Milovac 
T 
 
Milovac 
T 
Milovac 
T 
 
EE 
T 
EE 
 
T 
 
 
EE 
Lina 

It’s a benefit  that they can  talk together if they’ve got a problem 
(laughs) This is a good one!  
What might be a difficulty? 
Because they could have a fight  
Why would they have a fight? 
 
They may not agree sometimes... 
All right, so opinions or ideas might differ? 
Yeah. 
So Opinions or ideas… 
particularly when you have moved to another country! 
Yeah  
They are much more changed... 
Yeah  
...nowadays  than it ever was before, even in your own countries,  
the generation, the generation gap, you’ve heard that?  
and that generation gap...one generation, another generation their ideas 
and opinions differ so much more 
Yeah.... 
A lot of people can’t talk to each other [PROVOKED]...(resten uhør-

                                    
611 Chouliaraki 1999:12. 
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 ligt) 
 
Det er bemærkelsesværdigt at eleverne her imiterer lærerens valg af Engagement, 
som er karakteristisk for den genre, der senere skal skrives i: De udtrykker sig ikke 
kategorisk objektivt eller subjektivt, men i modaliserede sandsynlighedsformer (’can’, 
’could’, ’they may not agree’) som understøttes af lærerens  ’konkluderende’ formule-
ring i form af et K2-spørgsmål (’so opinions or ideas might differ?’). Elevernes dyna-
miske taletræk i form af backchannel viser, herefter, at de dels forstår, at kommuni-
kationskanalen er åben for forhandling og udveksling, dels at de er glade for formule-
ringen, som siger dem noget, selvom Stella samtidig får udviklet den sproglige for-
mulering til en nominaliseret form (som vist i analysen af Transitivity). Selv om nomi-
naliseringen sprogligt udtrykker en abstraktion og en skriftlighed, som ligger over 
samtaleniveauet, synes eleverne at bakke op omkring et præcist udtryk for deres tan-
ker. Det er muligt at karakterisere denne taletræksudveksling (med hele dens bag-
grund) som en eksemplarisk Vygotskysk stilladseringsproces. Netop dette udtryk 
(’opinions or ideas might differ) ’genopstår’ senere i SPIFet, ligesom det også senere 
genfindes i flere af de skriftlige opgaver. Som tidligere nævnt kan man se, at eleverne 
- eller nogle af dem i hvert fald – nærmest ’forelsker sig’ i udtryk på deres nye sprog, 
som udtrykker deres erfaringer – eller måske langt snarere deres intention (jfr. su-
peradressanten som den ’regulative stemme’) - præcisere, end de selv akkurat her og 
nu er i stand til det.  
 
Som farverne indikerer, sker der desuden interpersonelt en bevægelse mellem Appre-
ciation, Affect og Judgement. Udgangspunktet for især eleverne (en stor del af disse 
kender personligt til at leve i en ’extended family’) er deres følelser i forbindelse med 
konkrete problemer. Disse følelser bliver i forhandlingen mellem deltagerne og under 
Stellas stilladsering sprogligt forskudt til andet system, nemlig først JUDGEMENT og 
senere APPRECIATION. Stella ’flytter’ eleverne fra at vælge Affect-værdier til at vælge 
Appreciation-værdier, for at gøre diskussionen principiel. Eleverne følger også denne 
forskydning, men eksemplerne på Backchannel viser, at deres følelsesmæssige enga-
gement i forløbet er stort.  En mellemting på vejen mod en objektiv udtryksform bli-
ver Linas eksempel  (60) ’A lot of people can’t talk to each other’, hvor hun dels 
forsøger at generalisere en personligt oplevet problematik ved at gradere den, dels 
eksemplificerer igen ved at bedømme den sociale problematik ( provoked Judgement), 
som generationskløften medfører.  Stellas (58) ‘their ideas and opinions differ so 
much more’ inviterer selv til dette ved at bruge personlig participant, ‘their.’  
     
 
8.3.2 Tekstualisering: Dialogisk konstruktion B 
 
Denne foreløbige modellering af argumenter ’for og imod’ følges op i de efterfølgende 
dialogiske konstruktionsforløb. I B-fasen indhentes elevernes forslag og konstrueres 
sprogligt i fællesskab og skrives af læreren på tavlen. 
Som eksempel på B-fasen citeres nedenstående udsnit, som har et lidt speget ind-
hold, idet der måske er tale om et kultursammenstød, der dog af Stella bringes ud af 
kollisionskurs igen. 
I den dialogiske konstruktionsfase B udfylder Stella indledende rollen som A2, som i 
modsætning til K2-rollen ikke søger information, men imperativisk anmoder om et 
arbejdsmateriale (’Anna, your point!’). Desuden udfyldes rollen som A1, dvs. den, 
som formulerer den endelige sproglige konstruktion på tavlen. 
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Og endelig udfylder hun rollen som K1 på lige fod med eleverne, hvilket er udtryk for 
statuslighed med hensyn til synspunkter omkring feltet. Stella bidrager også med 
synspunkter og holdninger, men disse udtrykkes altid i engageret dialog612, hvilket – 
som det ses – også viser det regulative register i funktion side om side med det 
instruktionelle. Eleverne får nogle præcise sproglige formuleringer at ’stjæle fra’, når 
de senere skal skrive deres essays, men Stella opbygger med egen udtryksform et 
stillads i kraft af sin engagerede dialogiske udtryksform.   
Eleverne anvender i udstrakt grad dynamiske taletræk i form af bekræftelse (cf), dels 
af lærerens forståelse af det sagte, dels af de formuleringer, der kommer til at stå på 
tavlen. Faserne udfolder sig således i forhandlingsrunder, hvor den sprogligt præcise 
formulering noteres, og hvor synspunkterne på storfamilien udvikles i overensstem-
melse med en etisk ’balanceret’, men åben diskussionsform.  
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A1nv 
rpt 
K1 
 
K11 
 
K1=2 
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K1/A1 
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K1 
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K11 
K1x2 
K1x3 
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K11 
 
K1x2 
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K1x3 
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K1 
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131 
 
131 
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133 
133 
133 
134 
135 
 
135 
136 
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137 
138 
139 
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Lina 
T 
Lina 
 
T 
 
T 
Lina 
T 
T 
 
 
T 
Anna 
T 
 
T 
 
Khieng 
 
 
T 
T 
T 
Khieng 
T 
 
T 
Khieng 
T 
 
 
T 
Anna 
T 

+  ∧ = 
Lina, have you got another one?  
(Shakes her head) 
You haven’t? 
You learn to respect the elder people [Judg.evoked] 
[App.valuation/Judg.propriety] 
Ah, living in a large family may help you respect other people in the 
wider society [App.valuation] 
That’s a possibility, isn’t it? 
Yeah 
OK, so learning to respect other people 
It’s possibly easier to do that in an extended family than in a single 
parent family.  
+  ∧ = 
Yes Anna? 
More loving and affection [Provoked] 
Yes more love and affection in an extended family possibly because 
there’s less pressure in an extended family,  
so you’ve got  more love and affection in an extended family 
[Provoked] 
This should be a possibility for expanding, extending the 
strength or power for supporting career, supporting of family 
members 
Right (laughs)  
so it’s all about family support,  
you’re talking about strength, is it? 
Yeah 
When you’re saying more opportunity to...it’s really an extension of 
support isn’t it? 
so you’ll get your point? 
Yeah I think so, yes 
So we might...keep it there when we write the paragraph 
 
+  ∧  = 
Anna, your point? 
...a more stable environment [Provoked] with the children 
What involvement?  

                                    
612 Om Engagement som Appraisal-kategori, se kapitel 5.  
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K2=2 
cf 
A1 
fg 
cf 
K1 

139 
140 
141 
 
142 
143 
 

T 
T 
T 
 
Anna 
T 
 
 

Oh stable environment,  
yes ok!  
a stable environment for the families 
What about... 
Yes I think so 
...when we are talking about sharing there’s a whole load of things 
that people can share, sharing housework, which makes it a benefit, 
an easier thing to live in an extended family.[Provoked] 

 
Stellas stilladsering viser hvorledes det at skrive i denne nye genre ikke blot er en 
formsag, men i høj grad også en kulturel, socialiserende proces. For nogle i gruppen 
er eksempler på ’benefits’ i familien forbundet med en kritik af det australske samfund 
de er kommet til. Deres eksempler bliver derfor – implicit – eksempler på Judgement. 
I et moderne vestligt samfund mangler man respekt for de ældre og kærlighed mel-
lem familiemedlemmerne. Linas og Annas intravokaliseret lukkede eksempler bliver 
ikke afvist af Stella men i stedet udvidet. Samtidig forskydes udtrykket (dog ikke i 
131) væk fra en bedømmelse og over mod en engageret (may help you) påskønnelse 
(Appreciation) af den aktuelle ’benefit’.  
 
Stella stilladserer her ikke blot en sproglig, demokratisk hensigtsmæssighed i valget af 
Engagement, men korrigerer meget implicit at ordet ’respekt’ i et samfund som det 
australske må rette sig mod alle dets medlemmer (og ikke kun ældregruppen). Hun 
siger dermed heller ikke, at mennesker i moderne familieformer ikke respekterer de 
ældre, men hun siger i stedet i en engageret, graderet dialogisk form, at det i en stor-
familie er ’possibly easier’ at lære respekt for andre mennesker i generel forstand. 
Igen modellerer Stella såvel demokratiske synspunkter i én hensigtsmæssig, genre-
mæssig afgrænset udtryksform. Stellas valg af Engagement (That’s a possibility, isn’t 
it? It’s possibly easier) viser, hvordan hun viser stor forsigtighed og bevidsthed om at 
den hensigtsmæssige udtryksform er forhandlingens grundpille.  
 
De følgende citerede eksempler viser et tilsvarende gennemgående, stilladseringsfor-
mat, hvis ekspansionsformer udvikles i lærers og elevers varierede rolleudfyldning. 
Hvor den sproglige stilladsering undertiden skruer op for blusset (i form af nominali-
sering) kan der også skrues ned i en sproglig præcision af elevens kamp med begre-
berne. (133 ’so it’s all about family support…is it?). Eleven får sit ‘point’ på tavlen. 
 
 
8.3.3 Tekstualisering: Dialogisk konstruktion C 
 
I den dialogiske konstruktion C udvides argumentskrivningen til en konstruktion af en 
hel paragraf. Rollefordelingen mellem lærer og elever er den samme som i dialogisk 
konstruktion B, men udvides her med en række dynamiske taletræk fra Stella (clue, 
rephrase, challenge) som har til formål at motivere eleverne til at ud- og underbygge 
påstande med eksempler. Stella udfører på denne måde i et taletrækskompleks (274) 
en slags ’højttænkning’, som demonstrerer for eleverne de spørgsmål, de selv skal 
stille sig, når de skriver paragraffer på egen hånd. Dernæst udfordrer hun eleverne til 
at reagere på tankerne (A2) og ved i rollen som K2 at stille spørgsmål til dem som 
eksperter. Dette får den rette respons og skaber en munter stemning i klassen. Men 
det er interessant at iagttage, at det er Stellas valg af Judgement, som får eleverne til 
at reagere. Hun kan ikke udtrykke sig følelsesmæssigt om spørgsmålet, men vælger 
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derfor at bruge et eksempel, som har rod i mulige negative følelser i mødet med det 
australske samfund. Valg af Graduation indikerer  Judgement (evoked) her, og ele-
verne fanger eksemplet omgående. Samtidig vurderer Stella elevernes reaktion som 
den afsluttende enighed på en forhandling, og ikke som hendes eksempel.  
 
 
A2 
rpt 
rph 
K1 
A1 
A1 
K2 
A1 
cont 
 
A2 
clue 
 
K11 
K1+2 
K1+3 
 
K2 
 
A2/K2 
ch 
K2 
rph 
 
cf 
cf 
K11 
 
 
A1nv 
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266 
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278 
 
279 
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T 
T 
T 
Nasim 
T 
T 
T 
T 
 
 
T 
 
 
T 
T 
T 
 
T 
 
T 
 
T 
T 
 
Khieng 
EE 
T 
 
 
EE 

+ 
Oh, a benefit for me, which benefit? 
A benefit for me to work on,  
which one would you like me to do? 
Cultural background 
In addition children can gain knowledge of their cultural b’ground  
I’m going to do a shorthand version of background,  
Is that all we wrote?  
from the elders in the family  
 
x 
Can you expand that a little bit more?  
Why will children in an extended family get that? 
Whereas in a blended family they may not?  
Oh, we’ve got ‘the elders in an extended family’ 
but there’s something else that happens in an extended family.  
Probably in an extended family there is more of something we measure 
with this…  
Would there be more time for older people in an extended family to sit 
and talk with the children?  
Tell me I’m wrong,  
 
maybe that’s not how it is..  
Do you think that in an extended family the older will have more time, 
older people have got more knowledge?[Provoked] 
Yes absolutely 
Yeah 
Absolutely, oh, that’s the way I want to hear it,  
full agreement,  
Lovely!  
(laughing) 

 
 
8.3.4 Tekstualisering: Dekonstruktion D 
 
I dekonstruktionsfasen D skal paragrafferne bindes sammen til tekst i form af logiske 
kohæsionsøvelser. Disse diskuteres direkte i forlængelse af det tekststykke (para-
graf), der foreløbig står på tavlen. Konstruktionsfasen er dialogisk, fordi det er elever-
nes egen tekst der skal bindes sammen med et nyt tekstafsnit, og aktiviteten i denne 
fase er stor fra elevernes side. Rollefordelingen er dog markant anderledes end tilfæl-
det var i de øvrige dialogiske konstruktionsfaser, idet Stella (K1- og A2-talekomplek-
ser) samtidig stilladserer en metasproglig elaborering. Eleverne skal ikke blot øves i 
valgmuligheder, men også i benævnelsen af de sproglige resurser (konjunktioner, 
modalitet) der især er relevante i skrivningen af et diskussionsessay. Eleverne stiller 
spørgsmål og forslag til valgmuligheder (K2). Det er (bortset fra retledningen af ele-
ven ’Anna’ (242-249)) først i denne fase i forløbet, at Stella eksplicit og i opfordringer 
(A2) (imperativer) udtrykker specifikke og eksplicitte krav til den genremæssige ad-
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færd. Referencen/Ansvarligheden for Stellas eksplicitte opfordringer lægges ikke kun i 
form af skolemæssige krav men også i kulturen, som i dette udsnit af fasen: (That’s 
the cultural way we do it…’). Men det kan ikke komme bag på eleverne, for denne ad-
færd, der har karakteriseret hele forløbet får nu blot eksplicit sine grammatiske be-
tegnelser. 
 
K1+4 
 
A2/K1+5 
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T 
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T 
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T 
T 
T 
T 
 
T 

and we have got the ‘not only’ – ‘but’ there  
which is a good construction to use.  
You’ve got your highlighters,  
highlight the conjunctions there which is a rather interesting instru-
ment, and the ‘not only – but’ to add information, additional informa-
tion.  
We’ve got ‘for example’ which holds the text together,  
we’ve got ‘one of’ because we’re starting at the beginning  
and notice the other language things that are important,  
Look! ‘Maybe’, ‘may not be’, ‘could be’, ‘could be’,  
So we’ve got ‘can be’,  
and look at the tense that we’re using… 
(til en elev, der rækker hånden op) I’ll be with you in a moment, 
…simple present tense 
= 
What’s the difference between ‘may be’ and ‘could be’? 
There isn’t much difference. 
You could say ‘could be enough bathrooms’ and ‘the children ‘may 
be’,  
I’ll look that up and see if I can find another reason,  
they are both little auxiliaries, bits we add to the verbs to give possi-
bilities  
and we call that modality.  
So we’re not saying this is what happens,  
we’re saying this is a possibility,  
and we might even, we might use the word ‘it is possible that’, 
but the other thing is that when you are not using these words, you 
are still using the simple present tense 
 
= 
Now another thing that I noticed with the other class,  
some of them got very enthusiastic and started writing jots down as 
‘you may not do this or in a family your grandparents may not want 
you to..’ 
Don’t put the word ‘you’ in it.  
Distance yourself from the text,  
and you’re describing it as it was something out there,  
That’s the cultural way that we do it in a school type or an academic 
type essay,  
so don’t use the word ‘you’ in it.  
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8.4  Resumé af analysen af Appraisal  og Conversation Structure 
 
Analysen af Appraisal og Conversation Structure ovenfor støtter Theme og Transiti-
vity-analyserne i bekræftelsen af at Stellas SPIF er et omhyggeligt struktureret forløb 
igennem alle elementer og faser: På den skematiske strukturs elementniveau; på det 
primære faseniveau og på det sekundære faseniveau. Formålet med Stellas SPIF er 
interpersonelt betragtet at udvikle en række kulturelt elaborerede sproglige færdighe-
der i en undervisningskontekst der er karakteriseret ved det som Rothery kalder ’gui-
dance through interaction in the context of shared experience’,613 hvilket realiseres i 
en karakteristisk vekslen – lærer og elever imellem – mellem rollerne som primary og 
secondary Knower  og Actor. Ved at skabe dette interpersonelt åbne rum for stilladse-
ringen af sprog og genre, opnår Stella at demonstrere de forskellige hensigtsmæssige 
roller, der udfyldes i en diskussion/debat, såvel i samtale som i skrift. Der er en kon-
sekvens i at Stella vælger rollen som K1/A2, i regulativt øjemed, og i sin rolle som 
’ekspert’, mens hendes andre valg af roller demonstrerer den åbne intravokaliserede, 
men dog objektive samtaleform, som hun ønsker at udvikle hos eleverne, hvor disse 
med udgangspunkt i det valgte felt optræder i rollerne som eksperter. På trods af 
denne åbenhed er hele Stellas SPIF karakteriseret ved en klar, ’klassisk’ genrepæda-
gogisk struktur, hvis formål  er udviklingen af de enkelte elementer og faser i en lo-
gogenetisk akkumulation af viden og sproglig bevidsthed hos eleverne. Elementer og 
faser udvikler sig af hinanden, og den enkelte fase kan analyseres ned til et specifikke 
stilladseringsformat, baseret på genrepædagogikkens grundlæggende læringsteoreti-
ske design. 
Interpersonelle betydninger imiteres og akkumuleres i faseforløbet. De regulative og 
instruktionelle tenorer udfolder sig på to fronter: Dels opbygger Stella eksplicit og im-
plicit et etisk samtale- og diskussions- og holdningsrum, der kan karakteriseres som 
’demokratisk’, dels opbygger hun samtidig sammen med eleverne en hensigtsmæssig, 
dvs. genremæssig tilpasset sproglig udtryksform, som giver de nytilkomne elever ad-
gang ikke blot til at ’tilegne sig’ et sprog, men til via bevidstgørelse om sproglige re-
sursevalg og et metasprog omkring dette, at udvikle en demokratisk adfærd samtidig 
med at eleverne også får adgang til de privilegerede argumentationsformer, der ka-
rakteriserer et akademisk essay. På denne baggrund kan Stellas SPIF karakteriseres 
som en macrogenre, nærmere bestemt en stilladseringsgenre. Akkumulationen af in-
terpersonelle betydninger på tværs af denne genre opsummeres i figur 34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
613 Martin 1999:126. 
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           ∧             ∧        
                                 
           X             = 
 
 
           INTERPERSONEL METAFUNKTION 
 
 
Lærer eksplicit i rollen som K1     Lærer eksplicit i rollen som A2 og A1 
som klassificerende         som udfordrende og formulerende; 
rammesætter og eksplicit som     eleverne i rollen som K1 (dog K2 i D):  
K2 i feltopbygningen.         læreren i rollen som K1 i stilladseringen 
Eleven som K1 i           af kulturelt hensigtsmæssig adfærd og 
opbygningen af feltet.        holdning; læreren eksplicit og implicit  
Valg af Engagement er       i rollen som K1 i stilladseringen af 
karakteristisk for læreren       sprogligt akademiske færdigheder i 
hvilket modificerer rollen       skrivning af diskussionsessays. 
som K1 og understøtter       Lærer og elever udvikler bevidsthed 
forhandlingen af feltet .       om diskussionsgenren i bevægelsen  
               mellem Affect, Judgement og Appreciation.  
               Læreren stilladserer og modellerer  
               bevægelsen mod Appreciation, men  
               udgangspunktet for stilladseringen  
               er de to øvrige kategorier.  
               Eleverne overtager efterhånden denne      
               balanceren mellem registerniveauer.   
 
Figur 34  Den interpersonelle metafunktion. 
 
 
Ligesom det var tilfældet med hensyn til de eksperientielle betydningers bidrag til den 
logogenetiske genreudvikling, akkumulerer de interpersonelle betydninger på den 
måde, at de læringsdomæner som eleverne bevæger sig imellem  er hverdagsdomæ-
net og det teoretiske domæne. Aktiviteter i hverdagsdomænet er tydelige i inddragel-
sen af elevernes viden og forforståelse som selve det felt, der opbygges på klassen. 
Feltet udbygges ikke teoretisk (således som det f.eks. skete i Juannas ESL-klasse) 
men forbliver på hverdagsdomænets erfaringsniveau. Det betyder at eleverne bevarer 
rollen som K1 uden at sekundært materiale (bortset fra et enkelt foto) inddrages i 
feltopbygningen. Konsekvensen af denne rollefordeling får sit endelige gennemslag i 
de skriftlige opgaver.  
På praksisniveauet, hvor Stella påtager sig rollen som K1 i stilladsering af genre og 
sproglig udtryksform. Det teoretiske niveau berøres i dette SPIF i de sidste fasers ela-
borering af metassprog omkring tekstkonstruktionen. Denne fase kan være begyndel-
sen til en yderligere metasproglig udvikling som i højere grad end tilfældet er her gi-
ver eleverne valgmuligheder for en kritisk refleksion over deres tekstualiseringsforsøg. 
 
 
 

feltopbygning 
A - B 

tekstualisering 
A – B – C - D 

selvstændig 
konstruktion 
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 Rammesætning Klassifikation (kommentarer) 

Opgaveorientering: 
 
Kontekstualisering 
 
Feltopbygning A 
DEFINITION 
 
 
Feltopbygning B 
EKSEMPLER 
 
Opgavespecifikation 
 
Tekstualisering: 
 
Dialogisk  
konstruktion A 
 
Dialogisk  
konstruktion B 
 
 
Dialogisk  
konstruktion C 
 
 
 
Dekonstruktion D 
 
 
Selvstændig  
konstruktion E 
 
 
  

 
 
 
 
-F∧+F 
 
 
 
+F 
 
 
 
 
 
 
-F 
 
 
+/-F 
 
 
 
+F 
 
 
 
-F 
 
 
 
-F 

 
 
 
 
-C ∧+C 
 
 
 
+C 
 
 
 
 
 
 
-C 
 
 
+C 
 
 
 
+C 
 
 
 
+C 
 
 
 
+C.. –C? 

 
 
 
 
svagere i emneindsamlingen, dernæst 
stærkere i klassifikationen 
 
autoritativ synliggørelse, herunder 
- senere - kritik og refleksion 
 
 
 
 
start hvor eleverne befinder sig, med 
vægt på elevernes stemme 
 
eleverne kontrollerer stoffet, læreren kon-
trollerer sproget om stoffet 
 
tilbagevenden til elevernes egen kontekst, 
men læreren modellerer skriftsprog 
 
elevernes egne eksempler bearbejdes i 
kontekst og 
i tekst 
 
kontrol/evaluering, beskikket censur 
…fornyelse? 
 

 
Tabel 24   Bevægelsesmønstre i Stellas SPIF med hensyn til klassifikation og   
      rammesætning.
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     Skriftligt element: Stellas SPIF 
 
 
 
9.1 Indledning 
 
I dette kapitel vil fire skriftlige besvarelser blive analyseret. Disse besvarelser repræ-
senterer det skriftlige element i Stellas SPIF: Selvstændig konstruktion. 
Den selvstændige konstruktion er den afsluttende del af Stellas SPIF: Introduktionen 
til genren diskussionsessay. Den er en øvelse i selvstændig konstruktion af et diskus-
sionsessay om emnet ’Extended Families’. Opgavens rammesætning og genkendel-
sesregler er ganske eksplicitte og stærke,614 idet den er en projection615 af de to 
mundtlige elementer af  denne macrogenre. 
Opgavens genre- og registervalg blev opbygget, forhandlet, udviklet og konstrueret i 
de mundtlige elementer. Emnet for opgaven, holdningsdiskussionen og perspektive-
ringen af stoffet er overladt til eleverne. Emnet er deres kompetenceområde. Opga-
vens field omfatter den viden som elever og lærer i fællesskab har opbygget, for-
handlet, konstrueret og udvekslet i overensstemmelse med genrevalget. Opgavens 
tenor er defineret i begge elementer, hvor arbejdet med genren som kulturel kon-
tekst, dens struktur og formål såvel som den semantiske og leksikogrammatiske reali-
sering af denne  var selve forløbets indhold. Opgavens udviklingsmetode og informati-
onsfokus blev  kun berørt på det semantiske niveau i form af kohæsionsmuligheder 
(dekonstruktionsfasen: Metasproglig elaboration), mens det leksikogrammatiske ni-
veau blev mere perifert behandlet. Som det vil fremgå af følgende analyse, får denne 
’underbelysning’ betydning for de konkrete opgavers udformning. Pædagogisk er pro-
blemet på dette niveau (introduktionsniveau til ny genre) overskueligt, idet der netop 
kan arbejdes udviklende med dette område, både i nye udkast, omskrivninger og i det 
efterfølgende arbejde med genren. I den selvstændige konstruktion er det derfor rea-
liseringsreglerne, der kommer til at stå deres prøve. Denne selvstændige konstruktion 
i form af begynderessays er da ikke noget afsluttende produkt i den forstand, at ele-
ver og lærer kan betragte genregennemgangen for overstået. Tværtimod er denne 
opgave led i en ny runde essayskrivning, og Stella er nu på baggrund af forløbet og 
opgaven i stand til at planlægge den videre stilladseringsproces af den enkelte elev og 
af klassen som helhed. Formålet med dette kapitels lingvistiske analyse af den selv-
stændige konstruktion i Stellas SPIF er netop at beskrive opgaverne som diskussions-
essays og vurdere disse som led i stilladseringsprocessen.        
 
 
 
 
 

                                    
614 Jfr. kapitel 3.5.1.1. 
615 Jfr. kapitel 5.3.4 

Kapitel 9 
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Den følgende analyse vil ikke beskæftige sig med eller kommentere teksternes ’fejl’ i 
form af grammatiske regelbrud. Stellas feedback eksisterer således ikke – som den 
danske – i form af en karaktergivning og en vurdering. Stella har rettet besvarelserne 
for sprogfejl og kommenteret disse på forskellig vis med henvisninger til sprogbrug og 
angivelse af ’tommelfinderregler’, men bortset fra dette arbejdes der på dette område 
kun individuelt med eleverne, idet de blot opfordres til at henvende sig til hende, hvis 
de er i tvivl om noget! Hvis der står noget ’efter’ besvarelsen er det ’good work’ eller 
blot et ’set’-tegn.  Som det fremgik af klassesamtalen arbejder Stella med alle ele-
verne (eller med eleverne individuelt eller i grupper) omkring områder af genreskriv-
ningen som de finder vanskelige.   
 
 
9.2  Konteksten for de fire besvarelser 
 
De fire analyserede diskussionsessays er skrevet i forlængelse af introduktionsforlø-
bet. Formålet med opgaven er, at eleverne demonstrerer en grundlæggende beher-
skelse af genren. Det er meningen (jfr. dekonstruktionsfasen), at der senere skal ar-
bejdes med mere avancerede eksempler på genren i udviklingen mod beherskelsen af 
det såkaldt akademiske essay. Det er også intentionen, at det pædagogiske cirkel- 
eller spiralforløb stadig kommer til at foregå i en vekselvirkning mellem elevernes in-
put og lærerens stilladsering i udviklingen af elevernes beherskelse af stadig mere 
komplekse skriftlige tekstformer. 
  
Da Stellas elever alle er ESL- elever og derfor ikke har tilstrækkelige engelskkundska-
ber til at kunne optages i en mainstreamklasse, vil deres sproglige formåen være be-
grænset på dette sprog. Alle besvarelser er derfor eksempler på begynderessays. Der 
er ikke nogen af eleverne, som er i stand til at frigøre sig fra genren, eksperimentere 
med den på dette niveau. Forskellen på besvarelserne ligger hovedsagelig i elevernes 
evne til at forstå udviklingsmetoden  i et diskussionsessay; den ligger i deres evne til 
at elaborere og nuancere de eksperientielle resurser;  og den ligger i deres evne til at 
udvikle deres tekst ved hjælp af interpersonelle resurser. Den ligger med andre ord i 
elevernes forståelse af genrens registerkrav og den leksikogrammatiske realisering af 
disse krav på et grundlæggende niveau. 
 
 
9.3. Tekstanalysen 
 
Resten af dette kapitel vil bestå af en redegørelse for resultaterne af den lingvistiske 
analyse af de fire besvarelser.  
Analysen af besvarelserne koncentrerer sig først om den tekstuelle metafunktion ud-
viklingsmetoden (realiseret i Theme-mønstre), og Point (realiseret i Rheme/New).  
Dernæst de interpersonelle betydninger, som kortlægges i en analyse af Appraisal.  
 
 
Endelig undersøger jeg den logiske metafunktion i form af anvendelse af expansion og 
projection, forbundet med sætninger og grupper.  
 
 



  Det skriftlige element: Stellas SPIF 
___________________________________________________________________________ 
 

273  

På det semantiske niveau vil jeg se på besvarelsernes progressionsformer, hvilke til-
sammen belyser besvarelsernes designprincipper. 
 
For det fjerde vil jeg med udgangspunkt i den eksperientielle metafunktion undersøge 
besvarelsernes eksperientielle kvaliteter, de former for process-participant relationer, 
de konstruerer.  
 
 
9.3.1  Den tekstuelle dimension 
 
I kapitel 5 redegjorde jeg for hvorledes den tekstuelle metafunktion har to vigtige 
’meddelelseslinjer.’ Theme-Rheme og Given-New. Undersøgelsen af de to meddelel-
seslinjer i hver besvarelse danner grundlaget for fortolkningen af det fremstillings-
mønster der anvendes af eleven. Hver tekst viser, ifølge Halliday, et ’bølgeagtigt’ 
mønster af rytmiske højdepunker. Disse valg af Theme og New er motiverede, og i 
overensstemmelse med de genremæssige formål forløber de i et særligt mønster. In-
teraktionen mellem disse to ’meddelelseslinjer’ og de karakteristiske Theme + New-
mønstre i besvarelserne gør os i stand til at se besvarelsernes tekstretorik. Jeg vil 
først analysere Theme og dernæst New. 
 
 
9.3.1.1  Theme (Udviklingsmetode) 
 
Theme identificeres (jfr. kapitel 5) med tekstens ’udviklingsmetode’. Fries demon-
strerede at hvis Theme i de fleste sætninger i en paragraf henviser til det samme se-
mantiske felt, vil dette felt kunne betragtes som paragraffens udviklingsmetode.616 Og 
mens analysen af det enkelte thema kun viser den enkelte sætnings lokale kontekst, 
vil undersøgelsen af den thematiske progression gennem hele teksten afdække hele 
den tekstuelle struktur. Da den aktuelle genre er et diskussionsessay vil den thema-
tiske progression karakteristisk afdække diskussionsgenrens struktur i form af et ind-
ledende macroTheme, en række hyperThemes, som består i udviklingen af argumen-
tationen ’for og imod’ den overordnede problemstilling, og en afsluttende paragraf, 
om udgør essayets macroNew og dermed dets Point.  Citaterne noteres med nummer 
og linje for hver besvarelse. 
 
    Theme   Rheme/New 
Besvarelse Tekstuel Interpersonel Eksperientiel (process)  
1.1   There are STILL SOME FAMILIES 

IN SOCIETY TODAY 
1.2 that  when children 

grow up and 
have family 

 THEY STILL LIVE WITH 
THEIR PARENTS 

1.3 and  these parents  STILL HAVE TO LOOK 
AFTER THEIR PAR-
ENTS. 

1.4   This  can mean  
1.5 that  THREE GEN-

ERATIONS 
are living in THE SAME HOUSE. 

1.6   THIS is called AN EXTENDED FAMILY. 

                                    
616 Fries 1983:135. 
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2.1   Exstend families can be 
found 

in MANY PARTS OF THE 
WORLD. 

2.2   There are MANY BENEFITS AND 
DIFFICULTIES associ-
ated with living in a 
extended family. 

3.1   In a modern 
society 

 more people fond of 
living in a form of 
common nuclear family 
instead of an extended 
family comparative 
with in old days. 

3.2   It may be be-
cause of 

people become MORE RICH 

3.3 or   just 
THINKING 

about THE DIFFICUL-
TIES OR DISADVAN-
TAGES of the extended 
family. 
 

4.1   Families consist of ADULT SIBLINGS  LIV-
ING WITH KINSHIP  

 or    a WIDOWED MOTHER 
OR FATHER [[living 
with an adult son or 
daughter and their 
children]]. 

4.2   Most extended 
families 

are THREE GENERATIONS 
[[living under one 
roof]]. 

 
Tabel 25   MacroThemes i de fire diskussioner 1-4 
 
De eksperientielle Themes i de første tre sætninger i hver tekst er diskussionens emne 
i generaliseret form. Også markerede Themes i form af circumstances (Time, Loca-
tion) er der eksempler på, igen i en generaliseret form. Der er ingen personlige, indi-
vidualiserede themaer. Eleverne demonstrerer således thematisk en global orientering 
i forhold til emnet. De dominerende procestyper er eksistentielle og relationelle identi-
ficerende. Det vil sige, at selv om funktionerne Token og Value ikke knytter sig til en-
hver relationel process (Carrier og Attribute er de ’korrekte funktionelle betegnelser 
for de to halvdele af en relationel attributiv sætning) behandles emnet ’Extended Fa-
mily’ som Theme/Token og beskrivelsen og definitionen af den som New/Value. Tek-
sterne veksler mellem den ene og den anden side og udgør i dette spænd mellem 
Theme og New en abstraherende bevægelse fra et konkret emne til en definition. Ela-
boration (=) er den ekspansionsform, der kan bruges til at opnå denne abstraherende 
bevægelse. Elaboration kan i en diskussionstekst ikke kun fungere inden for sætnin-
gen (intra-sententielt) men også i progressionen af hele teksten. Hver sætning ela-
borerer den overordnede påstand i de første sætninger. Rækken af progressioner er 
således parallel med Token-Value-bevægelsen på sætningsniveauet. De forbinder em-
nets konkrete participants (storfamilien, de unge, de gamle osv.) med emnets pro-
blemfelt i form af difficulties and benefits og disse udvikles videre i form af eksempler 
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på problematikker, undertiden udtrykt i nominaliseret form. Den form for abstrahe-
rende udviklingsmetode er dog ’svingende’ i disse diskussionsessays. 
Hvis vi beskriver teksternes faser hver for sig, vil det fremgå, at alle har forsynet de-
res essays med en ’Introduction’, men ikke med et ’Preview’. Det betyder at denne 
introduktion i to af teksterne ikke kommer til at fungere som essayets macroTheme. 
Som introduktion til diskussionen er det ikke tilstrækkeligt at definere emnet. Den 
problemstilling, som er udgangspunkt for diskussionen skal også indgå i dette macro-
Theme’s Information Structure.  Dette er tilfældet i besvarelse 2 og 3, mens det ikke 
er tilfældet i besvarelse 1 og 4, som begge afslutter paragraffen med en definition af 
emnet ’Extended Family’.  
 
Besvarelsernes hyperThemes udvikles ekspansivt forskelligt, både intersententielt, de 
enkelte hyperThemes imellem og i disses udvikling frem mod essayets  macro-
New/Point. For alle besvarelserne gælder det, at det enkelte hyperTheme er i udstrakt 
grad opbygget ekstensivt med valg af tekstuelle themaer som foruden ’Secondly, 
Thirdly, Finally.’ i hvert hyperTheme udvikles med ’and’, ’or’ eller ’but’. Det enkelte 
argument er undertiden elaboreret, oftest i form af enhancement hvilket er helt i 
overensstemmelse med det faktum, at det er en argumenterende tekst. Da der er tale 
om en basal form for diskussionsessay, er de problemstillinger der skal diskuteres og-
så dem der skal udvikles i form af argumenter. Karakteristisk for alle fire essays er 
imidlertid, at eksperientielle Themes ganske vist udtrykker en global orientering og 
vinkling af emnet, men ikke desto mindre er det oftest mennesker (dvs. storfamiliens 
’medlemmer’) og ikke problemstillinger, der thematiseres. Problemfelterne optræder 
alle som umarkeret New i Rheme: 
 
      Theme  Rheme/New 
Besvarelse  tekstuel interpersonel eksperientiel (process)  
1 α Secondly  the family easily gets in CONFLICT 
 xβ when  children are QUAR-

REL or 
FIGHTING 

 

  In addition  the children have MORE FRIENDS 
2 1 for example  the husband 

and wife 
may have A PROBLEM 

 +2 and  it is IMPOSSIBLE to 
keep it a PRIVATE 
MATTER 

3  In addition  all the family 
members 

can be together 

 α   that means  
 =β   they do not 

NEED TO 
MISS 

EACH OTHER 

4 1 Furthermore  family mem-
bers 

can share THE HOUSING 
COSTS, the FOOD 
costs 

 +2 and   save on CHILD CARE 
COSTS 

 1 Secondly  the family 
members 

may LOSE their PRIVACY 

 +2 and  they may be TOO MUCH IN-
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TERFERENCE in 
the individual’s 
personal life. 

 
Tabel 26.1  Informationsstruktur  i de fire diskussioner. 
 
I eksemplerne ændrer elevernes valg af expansion ikke noget på dette informations-
strukturelle mønster. I første eksempel er valg af cirkumstansion en hyppig måde at 
kontekstualisere og underbygge en påstand på. Denne udviklingsform gentager den 
dialogiske konstruktionsproces idet eleverne på den måde udvider argumentet ved at 
stille spørgsmålene ’why’ eller ’how’. I tekst 3 ekspanderes påstanden i en elabore-
rende form, men dog i den forstand, at det samme udsagn gentages med andre ord. 
De øvrige eksempler er ekstensive, hvilket er den hyppigste form for expansion. De 
enkelte argumenter ikke blot udvides ekstensivt, de adderes også indbyrdes, således 
at hele det informationsstrukturelle billede bliver en addition af forskellige problemstil-
linger, som alle optræder i Rheme.  
Der er dog enkelte undtagelser fra denne generelle karakteristik af besvarelsernes 
Theme  og  Information Structure. Dels er der i alle besvarelserne eksempler på a) 
markeret Theme og b) eksperientielle Themes, som ikke er ’menneskelige’. Men på 
trods af de markerede Themes ændres  mønsteret i Information Structure sig ikke så 
meget. Det er stadigvæk ’familiemedlemmer’ der ofte thematiseres og problemfel-
terne, der havner i Rheme som umarkeret New:  
a. 
 Theme  Rheme/New 
Besvarelse tekstuel interpersonel eksperientiel (process)  
1   When things go 

wrong 
(who) 

is going to 
take 

RESPONSIBILITY or 
it? 

2 Finally  in a house with a 
lot of people 
(there) 

is HOUSEWORK, like 
washing, cooing and 
shopping, etc. 

3   in an extended 
family 
(there) 

could be 
NOT HAVE 

ENOUGH RESOURCES 
OR UTILITIES for a 
large number of fam-
ily members 

4   When a grand-
parent is sick, 
another family 
member 

can LOOK 
AFTER 

him or her. 

 
Tabel 26.2  Informationsstruktur i de fire diskussioner  
 
I de få eksempler på en ikke-menneskelig, dvs. mere abstrakt formuleret problemstil-
ling som eksperientielt Theme ser vi til gengæld ikke nogen expansion, eller hvor 
’problemstillingen’ blot benævnes ’benefit’, ’difficulty’ eller slet og ret ’problem’, ser vi 
atter en cirkumstantiel expansion. 
 
 
 
b. 
  Theme  Rheme/New 
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Besvarelse  tekstuel interpersonel eksperientiel (process)  
1 α   One of the prob-

lems 
is [[that TOO MANY 

CHILDREN CAN BE 
IN ONE HOUSE 

 xβ    causing JEALOUSY among 
siblings and cousins 

2 1 As well  LACK OF PRI-
VACY 

can be a problem 

 =2 for ex-
ample 

 the husband 
and wife 

may have   a problem 

 +3 and  it is IMPOSSIBLE TO 
KEEP IT A PRIVATE 
MATTER 

3 1   SAVING MONEY 
ON HOUSEHOLD 
EXPENSES 

ALSO is a benefit 

 =2   the family 
members 

can shar-
ing 

THE BILLS OF 
ELECTRICITY, gas 
and other daily liv-
ing expenditures 

 x3 <<so>> 
that 

 they could save MORE MONEY for 
SPENDING ON 
CHILDREN 

4 1   One of the 
greatest difficul-
ties 

is [[that JEALOUSY 
BETWEEN SIBLINGS 
AND COUSINS can 
occur from COMPE-
TITION with each 
other]] 

 =2   They will com-
pare 

[[who gets more 
FAVOUR from the 
parents 

 
Tabel 26.3  Informationsstruktur i de fire diskussioner. 
 
I samtlige eksempler udvides argumentet i form af  en elaboration som atter themati-
serer familiemedlemmerne. Resultatet bliver en række problemstillinger som adderes 
stort set ubearbejdet og alle placeres i Rheme. Eksemplet i Tekst 3 er en af de få und-
tagelser, hvor der kan iagttages en progression idet den thematiserede problemstilling  
faktisk udvikles i et nyt macroNew.  Men ellers er den karakteristiske adderende ud-
viklingsmetode i alle fire tekster med til at gøre den stillestående og til at gøre det 
meget vanskeligt for eleverne at udfolde deres essay klart i et afsluttende macroNew. 
Alle fire besvarelser har valgt et markeret Theme i konklusionen, men denne konklu-
sion står lidt svagt, fordi det eksperientielle Theme ikke har været bearbejdet eller 
udviklet eller blot nævnt undervejs i besvarelserne. De er ikke udviklet som det enkel-
te essays macroNew, men er snarere en af de omtalte problemstillinger, der afslut-
tende bringes på bane: 
 
 
 
     Theme  Rheme/New 
Besvarelse tekstuel interpersonel eksperientiel (process)  
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1 In con-
clusion 

 although extended fami-
lies have their difficulties 
if the family are pre-
pared and discuss to-
gether 
(they) 

can bring GREAT BENE-
FIT of extended 
families 

2 In con-
clusion 

(…) if everyone cooperates 
(there) 

will be MORE BENE-
FITS THAN 
DIFFICULTIES 

3 In con-
clusion 

(…) (…)if all the family 
members of the ex-
tended family can com-
municate in an open 
way to each other, 
speak out their prob-
lems, discuss their opin-
ions 
(then an extended fam-
ily) 

properly 
can bring 

MUCH AFFEC-
TIONATE HAR-
MONY, ENJOY-
MENT AND 
BENEFITS 

4 In con-
clusion 

 (…) if the family mem-
bers can negotiate and 
discuss about issues and 
can resolve them, 
(then the extended 
families) 

are STILL WARM 
families [[that 
can bring 
GREAT RE-
WARDS AND 
BENEFITS]] 

 
Tabel 27  Konklusion i de fire diskussioner. 
  
 De fire essays er næsten identiske i deres konklusion. Også i elevernes konklusioner 
er det valg af enhancement som markeret Theme i en Carrier-Attribute-konstruktion 
udtryk for deres forståelse af, hvordan essayets macroNew kan konstrueres, nemlig 
her til    at udtrykke et spænd mellem forudsætninger/betingelser for en evaluering af 
familieformen. Som ’form’ er denne enhancement velvalgt af læreren. Eleverne har på 
den måde dog i hovedtræk demonstreret, at de forstår genrens struktur og formål i 
form af brug af tekstuelle Themes og i form af ekspansive progressioner i et vist om-
fang. Man kan dermed sige, at det ’menneskelige’ udgangspunkt i elevernes essays 
også bliver opgavernes Point, som samtidig åbner teksten for interpersonel betydning. 
Dette er et interessant aspekt af genrepædagogikkens stilladsering af kulturel adfærd, 
som vi her ser udfoldet fra den tekstuelle vinkel. Vi skal nu uddybe den i analysen af 
opgavernes eksperientielle dimension.         
 
 
9.3.2  De eksperientielle resurser – analyse af Transitivity 
 
For at kunne analysere besvarelsernes eksperientielle struktur, må vi undersøge parti-
cipant-proces-relationerne i den enkelte bevarelses transitivitetsstruktur.  
Som det fremgik af analysen af elevernes Theme-valg, er det oftest ’mennesker’ der 
vælges som eksperientielt Theme. Det betyder at de processes, der knytter sig til dis-
se valg af primære participants i besvarelserne hovedsageligt er material eller be-
havioral processses, der realiserer disse participants handlinger eller adfærd (share, 
take care of, look after, help, support, cooperate, quarrel, discuss), samt mental pro-
cesses, der realiserer participant følelser og tanker (feel, repect, enjoy, trouble, miss). 
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Enkelte relationel processes er attributive eller identificerende, ofte forbundet med 
tilskrivningen af en egenskab eller identitet, hvor den menneskelige participant er 
Carrier (Cr) og problemstillingen Attribute (At). Det vil sige at de eksperientielle parti-
cipants er primære og problemfelterne sekundære i lange faser af disse essays. Dog 
kan der i alle fire essays – på trods af forskellige i de sproglige resursevalg – iagtta-
ges, at eleverne bevæger sig forsøgsvis ud over denne adderende, opremsende form i 
en række opsummerende, abstraherende formuleringer frem imod et afsluttende Po-
int. I følgende afsnit fra essay 4 kan begge udviklingsmetoder iagttages: 
 
 Primær participant    Process type     Sekundær participant  

                     eller circumstance 
(eksperientiel participant             (abstrakt complement  
i fed)                   i fed) 

5 
6 
 
7 
8 

Grandparents      can take care of     grandchildren 
so their daughter     can have       more time to study or    
                     work 
When a grandparent    is          sick 
another family member  can look after      him or her      

18 
19 
 
20 
 
21 
22 

If one person      has met        some problems 
the other family members can give        their advice and      
                     suggestions 
In the spring they     can go out for      picnic 
 
It           is          happy situation 
that          provides       emotional support and 
                     affection for family     
                     members 

 
Tabel 28  Udviklingsmetoder i essay 4. 
 
De sekundære participants der i sætningerne 18-20 optræder i form af problemstillin-
ger, er her karakteristisk nok nominaliseringer, hvilket demonstrerer elevernes be-
stræbelse på at udfolde sig i et akademisk register. 
 
I de tilfælde hvor elever thematisk har taget udgangspunkt i en problemstilling, har 
den tilknyttede proces oftest været konsekutiv, hvilket betyder et  brud med den ad-
derende opremsning af fordele og ulemper for familiemedlemmerne. Eksperientielt 
konstrueres en Token-Value-struktur, og det er karakteristisk, at de kausative relatio-
nel processes i disse konstruktioner bliver varierede. Det er desuden karakteristisk  - 
ligesom også i tabel 28 ovenfor - at de valgte participanter er nominaliseringer. I ek-
semplerne er nominaliseringerne noteret med understregning og de kausative proces-
ses med Fed. 
1. 
17. Thirdly the space for accommodation for each individual also causes conflict  
       T                   Pc       V 

 
3. 
15. Furthermore family members in an extended family may have too many rules  
          Pr              Pp-     Pd  
 have to obey  
 -Pv 
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16. that may prevent  [[people from doing  [[what they want to do]]]].  
  T     Pc    V 
           A    Pm  R 
                   Ph       S     Paff/Pm 

 
17. This  may also lead to feel   great resentment  

  T  Pro-    cessPc     V  
 
18. then  it could develop intolerance, too.  
    T    Pc    V  

 
At essayet udvikler sig frem mod en endelig konklusion i form af en evaluering af di-
skussionsoplæggets Points er eleverne tydeligvis bevidste om. Dette viser sig ved at 
eleverne erstatter processes, der udtrykker ’fordele’ (share, help, support’) med me-
taforiske (dvs. nominaliserede) udtryk for resultatet af disse processes (harmony, 
happiness, fun, stable environment). Ligesom problemstillingerne – for og imod - i de 
første paragraffer, er det også en Token-Value-struktur, der lægger op til evaluerin-
gen og dermed til den interpersonelle betydning: 
 
3. 
33. Probably family members can sharing their successes, celebrations  

         A      Pm  G  
 
34. and even to sort out problems  

       Pm   R 
 
35. and  get good advice from experienced family members.  
    Pm    R            A 

 
36. It  could lead to  harmony,  
  T    Pc    V 

 
37. so more loves, affection and more happiness  and fun  will come  

      A                   Pm  
 
38. then  it can provide a happy stable environment for raising children. 
   T    Pc           V       Cc 

 
Det er også i disse afsluttende afsnit at eleverne først og fremmest pakker information 
i nominalgrupperne: ’good advice’, ’more happiness and fun’, ’a happy stable envi-
ronment for raising children’. Udviklingen fra de spinkle processes ’look after, share, 
feel’ til de sidste konstruktioner (36-38) demonstrerer, at eleven her er klar over den 
retning hun/han skal følge, ligesom de samtidig demonstrerer hans/hendes risikovil-
lighed.   
Konklusionsafsnittene understøtter fra den eksperientielle vinkel resultatet af analysen 
af Theme  og  Information Structure, idet diskussionsessayets interpersonelle betyd-
ning underbygges af de eksperientielle valg.    
 
3. 



  Det skriftlige element: Stellas SPIF 
___________________________________________________________________________ 
 

281  

41. In conclusion general speaking, although some difficulties   may occur  

         Cmc            A     Pm 
 in an extended family,  

 Clp 
 
42. if all the family members of the extended family can communicate  
         Be               Pb 
 in an open way to each other,  

 Cm 
 
43. speak out  their problems,  
    Pb     Ph 

 
44. discuss  their opinions  
  Pb       Ph 

 
45. then an extended family properly can bring much affectionate harmony,  
         T        Pc          Val-  

 enjoyment and benefits. 
 -ue 

 
I to kombinerede konsekutive strukturer opstilles betingelserne: Participants er her 
entydigt ’menneskelige’, nemlig familiemedlemmerne og de tilknyttede processer er 
henholdsvis behavioral og (kausative) relationel, dvs. eksperientielt beskriver konklu-
sionen  eksperientielt vejen til ’harmony, enjoyment and benefits’. den er afhængig af 
en specifik adfærd (Behaver) ’communicate’, speak out’, discuss’.  
 
Valg af circumstances i de fire essays realiserer som udgangspunkt konkrete lokalite-
ter (tid og sted) forbundet med feltet ’extended families’, f.eks. ’in an extended fa-
mily’, ’in the same house’, in the same room’, ’at the peak hour in the morning’; der-
næst realiserer de på ’tættere’ hold Matter (Ct) og Location (Clp) som udtryk for for-
holdet mellem deltagerne, f.eks. ’amongst siblings’, ’with their parents’. Men efter-
hånden vælges andre circumstances som led i argumentationsprocessen i en ekspan-
sion i form af  årsag, kvalitet eller adfærdsform. Problemstillingen kan opstå ’through 
competition’, eller ’løses’ ’through talking’, ’in an open way’ og forårsage f.eks. ’a sta-
ble environment for raising children’. Circumstances for adfærd og koncession fo-
retrækkes når eleverne slipper deres konkrete udgangspunkt. Valg af disse cir-
cumstances underbygger de opstillede betingelser for kulturel adfærd, der er essayets 
Point.    
 
 
 
 
 
9.3.3  Den interpersonelle dimension 
 
En meget vigtig del af arbejdet med diskussionsgenren som kulturel kontekst er ud-
vikling af de interpersonelle sproglige resurser.  
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Ved at konstruere teksten omkring de to omdrejningspunkter ’benefits’ og ’difficulties’ 
udvikles ikke bare elevens evne til at finde argumenter for og imod, men også deres 
ordforråd. Og ikke blot ordvariation, men de sproglige resurser forbundet med at ud-
trykke holdninger og engagement for og imod.  
 
Med hensyn til analyse af Appraisal vil det sige, at eleverne i de korte tekster viser, 
hvilken grad de f.eks. behersker sprogets interpersonelle resurser i form af syste-
merne JUDGEMENT, APPRECIATION, AFFECT, GRADUATION og ENGAGEMENT. 
 
Diskussionsgenrens tenor er i en tekst, der nærmer sig en ’akademisk’ tekstform ka-
rakteriseret ved at være afmålt i forhold til sin modtager. Der er ingen kontakt, følel-
sesmæssig tæt relation. Det er ikke den enkelte elevs synspunkter, der kommer frem, 
heller ikke elevens personlige erfaringer med at leve i en storfamilie. Fordele og ulem-
per karakteriseres i en modereret ’objektiviseret’ forstand og perspektivet og oriente-
ringen er global. Denne øvelse står i modsætning til de øvrige aktiviteter, som ele-
verne har deltaget i, hvor deres personlige liv og erfaringer har fået frit spil. Arbejdet 
med modalitetsresurser og med et generelt problemfokuseret (og ikke personligt) 
sprog er det, der trænes her. Og det er graden af beherskelse af disse resurser, der 
skal bedømmes. I hele udviklingen af elevteksterne arbejdes der med ENGAGEMENT-
systemets resurser, som er karakteristiske for diskussionsgenren. Det er især dette  
interpersonelle system, Stella fokuserer på i den observerede undervisning. 
Alle fire essays er karakteriseret ved en objektiv orientering og en implicit manifesta-
tion, i overensstemmelse med essaygenrens krav.  
 
There may also be fighting over space for accommodation 
They may have to share a bedroom 
Lack of privacy can be a problem 
so adults could be late for school 
 
Andre valg af interpersonelle reurser, f.eks. modal adjuncts er meget sparsomme i 
elevteksterne (’Maybe’, ’probably’, ’even’, ’general speaking’, ’sometimes’). 
 
Argumenterne er åbne intra-vokaliserede. Den intertekstuelle positionering er specifi-
ceret og generisk (’family members in an extended family’).  Der er ingen ekstravoka-
liseringer i opgavebevarelserne, hvilket jo skyldes at eleverne kun kan tillægge sig 
selv (og hinanden) ansvarlighed for deres synspunkter. Der henvises ikke til kilder 
eller referencer uden for den aktuelle tekst. Men det er tydeligt, at eleverne alle me-
get langt har bestræbt sig på at udfylde de givne rammer.   
 
En vurdering af ’ulemper’ eller ’fordele’ ved et familiesystem ville sandsynligvis inter-
personelt omfatte valg fra systemet APPRECIATION, idet dette systems resurser ofte 
er forbundet med et fokus på den ideationelle betydning af en sag. (F.eks. storfami-
lien er et velfungerende/utidssvarende familiesystem) 
Men de fire diskussionsessays  bevæger sig i stedet i en veksling mellem valg af Af-
fect, Judgement og Appreciation, hvilket hænger nøje sammen med den stilladse-
ringsproces, de befinder sig i.  Bevægelsen mellem systemvalgene sker som konse-
kvens af, at feltopbygningen er foretaget udelukkende på grundlag af elevernes egne 
erfaringer og det eksperientielle rum er trods essayformens distance alligevel for nog-
le af dem deres eget. Diskussionens forløb og elevernes positionering bygger på ele-
vernes identifikation (følelsesmæssigt) med de problemstillinger de tager op i deres 
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essays. Dette forhold viser sig – sammen med de personlige valg af Theme – i valg fra  
Affect. Her gives eksempler fra tekst 2 og 4. Noteringen er derfor foretaget i skema-
erne for Theme  og  Information Structure: 
 
Tekst 2 
       Theme  Rheme/New 
  tekstuel interpersonel eksperientiel (process)  
25 +1 As well 

as 
 for old people 

(it) 
is GOOD TO HAVE CHILDREN 

WITH THEM, 
26 =2   they DON’T 

FEEL 
ALONE 

27 +3 and  it makes THE YOUNG ONE FEEL VERY 
MUCH  LOVED 

 
Tabel 29.1  Appraisal. Essay 2. 
 
Tekst 4 
  Theme Rheme/New 
  tekstuel interpersonel eksperientiel (process)  
22 +α1   Another benefit is [[that EVERYBODY CAN 

FEEL WARM // living in 
the family]]. 

23 =2   Grandparents especially 
would not 
FEEL 

LONELY AND ISOLATED. 

24 +3   Seeing the mem-
bers of the family 
(they) 

DON’T 
MISS 

each other 

 
Tabel 29.2  Appraisal. Essay 4. 
 
Der diskuteres fordele og ulemper ved en kulturelt ’udsat’ familieform. Storfamilien er 
mange af elevernes eget grundlag, men den er udsat for pres fra kernefamilien, hvil-
ket Stella selv gør opmærksom på, og hvilket en enkelt af eleverne også forsøger at 
behandle i et historisk perspektiv (Tekst 3). Af den grund arbejder eleverne i diskussi-
onen af fordele og ulemper dels med de sociale og adfærdsmæssige betingelser for 
storfamilien, dels med de følelsesmæssige konsekvenser af samlivsformen. Den er at 
forstå som et minisamfund, hvor der gælder nogle sociale normer og regler, som skal 
overholdes, hvis medlemmerne skal føle sig glade og lykkelige. Udgangspunktet er 
derfor ofte at eleverne giver nogle konkrete eksempler på de følelsesmæssige om-
kostninger ved storfamilien (Affect). I vægten af adfærdsaspektet vælges Judgement. 
Og endelig er det  adfærden, der er grundlaget for vurderingen (benefit/difficulty) 
(Appreciation):  
 
      Theme   Rheme/New 
  tekstuel interpersonel eksperientiel (process)  
35 xβ 

β 
if  everyone COOPERATES  

36 α1   there will be MORE  BENEFITS THAN DIF-
FICULTIES 
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I afvejningen af fordele og ulemper når alle fire essays frem til, at storfamilien trods 
alt er en god familieform. Hvis de sociale normer overholdes vil familieformen fun-
gere. Som konsekvens heraf vælger eleverne Appreciation og Graduation. Man kan 
således sige, at den interpersonelle analyse kan underbygge de to foregående analy-
ser i påstanden om, at disse diskussionsessays ikke kun demonstrerer en nyvunden 
beherskelse af en genres struktur, men de demonstrerer, at diskussionsgenren som 
social proces indskriver sig i de socialt og kulturelt privilegerede rammer, der gælder 
for det pågældende samfund. Den adfærd der argumenteres for i valg fra systemet 
JUDGEMENT er karakteristisk for en åben, uhierarkisk livsform der bygger på gensidig 
respekt, hjælpsomhed og samarbejde. Judgement realiserer således nogle accepte-
rede sociale koder. I diskussionerne udtrykkes det sådan at familieformen er et gode, 
hvis medlemmerne ikke skændes, men ’cooperates’, ’discuss’ i stedet for ’fight’, ’quar-
rel’, ’bully’. Som konsekvens af adfærden (Judgement) kommer den følelsesmæssige  
belønning (’harmony’, enjoyment’ ’fun’) men denne gang formuleret som Appreciation 
(eller ’provokeret/evokeret’ Judgement) og ikke Affect: 
 
       Theme   Rheme/New 
  tekstuel interpersonel eksperientiel (process)  
20 +1  Probably family mem-

bers 
can shar-
ing 

their SUCCESSES, CELEBRATIONS 

21 +2 and even  SORT OUT PROBLEMS 
22 +3 and   GET GOOD ADVICE FROM EXPERI-

ENCED FAMILY MEMBERS. 
23 +1   It could lead to HARMONY 
24 x2 so    MORE LOVES, AFFECTION AND 

MORE  HAPPINESS, FUN. 
25 x3 then  it can pro-

vide 
A STABLE ENVIRONMENT FOR 
RAISING CHILDREN. 

 
Denne livsform – som af eleverne overføres til en mulig familieform – er bl.a. karak-
teristisk for principperne bag det samfund, de er ankommet til. I spillet mellem mulig-
hederne, når alle elever frem til en model, der siger B ∧ P (A) (En adfærd, der karak-
teriserer en demokratisk konstrueret storfamilieform skaber lykke):  Det der karakte-
ristisk bevirker, at diskussionen undertiden forskydes/ændres eller befinder sig i va-
destedet mellem valg af Judgement til valg af Appreciation, er, at der i bedømmelsen 
optræder en agent, som kan bedømmes. F.eks. er det familiemedlemmerne der giver 
hinanden ’emotional support’ og det er en positivt adfærd. Derimod evalueres ’bene-
fits’ eller ’difficulties’  generelt uden nogen form for agens eller patiens.  Elevernes 
valg af holdningsmæssig positionering i form af Appraisal-kategorier ses i tabel 25.  
De er de knudepunkter,617 Appreciation-kategorier, kunne man sige, som overordnet 
kommer til at styre det enkelte essays værdisætning i en objektiviseret form.  
I tabel 25 er forskydningerne mellem Appraisal-værdier for de fire essays opstillet. 
Den viser hvorledes eleverne bevæger sig interpersonelt i dette kulturelle felt: Exten-
ded families. 
 
 

                                    
617 I diskursteorien ville man kunne kalde diskussionsessayets ’benefits’ og ’difficulties’ for så-
danne knude- eller nodalpunkter, som i det enkelte essay har hver sine ækvivalenskæder. 
Hvad analysen viser er, at den enkelte ækvivalenskædes elementer udfolder sig på  forskellige 
niveauer. 
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AFFECT                JUDGEMENT      APPRECIATION 
 
 
(positiv)   vs. (negativ) 
together       alone         respect        benefit 
have each other   need, miss each other   discipline       difficulty 
save       spend        communicate      advantage 
have fun     feel lonely, isolated    discuss in an open way  disadvantage 
be happy     quarrel        stable environment    problem 
affection     fight         share         conflict 
enjoy happiness   bully         cooperate       interference 
feel loved     messy        advice and suggestions  responsibility 
kids to play with   noisy         emotional support    harmony 
fond of living    lose         gaining more friends   success 
feel warm     unhappy       lose privacy      rewards 
        competition      free 
        feel jealously angry    negotiate 
        uncomfortable     save 
        resentment   
 
Tabel 30  Bevægelsesmønstre i elevernes valg af Appraisal-værdier  
  
 
9.4  Resumé 
 
Som afslutning på analysen af Appraisal og dermed af analysen af det skriftlige ele-
ment i Stellas SPIF, vil jeg vise, hvordan den hævdede udvikling finder sted, med 
henblik på at afdække stilladseringsprocessens konsekvens og genrebevidsthedens 
opdukken i elevernes skrivning. 
 
Tekst 4 
    Theme   Rheme/New 
  tekstuel interpersonel eksperientiel (process)  
44 +1  Sometimes they may 

QUARREL 
with each other 

45 +2 and  THAT conduces their parents INTO CONFLICT. 
46 +1 Secondly  the family 

members 
may LOSE THEIR PRIVACY 

47 +2 and  they may be TOO MUCH INTERFERENCE IN 
THE INDIVIDUAL’S PERSONAL 
LIFE. 

 
Farvenoteringens er anvendt for at beskrive den proces, eleven gennemgår i sin be-
vægelse frem og tilbage på mode-kontinuet. Eleven forsøger at finde sine ben i es-
saygenren. Dynamikken kan her gå ud over eksaktheden, idet nogle af elevens valg 
befinder sig mellem to Appraisal-kategorier. 
Afsnittet her demonstrerer hvorledes eleven bakser med de positionelle valg i essayet. 
Dels giver han konkrete eksempler på familiemedlemmernes problemer, hvilket giver 
den typiske adderende fremstillingsmåde; dels forsøger han at samle eksemplerne i 
en mere objektiviseret og dermed nominaliseret form. I den åbenbare skrivefejl ’they’ 
som thematiserer familiemedlemmerne igen (der skal nok stå ’there’) forsøger eleven 
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at anvende en konstruktion, som blev til i den dialogiske konstruktion, og som han 
synes godt om. Den nominaliserede form har fjernet såvel agent (jfr. analysen af 
Transitivity), som ’emoter’ og bedømmer og i stedet vurderer (evaluerer) situationen i 
en de-etikaliseret618 form – bortset fra Graduation-valg, ’too much’,  som farver ordet 
’interference’. Dette ord befinder sig derfor på grænsen mellem Judgement og Appre-
ciation, idet det både bedømmer en situation som værende ’for meget’, samtidig med 
at det understreger en ønsket social værdi som gældende i den ønskede familieform. 
Mellemstadiet er sætning 46: et udtryk som vi har set i tekst 1, udtrykt som ’Loss of 
privacy’ (Appreciation); Men her kombineres udtrykket lidt uidiomatisk med det per-
sonlige pronomen ’they’ som thematisk udgangspunkt. 
’they may quarrel’ (44) er en bedømmelse af familiemedlemmernes adfærd. Eleven 
forsøger dernæst i en ekstension at præcisere konsekvensen af denne (negativt be-
dømte) adfærd med en mere objektiveret udtryksform, som fjerner udtrykkets nega-
tivitet en smule. Det er klart, at det er skænderiet der bedømmes, mens konflikten er 
den enhed, der bliver konsekvensen og som vurderes (Appreciation). Bevægelsen i 
elevernes essays følger således evalueringssystemerne gennem valg af Affect til en 
form for ’overgangsvalg’ fra Judgement til en tilnærmning til essayets objektivitets-
krav i valg fra Appreciation. Endnu et eksempel på et overgangsvalg er dette, hvor 
Senser er fraværende og alligevel indblandet i ebaloreringen af argumentet: 
 
    Theme  Rheme/New 
  Tekstuel Interpersonel Eksperientiel   
13 =4   THIS may also LEAD TO 

FEEL 
GREAT RESENT-
MENT 

 
Men denne udvikling er ikke kun en formelsproglig genrekarakteristik. Den omfatter 
også i egentlig forstand en genrestilladsering forstået som stilladsering af en social-
kulturel adfærd: Elevernes personlige erfaringer, som er feltopbygningens grundlag, 
udtrykkes i hverdagsdomænets sprog, hvilket  thematisk giver sig udtryk i at valg af 
adderende tekstuelle themaer, ligesom de eksperientielle themaer er personlige parti-
cipants; eksperientielt giver det sig udtryk i  at de valgte processes ofte er mental el-
ler relationel (Carrier-Attribute-struktur); og interpersonelt giver den sig udtryk ved 
hyppige valg af Affect og Judgement.  
 
Forståelsen af tekstens field og tenor og mode er klar i alle besvarelser.  Dvs. elever-
nes emnefokusering er ganske præcis, deres fornemmelse for interaktionens  betin-
gelser i et diskussionsessay er klar (især med hensyn til forståelse af hensigtsmæssig 
brug af modalitet), og deres arbejde med skriftlighed bygger på forståelsen af diskus-
sionsessayets placering på mode-kontinuet, som indgik i den dialogiske konstruktion.    
 
Bevægelsen i retning mod et refleksivt domæne 619 er et stort spring for nogle elever, 
men selv i mellemformer viser det sig, at eleverne alle fire er på vej væk fra hver-
dagsdomænet: Det giver sig tekstuelt til udtryk ved at de tekstuelle themaer ændres 
fra at være adderende til at være cirkumstantielle, de eksperientielle themaer udtryk-
ker i højere grad problemstillinger i nominaliseret form. Teksternes udviklingsmetode 
ændres tilsvarende fra at være adderede hyper-Themes til at være fokuserede pro-
blemstillinger, der udvikler sig logisk frem mod et Point. Eksperientielt kan udviklingen 

                                    
618 Udtrykket er Peter Whites, opsnappet i en email. 
619 Jfr kapitel 3.5.2. 
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iagttages ved at de valgte processer i argumentationen udskifter mentale processer 
med kausative relationelle processer ligesom cirkumstantialerne ændres fra at reali-
sere en konkret lokalitet (tid og sted) i form af familiens rum til i stigende grad at rea-
lisere måde og kvalitet i en mere objektiviseret forstand. Og interpersonelt kan udvik-
lingen iagttages i form af ændret valg af de interpersonelle Appraisal-kategorier. Valg 
fra systemet AFFECT søges udskiftet med  Valg af Judgement som igen udskiftes med 
valg af Appreciation. Bag disse Appreciation-valg ligger der en ’socialiseringsproces’ 
som er i overensstemmelse med – ikke blot det akademiske essay – men med en ’ac-
ceptabel’ debatform i bredere forstand. Det er en debatform, som dels undgår at have 
sit udgangspunkt i individuelle erfaringer og følelser og som forsøger at give udtryk 
for en generel problemstilling uden at tillægge nogen konkret instans ansvarlighed for 
denne. Det er en fremstillingsmåde, hvis etik består, i at den i vid udstrækning er de-
etikaliseret. Stilladseringsprocessen omkring diskussionsessayet er dermed også et 
sprogligt redskab for eleverne i deres daglige omgang med hinanden både på skolen 
og i deres videre kontekst, hvor man må sige at APPRAISAL-kategorierne AFFECT og 
JUDGEMENT såvel i offentlige medier som i elevernes indbyrdes omgangsform er hyp-
pige resursevalg. Men forholdet mellem sprog og adfærd i denne stilladseringsproces 
er ikke et forhold, der har med ’pænt sprog’ eller ’god samtale’ at gøre. Stilladse-
ringsprocessen viser sprogets systemer som resurser af valgmuligheder og konse-
kvenserne af at foretage valg.  Det er akkurat, hvad eleverne er på vej til at vise for-
ståelse for i deres tekstproduktion. 
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     ”Is it getting attached to the brain now?” 
        Multifunktionel analyse af Shirleys SPIF  
 
 
 
10.1 Indledning 
 
Som perspektiv på den multifunktionelle analyse af Stellas SPIF skal endnu et au-
stralsk genrepædagogisk forløb kort præsenteres, dog kun med henblik på de faser i 
dette SPIF, som er i stand til at sætte Stellas forløb i relief.   
 
Shirleys SPIF er et genreskrivningsforløb, men det adskiller sig fra Stellas med hensyn 
til elevgruppe (’mainstream’ klasse; engelsk) og niveau (Y 10). Desuden er det valgte 
felt i højere grad et fagligt område: Det drejer sig om skrivning af genren kunstan-
meldelse, en genre, som eleverne arbejdede med året før i form af en anmeldelse af 
litteratur. Eleverne har desuden anvendt genreformen i faget billedkunst, hvor der 
også arbejdes med skriftlige opgaver på ’junior secondary’ niveau.  
I denne præsentation er det dog ikke disse kontekstuelle forskelle, der vil blive foku-
seret mest på, men den praktiserede genrepædagogik, der kan iagttages i dette for-
løb. Det er naturligvis konteksten der betinger Shirleys konkrete valg af felt, ligesom 
den betinger den måde hvorpå hun vælger at vægte bestemte sider af genreskrivnin-
gen. Disse betingelser er meget vigtige, og de vil også blive omtalt her. Men hvad der 
er endnu mere væsentligt for beskrivelsen og vurderingen af det australske SPIF som 
macrogenre og dermed stilladseringsgenre, er den måde som genrens elementer og 
faser udfolder sig logogenetisk i udviklingen af  sproglige færdigheder og sproglig be-
vidsthed hos eleverne.  
 
I det følgende vil jeg først kort redegøre for situationskonteksten og overordnet for 
elementer og faser i Shirleys SPIF. Dernæst vil jeg nøjere analysere udvalgte sekven-
ser fra centrale faser i forløbet med henblik på en perspektivering til Stellas SPIF. 
 
 
10.2   Shirleys SPIF: Konteksten 
 
Shirleys skole er en drengeskole, som omfatter både junior- og seniorelever, dvs. den 
har klasser fra 8. til 12. år. Skolen var i mange år central i form af aktive lærere og 
lærergruppers arbejde og udvikling af kurser, undervisning og undervisningsmateriale  

Kapitel 10 
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på basis af den genrepædagogiske model.620 Et politisk valg og et regeringsskift betød 
for få år siden en brat slutning på dette arbejde. Den pædagogiske model var kommet 
i miskredit i dele af den pågældende stats uddannelsesadministration. Konsekvensen 
kan forekomme en udenforstående lidt absurd: Udtryk som ’grammatik’ og ’genre’ må 
ikke længere anvendes, hvorfor lærerne i stedet anvender udtryk som ’den funktio-
nelle fremgangsmåde’, ligesom de arbejder med ’teksttyper’ i stedet for med genrer.  
Eleverne er mainstream-elever, dvs. der er repræsentanter for mange forskellige etni-
ske grupper blandt dem, men der tages ikke specielt sprogligt hensyn til gruppen. 
Skolen ligger i et forstadskvarter til Sydney præget af lave indkomster og arbejdsløs-
hed, og selv om skolen gennem mange år har været et meget attraktivt valg for elev-
grupper fra alle sociale lag, er tendensen i de senere år, at elevgruppens forudsætnin-
ger (og motivation for uddannelse) bliver stadigt svagere.  
Det er indtrykket at lærergruppen skiftevis maner sig op og mister modet i deres 
kamp for at fastholde en sproglig-lingvistisk vinkel på modersmålsundervisningen.621  
 
Tenor i Shirleys klasse bærer præg af disse forudsætninger: Shirley er en glad og me-
get energisk lærer, som med høj, klar stemme og hurtige bevægelser rundt i lokalet 
ad den vej – og i en munter tone – holder eleverne opmærksomme så lang tid ad 
gangen det er muligt. Skønt en stor del af forløbets ca 60 minutter i høj grad er inter-
aktive, når en stor del af eleverne aldrig frem til at få hentet en kuglepen frem. Allige-
vel formår Shirley i visse øjeblikke at få engageret drengene voldsomt, også uden 
kuglepennen. Der er to drenge, som er Shirleys ’støtter,’ men dette på meget forskel-
lig måde. Den ene er den ’flinke’ type, der påtager sig at svare på de spørgsmål der 
stilles, når nu ikke andre vil – af sig selv i hvert fald. Den anden er klassens kvikke og 
’morsomme dreng’, som ganske vist ustandselig skal disciplineres, men som også 
kommer med humoristiske bemærkninger på rette tid og sted, hvilket måske er med 
til at bære kedsomheden igennem for de fleste og dermed sikrer gennemførelsen af 
forløbet. Kontakten mellem deltagerne i klassen er derfor præget af tryghed, men og-
så af lærerens opfattelse af sin nødvendige rolle, som den, der skal styre og fastholde 
elevernes opmærksomhed. Observatøren får dog intet indtryk af, at læreren kender 
eleverne særlig godt eller har viden om elevernes personlige baggrund eller forudsæt-
ninger.  
Statusforholdene er som hos Stella præget af en gensidig respekt for hinandens for-
udsætninger (dvs. hierarkisk), men også af lærerens klare opfattelse af, at genre-
skrivning er et vanskeligt felt for eleverne, og at de – uden undtagelse – skal have 
skåret processens dele ud i pap i adskillige gennemløb.   
 
Feltet er muligvis valgt som en demonstration for observatøren, idet genren (’tekstty-
pen’ kunstanmeldelse) ikke er ny for eleverne. En stor del af forløbet former sig derfor 
som en række dekonstruktionsfaser, som på forskellig måde repeterer anmeldelsens 
struktur. Men ligesom tilfældet er hos Stella, er valg af felt til den dialogiske kon-
struktionsskrivning helt central: Eleverne vælger at skrive om en amerikansk film, 

                                    
620 En række lærere indgik aktivt i DSP (Disadvantaged Schools Program) på en tværfaglig 
basis. Jeg overværede således både engelsk, historie og fysikforløb på skolen. 
621 Den politiske kamp mellem ’progressivister’ og ’funktionalister’ kan være spændt i de au-
stralske stater. At forskellen mellem de to grupper måske ikke blot er politisk-ideologisk men 
også kan begrundes erkendelsesteoretisk vil kort blive berørt i denne afhandlings konklusion. 
Dette vil dog ikke ske på grundlag af en læsning af det uddannelsespolitiske klima i Australien 
som på baggrund af analyserne af de observerede SPIF. 
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produceret i Sydney, som de (næsten) alle har set, og som fascinerer dem. Det drejer 
sig om Wachowskibrødrenes film The Matrix. 
 
Shirley vælger – i sit valg af fremstillingsform - at skifte mellem monolog, samtale og 
en række individuelle korte øvelser (eller pararbejde), hvor hun stadig taler og instru-
erer eleverne kollektivt undervejs. Disse hurtige skift er uden tvivl også valgt med det 
formål hele tiden at holde elevgruppen aktiverede og forhindre dem i at synke hen i 
private diskussioner (Der er dog nogle som ordner matematikopgaverne samtidig). 
 
 
10.3 Elementer og faser 
 
I modsætning til Stellas SPIF består dette af én lang ’opgaveorientering’, idet forløbet 
ikke peger i retning af en specifik skriftlig opgave der skal udarbejdes om det valgte 
felt. Forløbets formål er først og fremmest sammen med eleverne at de- og rekon-
struere genren kunstanmeldelse, og den dialogiske konstruktion, som indgår i forlø-
bet, er derfor ikke en opgavespecifikation, men en del af den generelle orientering. 
Eleverne skal som opgave skrive en anmeldelse, men de må frit vælge hvilket felt, de 
ønsker at skrive om. Dette betyder også at elementet feltopbygning, som det udfol-
dede sig i Stellas SPIF, ikke er et selvstændigt element i Shirleys SPIF. Kontekstuali-
seringen drejer sig om selve genren, dens formål, skematiske struktur og forskellige 
fremtrædelsesformer i kulturen i almindelighed og i skolen i særdeleshed. Shirley for-
mål med forløbet er derfor primært rettet mod elevernes kommende eksamenssitua-
tion, hvor der skal skrives en responsopgave, og hun ønsker at sikre sig, at denne 
teksttypes formål, skematiske struktur og grammatiske karakteristik står som skrevet 
i sten for eleverne. Tekstualiseringselementet, der altså her betragtes som et kontek-
stuelt orienterende og ikke i så udpræget grad et tekstuelt stilladserende element, 
adskiller sig derfor også markant fra Stellas tekstualiseringselement, idet den dialogi-
ske konstruktion hos Shirley flettes sammen med aspekter af en feltopbygning og 
aspekter af en metasproglig elaborering.  
Selve den dialogiske konstruktion af teksten er underordnet elevernes forståelse af 
genrens registertræk. Det er derfor ikke muligt – og altså heller ikke målet med forlø-
bet – at se lærerens modellering  af elevernes sprog. Hun indhenter udtryk og ven-
dinger fra eleverne, som rammer det relevante valg af tenor, som instruerer dem i det 
relevante metasprog og som (re)orienterer dem om hvorledes dette sprog og denne 
tenor overordnet finder sit funktionelle udtryk i de enkelte dele af genren kunstanmel-
delse. 
 
Forløbet er således konstrueret som ét langt (re)orienteringselement, hvori der indgår 
forskellige processer undervejs, som på forskellig vis kontekstualiserer tekstarbejdet. 
Dette får nogle konsekvenser for forløbet, og det er disse konsekvenser præsentatio-
nen af denne macrogenre især vil hæfte sig ved.  
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OPGAVEORIENTERING 
 
Elementer  
 Kontekstualisering A • Tekstualisering • Kontekstualisering B 
 
Faser    
    
 Dekonstruktion 
  
 Definition ∧ [Eksempler • Metasproglig elaborering] 
 
 Dialogisk konstruktion 
        
 [Agenda • tekstkonstruktion • feltopbygning • metasproglig elaborering] 
 
 Dekonstruktion 
 
 [Agenda • rekonstruktion • metasproglig elaborering] 
 
        
OPGAVE 
 
 
Figur 36 Stilladseringsgenre: Elementer og faser i Shirleys SPIF 
 
I de følgende afsnit er udvalgt fire eksempler, som  karakteriserer Shirleys SPIF  og 
samtidig demonstrerer, hvorledes og med hvilke konsekvenser forløbet ’standser’ på 
registerniveauet. Eksemplerne er udvalgt som karakteristiske og repræsentative som 
rekursive faser i Shirleys SPIF. De fire eksempler er  
1. En agendafase (den indledende), som demonstrerer tenor og andre aspekter af  det 
regulative register i funktion, 2. en de- eller rekonstruktionsfase622, 3. en dialogisk 
konstruktionsfase og 4. en feltopbygningsfase, der i dette SPIF er en sekundær fase i 
den dialogiske konstruktion. Alle fire korte eksempler er analyseret multifunktionelt. 
 
     
10.4 Den tekstuelle dimension  
 
10.4.1 Agendafasen 
 
Denne fase indleder forløbet, og er karakteristisk som macroTheme, idet funktionen af 
denne fase ikke blot er at meddele den kommende aktivitets punkter, men også at 
fastholde elevernes opmærksomhed på aktiviteterne og – afstandslukkende – at for-
sikre dem om deres viden og forudsætninger for det, der skal foregå.  
 
Valg af Theme i  sætningerne har især en regulativ funktion. En af de tydeligste leksi-
kogrammatiske indicier på lærerens autoritative rolle i struktureringen af genren er 
hendes valg af tekstuelle temaer (især Kontinuativer) som f.eks. ’OK, Alright, So’, 
som åbner fasen og introducerer vedholdende sætningerne. Kontinuativer  signalerer, 
langt mere markant end hos Stella, den måde timen skal gennemføres på og lærerens 

                                    
622 Rose 1999; Gray 1999. 
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rolle i iscenesættelsen af den faglige genre. Kontinuativer anvendes også inde i fa-
serne af læreren for at regulere arbejdsgangen og at synliggøre sin egen rolle som 
ansvarlig for både rammer, forløb og tempo for den følgende pædagogiske aktivitet.623  
 

   Theme  Rheme/New 
 tekst. interp. eksperient. semiotisk (process)  
1   Let’s  (REVIEW THE SHEETS in front of you 
2  <<Do>

> 
you  (KNOW) [[WHAT WE ARE DOING TO-

DAY]]? 
3   Today 

[we] 
 (‘re REVISIT 

ING) 
THE TEXT TYPE ‘TO RESPOND.’ 

4 OK and 
cont 
struc 

 THE MATE-
RIAL 
 

 (‘s) in front of you, 

5   SOME 
QUESTIONS 

 (are) in front of you, 
 

6 and 
struc 

 I  (WANT)  

7   you  (to READ) that material, 
8 then 

struc 
 I  (‘ll call) the role, 

9 and 
then 
struc 

 we  (‘ll get 
STARTED) 

 

10   I 
 

 
 

(WANT) 
 

 

11   you  (to THINK) ABOUT [[what kind of USES that 
text type ‘to respond have]] 

 Afstandslukning 
12 Now 

cont 
   (REMEM 

BER) 
 
 

13   you  (DID) THIS LAST YEAR 
14 and 

struc 
 you  (did) a VERY GOOD JOB of it 

 
      (til elever som nu ankommer til 

klassen): 
15   COME     
16 and 

struc 
 SIT   HERE 

17   you  (did) an EXCELLENT job of it 
18   you  (did) a RESPONSE TO A POEM 
19 so 

struc 
 you  (were 

COMBINING) 
a few uses 
 

20  Just 
mood 
adj 

READ   the material. 
 

21   I  (have to RELY 
on) 

 

22   you  (NOT to be  

                                    
623 Bernstein 1996. 
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TALKING) 
23 be-

cause 
struc 

 we  (‘re being RE-
CORDED) 

 
 

24 and 
struc 
 
 

you 
know 
mood 
adj 
 

we  (DON’T WANT 
to be 
YELLING) 

on it 
 

25 Now 
cont 

 READ   that material 

26 and 
struc 

 I  (‘ll call) the role 

27 and 
then 
struc 

 we  (‘ll get 
started) 

 

28   DON’T  (let) yourself DOWN 
 
Kontinuativer som tekstuelle Themes anvendes også i faser hvor læreren regulerer 
elevernes handlinger og opførsel. Her signalerer de et brud i Shirleys gennemgang af 
timens forløb, (f.eks. 12; 29; 37; 38; 56; 63; 71) og genoptagelsen af denne plan-
lægning fortsætter bagefter. Hendes valg af et kontinuativ realiserer dermed også 
endnu et aspekt af det regulative register, nemlig betydningen af det der skal foregå. 
På denne måde minder Shirley eleverne om, hvad de skal leve op til, samtidig med at 
hun fremhæver sin egen rolle som den der bestemmer farten og sætter rammerne for 
det kommende pædagogiske forløb.624 Shirley gør rede for proceduren, idet hun, lige-
som Stella, vælger første person pluralis ”Let’s (1) og “We” (3) for at opbygge solida-
ritet med eleverne ved at inkludere sig selv i den gruppe, der nu skal i gang med akti-
viteten. 625 Men der er også andre steder, hvor Shirley skiller sig ud fra klassen, dvs. 
når hun tematiserer sig selv som ”I” (6; 8;  10;) som den der er ansvarlig for materi-
alet og for at designe de aktiviteter, der skal foregå i timen, og eleverne som ”you” 
(2; 7; 11), som de der skal arbejde. Denne styring understreges af imperativerne i 
Theme (”Let’s” (1), Come and sit” (15-16), ”Read” (20), som dirigerer eleverne på 
plads og i gang med første del af aktiviteten. En pudsig mellemting finder vi i udtryk-
ket: ”And you know, we don’t want to be yelling…” (24), hvor både den interperso-
nelle modaladjunkt ”you know” thematiseres sammen med 1. person flertal ”we”, med 
henblik på at regulere elevernes støjende adfærd.   
 
Der er to ikke-menneskelige participants i Theme. Disse er pædagogiske abstraktioner 
”the material” og ”some questions” (4; 5), som realiserer det regulative register og 
synliggør lærerens rolle som leder. Det instruktionelle register er trængt i baggrunden 
og nævnes ”the text type to respond”) som New i denne fase i starten, men begge 
gange umarkeret i Rheme (3), dog tilstrækkeligt til at signalere hvad der skal foregå.  
Den korte afstandslukkende fase har akkurat den funktion at lukke for enhver usik-
kerhed omkring formål og forudsætninger med det, der skal ske. Eleverne themati-
seres her, det er dem og deres erindring, der tages udgangspunkt i. 
Sidste del af denne indledende orientering afsluttes med en konkret agenda, hvor de 
eksperientielle Themes nu består af en række imperativer, og New er det endnu 

                                    
624 Jfr. Bernstein 1996  om rammesætning, forløb og tempo. 
625 Christie 1989. 
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ukonkretiserede ’that material’. Dette materiale er et såkaldt ’scaffold’ ark, dvs. en 
lærerbogsbeskrivelse af genren, dels en kort tekst som eksempel for en dekonstrukti-
onsopgave. 
At feltet her er genren og dens skematiske struktur, og ikke det, teksten drejer sig 
om, understreges af agendafasens Point, som bliver dette ukonkretiserede materiale, 
som eksempel på responsgenren. I eksemplet på en re- eller dekonstruktionsfase vil 
denne iagttagelse blive bekræftet.  
 
 
10.4.2 Dekonstruktion 
 

 Dekonstruktion 
279 Good 

cont 
 LET’S 

 
 
 

just (DO) 
 

THE JUDGEMENT, guys 

280   you  (‘ve DECON-
STRUCTED) 

it 

281 and 
struc 

 you  (KNOW) the PARTS, just building on the 
information that you’ve recalled 

282  Do 
fin 

you  (REMEM 
BER) 

it, guys, from last year? 

283   I  (‘m just going 
to give) 

you a VERY SIMPLE BOOK RE-
VIEW, guys 

284  I think 
mood adj 

you 
 

 
 

(‘ve) ALL 
(got) 

that 

285  Have 
fin 

you? 
 

 
 

 
 

 

286  <<Do>> 
fin 

<<you>>  (REMEM 
BER) 

 
[[the one we had LAST YEAR]]? 

287  Just 
mood adj 

MARK 
 

 
 

 
 

[[what you think is the CON-
TEXT]], 

288   MARK   [[what you think is the DE-
SCRIPTION]], 

289   MARK   [[what you think is the JUDGE-
MENT]] 

290  is 
fin 

it  (getting AT-
TACHED) 

TO THE BRAIN now? Those 
three parts? 

291  What 
wh/top 

 
 

 
 

(are) they 
(CALLED)? 

 

292 
 

     Context, Description, Judge-
ment 

293 
 

Now 
cont 

it  
 

it  (SEEMS to be) the text type [[that students 
have most difficulty with]] 

294   I  (‘m not) SURE WHY 
295  Have 

fin 
you 
 

 
 

 
 

any idea? 

 
Dekonstruktionsfaserne er sammenlignet med agendafaserne overvejende dialogiske 
faser, hvilket især giver sig udtryk i de interpersonelle Themes, finitformerne (281; 
284; 289; 294), og Wh- themaer, hvor Shirley forsøger at aktivere eleverne ved at 
bede dem rekonstruere tidligere lært stof, og i den omfattende ”you” thematisering. 
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Elevsvarene forekommer dog kun som sætningsfragmenter i Rheme eller som få non-
verbale nik eller ingenting. I Rheme findes eksemplerne på New i form af repetition. 
Det er ikke egentligt nyt stof, der meddeles, men læreren forsøger i dialogform at sik-
re sig, at eleverne er med. Karakteristisk for thematiseringen i en afstandslukning er 
også brug af interpersonelle modaladjunkter som Theme. Det er elevernes område at 
huske, hvad de har lært, og læreren forsøger i blid form at understøtte deres hu-
kommelsesprocesser med ”I think (283), ”just” (286),”it seems” (292). Endelig væl-
ger Shirley i afstandslukningen eksperientielle Themes i form af imperativer for at ak-
tivere eleverne: ”mark” (286-288). Næste fase i dekonstruktionsprocessen er derfor 
en check-fase, hvor elevernes arbejde checkes og hvor der sker en opsummering af 
dekonstruktionsarbejdet. Atter er der Information focus på kendt eller genkendt stof. 
 

305 Okay 
cont 

has 
fin 

every 
body 

 (DONE) THIS? 
 

306  What 
wh/top 

 
 

 
 

(did) you 
(END) 

UP WITH, guys? 

307  Where 
wh/top 

  (did) you 
(put) 

the context, Wiliam? 

308      1st PARAGRAPH 
309   That  (‘s)  THE CONTEXT 
310   you  (‘ve got) THE TITLE, 
311   you  (‘ve got) THE WRITER, 
312   you  (have) THE COMPOSER 
313   you  (have) THE SETTING and A SUMMARY 
314   That  (‘is) IT! 

 
Thematiseringen  (eleverne) demonstrerer, at det ikke er tekstens karakteristiske eller 
specifikke træk, der er i forgrunden, men indøvelsen af elevernes genkendelse  af dis-
se helt generelle genretræk og det metasprog, der anvendes til at beskrive dem. 
 
 
10.4.3 Dialogisk konstruktion med feltopbygning 
 
I den dialogiske konstruktion understøttes denne antagelse, at det er genren som kul-
turel kontekst og dennes registerværdier, lærer og elever repeterer. At eleverne blot 
ved at genkende disse overordnede træk selv er i stand til at formulere sig tilsvarende 
tages for givet.  Som det kan ses i følgende eksempel, er det da også eleven her, der 
ekspanderer ytringen i form af en cirkumstantiel udvidelse, som læreren så igen udvi-
der ved at lade elevens input indgå som Postmodifier626 i en nominalgruppe, hvor ker-
nen leksikalsk signalerer, at der er tale om science fiction her. 
 

 Dialogisk konstruktion 
415    This in-

triguing 
movie 

explores reality… deals with or explores... 

416  Georgie 
voc 

I 
 

 
 

need you help 

                                    
626 Halliday 1994:192. 
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417    This in-
triguing 
movie 

explores  reality… 

418      through the computer 
419 
 

 Thank 
you very 
much 

   reality through the intelligence of 
a computer 

 Feltopbygning  
420  Isn’t 

fin 
it 
 

 
 

 
 

interesting? 

421 
 

  I  don’t know  

422   it  ‘s CONFUSING 
423 
 

Ah 
cont 

 you  don’t know?  

424   it  ‘s NOT confusing 
425   it  ‘s  just CHALLENGING 
426 
 

Oh 
yeah 
cont 

     

 Dialogisk konstruktion 
427 
 

Okay 
cont 

  This in-
triguing 
movie 

explores  reality through the intelligence of 
computers confused as men.  

428    
 

It 
 

was made 
 

in Sydney 

429 and 
struc 

   released in 1999 

430      1998 
431      1998? 

 
  Det lille feltopbygningsafsnit udbygger det skrevne med en elevs kommentar til den 
ekstraordinære sekvens. Filmen (it) thematiseres og læreren skaber sit eget hyper-
new i denne udveksling i en Token-Value-struktur, der ikke – som i Stellas Informa-
tion Structure, hvor det er bearbejdelsen elevmaterialet, der udgør de hyppige afslut-
ninger på den dialogiske forhandling: Dette hyperNew (it’s just challenging’) er lære-
rens personlige Point, men dette bliver afgørende for muligheden for at gennemføre 
den dialogiske konstruktion længere end til en registrering af overfladiske registersig-
naler. Som det næste afsnit viser fanger bordet nemlig – ligesom enhver anden 
tekstualiseringsproces. 
  
Det følgende lidt længere eksempel vil således demonstrere, hvorledes denne stillad-
seringsproces begrænser sig til at være en demonstration af karakteristiske register-
signaler og ikke en dialogisk tekstkonstruktion. Hvis det sidste var tilfældet, kunne 
man nemlig spørge sig selv om, hvorfor eleverne ikke selv ville kunne producere en 
tekst som denne, f.eks. med læreren på sidelinjen i en klassekonstruktion eller i et 
gruppearbejde. Eller: Hvis eleverne ikke var i stand til at skrive i et sprog som dette 
overvejende lærerkonstruerede, hvordan kunne læreren så i stedet lade sin dialogiske 
konstruktion forløbe? Dette spørgsmål vil stå åbent i denne sammenhæng.  
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 Dialogisk konstruktion 
485    

 
The special 
effects 

include an amazing… 

486  No, 
pol adj 

we 
 

 
 

(‘re not 
going to 
use) 

THAT again 

487  
 

Just 
mood adj 

GIVE   me ANOTHER WORD 

488      UNUSUAL 
489      unusual sequence 
490      EXTRAORDINARY 
491      Extraordinary sequence, GOOD! 
492      (skriver og dikterer sig selv):the 

extraordinary, the extraordinary 
effects of digital movie characters. 

 Feltopbygning 
493  What 

wh/top 
 
 

 
 

(happens)? 
 

 

494  What 
wh/top 

  (are) the extraordinary sequence of… 

495   That  (‘s) why they’re(skriver og dikterer sig 
selv):using physical agility and 
computer graphics 

496 ‘cause 
struc 

 they 
 

 
 

(USE) 
 

it there 

497 and 
then 
struc 

 they 
 

 
 

(DODGE) 
 

BULLETS 

498  What sort 
of  
bullets 
wh/top 

 
 
 

 
 
 

(were) 
 
 

they? 

499 
 

Ah 
cont 

    MIDDLE ones! 

500 
 

 How 
wh/top 

  (do) you 
(DE-
SCRIBE) 

 those bullets? 

501  How 
wh/top 

 
 

 
 

(do) you 
(describe) 

 them? 

502      SILVERY kind! 
503   They  (were) REALLY FAST, weren’t they? 
 Dialogisk konstruktion    
504 
 

So what else 
wh/top 

  (can) we 
(SAY) 

 about it? the colour, the composi-
tion, the sound track, very un-
usual angles, creative, unusually 
stunning, George? 

505      stimulating 
506 
 

 Gorgeous!    unusually stimulating text 

 
Det er atter George, der træder til her med det forløsende ord. Ordet skal optræde i 
tekstens fase ’the Judgement’, dvs. i den fase, hvor filmen skal anbefales til læseren, 
og hvor der gerne må anvendes appellerende ord om den, rettet mod læseren. Lære-
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ren indhenter elevernes forslag til variationer af mulige påskønnende ord og elevens 
svar er her (490 og 505) den form for vurderingsord som signalerer, at vi befinder os 
i ’the Judgement.’  
Det er i de to første faser (’Context’ og ’Description’) eleverne, der nogenlunde be-
stemmer indholdet, men i disse forløb sker der det – som her i ’The Judgement,’ at 
deltagerne først nu skal til at opbygge feltet. Hvad de finder interessant ved den valg-
te film bliver derfor helt tilfældigt, det diskuteres ikke eller diskussionen ender – må-
ske af samme grund – i fnis og morsomheder. Det er en udmærket og velkommen 
afsporing, for den kommer også som en konsekvens af det foregående konstrukti-
onsforløb. I 422-26 erstattede Shirley ’confusing’ med sit eget ’challenging’. Men nu 
skal der mere kød på den beskrivelse. I feltopbygning 493-503 er en lang række Wh-
spørgsmålsindledere thematiserede som interpersonelle Themes. Men bordet fanger! 
Har man skrevet at filmsekvensen er ’extraordinary’ i stedet for ’confusing’, er det det 
synspunkt, der skal uddybes. Konstruktionen reddes efter afsporingen af den gode 
elev, som følger lærerens spor i et tilsvarende hyperNew: ”stimulating”. 
 
Det er ikke eleverne der på baggrund af en egentlig feltopbygning får lov til at skrive 
anbefalingsafsnittet i filmanmeldelsen; ikke fordi deres kommentarer bevidst holdes 
nede eller overhøres, men fordi det ikke er selve feltet (filmen The Matrix) og de en-
kelte elevers synspunkter og holdninger til denne film, der for lærerens mål er så vig-
tige, som deres forståelse af, hvad man som kender af teksttypen kunne skrive i den-
ne del af en filmanmeldelse. Dette valg fra Shirleys side er muligvis årsag til at ele-
vernes engagement og motivation langsomt ebber ud i dette forløb. Denne konklusion 
kan begrundes yderligere I de to næste analyser af de samme faseudsnit: 
 
 

10.5 Den eksperientielle dimension  
 
Analysen af fasernes eksperientielle dimension understøtter den foregående analyse 
af Theme. I Agendafasen (der som orienteringsfase er sprunget over i Stellas SPIF) 
realiserer Shirley i rollen som Senser (I want you to read’)  og Actor sig selv som den, 
der er ansvarlig og styrende for den efterfølgende aktivitet og eleverne (Behaver, 
Senser) som de, der skal i gang med at læse og tænke! Valg af circumstances mar-
kerer ligeledes at læreren styrer tid og sted for aktiviteterne (’in front of you’. ’today’)  
 
10.5.1 Agenda 
 
1 Let ’s  review    the sheets  in front of you 
 Pro- S -cess Pcog  Ph    Clp 

 
2 you   know  [[what we’re doing  today]]? 
 S   Pcog  Ph   

       R          A    Pm Clt 

 
3 Today  we are revisiting  the text type to respond,  
 Clt  A   Pm    R 
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4 OK, and  the material ’s  in front of you, 
      Cr    Pi  AtClp 

 
5 some questions  are  in front of you  
    Cr   Pi   AtClp 
 
6 and  I  want  

   S Paff 
 
7 you  to read  that material 
 Be   Pb    Ph 

 
8 then  I ’ll call the role,  
   A  Pm 
 
9 and then  we ’ll get started. 
     A    Pm 

 
10 I  want  
 S Paff 

 
11 you  to think about [[what kind of uses that text type to respond have]].  

 S   Pcog    Ph  
              Pd      Pr     Pp 
 
 
10.5.2 Dekonstruktion – afstandslukning 
 
Dekonstruktionsfasen er her en afstandslukningsfase, en repetition for eleverne, hvil-
ket de mentale processer og valg af circumstances demonstrerer (’recalled’, ’remem-
ber,’ ’think’,’last year’).   
 
259 Good,  let’s  just  do  the Judgement, guys 
     A    Pm G 

 
260 you ’ve deconstructed  it 
  A     Pm   G 

 
261 and  you know   the parts just    

    S    Pcog  Ph       
 [[building on the information[[ that you’ve recalled]]]] 

 Cmm 

               S   Pcog  

 
262 Do  you  remember  it,   guys, from last year? 

  Pro- S   Pcog  Ph      Clt 
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263 I’m  just going to give   you a very simple book review, guys,  
  A pro-  Pm     B        G 

 
264 I  think  you ’ve  all  got   that,   have you? 

     Pr  Pro-  cessPp Pd 
 
265 Remember  the one[[ we had  last year]]?  
  Pcog     Ph 

           Pr  Pp Clt 

 
266 Just  mark  [[what you think  is the Context]]. 

    Pm   G 

          S  Pcog 

       V   Pi  T 
 
267 Mark  [[what you think is  the Description]]. 
  Pm  G 
        S  Pcog 
     V   Pi   T  

 
268 Mark [[what you think   is the Judgement]]. 
  Pm G 

       S  Pcog 

    V       Pi   T  
 
269 Is   it  getting attached  to the brain  now? 
  Pro- A     Pm     Clp  Clt 

 
270 Those three parts  now   what  are  they  called? 
  To-        V   Pro- -ken cessPi 
 
271 Context, Description, Judgement 
   V 

 
Det er vigtigt for Shirley at sikre sig at forudsætningerne for den øvrige dekonstruk-
tion af filmanmeldelser og for den dalogiske konstruktion er til stede. Hun forventer 
ikke at klassen er i stand til at arbejde med feltet uden at de grundlæggende begreber 
er klart forstået. Token-Value-strukturen (266-271) fastslår, at alle er i stand til at 
identificere grundstrukturen i teksten. 
 
 
10.5.3 Dialogisk konstruktion og feltopbygning 
 
 I det følgende eksempel på kombinationen dialogisk konstruktion og feltopbygning i 
Shirleys SPIF er valgt et lidt andet udsnit end det som blev bragt i analysen af Theme. 
Dette dels for at vise eksperientielt at det valgte eksempel ikke er enestående i forlø-
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bet. I det korte feltopbygningsafsnit er relationel processes centrale i identifikationen 
og karakteristikken af filmen (Cr). Såvel lærer som elev realiserer filmen (Cr) som 
bærer af Attributes (positiv vs negativ), men det er lærerens, der får lov til at gå vi-
dere i den dialogiske konstruktion. Det skyldes at læreren vælger en identifying pro-
cess som identificerer indholdet i stedet for blot at karakterisere det. Token-Value-
strukturen er her en stærkere end elevens valg. Selv om der er tale om et afsnit i 
genren, hvor anmelderen har lov til at komme med sine personlige synspunkter på 
filmen, er det – således som det ser ud i denne interaktion – lærerens styrke i selv at 
have en teoretisk viden om feltet, som ikke er opbygget i fællesskab med eleverne, at 
være den viden, som gør det enkelt blot at gå udenom elevens påstand, som jo gen-
tages lidt senere (se analysen af Theme). Det er da også ene og alene lærerens sæt-
ning, der kommer til at stå på tavlen. Den er ikke blevet til på grundlag af et elevfor-
slag. At læreren måske er klar over dette, viser sig i, at hun som Senser og i valg af 
en mental process kun realiserer én enkelt elev (George) og ikke hele gruppen i rollen 
som Phenomenon/Medium627 (”your help”), der skal hjælpe hende videre med tek-
sten. Lidt senere får vi – som vist i analysen af Theme - elevernes afsporing af skrive-
processen.  Denne afsporing sker igen lidt senere i det afsnit (475ff), hvor anmeldel-
sens sidste sætning skal formuleres. Det er atter flinke Terry, der redder lærerens 
tekst.  
 
Feltopbygning 
 
372 All right, what’s  it   about? 
      At  P- Cr  -cc 

  
373 it  ’s  confusing 
  Cr  pi At 

 
374 No  it  ’s not  confusing 
    Cr  Pi   At 

it’s just…  
375 it ’s  reality and superreality 
  T Pi V 
 
376 it ’s  [[whether  he   is really in the computer or outside]] 
  T Pi V     
        Cr  Pi    AtClp 
Yeah 
Dialogisk konstruktion 
(skriver og dikterer sig selv)  
377 This intriguing movie  explores  reality ... 
       A    Pm  G 

deals with or explores,  
378 Georgie   I  need  your help 
        S Paff  Ph 
          Medium 
(læser)  

                                    
627 Medium er led i den ergative analyse, se Transitivity-analysen af Stellas SPIF , kapitel 7. 
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This intriguing movie explores reality--- 
George:  
379 ---through the computer 

  Cm 
Thank you very much  
380 ---reality  through the intelligence of a computer  

   Cm 
 
Dialogisk konstruktion 
This state of the arts film text 
475 This  is  a phrase 
  Cr  Pi At 
explore  
476 No  we  don’t want  that 
    S    Paff  Ph 

What Wiliam? 
 477 I   want   it  from you 
  Ass Paff  Ph  Aktor 
       Medium 
 
478 this state of the arts film text  was  a pleasure..  

           Cr   Pi  At 
was a.. high  quality...stimulating... 
William:  
479 entertaining 
   At 

 
480 highly entertaining and involving.  
   At 

 
481 I  recommend  it to--- 
  Sy  Pv  

William: 
482 ---Computer freaks 
   Rv 

George:  
483 ---Computers 

   Rv 
Terry:  
484 ---All ages 

   Rv 
 
Atter ses Shirley i rollen som Senser, der i en række mentale processer realiserer sig 
selv et inklusivt ’we’ og dernæst sig selv som Assigner og en enkelt elev (William) 
som Aktor/Medium i skriveprocessen. Shirley pakker nominalgruppen både ekstensivt 
(’entertaining and involving’) og graderende (’highly’), og modellerer således, som 
Stella, videre på elevens forslag. Men også denne elev leverer det nødvendige stil-
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brud. Shirleys Sayer kan ikke være repræsenterende et fælles udsagn, men kun reali-
sere hende selv. Derfor bliver den modtagende participant (Rv) valgt af William og 
George ikke blot morsomme i sig selv men også sprogligt udfordrende Shirleys sofisti-
kerede ytring (’highly entertaining and involving’), som måske ikke er det sprog dren-
gene i denne 10.klasse umiddelbart og ubesværet ville kunne anvende i en filman-
meldelse. Det er dog uden tvivl et sprog, de ville kunne genkende i de  anmeldelser, 
de dekonstruerer, og som sådan har forløbet værdi i en læse- og receptionsproces. 
Derimod kan der rejses tvivl om forløbets funktion i en produktionsproces rettet mod 
elevernes selvstændige konstruktion.  Dette er dog et aspekt, som det af pladsmæs-
sige grunde ikke er muligt at uddybe her.    
 
 
10.6 Den interpersonelle dimension 
 
 
10.6.1 Agenda 
 
Retter vi blikket mod den interpersonelle metafunktion i Shirleys SPIF fremgår det  
klart, at denne dimension underbygger de to foregående analyser. Shirley vælger fra 
begyndelsen en ’traditionel’ temmelig lukket intravokaliseret interaktionsform. De sy-
noptiske taleturstræk er ligeledes ganske traditionel. Shirley vælger traditionelle læ-
rerroller som A2, K1 og DK1, sidstnævnte spørgsmål ender dog som et retorisk 
spørgsmål, som Shirley selv besvarer (clue). Tid og sted er interpersonelt klart orien-
terende for eleverne i denne fase. Som de fleste orienterings- og agendafaser i de ob-
serverede SPIF er den monologiske from her den, der dialogisk betragtet rummer fær-
rest valg af Engagement. I modsætning til Stellas SPIF skabes der i dette genre-
skrivningsforløb ikke nogen åbning eller nogen platform for eleverne at arbejde ud fra, 
bortset fra den mulighed, at de kan huske processen fra tidligere (review, revisiting).  
 
A2 
A1nv 
DK1 
clue 
K11 
K1+2 
A21 
A2+2 
A2+3 
A2=4 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
6 

T 
E 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 

Let’s review the sheets in front of you 
(Eleverne begynder at læse det omdelte materiale) 
you know [[what we’re doing today]]? 
Today we are revisiting the text type to respond 
OK, and the material ’s in front of you 
Some questions are in front of you 
and I want you to read that material 
then I’ll call the role 
and then we’ll get started 
I  want you to think about [[what kind of uses that text type to respond have]]. 

 
 
10.6.2  Dekonstruktion 
 
Også konversationsstrukturen I dekonstruktionsfasen har traditionel karakter i den 
synoptiske form DK1 – K2 – K1. I dette uddrag fremgår det dog, at baggrunden for 
den eksplicitte og kategoriske form skyldes en ekstern stemme, nemlig de handouts, 
som eleverne har fået udleveret, hvor de rigtige svar på spørgsmålene fremgår. For-
målet med dekonstruktionsfasen er repetition af benævnelsen på de tre faser i anmel-
delsen. Shirleys korrigerende, klargørende ytringer (25, 26 0g 29) viser Engagemen-
tet hendes interaktion med eleverne. Udtrykket ’complex’ er valgt i solidaritet med 
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elevens forslag ’Details…’,’ og materialets forfattere (’they’) undskyldes nærmest 
(’tend to’) for til stadighed at komme op med den slags udtryk. Undskyldningen går 
på at forfatterne ikke ønsker at være ’complex’, men blot ’a little more concise.’  Disse 
ytringer erstatter en egentlig definition af fasen og dens funktion, hvilken Philips for-
slag (27) ellers kunne have indgået i. Elevernes ytringer i rollen som K2 er noteret 
som ekstensioner af hinanden, hvilket de er i den forstand, at de er opremsninger af 
den række af muligheder, læreren efterlyser.  
 
DK1 
K21 
K1f 
K2+2 
clfy 
DK1 
(clue) 
K21 
K2+2 
K1 
(clfy) 
K1+2 
K2+3 
K1 
 
rptrq 
rpt 
K11 
(cf) 
K1+2 

22 
23 
24 
23 
25 
26 
 
27 
27 
28 
 
28 
27 
29 
 
30 
31 
32 
 
32 

T 
Mario 
T 
Mario 
T 
T 
 
Philip 
Steve 
T 
 
T 
Terry 
T 
 
T 
Steve 
T 
 
T 

So what do they look like? 
They have three parts 
They have three parts 
Details about who’s written it, etc. 
It’s called “The Context of artistic work” 
which is a very complex way of saying what? 
 
Opening… 
Like who made it 
The name of the piece, the text, the author 
 
and what it is… 
The year it’s done 
They tend to do this in the instruction to text types to make it a little more 
concise. 
Pardon? 
The year it’s done. 
Yeah 
 
and…the publisher 

 
 
10.6.3 Dialogisk konstruktion og feltopbygning 
 
I forholdet mellem den dialogiske konstruktion og feltopbygningen skulle man for-
vente også i en analyse af den interpersonelle metafunktion, at feltopbygningens ma-
teriale er det stof, som er elevernes, og som dernæst indgår i den fælles konstruktion 
af tekst. Dette var tilfældet i Stellas SPIF. Men som vist i de to foregående analy-
seeksempler er de to faser i Shirleys SPIF integreret. Alligevel kan forskellen mellem 
de to faser iagttages også med hensyn til konversationsstruktur: Hvor rollerne i den 
dialogiske konstruktion atter er en traditionel hierarkisk struktur mellem lærer og ele-
ver (A2 – A1), indleder den korte feltopbygningsfase med lærerens rolle i K2. Det bli-
ver til et langt taletrækskompleks, som ekspansivt tuner eleverne ind på hvordan de 
skal svare på det spørgsmål, som var helt åbent som udgangspunkt. Elevens svar 
(A1) bliver nu overhørt, og spørgsmålet omformuleres og gentages på ny. En elev le-
verer sit udfordrende svar, og læreren udfylder til sidst sin lærerrolle som K1 og le-
verer svaret på eget spørgsmål. Denne pseudointeraktion, som det må siges at være, 
bliver udgangspunkt for den efterfølgende skrivning. Så skønt Shirley nu udtrykker sig 
indledningsvist i en rimelig engageret dialogisk og åben form, er mulighederne for, 
hvad der kan siges blevet begrænset af den umiddelbart foregående interaktion. Der 
forlanges positive reaktioner (valg af Appreciation: Reaction) og det går George med 
på. Det klare valg af Appreciation for forslaget (’Gorgeous’), er da også en påskøn-
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nelse, der udfolder sig i en A2-A1 struktur, hvor elevens kreative forslag bliver an-
vendt i lærerteksten og ikke i en fælles produktion.  
 
A1v 
A21 
A2x2 
A1 
A2f 
A1 
A2 
A2f 
A1v 
 
 
K21 
K2=2 
K2=3 
K2x4 
K2+5 
clue 
ch 
K2 
rph 
rpt 
ch 
K1 
 
 
 
 
A21 
A2=2 
 
A1 
A2f 
A1v 

304 
305 
305 
306 
307 
307 
308 
309 
310 
 
 
311 
311 
311 
311 
311 
312 
313 
314 
 
315 
316 
317 
 
 
 
 
318 
318 
 
319 
320 
321 

T 
T 
T 
David 
T 
Mario 
T 
T 
T 
 
 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
GeorgT 
T 
 
T 
E 
T 
 
 
 
 
T 
T 
 
Georg 
T 
T 

The special effects include an amazing 
No we are not going to use that again,  
Just give me another word 
Unusual 
unusual sequence 
Extraordinary 
Extraordinary sequence, 
Good! 
the extraordinary effects of digital movie characters 
Feltopbygning  
 
What happens?  
What are the extraordinary sequence of.. 
What’s that using physical agility and computer graphics?  
‘cause they use it there,  
and then they dodge bullets,  
What sort of bullets were they? 
Ah, middle ones! 
How do you describe those bullets?  
 
How do you describe them? 
Silvery kind! 
They were really fast 
[loud discussion about the bullets in the film among the students] 
 
Dialogisk konstruktion (+) 
 
What else can we say about it?  
The colour, the composition, the sound track, very unusual angles, crea-
tive, unusually stunning, George? 
Stimulating 
Gorgeous! 
unusually stimulating text 

 
 
10.7 Resumé af analysen af Shirleys SPIF  
 
Shirleys SPIF er trods den karakteristik af forløbet, der er resultatet af den multifunk-
tionelle analyse – at betragte som et eksempel på en macrogenre i Christies beskri-
velse og definition af en sådan. Målet med forløbet er at repetere/opdatere den ske-
matiske struktur i genren kunstanmeldelse, og i meget generel forstand demonstrere 
denne struktur i forskellige former for aktiviteter og interaktion med eleverne hvilket 
udmøntes i Shirleys valg af den genrepædagogiske ’teaching-learning’-cirkel. Læsnin-
gen og analysen af forløbet viser da også, at eleverne bliver langt sikrere på at kunne 
aflæse denne struktur, end de var i starten af timen. Men som stilladseringsgenre kan 
man sige at Shirleys macrogenre er orienteret mod fortiden snarere end mod fremti-
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den!628 I Shirleys tilfælde lå ’facit’ parat på de uddelte handouts. Spørgsmålet er der-
for set i et læringsperspektiv, om en repetition er andet end en afstandslukning. Hvis 
Shirleys SPIF skal vurderes i forhold til det stilladseringsformat, der blev opstillet som 
det grundlæggende design i Stellas SPIF, og som hævdes at være i overensstemmelse 
med f.eks. Brian Grays definition af en stilladseringsproces, må man sige at Shirleys 
SPIF i hvert fald ikke umiddelbart flytter så meget for de elever der deltager i aktivi-
teterne. Måske flytter det noget for dem, der ikke deltager. I modsætning til hvad til-
fældet er for Stellas SPIF, er dette dog et område, der ikke kan uddybes her. I Stellas 
SPIF deltog alle eleverne, dels i feltopbygningen, dels i gruppearbejdet, der som fase i 
tekstualiseringsprocessen fungerede som overgangsfase mellem feltopbygning og 
tekstualisering, gav alle elever mulighed for at deltage på baggrund af deres umiddel-
bare forforståelse. I sammenligningen mellem de to SPIF ser det ud som om Shirley 
kun når at repetere genrestrukturen, mens Stella med sin sprogligt svagere ESL-
klasse både når dette og med den tid hun afsætter til feltopbygningen opnår hun at 
det er elevernes tekst (og kontekst), der elaboreres og forhandles i den dialogiske 
konstruktion, mens det hos Shirley næsten udelukkende bliver lærerens forhandling 
med sig selv!  
 
 Rammesætning Klassifikation (kommentarer) 

Dekonstruktion 
- kontekst/field 
 
- modellering 
 
 
Dialogisk kon-
struktion 
- kontekst/field 
 
- interaktion om 
 tekst 
 
 

+F 
 
 
+F 
 
 
-F∧+F 
 
 
 
+/-F 
 
 
 
 

+C 
 
 
+C 
 
 
-C∧+C 
 
 
 
+C 
 
 
 
 

start hvor eleverne befinder sig, men stærk 
klassifikation og stærk rammesætning 
 
autoritativ synliggørelse, herunder 
- senere - kritik og refleksion 
 
svagere i emne indsamlingen, dernæst 
stærkere i klassifikationen 
  
 
Eleverne kontrollerer stoffet svagt, læreren 
kontrollerer både stof og sproget om stoffet 
 

 
Tabel 31   Bevægelsesmønstre med hensyn til klassifikation og rammesætning i  
     den pædagogiske cirkel. Shirleys SPIF 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
628 Jfr. Cole & Griffin 1984; Engestrøm 1998:141 som påpeger at stilladsbegrebet bør udvikles, 
således at læreprocessens selvoverskridende dimensioner bliver inkluderet, dvs. den bør  over-
skride den voksnes fortid og rette sig mod barnets fremtid. 
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DEL III 
 



310 



311 

 
 
 
     Dinas SPIF: Konteksten 
 
 
 
11.1 Indledning 
 
I de følgende fire kapitler skal en multifunktionel lingvistisk analyse af det observere-
de danske forløb, kaldet Dinas SPIF, præsenteres. Ligesom det australske forløb, Stel-
las SPIF, består analysematerialet af en klassesamtale og en bunke skriftlige opgaver. 
Og ligesom for de australske forløbs vedkommende har det været læreren, der har 
afgjort start og slut på det observerede forløb. Øvrige vilkår omkring udvælgelse af 
forløb er beskrevet i kapitel 2. 
 
Opgaven i de følgende introducerende afsnit er først at redegøre for konteksten for 
Dinas SPIF. Dernæst følger en redegørelse for forløbets elementer og faser. Disse 
elementer og faser er analyseret fra hvert sit metafunktionelle perspektiv, dvs. hver 
sætning i forløbet er analyseret for Theme  og Information Structure, for Transitivity 
og for Conversation Structure  og Appraisal. Som det var tilfældet med hensyn til de 
australske SPIF, vil disse analysedata være placeret i Appendiks (IIIA og B) og karak-
teristiske og repræsentative afsnit af forløbet vil blive præsenteret uddybende i disse 
analysekapitler. 
 
 
11.1.1 Lingvistisk analyse af kontaktzonen: Dinas SPIF 
  
Målet med analyserne – og dermed også denne præsentation af dem – er at undersø-
ge Dinas SPIF ud fra det genrepædagogiske perspektiv: Det vil sige i en lingvistisk 
analyse af kontaktzonen at demonstrere, hvordan de curriculum genrer, der indgår i 
dette SPIF udfolder sig;  
På den ene side - fra lærerens makroperspektiv - at iagttage, hvordan forløbets ele-
menter og faser er forbundne, og hvilke stilladseringsformater, som – reflekterede 
eller ureflekterede – kan iagttages med henblik på udvikling af elevernes skriftsprogli-
ge færdigheder.  
På den anden side - fra elevernes mikroperspektiv - at iagttage, hvorledes udvekslin-
gen og forhandlingen af de diskursive betingelser, som dette SPIF definerer for delta-
gerne, forløber. 
 
Elementer og faser analyseres endelig med henblik på at kunne begrunde, hvorvidt 
forløbet udfolder sig logogenetisk og dermed, hvorvidt det vil kunne karakteriseres 
som en curriculum makrogenre, således som denne tekstform er blevet defineret i 

Kapitel 11 
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denne afhandling (kapitel 5) med en læringsteoretisk tilføjelse til Frances Christies 
arbejde.629 
 
 
11.2 Kontekst 
 
Dinas SPIF er i forhold til de australske SPIF et overvejende svagt klassificeret og 
svagt rammesat forløb,630 og pædagogikken kan karakteriseres som implicit/usynlig. 
Forløbet er ’åbent’ i begge ender, noget er påbegyndt, som er ved at blive afsluttet, 
opgaver er i proces, nogle på vej til at blive leveret tilbage, en anden arbejder elever-
ne hjemme med, og én ny opgave er allerede givet for; klassen har arbejdet med an-
dre tekster, såvel i uddrag på redskabsplan som hele (litterære) tekster, som lærer og 
elever ved min entre fortsætter og afslutter arbejdet med, mens andet stof påbegyn-
des. Og da jeg forlader stedet, er en ny opgave givet for og den litterære tekst mang-
ler endnu sin afsluttende behandling. Disse forskellige i hinanden indlejrede arbejds-
processer og procedurer, der er karakteristisk for klassens arbejde i dansk, repræsen-
terer forskellige aspekter af danskfaget, som i denne introduktionsfase altså igang-
sættes i parallelle og/eller afløsende processer. Eleverne skal i gang med det skriftlige 
samtidig med tekstlæsningen, dvs. læsning af skønlitteratur.  
 
I min genreanalyse af Dinas SPIF bliver jeg derfor nødt til at tage udgangspunkt i dis-
se faglige discipliner, karakterisere deres struktur og formål samt den måde disse di-
scipliner er indbyrdes forbundet på i det observerede forløb. Som skrivepædagogisk 
introducerende forløb er det danske specifikt, idet arbejdet med den litterære disci-
plin, også fra centralt hold,631 betragtes som kærnefeltet i arbejdet med sproglig ud-
vikling generelt i danskfaget. Som det vil blive påvist er dette også lærerens holdning 
og opfattelse i Dinas SPIF. Derfor inddrages også denne litterære del i min analyse, 
som indgik i det observerede forløb. 
 
Da danskfagets mange discipliner skal fungere integreret, må målet være for mig som 
forsker at se de forskellige aktiviteter i interaktion og belyse arbejdet med ’det skrift-
lige’ i den danskfaglige kontekst, som tilbydes mig.   
Det er ikke muligt at iagttage f.eks. en fokuseret, struktureret arbejdsproces omkring 
den skriftlige opgave, der under hele det observerede SPIF bliver skrevet (hjemme af 
eleverne), afleveret og leveret tilbage. Der er ikke som i de australske SPIF tale om et 
’helt’ forløb (orientering • (specifikation) ∧ opgave), dvs. et forløb, hvor klassens akti-
viteter er målrettet mod en specifik opgave eller opgaveform, men et forløb, hvor en 
faglig disciplin afbryder en anden i et åbent felt af aktiviteter, (hvor der naturligvis 
også skal fejres fødselsdag, spises kage osv.). I logisk forstand er nogle af aktiviteter-
ne dog forudsætninger for andre. Og i den sidste ende er det den danske stil og den 
litterære tekstanalyse, der i eksamenssituationen skal samle brikkerne til en helhed. 
Dette er baggrunden for den elementopdeling af forløbet, som skal beskrives i det føl-
gende afsnit. 
 
 

                                    
629 f.eks. Christie 1994 og kapitel 4. 
630 Bernstein 1975; jfr. kapitel 2. 
631 jfr. bekendtgørelse for dansk. 
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11.3 Elementer i Dinas SPIF 
 
I den mundtlige del af forløbet indgik følgende aktiviteter. Time 1+2 blev afviklet før 
det observerede forløb ligesom time 9-10 blev afviklet efter det observerede forløb. 
De understregede timer indgår i nærværende analyse. Observationen begyndte i time 
3, som derfor er denne analyses time 1. De to efterfølgende timer er ekskurser, idet 
klassen i perioder arbejdede sammen med parallelklassen, her omkring to Boccaccio-
noveller og en filmatisering af den ene. Forløbet var et gruppeprojekt, hvis formål var 
at introducere til fortælleteknik, synsvinkel og generelle aspekter af litterær analyse. 
Der indgik en skriftlig gruppeopgave i forløbet, som blev læst ukommenteret op af 
grupperne på klassen og senere trykt til alle. Forløbet indgår ikke i nærværende ana-
lyse, da der stort set ikke refereres (hverken eksplicit eller implicit) til det i de obser-
verede timer. Enkelte ’rester’ af forløbet blev dog observeret, idet en halv time brug-
tes til den ukommenterede oplæsning af gruppeopgaverne. Men dette indslag blev 
ikke på nogen måde inddraget i det efterfølgende – eller det foregående, hvorfor det i 
denne sammenhæng helt udelades og betragtes som en ’ekskurs’.  
 
 
1. To postkort – samtale om beskrivelsesformer (Skrivehåndbogen)  
2. Radiseversioner632 (fortælleteknik) 
 
3. Radiseversioner  
 + indslag om skriftligt arbejde 
 
4. Boccaccio: Falken + film 
 
5. Boccaccio: Basilikumkrukken (gruppearbejde om synsvinkelskift)   
 
6. Gruppearbejde om Cecil Bødkeruddrag: Døvens Dør (fortælleteknik)  
 
7. Skriftlig opgave gives tilbage   
 + oplæsning af gruppeopgaver om synsvinkelskift. 
 
8. Ny skriftlig opgave (refererat og resumé) gives for  
 + Hemmingway: Doktorens og doktorens kone 
 
9. Mads Brenøe: Møtrikken 
10. Blomster i forskellige tekstformer – gruppeøvelse 
 
Som skriftlige opgaver indgik følgende aktiviteter:   
 
1. Vandring rundt om gymnasiet 
2. Det menneske glemmer jeg aldrig 
3. Gruppeopgave: synsvinkelskift: Omskrivning af  Boccaccio: Basilikumkrukken 
4. Referat af avisartikel 
 
                                    
632 I Brask og Gradenwitz Moderne europæiske noveller 1976:142-56. 
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I løbet af det observerede forløb indgik de tre første opgaver og den tredje blev givet 
for. Opgave 1 blev leveret tilbage uden kommentarer eller karakter, mens den anden 
opgave blev givet eleverne tilbage med såvel en karakter som en kommentar. Denne 
opgave indgår i nærværende analysemateriale som forløbets Selvstændige konstruk-
tion, fordi det var den opgave, som lå og ’bagte’ under det observerede mundtlige 
forløb. 
 
I danskfaglig tradition forstås de enkelte faglige discipliner som integrerede. I mod-
sætning til den SFL-funderede skrivepædagogik arbejdes der her ud fra det danskfag-
lige kærneområde: Skønlitteraturen. Derfor indgår også genren ’litterær analyse og 
fortolkning’ som del af min analyse. Det gør to gruppearbejdsfaser derimod ikke; det 
ene udelades, fordi det indledtes før jeg ankom, og jeg havde derfor kun gruppeop-
læsningerne at forholde mig til. Det andet var et gruppearbejde om fortælleteknik i et 
Cecil Bødkeruddrag. Jeg observerede, videofilmede og noterede omkring dette arbej-
de. Der blev ikke nogen opsamling på dette gruppearbejde, og dets formål var at af-
sætte tid til ekstra øvelse omkring iagttagelse af fortælletekniske former i tekststyk-
ket. Bødkerteksten indgår ikke i øvrigt i det observerede forløb i form af referencer.  
 
Tilbage som ’forløb’ bliver da tre timer analyseret, som hermed udgør Dinas SPIF.  
 
Der er i det danske SPIF som sagt ikke nogen pædagogisk, reflekterede overvejelser 
over strukturen i dette forløb, men nok omkring strukturen i elevernes arbejde med 
skriftlige opgaver. Der refereres her adskillige gange til Skrivehåndbogen,633 som ele-
verne har fået udleveret, ligesom bogen Skriv kreativt634 også uudtalt indgår som in-
spirationskilde for læreren635. Med henblik på selve arbejdet med skriveprocessen for-
udsættes det, at eleverne har tilegnet sig en række procesorienterede skrivestrategier 
i folkeskolen (brainstorm, mindmap), og disse tages derfor kun sporadisk op på klas-
sen. Det betyder, at fordelingen af de faglige aktiviteter er foretaget med en klar 
vægtning af skønlitteratur, både i metodedelen (øvelser i fortælleteknik med ud-
gangspunkt i tekstuddrag)  og i tekstlæsningsdelen (hvor en hel tekst behandles).   
 
Da jeg ikke har en eksplicit formuleret pædagogisk eller læringsteoretisk baseret ’mo-
del’ at støtte mig til i dette SPIF, som jeg havde i de australske SPIF, bliver øvelsen at 
forsøge gennem analysen at iagttage, stadigvæk med udgangspunkt i en genresyns-
vinkel, hvorledes Dinas SPIF som et kompleks af genreelementer kan siges at udfolde 
sig.   
 
Med udgangspunkt i de danskfaglige discipliner (skriftlighed, mundtlighed, litteratur…) 
kan jeg i dette SPIF identificere en række genrer, dels i form af forskellige faser af 
’redskabstræning’, f.eks. øvelser i fortælleteknik, øvelser og diskussion omkring ar-
bejdet med skriftlig fremstilling; to processer, der kan kaldes ’stil for - stil tilbage’; 
den faglige disciplin som fylder mest i faget, nemlig litterær tekstanalyse og fortolk-
ning; og endelig selve elevernes produkter i form af skriftlige opgavebesvarelser. Ud 
af disse aktiviteter finder jeg tre centrale elementer, idet jeg vil kalde redskabsdelen 

                                    
633 Eva Heltberg og  Christian Kock 1997. 
634 Christian Kock og Birthe Tandrup 1989. 
635 Som det vil blive demonstreret i analysen, er der en uklarhed i Dinas SPIF med hensyn til 
om skriveprocessen angår skrivning af fiktion eller faktiske tekster. Uklarheden kan opstå hvis 
læsningen af Skriv kreativt overføres som generelle retningslinjer for skrivning.  
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(øvelsesdelen, hvad enten den drejer sig om sprog, medier eller litteratur) for Faglig 
metode, arbejdet med skønlitteratur, dvs. her den del, der består af analyse og for-
tolkning af hele tekster i klassesamtale for Tekstlæsning, og endelig er elevernes 
skriftlige opgavebesvarelser et selvstændigt element og vil her blive betegnet Selv-
stændig konstruktion.  Der er ikke tale om nogen kronologi i denne første kategorise-
ring af de tre elementer. Der kan f.eks. udmærket forekomme dele af Faglig metode i 
et tekstlæsningsforløb og omvendt.  
Elementstrukturen i Dinas SPIF noteres således 
 
Faglig metode  •  Tekstlæsning  •   Selvstændig konstruktion 
 
hvor elementet faglig metode i logisk – men ikke i kronologisk forstand – står før de 
to andre elementer.   
 
 
11.4  Faser i Dinas SPIF: Faglig metode 
 
Elementet Faglig metode består 3 centrale rekursive faser foruden en orienteringsfa-
se: En orienteringsfase – som vi også så den i Shirleys SPIF  - har til formål at orien-
tere eleverne om, hvad arbejdet i timen skal gå ud på. Fasen har desuden det formål 
at regulere elevernes adfærd, således at deres opmærksomhed henledes på det, der 
skal foregå. 
 
De forskellige Radiseafsnit (3 i alt) oplæses og efterfølges i Dinas SPIF af en form for 
rekonstruktionsfase.636 Timen er struktureret omkring små tekststykker, som er for-
skellige omskrivninger af en situation i tegneserien Radiserne (hvad er det norske 
navn mon?). Disse omskrivninger er hentet i Brask og Gradenwitz: Moderne europæi-
ske noveller,637 der som efterskrift har et afsnit  "Om at undersøge noveller", hvor der 
bl.a. er et afsnit om fortælleteknik. Det er dette afsnit, der har 9 'versioner'/skriftlige 
omskrivninger af tegneserien. Som indledning skriver forfatterne. 
 
For at få et indtryk af, hvor mange måder en historie kan fortælles på, vil vi foretage et forsøg. 
Vi ser på hændelser fra tegneserien Radiserne og prøver derefter på at fortælle den med ord, 
idet vi anvender forskellige fortælle-teknikker.638 
 
Læreren opfordrer således eleverne til at ”konstruere”  deres forståelse af de elemen-
tære tekstuelle forhold for at opbygge en fælles forståelse af den information der kan 
læses ”på linjerne” (ikke imellem dem). Rekonstruktionsfaserne er baseret på det, der 
er blevet klassificeret som basale kognitive perceptionsprocesser, beskrivelses- og 
erindringsprocesser.639 Men rekonstruktionsfaser er der ikke ganske tale om – og dis-
se læseformer er meget fåtallige i Dinas genre i det hele taget!  

                                    
636 Morris og Stewert-Dore 1984:98. 
637 Gyldendal 1976. 
638 Brask og Gradenwitz 1976:142. 
639 Bloom 1956, Smith 1969. 
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Radisefaserne kaldes derfor for intertekstuel læsning,640 fordi der ikke læses ’på lin-
jerne,’ men der (re)kontekstualiseres ved at Dina opfordrer eleverne til – med ud-
gangspunkt i deres erfaring, at forestille sig, hvad det er for en slags tekst, der er tale 
om. Eleverne læser dog i højere grad rekonstruktivt, men det er ikke det, læreren 
lægger op til i disse faser. Brask og Gradenwitz har selv konstrueret tekststykkerne 
med udgangspunkt i forskellige fortælleteknikker, men det er tilsyneladende heller 
ikke disse teknikker, der er i fokus i denne intertekstuelle læsning, hverken som ud-
gangspunkt eller som mål. 
 
Den intertekstuelle læsning består af tre synoptisk opbyggede sekundære faser, dels 
den rekursive fase identifikation, dels den rekursive fase refleksion.641 Man kan i hvert 
fald vælge at læse refleksionsfasen som en udløber af den intertekstuelle læsning, 
men da dette kun er tilfældet i det første eksempel, mens det andet eksempel ikke er 
forbundet med den intertekstuelle læsning, antages fasen her at bestå af en aktivitet, 
der er optionel, og som kan opstå spontant i forlængelse af flere forskellige fagligt 
metodiske aktiviteter.  
 
Den faglige procedure optræder i flere sammenhænge i Dinas SPIF. Denne betegnes 
procedure, fordi den som genre er en instruktionsfase, der har et fagligt mål (skrive-
strategier, referatskrivning) og en række ’ingredienser’ i form af listning af faglige 
strategisk mulige valg. På samme måde er faglig procedure i Dinas SPIF  genremæs-
sigt at ligne med en procedure, idet der f.eks. på baggrund af spørgsmålet ’Hvordan 
får man 11 for en dansk stil?’ opregnes en række handlinger, som må udføres for at 
nå det ønskede resultat. Et andet eksempel på en procedure i Dinas SPIF udfolder sig 
som svar på spørgsmålet ’Hvordan kommer man i gang med at skrive en opgave?’ 
hvor proceduren forløber i form af alternative muligheder for at nå det ønskede resul-
tat. 
Rækken af strategier foregår hovedsageligt adderende, dvs. i form af en række eks-
pansionsfaser af ekstensiv karakter. Øvrige ekspanderende faser (elaboration og cir-
kumstansion) forekommer også i den faglige procedure, enten som elaborende, 
klassificerende, abstraherende i forhold til de nævnte strategier, eller i form af en 
konkretisering, hvor forskellige sammenhæng (tid, sted, måde osv.) belyser den 
aktuelle strategi (hvor, hvornår kan den især bruges). 
 
Fasestrukturen i Dinas element Faglig metode som optager en stor del af de to første 
timer i forløbet således: 
 
[Orientering [Agenda • Afstandslukning]]  ∧ [Intertekstuel læsning  [Agenda ∧ Oplæs-
ning ∧ Identifikation • (Refleksion)]  • [Faglig procedure]]  
 
 
 
                                    
640 Begrebet intertekstuel læsning er hentet fra BUILTmaterialet (Love 2001), jfr. kapitel 4. 
641 Benævnelsen refleksionsfase er min. Den svarer i en vis forstand til den sekundære fase, 
som Love (1998) kalder for inferencing processing’, hvor eleverne i en litterær tekstanalyse 
reflekterer fra sig selv tilbage til teksten. Læsningen udvides således ved at fokus lægges på 
selve slutningsprocessen (inference). Denne bevægelse står i modsætning til  rekontekst-
ualiseringen, hvor eleven drager slutninger om en litterær persons handlinger ved at gå fra 
teksten til egne erfaringer og dernæst drage sin slutning.  
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11.5  Faser i Dinas SPIF: Tekstlæsning 
 
Tekstlæsningselementet udgør kun sidste del af den tredje time og afsluttes ikke her. 
Alligevel er karakteristiske primære og sekundære faser i elementet observerbare:  
 
[tekstsynopsis [agenda • rekonstruktion • karakteristik]]  ∧ (metakognition)    
 
I det observerede elementet indgår der en primær tekstsynopsisfase, som er opbyg-
get af to vekslende sekundære faser: rekonstruktion  og karakteristik. Antydningsvist 
bevæger enkelte af faserne karakteristik sig over imod en anden struktur, som kunne 
benævnes fortolkning, men en sådan fase når ikke i det observerede forløb at udfolde 
sig ret meget.642 Desuden optræder der en kort fase, som benævnes metakognition. I 
dette element forventer læreren at eleverne kender fremgangsmåden. 
Vi har også forladt enhver diskussion om ’hvordan vi’ tekstligt forholder os til en tekst 
som Hemingways. Her er det tekstanalyse, der er på dagsordenen.   
Hvor den kognitive færdighed i rekonstruktionen var at arbejde ’på linjen’ og finde 
konkrete udsagn i teksten (personer, tid, sted osv) er karakteristikken  en fase, hvor 
en anden kognitiv færdighed trænes. Benævnelsen ’karakteristik’ baseres på Fjord 
Jensens643 definition af begrebet. Netop dette begreb og dets supplerende komponent 
fortolkning har været grundlæggende begreber i hvert fald i den jyske part af en stor 
lærergenerations uddannelse i løbet af 60erne og 70erne. Fjord Jensens begrebsdefi-
nition skal derfor bringes her:  
 
 
11.5.1 Karakteristik 
 
’At karakterisere’ definerer Fjord Jensen som ’den systematisk eksperimentelle ud-
skiftning af tekstens enkelte dele med deres alternative muligheder’, en metodisk 
fremgangsmåde som han med et sprogvidenskabeligt begreb kalder kommutations-
prøven i en tekstanalyse. I det eksperimentelle spil mellem det, teksten kunne have 
været, og det den faktisk er, afslører den sin egenart.644 
 
Ord for ord, linje for linje og afsnit for afsnit kan vi således – når vi skal være skema-
tiske – ved kommutationer konfrontere teksten med dens alternative muligheder. Ved 
eksperimentelt at spille disse ud imod tekstens faktiske udtryk, standpunkter og di-
spositioner har vi indbygget en komparatisme i selve analysen og opnået den kompa-
rative forsknings uomtvistelige fordel: at kende fænomenets egenart i lyset af det, det 
ikke er. På et rent teknisk grundlag har vi således kunnet supplere vor fattige forestil-
lingsevne med en række muligheder, givet i sproget og sprogtraditionen.645  
 
(…) kommutationsgrundlaget åbner altid ud over teksten. 

                                    
642 Den afsluttende del af novelleanalysen blev observeret, men er ikke analyseret her. Denne 
fase fortsætter i det foregående spor, og der arbejdes ikke med fortolkning eller fortolknings-
strategi.   
643 Fjord Jensen 1967:24 
644 ibid:25. 
645 ibid:25. 
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At kende tekstens skjulte alternativer, at lytte sig til, hvad der også kunne have stået, om der 
nu ikke havde stået det, der virkeligt stod, og ud fra bevidstheden om alternativer at indkredse 
og bestemme tekstens egenart forudsætter en psykisk mobilitet, en intellektuel fabuleringsev-
ne, en dialektisk oplevelse af verden som på én gang det den er og det den kunne være.646  
 
For pædagogen bliver derfor karakteriseringen et af kompasnålene. Kan hænde den intellektu-
aliserende karakteristik ikke er litteraturundervisningens eneste formål, men den må dog ret 
beset være et af dens væsentligste. I karakteristikken træder eleven ud af spontaniteten og 
ind i den reflekterende verdensbeskuelse. Ved den bringes han ud af den naturgivne enhed 
med tingene; fra enheden på det lavere plan kastes han ind i konfrontationen med tingenes 
uselvfølgelighed, med udsigt til en nyvunden enhed på et højere plan.647 
 
Intertekstuelt er der her en mulig og sandsynlig reference til Dinas forståelse af be-
grebet karakteristik. I denne definition siges der dog ikke noget om at de evner, der 
forudsættes (psykisk mobilitet og intellektuel fabuleringsevne) også forudsætter en 
anden form for intertekstualitet, nemlig i denne sammenhæng elevernes. 
 
 
11.5.2 Fortolkning 
 
Denne udspringer ifølge Fjord af den digteriske virkelighed, af tekstens indre sam-
menhæng, hvor karakteristikken udspringer af forholdet mellem tekst og kontekst.  
Karakterisering sker således med udgangspunkt i læserens erfaring og viden, dvs. 
ekstra- og intertekstuelt, mens fortolkningen foregår intratekstuelt. 
 
 
11.6  De pædagogiske registre 
 
Som det var tilfældet for de australske SPIF vil også udfoldelsen af henholdsvis det 
regulative og det instruktionelle register iagttages og karakteriseres på tværs af ele-
menter og faser i forløbet.  
For alle undersøgelsesniveauerne ligger også en interesse for at vurdere det aktuelle 
læringsdomæne, vekslen mellem domæner eller udvikling (i form af stilladsering) fra 
ét domæne til et fagligt ’højere’ defineret domæne (fra common sense til teoretisk 
domæne f.eks.).  
 
 
11.7  Dinas SPIF: Skriftligt element: Den selvstændige konstruktion 
 
Med hensyn til det skriftlige element er følgende valg foretaget af hensyn til materia-
lets omfang. Læreren har for hver enkelt elevs vedkommende givet en karakter og en 
kommentar. Jeg bad dernæst læreren om at fordele besvarelserne i tre bunker, en 
bunke A-besvarelser (de bedste), en bunke C-besvarelse (de middelgode) og en bun-
ke E-besvarelser (de dårligste). Dernæst fik jeg udleveret kopier af 6 opgaver fra hver 
bunke. Af de 18 opgaver har jeg udvalgt 6, dvs. 2 typiske besvarelser fra hver bunke 
(2 A-besvarelser, 2 C-besvarelser og 2 E-besvarelser), og analyseret disse multifunk-
tionelt med henblik på at kunne indkredse elevernes genrebevidsthed.  

                                    
646 Ibid:29, Fjords egen kursivering. 
647 Ibid:30. 



Kontekstanalyse: Dinas SPIF 
___________________________________________________________________________
                             
             
                
                         

 

 

319

Lærerkommentarerne vil ligeledes blive analyseret, ligesom forholdet mellem de 
mundtlige og skriftlige elementer i Dinas SPIF afsluttende vil blive analyseret og vur-
deret. 
 
Elementer:  Faglig metode • Tekstlæsning •  Selvstændig konstruktion 
 
Faser:   
 
  *   Faglig metode  
 
 
     [Orientering [Agenda • Afstandslukning]]   ∧ [Intertekstuel læsning   
     [Agenda ∧ Oplæsning ∧ Identifikation • (Refleksion)]  • [Faglig procedure]]  
 
  *   Tekstlæsning:  
   
     [tekstsynopsis [agenda • (rekonstruktion) • karakteristik]]  ∧ (metakognition) 
    
  *   Selvstændig konstruktion: Direktiv ∧ Opgavebesvarelse ∧ feedback 
 
 
 
 
Figur  37  Elementer og faser i Dinas SPIF
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     Den tekstuelle dimension: 
    Theme og Information Structure: 
    Dinas SPIF 
 
 
 
12.1 Indledning 
 
Analysen af Theme og Information Structure vil bidrage til skabe lingvistisk belæg for 
forløbets opbygning i elementer og faser, hvis fremstillingsmåde er en face-to-face 
klassesamtale som foregår i realtid og –rum. Theme-mønstre bidrager desuden til at 
belyse hvordan det regulative og instruktionelle register realiserer forløbets pædago-
giske struktur.  
 
Hver sætning i Dinas SPIF er analyseret for Theme  og Information Structure, men på 
grund af den omfattende mængde kodede data, præsenteres hver sætning og fase 
ikke i selve analysekapitlet her. Alle faser er angivet i hver analyse, og de afsnit, som 
udgør kardinalpunkter i udviklingen af forløbet vil blive præsenteret og diskuteret ud-
dybende i analysekapitlet. Når en fase er udvalgt som repræsentativ, er dette sket, 
fordi fasens lingvistiske mønster er typisk for lignende klassificerede faser.  
 
 
12.2 Faser i elementet Faglig metode 
 
Som beskrevet i figur 36 er fasestrukturen i elementet Faglig metode i Dinas SPIF 
som optager en stor del af de to første timer i forløbet således: 
 
[Orientering [Agenda • Afstandslukning]]   ∧ [Intertekstuel læsning  [Agenda ∧ Oplæs-
ning ∧ Identifikation • (Refleksion)]  • [Faglig procedure]]   
 
Elementet Faglig metode består 2 centrale rekursive faser foruden en orienterings-
fase: Dels fasen Intertekstuel læsning, der igen består af fire synoptisk opbyggede 
sekundære faser; dels den rekursive fase Faglig procedure der i kort eller langt forløb 
hovedsagelig består af lærermonologer.

Kapitel 12 
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12.2.1 Orientering 
 
Orienteringsfasen er den første fase som indleder første og tredje time i Dinas SPIF, 
men ikke den anden. Dette skyldes at den anden time indledes med tilbagelevering af 
en skriftlig opgave, og denne handling afføder det indledende spørgsmål fra eleverne 
som får læreren til omgående at starte med at redegøre for vurderingskriterier af 
skriftligt arbejde. Time 1 indledes med en orienteringsfase, der består af et løfte om 
snarligt at give opgaver tilbage, dels en agendafase, som gør rede for planen med ti-
men. Time 3 indledes med en lang og besværlig orienteringsfase, idet en af eleverne 
har fødselsdag, og læreren har flere ting på tapetet. Med henblik på en analyse af 
Theme  og Information Structure har de to timers orienteringsfase dog  en række 
lingvistiske fællestræk, ligesom de begge klart adskiller sig fra de aktiviteter, der føl-
ger efter. I nedenstående eksempler fra orienteringsfaserne i Dinas SPIF kan disse 
træk iagttages. Visse registertræk karakteriserer fasen. Fremstillingsmåden er over-
vejende monologisk  og sproget talesprog. Læreren indtager i en stærk rammesæt-
ning rollen som instruktør i fuld autoritet, som den, der afgrænser stof, tempo, frem-
gangsmåder og betydningen af aktiviteterne. Med hensyn til den tekstuelle tidsdimen-
sion ses sproget som en del af handlingen, hvor Dina sprogligt dirigerer nutidige og 
fremtidige handlinger.  
 
Theme-mønstre i disse åbningsfaser har en række regulative funktioner. En af de kla-
reste leksikogrammatiske indicier på lærerens autoritative rolle i strukturen af un-
dervisningsforløbet er valg af tekstuelle Themes (især continuatives), som f.eks. ’Ok’. 
’Nu’. Disse continuatives signalerer lærerens rolle som den der organiserer og be-
stemmer farten i timerne.  
 
THEMA RHEMA/NYT 
 Tekstuel Interpersonel Eksperientiel  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
FAGLIG METODE 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Orientering   

���
���
���

��
��
��

�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
 
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
 

��
��
��

��
��
��

�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
 

��
��

���
�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

1 OK, sådan OK 
cont 

 Vi tæller lige HØJT 

2   Råb 
 

HØJT ”JA”, Oliver 

3    Ja højt 
De øvrige elever bliver råbt op   
4 Nu 

cont 
 skal I HØRE, 

5 og 
struc 

 I skal være så ROLIGE [[at I 
kan høre [[hvad jeg siger 
]]]]. 

6   Jeg vil godt sige en ting eller to 
om JERES STILE [[ som I 
sidder der i spændt forvent-
ning om [[at jeg havde med i 
dag med kommentarer til]]]], 

7 men 
struc 

 det har jeg SIMPELTHEN IKKE 
kunnet NÅ at få gjort. 

8   Nogle af dem er MEGET LANGE 
9 og 

struc 
 nogle er FORHOLDSVIST KORTE, 

10 men  alle har i hvert fald BESTRÆBT 
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struc sig på [[at gøre[[hvad de er 
blevet bedt om]], nemlig at 
gøre nogle sanseindtryk og 
få dem skrevet ned]]]]. 

11 og 
struc 

 nogle af dem er endda FANTASTISK GODE 
simpelthen. 

12   I har gjort jer MEGET UMAGE 
mange af jer, 

13  det synes jeg 
mood adj/Top 

 
 

er SPÆNDENDE at se det. 

14  Får 
fin 

vi KARAKTERER for dem? 

15 Jah 
cont 

måske 
mood adj 

(får I) en karakter eller I HVERT 
FALD KOMMENTARER. 

16    BEGGE DELE 
17 OK så 

cont struc 
 

 får I  DET! 

�������������
�������������
 

���
���

���
���

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Agenda 

���
���

��
��

�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
 

��
��

���
���

18   Vi vil fortsætte her i dag med 
at se på nogle af de VERSI-
ONER [[ vi har liggende 
her]], 

19 og 
struc 

 ideen er så [[at de her Radisever-
sioner [[som vi allerede er 
fortsat på [[som vi har om-
sat dem til en form for fik-
tion [[at der skulle vi så ger-
ne komme til [[hvad vi gør 
SELV // når vi SELV skal 
skrive]]]]]]]],  

20 så 
struc 

 det skulle MEGET NØDIGT tage 
LIGESÅ LANG TID I DAG 
[[som det gjorde SIDSTE 
gang]]. 

21   Vi skulle gerne være MERE 
KONTANTE i den måde]] vi 
får afklaret versionen på, 
[[end vi var sidst]]]], 

22 så 
struc 

 vi behøver ikke klare LIGESÅ 
MEGET OP [[ som vi gjorde 
sidste gang]]. 

23  Ja 
pol adj 

det er DEN. 

24   Vi starter med 6’EREN 
25   Vi starter med… 
26   6eren HAR VI HAFT  
27   7eren har vi IKKE haft 
28 så 

struc 
 vi skal i gang med 7EREN 

29 og 
struc 
 

 
 
 

vi 
 
 

skal prøve at tage fat på 
nogle af de PROBLEMSTIL-
LINGER[[ der altså er]]. 
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Continuatives som tekstuelle Themes anvendes også i de sætninger, hvor læreren re-
gulerer elevernes adfærd, og de signalerer et brud i timens struktur. Således i oven-
stående uddrag (4-5), og tilsvarende i uddrag fra  3. times orienteringsfase (8), be-
står af sådanne brud i timen. Tekstuelt signalerer Dina desuden i en regulerende form 
for ”metakommunikation”648 proceduren for dagens arbejde (18-22). Denne procedure 
retter sig både mod elevernes opførsel som mod deres arbejdstempo, som i det andet 
eksempel også efterfølges af en begrundelse (9-13). Begge agendafaser er tekstuelt 
ganske anderledes organiseret end de øvrige ytringer i orienteringsfasen, idet de i 
form af en række strukturelle Themes i første eksempel elaborerer reglen for dagens 
tempo, i andet eksempel reglen for samtaleformen. Ved at organisere sætningerne 
sådan skærper Dina elevernes opmærksomhed på hendes forventninger til en adfærd, 
som gælder for begge parter, men samtidig synliggør hun sin rolle som den, der er 
ansvarlig for forløbets struktur og tempo. Bortset fra de regulerende ytringer, hvor 
Dina thematiserer sig selv (’jeg’) over for eleverne (’I’) for at markere deltagerne i en 
fremtidig kontraktform, som hun definerer, vælger Dina temmelig konsekvent første 
person pluralis (’vi’) til at udtrykke alt det, der foregår er et fælles projekt, idet hun 
inkluderer sig selv som gruppedeltager.   
Det er ifølge Christie (1989) en meget almindelig strategi i åbningen af en curriculum 
genre. 
  
Her i de introducerende faseudsnit thematiseres stort set kun de menneskelige parti-
cipants, mens timens faglige indhold optræder i Rheme  som New. Eksemplerne er 
alle meget generelle og abstrakte udtryk for det stof, der skal arbejdes med: ’versio-
nen’, ’6eren/7eren’,’nogle af de problemstilinger,’ og ligeledes i det andet uddrag: 
’mange ting’. 
Analysen af Theme viser det regulative registers komplekse funktioner i en oriente-
ringsfase. Det instruktionelle register realiseres i de aspekter af grammatikken som 
refererer til det valgte materiale, dvs. de nævnte nominalgrupper i Rheme.  Udvik-
lingsmetoden i orienteringsfaserne er derfor baseret på eksperientielle Themes der 
repræsenterer klassesamtalens deltagere, og på  tekstuelle Themes, der strukturerer 
reglerne for klassesamtalen. Som fasernes Point findes timens felt formuleret i en fo-
reløbig meget generel og ukonkretiseret form. (Dinas SPIF, Theme, Time 3. 1-13)  
 
 Theme   Rheme/New 
 tekstuel interpersonel eksperientiel  
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Orientering  
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Agenda  

���
���
���

���
���
���

1   Vi HAR MANGE TING [[ vi skal nå i 
dag]]. 

2   Det har vi 
3 Nu 

cont 
 starter vi med NOGET AF DET FORNØJE-

LIGE. 
4   Vi siger TILLYKKE til Anne Louise,  
 fordi  hun har FØDSELSDAG 
5  Hvad 

wh/top 
 siger du? 

6  Er 
fin 

det SYND for hende? Schhh! 

7 Nej og  det næste  er… 

                                    
648 Sinclair og Coulthard 1975. 
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cont 
struc 

 X  ∧ =   
8 Nu 

cont 
 skal I  HØRE …altså 

9  Det er muligt 
at 
mood adj 

det er sådan tegn på alder-
dom 

[[at mine ører ikke kan klare 
DET PRES,[[DET ER //NÅR SÅ 
MANGE STEMMER RÅBER PÅ ÉN 
GANG]]]], 

10 men 
struc 

 jeg kan FAKTISK IKKE HØRE //når I 
råber for meget i munden på 
hinanden 

11 så 
struc 

 det er en god idé [[at PRØVE AT STYRE SAMTA-
LEN]],  

 sådan at  ikke alle RÅBER I MUNDEN PÅ HINANDEN 
PÅ ÉN GANG 

 men at  man MARKERER[[ hvad man vil sige]]. 
12   Det er EN GOD DEMOKRATISK TAK-

TIK. 
13   Jeg skal PRØVE PÅ AT GØRE DET 

SELV engang imellem // undta-
gen når jeg har ordet.  

 
Theme  og Information Structure i orienteringsfaserne er distinktive i forhold til de 
efterfølgende faser, hvilket understreger orienteringsfasernes særlige formål som de 
der regulerer elevernes adfærd ikke blot på kort sigt. Dina signalerer i fasens Point, 
således også, eksplicit  regulerende, de forventede måder at tænke og udtrykke sig 
på, som gælder i en bredere institutionel kontekst (’det er en god demokratisk tak-
tik’). Dina rammesætter på denne måde adfærden hos eleverne som ’pædagogiske 
subjekter.’ 649 
I de efterfølgende faser kan det iagttages hvordan det instruktionelle register projek-
teres af det regulative register. 
 
 
12.2.2 Intertekstuel læsning 
 
Disse faser udgør den centrale del af den første time i Dinas SPIF . Det er en rekursiv 
fase, der gennemløbes tre gange i forlængelse af de tre tekststykker, klassesamtalen 
drejer sig om. De tre sekundære faser, som indgår i denne primære fase har i alle tre 
omgange samme synoptiske struktur. Agendafaserne er ganske korte introducerende 
faser, hvor Dina standser det foregående forløb for at starte på dette, og en ny oplæ-
ser vælges. Agendafasen har regulerende funktion, idet den udelukkende er et lærer-
redskab til regulering af tempo og brud/skift i forløbet. Thematiseret er nu det 
instruktionelle felt og en klassedeltager, som læreren udpeger til oplæsningen. 
 
 
12.2.3 Oplæsning 
 

                                    
649 Christie 1989, Bernstein 1996. 



Multifunktionelle analyser 
___________________________________________________________________________ 

 326

I Dinas SPIF læses tre tekststykker op. Denne oplæsning giver alle elever en chance 
for at forholde sig umiddelbart til teksten. De oplæste tekster vil ikke blive analyseret 
for Theme, Transitivity  og Appraisal her, da det er klassesamtalen om teksterne og 
de betydninger der udveksles her, der er i fokus og ikke teksterne selv.650 Den centra-
le sekundære fase i den primære fase intertekstuel læsning er identifikationsfasen. 
 
 
12.2.4 Identifikation 
 
Såvel faserne identifikation som refleksion er intertekstuelle i den anvendte læseform, 
idet der ikke er tale om en læsning af teksten ’på linjerne’ med dels om en identifika-
tion af, hvad formålet kan være med teksten, dels med en refleksion over alternative 
måder at nå dette mål. I identifikationsfasen (f.eks. 205-242) er det derfor teksten og 
dens deltagere der thematiseres. Desuden optræder en række interpersonelle the-
maer i form af lærerens Hv-spørgsmål som sporer eleverne ind på iagttagelsesmåden. 
Eleverne omtaler herefter teksten som ’det’  og den, der har synspunkterne themati-
seres som ’man’. Tekstens udviklingsmetode er derfor en adderende beskrivelse, hvor 
alt det, eleverne siger om teksten optræder uudviklet som umarkeret New i Rheme.  
Fasen udvikles i expansion, først hvor læreren forsøger at fastholde diskussionen til 
det ene af synspunkterne (extension), dernæst, hvor en af eleverne stiller skarpt på 
det andet punkt i diskussionen (elaboration). 
Herunder opstilles lidt tydeligere, hvorledes fasens udviklingsmetode stadigvæk, trods 
de to vinkler på diskussionen ikke rigtigt får profileret nogen af synsvinklerne, således 
at et  macroNew og udfoldelsen af et Point kunne iagttages: 
 
   Theme      Rheme/New 
 
   vi         historien 
   man        det sprog 
 På hvilken måde      det 
 
   det        fantasifuldt 
   det        fantasifuld forklaring 
   man        korte sætninger 
   der        ikke lange…sætninger 
   der        noget med sætningsstrukturen 
   ordvalget      ligner IKKE en drengs 
   det        FOR NUANCERET 
   små drenge     GODT være nuanceret 
   prøv        EKSEMPLER 
   der står      EN LILLE DRENG 
   jeg        de MENER 
   det        SPØRGSMÅLET 
   i hvert fald     en lille dreng ville IKKE SIGE  
   det kan godt være   POSITION 
   de         bestræbt sig på 
   en lille dreng      ville SIGE 
   I         NOGET RIGTIGT 
   fortælleren      et SPROG 

                                    
650 Dette er et fravalg af hensyn til denne afhandlings fokus. Det er naturligvis en mulighed 
 også at inddrage klasseteksterne i analysen med henblik på dette intertekstuelle felt.  
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   der er nogle BRUD   LIGE overdrevne nok  
   det        FOR nuanceret 
   sproget       MANGE FORSKELLIGE ORD 
   selvom det 
   er enkelt      mange forskellige ord  end NORMALT 
 
Eleverne forsøger faktisk (som de eneste, der bidrager med konkrete eksempler fra 
klasseteksten) at argumentere for deres synspunkt på tekstens sprog. I Rheme op-
træder alle de karakteristika der hæftes på de sproglige iagttagelser. Eleven hæfter 
sig ved hvad en lille dreng – ifølge hans erfaring  - ’ville sige’ eller ’ikke ville sige’, 
men hvad den egentlige forskel er på de to fremstillingsmåder fremgår ikke af elevens 
argumentation bortset fra i ordet ’nuanceret’. Læreren følger heller ikke op på dette. I 
stedet bevarer det instruktionelle indhold i New i Rheme sin generelle, ukonkretise-
rede form: Den sproglige karakteristik følges op af udtrykkene ’noget med sætnings-
strukturen’ ’noget rigtigt’, ’et sprog’, nogle brud’, ’FOR nuanceret’, ’mange forskellige 
ord’, ’mange forskellige ord end normalt’. Hvad det er for nuancer, hvilke brud, eller i 
et stilladseringsperspektiv, hvilken ’forskel’ sprogbrugen betyder i karakteristikken af 
børnesprog, hverken konkretiseres eller begrebsliggøres i samtalen.  
I forhold til det grundlæggende stilladseringsformat er der i fasen i høj grad tale om 
en dialog, mens såvel tydeliggørelsen af eleverne (eller blot elevens) nærmeste ud-
viklingszone, dvs. klargørelsen af hvad det er, eleven forsøger at finde ud af og ud-
trykke på baggrund af sin hverdagserfaring om børnesprog, og hvor læreren i kraft af 
sin funktion som mere kyndig skulle træde til at trække eleven i retning af det, 
han/hun endnu ikke kan udtrykke, finder ikke sted, men udviskes  tekstuelt betragtet, 
idet den difference der påvises i elevens eksempler ikke udvikles (dvs. de thematise-
res kun én gang som ’der er nogle brud’) men følges op af en række adderende ge-
neraliserede udtryk i New.  
 
Dette replikskifte afslutter efter et par ekskurser identifikationsfasen, og den afløses 
nu af en refleksionsfase. Hvor identifikationsfasen består af en rekontekstualisering, 
idet elevernes forforståelse og forhåndsviden om tekster inddrages til at underbygge 
tekstiagttagelser, tager refleksionsfasen udgangspunkt i elevernes forforståelse i en – 
imaginær – tekstualisering: Eller med andre ord: Eleverne bliver bedt om at forestille 
sig/overveje, hvordan de ville skrive som en lille dreng. I denne fase tages tråden så-
ledes op fra børnesprogsdiskussionen, og eleverne får i et stykke tid mulighed for at 
udveksle de erfaringer de har om børnesprog, og hvordan de selv ville have udtrykt 
sig i en tekst som den diskuterede. Thematisk giver dette faseskift sig udtryk ved at 
de eksperientielle themaer ændres fra at være overvejende tekst-participants til at 
eleverne thematiserer sig selv. Deres forslag til og eksempler på børnesprog placeres i 
Rheme som umarkeret New.  Fasen deles (i form af extension) op på grundlag af de 
forskellige elevindslag. Disse følger adderende efter hinanden og udvikles ikke på no-
get tidspunkt af hinanden. Elevernes forslag står således som individuelt valgte for-
slag.651   
 
 
12.2.5  Refleksion 
 

                                    
651 Jfr. Painter 1987:86-87. 
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Opstiller vi en tilsvarende oversigt over Theme  og Information Structure for refleksi-
onsfasen (289-303) får vi overvejende klassens deltagere i Theme. I Rheme findes 
forslagene i New, der ikke udvikles, men adderes som ligestillede forslag: 
 
  Theme           Rheme/New: 
  
  jeg           lidt enklere 
  forfatteren         bedre 
  jeg           spændende 
  en lille dreng        lidt andre ting     
  det           nogle pointer 
  jeg           noget 
  jeg           et par sgu’er 
  jeg           et par skure 
 
Faseudsnittet eksemplificerer ikke blot elevernes forslagstyper, men især på udvik-
lingsmetoden: Læreren træder ikke ind og klassificerer, elaborerer eller begrebsliggør 
elevforslagene. Disse udvikles ikke, profileres ikke, evalueres heller ikke, men får lov 
til sideordnet at stå som de er. Eleverne positionerer sig således her, ikke så meget i 
forhold til hinanden som i forhold til læreren, der evaluerer hvert forslag. Selv om der 
reflekteres frit og fasen må siges at tage udgangspunkt i elevernes forslag uden no-
gen begrænsninger, er det alligevel kun læreren, og måske også en forventet supe-
radressant, som eleverne henvender sig til. De positionerer ikke sig selv som hero i 
mulige tekster. De forholder sig udelukkende til den regulative stemme, og overvejer 
derfor i højere grad hvad der kunne være det ’korrekte’ acceptale svar end det, som 
originalteksten faktisk er udtryk for (efter lærerens mening): En sproglig kreativitet i 
et fantastisk univers. Derfor er den sidste joke omkring ordspillet sgu’er – skure – et 
indslag, der hænger i luften  uden nogen evaluering! Og derfor er det spørgsmål, som 
var udgangspunkt for hele denne lange intertekstuelle læsningsfase (208: ’På hvilken 
måde kan I se at det her det faktisk er en lille dreng der fortæller?”) måske besvaret 
på en anden måde, end det var forventet af læreren?  
 
 
12.2.6 Sprogdiskussionens mål: Fiktiv eller faktisk læseform? 
 
Grunden til at der kan sættes spørgsmålstegn ved dette er følgende: Timen indledes 
med en afstandslukningslignende fase, hvor eleverne sammen med læreren repeterer 
forskellige fortælletekniske udtryk. Men disse udtryk har ikke haft nogen funktion i 
den intertekstuelle læsning, skønt det måske egentlig var det, der var formålet: Må-
ske har eleverne derfor misforstået lærerens indledende spørgsmål. De har troet læ-
reren spurgte om hvordan en dreng taler og ikke, som der faktisk spørges om, hvor-
dan en dreng fortæller. Dina vælger alligevel at gå linen ud med eleverne i deres for-
tolkning af spørgsmålet, men forsøger dog ind imellem at dreje diskussionen over på 
fortælleform i stedet for på sprogdiskussionen. I nedenstående eksempel ses lærerens 
første forsøg: 
 
216   Hvis vi  nu holder fast ved [[hvordan 

vi kan se [[at det er et barns 
FANTASI]]]], ikke også… 

   Det er ET PUNKT! 
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217   Man kan sige det er MEGET 
KORTE SÆTNINGER hele 
tiden, 

218   der  er ikke nogen LANGE 
KRINGLEDE  SÆTNINGER 

 
Her taler læreren (thematiseret i det inklusive ’vi) ’om’ et instruktionelt felt: et barns 
FANTASI. Men eleverne svarer på opfordringen ved at beskrive sproget: MEGET KOR-
TE SÆTNINGER. Læreren korrigerer ikke eleven, selv om meget korte sætninger ikke 
kan siges at uddybe problemstillingen ’et barns fantasi’. 
Dette må være begrundelsen for den adderende udviklingsmetode. Læreren forsøger 
igen senere at få fantasien på banen i en direkte thematisering: 
 
276   Fantasien kan bruges til NOGET AN-

DET i en anden sammen-
hæng i hvert fald 

277  det ved jeg ikke om 
mood adj 

 der er nogen der vil IND PÅ NU? 

278   Det er ALLEREDE blevet sagt 
279 men altså 

cont 
 der  er siden der med noget 

med de der sekskantede 
blyanter som er SLAN-
GER, ikke? 

280   De spiser MUS, ikke? Sådan 
noget  UHYGGE og sådan 

281 og 
struc 

 sådan den måde 
[[det beskrives 
på]] 

SVARER TIL på en må-
de… 

282    et MARERIDT 
283    et mareridt. 
284    også SAMTIDIG EN BEHA-

GELIG DRØM 
285 for 

struc 
 han slipper jo AF MED TRINE. 

286  Jeg tror 
mood adj 

det er en fortæl-
ler 

der PRØVER PÅ at skrive 
som en lille dreng 

287 men 
struc 

jeg synes IKKE 
mood adj 

han gør det. 

288 Ja 
struc 

 du er lidt UTILFREDS med den 
fortæller [[der prøver på at 
skrive som en lille dreng]]. 

 
Dina thematiserer altså nu direkte det felt, som hun gentagne gange har forsøgt at få 
eleverne med på. Det lykkes i to ytringer her, men derefter er eleverne atter i gang 
med at drøfte børnesprog. Men læreren vil ikke drøfte sprog, hun vil drøfte tekstens 
fiktionalisering via en drengs forestillingsverden: Teksten tematiserer (uden ’h’!) et 
mareridt fortalt gennem et barns fantasi. I en sådan fiktionalisering er det realistiske 
eller autentiske aspekt af tekstens sproglige udformning ikke væsentlig. Dette ses ty-
deligt i Dinas opfyldning på en mere kvalificeret version af en beskrivelse af hvordan 
børnesprog i virkeligheden er, eller hvordan et barns sproglige adfærd er. Eleven taler 
om adfærd (’det er meget godt’, ’det’ gør børn også), læreren taler om tekstens fan-
tastiske univers: Referencen – fra  ’KÆMPEBLYANTER’ (New)  til ’en lang fantastisk 
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historie’ er der tilsyneladende, men elevens Point, nemlig hvordan små børn skriver, 
undlader læreren at arbejde videre på i sin elaborering: Hun rekontekstualiserer tek-
sten som fiktion, eleverne rekontekstualiserer teksten ud fra et mimesisperspektiv. 
Thematisk konstruerer elev og lærer således (i hver sin token-value-struktur) hver sin 
superadressant:  
 
321   Det er meget 

godt 
[[at forfatteren har brugt 
METAFORER OG BILLED-
SPROG ]] eller sådan no-
get 

322 for 
struc 

 det GØR SMÅ BØRN MEGET 
eller sådan noget,  

   mus, slanger er KÆMPEBLYANTER eller 
sådan noget. 

 =    
323   Det er EN LANG 

FANTASTISK HI-
STORIE 

[[der ligger deri]] // som 
samtidig illustrerer noget 
om Sørens Bruns bevidst-
hed, Søren Bruns skjulte 
ønsker om [[hvad der skal 
ske Trine]] 

324 og 
struc 

pludselig 
mood adj 

er han PÅ MAGTENS TOP SELV. 

325  Ja 
pol adj 

  

 
Eleven er tålmodig og svarer pænt ja. Men der er ikke længere tale om en samtale. 
Lærerens elaboration er ikke af elevens ytring, men snarere en fortsættelse af hendes 
egne tanker ovenfor (284-85)  
Man kan sige, at den modsætning der her gentagne gange opstår i dialogen mellem 
lærer og elever i Dinas SPIF, er en modsætning mellem lærerens umiddelbare, vante 
tankeproces, hvor en fiktiv læseform (Steffensen 1999) støder sammen med det, Vi-
beke Hetmar har kaldt elevernes ’bondefornuft’.652 Pædagogisk betragtet og i lyset af 
det opstillede stilladseringsformat er det tankevækkende, at elever og lærer tilsynela-
dende taler sammen, men om forskellige ting og uden i fællesskab at kende samta-
lens mål. I hvert fald er det en svær opgave genremæssigt at formulere fasen inter-
tekstuel læsnings mål, såvel som dens skematiske struktur på baggrund af en iagtta-
gelse af fasens Theme  og Information Structure. Vanskeligheden består i den adde-
rende udviklingsmetode, hvor det er muligt at se nogle faseskift, men hvor informati-
onsudviklingen i Rheme ikke udmunder i et Point eller macroNew, som følger op på 
det Point der blev udviklet i de indledende faser. At dette analyseresultat er karakteri-
stisk for disse faser, men ikke for tekstlæsningsfasen til sidst er – som det vil blive 
demonstreret – at der i tekstlæsningsfasen eksisterer en anden fælles konsensus (su-
peradressat) om aktivitetens og dermed samtalens formål, som eleverne (de, der del-
tager) har folkeskoletræning i. 
 

                                    
652 Hetmar 1995:355-57. Ifølge Hetmar er begrebet Holberginspireret: ”Bondefornuften har en 
tendens til at være småtskåren,fastholdende at verden ser ud som den altid har set ud;  men 
samtidig indeholder den en kerne af jordbunden fornuft der ikke lader sig dupere af hvad som 
helst.(…) Bondefornuften er en trussel mod faglige samtaler.” 
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Men først skal den efterfølgende fase analyseres for Theme  og Information Structure. 
Det drejer sig om lærermonologen faglig procedure:   
 
 
12.2.7 Faglig procedure 
  
I analysen af Theme og Information Structure af faglig procedure er her valgt et ka-
rakteristisk eksempel. Fasen er monologisk i størstedelen af forløbet. Læreren refere-
rer nogle af de måder man kan komme i gang med at skrive en opgave på. Alternati-
verne er opregnet i et ekstensivt (adderende) forløb, og eleverne aktiveres ikke på 
klassen i nogle af aktiviteterne. Karakteristisk for lærermonologen her er, at alle in-
formationer om skrivestrategier står umarkerede som New i Rheme. I fasens afsnit 
450 – 460 thematiseres  først strategien (450, 453, 456:’Tænkeskrivningen’, ’det’); 
vekslende med dette Theme optræder det indefinitte pronomen (452, 454, 455) 
’man’, som det eksperientielle Theme. Klassedeltagerne thematiseres ikke. Informati-
onerne opstilles i en liste i Rheme (Dinas SPIF, Theme, Time 1, 450-460) 
 
Theme Rheme/New 
 tekstuel interpersonel eksperientiel  �������������
������������� 

���
���

���
��������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+  

���
���

���
���

450   Tænke 
skrivningen 

er måske noget der er MIN-
DRE BRUGT 

451    den med at man sætter sig 
ned og prøver på at TÆNKE 
PÅ ET EMNE 

452 og 
struc 

måske 
mood adj 

finder man senere ud af at man måske 
kunne UDDYBE NOGEN AF 
PUNKTERNE 

453 og 
struc 

 det  er også en FORHOLDSVIS 
USTRUKTURERET… 

454   man kan lade sig INSPIRERE AF 
ANDRE TEKSTSTYKKER  

455 sådan så 
struc 

 man kan KOMME VIDERE MED ET 
ELLER ANDET. 

456 men 
struc 

 det er IKKE BUNDET OP sådan 
som dispositionen er // hvor 
man hele tiden prøver på at 
lave en LOGISK SAMMEN-
HÆNG fra det ene  punkt til 
det næste punkt. 

 +    
457 Og så 

struc 
 er der den der hedder AT ORDNE 

EN KLADDE OG LAVE ET 
UDKAST 

458   Alle de punkter er noget [[som I SIKKERT 
ALLEREDE HAR ARBEJDET 
MED // og som I kan have 
glæde af at tænke over  i 
det øjeblik [[man sidder med 
en eller anden form for op-
gave]]]]. 

459   Hvis I nu ser på… … 
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460  Skal 
fin 

jeg trække den lidt ned. Sådan. 
Så 

 
Den næste ekstensive fase som følger umiddelbart herefter udskiller sig ved nogle 
markante thematiske ændringer. Selv om det instruktionelle felt ’fortælleteknik’ mel-
der sig på listen af gennemgangen af igangsætningsstrategier, er der tilsyneladende 
andet på færde her. Foregrebet i den lille overgangsfase forinden, hvor lærerens OH-
transparent bliver trukket ned, foregribes themaændringen. Hvor den foregående del 
af fasen udelukkende havde en række generelle eksperientielle thematiseringer af 
instruktionelle begreber eller indefinitive agenter (Tænkeskrivning/man), thematiseres 
nu klassedeltagerne igen (I/jeg) og i starten af den ekstensive fase (461) dels det 
tekstuelle Continuative (’Se’) dels klassen inklusivt i det personlige pronomen ’vi’. Den 
tekstuelle udviklingsmetode i resten af faseafsnittet består af en vekslen mellem the-
matiserede klassedeltagere og en række interpersonelle Themes i form af retoriske 
HV-spørgsmålsindledere. Læreren forsøger på den måde i sin monolog at modellere 
de spørgsmål, som eleverne bør stille sig, når de skal skrive en skriftlig opgave. New 
befinder sig nu i markeret form i Theme i en vekslen med umarkeret New i Rhe-
me.(Dinas SPIF, Theme, Time 1 461-482). 
 
 +   
461 Se 

cont 
 vi har kikket lidt på NOGET OM 

FORTÆLLETEKNIK 
462 men 

struc 
 vi  har ikke været inde på [[at 

det er OGSÅ noget I kan 
have BRUG FOR // når I 
skriver mange gange og 
foretager en lang række 
valg]]. 

463   Vi har kikket på   
464  HVILKEN FORTÆL-

LEFORM 
Wh/Top 

 er der? 

465 og 
struc 

HVILKEN VIRKNING 
ELLER EFFEKT 
Wh/Top 

 ønsker man at få ud af det, 
som vi skal se på valget af 
FORTÆLLER? 

466 og 
struc 

i en hvis forstand 
så 
comm adj 

er I jo SELV FORTÆLLERE, ikke 
også? 

467  Hvad 
Wh/Top 
 

 skal I have MED i det [[I vil 
fortælle]], titlen og indled-
ningen…  

468  HVORDAN 
Wh/Top 

 skal den VÆRE, ikke også? 

469   I Folkeskolen skulle vi somme tider 
skrive EN OVERSKRIFT 

470 Men 
struc 

 det  er DEN BUNDNE OVER-
SKRIFT[[ du har der]] 

471   I skal først og fremmest have 
fundet ud af [[HVAD I vil 
have MED ]] I HISTORIEN 
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472 og 
struc 

 I skal også have fundet ud af 
hvor meget I vil  gøre ud af 
DEN ENKELTE DEL, ikke og-
så? 

473  Skal 
fin 

I  have ET LANGSOMT FOR-
LØB ELLER FORTÆLLE-
TEMPO,  

474 og 
struc 

Hvordan 
Wh/Top 

 
 

vil i BYGGE DET OP? 

475  Er 
fin 

det en KRONOLOGISK HISTORIE 
eller en A-KRONOLOGISK 
HISTORIE f.eks. og mange 
af de andre ting [[som vi har 
fat i her]]…noget … 

476   der  er måske nok nogen der 
falder lidt væk hvis det er en 
ANALYSE AF EN TEKST 

477 men 
struc 

 i andre sammen-
hænge 

vil I KUNNE FÅ BRUG FOR 
DET OGSÅ.   

478    Så både VALG AF DEN MÅDE 
FORTÆLLEREN SKAL TRÆDE 
FREM PÅ … 

479   Om I selv blander 
jer i det eller prøver 
at aflevere en mere 
eller mindre objek-
tiv beskrivelse af et 
eller andet 

DET ER OGSÅ VIGTIGT HER. 

�������������
������������� 

���
���

���
��������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+  

���
���

��
��

�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������� 
��
��

���
�����������������������������������������������������������������������������������

480 og før 
struc 

 talte vi lidt om HVILKET SPROG 
[[der kunne have været // 
hvis vi nu skulle illustrere 
både Søren Bruuns sprog]] 

481 og tilsvarende 
struc 

 er det sprog [[I 
vælger at skrive en 
opgave i]] 

ALTID OGSÅ VIGTIGT 

482  HVILKEN SPROG-
TYPE 
Wh/Top 

 skal det være 

 
Hvis vi som i det foregående skal forsøge at beskrive fasens informationsfokus i ud-
viklingen af Theme  og Information Structure, kommer denne til at se sådan ud: 
 
         vi    fortælleteknik 
         vi    brug for 
   Hvilken fortælleform 
 Hvilken virkning og effekt   fortæller 
         I    fortællere 
        Hvad    (skal)med 
       Hvordan    (skal det)være 
         I    historien 
         I    den enkelte del 
         I    fortælletempo 
       Hvordan    bygge (det) op 
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        det    kronologisk 
  i andre sammenhænge   brug for 
         I    vigtigt 
         vi    hvilket sprog 
    det sprog I vælger   vigtigt 
    hvilken sprogtype 
 
Denne ekstensionsfase er selv opbygget ekstensivt i form af en række strukturelle 
tekstuelle Themes (og/men). Trods dette skift fra en mere generel, upersonligt refe-
rerende gennemgang af skrivestrategier til en personlig og direkte elevhenvendt form, 
er der alligevel ikke nogen ændring i udviklingen af information. Men det regulative 
register er fremhævet kraftigt her i forhold til foregående afsnit, idet der samtidig sker 
et skift fra det inklusive ’vi’ til ’I’, og  informationsindholdet veksler mellem fokus-
punkter og krav til eleverne (’brug for’, ’vigtigt’). Udviklingsmetoden (Method of De-
velopment) består således i en fastholden af det eksperientielle thema ’I’ , dvs. ele-
verne som ’pædagogiske subjekter’, der skiftevis får en information og en understreg-
ning af vigtigheden af denne information. Denne udviklingsstruktur ses ikke andre 
steder i Dinas SPIF.  
 
 
12.2.8 Fiktions- eller faktaskrivning? 
 
Det, der kan undre iagttageren af dette forløbsafsnit er, at det faktisk på intet tids-
punkt er på tale, at eleverne skal skrive fiktion. Men her ser det ud til at skriftlige op-
gaver for læreren er ’historier’ med fortælleteknik, fortællere, fortælletempo og sprog-
type. Skønt der kort tid før har været en diskussion om en særlig sprogtype (børne-
sprog), som ikke blev defineret eller klassificeret i nogen forstand, er også udtrykket 
’sprogtype’ her formuleret som Theme uden nogen efterfølgende udvikling, konkreti-
sering eller noget formuleret Point som resultat af de forskellige informationspunkter. 
Lægger den faglige procedure op til fiktionsskrivning? I sprogbrugen fremgår det i 
hvert fald som om skriftlig fremstilling er identisk med fiktionsskrivning. Er det me-
ningen? Er det klart for eleverne? 
 
 
12.3 Tekstlæsningselementet 
 
[tekstsynopsis [agenda • rekonstruktion • karakteristik]]  ∧ (metakognition)    
 
Det sidste korte element der skal analyseres for Theme og Information Structure her 
er tekstlæsningselementet. Som tidligere nævnt er dette element ikke et direkte led i 
elevernes arbejde med skriftlig fremstilling, men det er et element, der overgås til i 
slutningen af det observerede forløbs tredje time, umiddelbart efter en faglig proce-
durefase. De enkelte faser og elementer veksler således mellem hinanden og ud af 
hinanden, og af nysgerrighed over på hvilken måde en tekstlæsningsfase kunne indgå 
som led i bl.a. udviklingen af sproglig opmærksomhed og dermed også i udviklingen 
af elevernes sproglige bevidsthed generelt, har jeg medtaget den del af tekstlæsnin-
gen, som afsluttede den 3. time i det observerede forløb. Arbejdet med den pågæl-
dende tekst fortsatte den efterfølgende uge men inkluderes ikke i analysen, da denne  
heller ikke tilføjer nye fasetyper til Dinas SPIF. 
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12.3.1 Tekstsynopsis 
 
Tekssynopsisfasen indledes med en kort agenda som regulerer elevernes opmærk-
somhed på det, der nu skal karakteriseres nærmere. 
 
I den efterfølgende sekundære rekonstruktionsfase er tekstuelle og interpersonelle 
valg af Theme vigtige med henblik på at vise eleverne hvilke intertekstuelle valg der 
anses for acceptable. Det regulative register er stærkt fremhævet her i form af lære-
rens interpersonelt thematiserede polar adjuncts.  
 
Læreren sammenligner tekstens situation/hovedpersonens situation med elevernes 
erfaring. Typisk: Ville man normalt gøre sådan? Læreren inviterer eleverne til at måle 
tekstens problem med noget de kender til. Er det sandsynligt? (jfr. Fjord) 
Valg af Theme i denne sekundære proces realiserer tekstens personer eller handlinger 
projekteret via elevernes identitet, som ’du’. Ved at vælge klassens deltagere (2. per-
son) i eksperientiel Theme-position anmoder læreren eleverne om at sætte den rele-
vante tekstinformation i relation til deres egne erfaringer for at kunne slutte noget om 
teksten.  Interpersonelle Themes er valgt som modal finites som angiver at eleverne 
opfordres til at gætte med.  
Logikken: Hvis adfærd A og adfærd B så tekstens adfærd C. I modsætning til ele-
mentet faglig metode, er dette element karakteriseret ved I højere grad at være op-
bygget logisk i form af enhancement  og elaboration. Det drejer sig om at underbygge 
og belægge sine iagttagelser og dermed for eleverne at bevæge sig frem mod en 
tolkning. Thematisk kan denne bestræbelse fra lærerens side ses I valg af interperso-
nelle/eksperientielle Themes  i form af Hv-spørgsmål og i valg af polar adjuncts - også 
som interpersonelle Themes.   
 
 
12.3.2  Karakteristik 
 
Karakteristik omfatter en mere kompliceret proces hvor de konkrete tekstiagttagelser 
skal syntetiseres; hvor årsag-virknings-relationer mellem iagttagelser skal spores; 
hvor tekststruktur og forfatterholdning skal sammenholdes og hvor hovedpersoners 
karakter, motiv og handling skal karakteriseres. Karakteristik er ikke blot en forståel-
sesproces, men også en  kulturel forståelse og viden.  At være i stand til at karakteri-
serer indebærer således en færdighed i at slutte fra forskellige påstande på den trykte 
side til en intertekstuel kontekst som betydningsskabende proces. (jfr. Fjord) 
Analyse af karakteristikfaserner derfor også nøglen til en undersøgelse af hvorledes de 
regulative og instruktionelle registre arbejder for at opbygge en fælles forståelse af 
teksten og dens formål.  
 
I karakteristikfasen (306-362) er påstande om hovedpersonen eller om teksten frem-
kommet i en stilladseret dialogisk proces, hvor eleverne eksplicit læres hvad der gæl-
der som accepteret ’belæg’ for påstande om teksten. Det er intentionen her at sam-
menholde udvalgte påstande om teksten med relevante påstande, hentet fra såvel 
individuelle som kulturelle erfaringsområder, for at nå frem til en mere abstrakt, 
overordnet forståelse af et træk ved teksten.  
Stilladseringsprocessen er især synlig i de rekursive sekundære fasers struktur. Men 
først vil jeg analysere de primære karakteriseringsfaser for Theme. 
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Som andre karakteristikfaser er denne fase karakteriseret ved sin fremhævelse af det 
regulative register i begyndelsen og i slutningen, realiseret ved Dinas valg af Conti-
nuatives. 
Ved hjælp af disse grammatiske valg indrammes undervisningens indhold på dette trin 
og læreren regulerer forløb og tempo. Det regulative register fremhæves også i Dinas 
valg af Vokativer og i valg af finit eller Hv-elementer i interpersonel Theme-position.  
Dina regulerer ikke blot via sine valg af den/de del/e af teksten der skal arbejdes 
med, og via den ’argumentationslogik’, tekstarbejdet baseres på, men hun regulerer 
også de elever som skal vise deres forståelse af teksten. 
Eksperientielle Themes i karakteriseringsfaserne relaterer sig enten til tekstens ’per-
soner’  og danner særlige mønstre.  
 
Dina har en plan og udviklingsmetoden er den tekstanalytiske genres: Fra det over-
ordnede plan synopsis til karakteristik og fortolkning. Og hun styrer – stadig blidt, 
men sådan at eleverne er med, og stopper udsving og ekskurser: 309: Nu tager i KA-
RAKTERISTIKKEN. 
 
 
12.3.3  Metakognition 
 
Theme-valg skifter endnu engang, denne gang fra karakteriseringsprocessens hypo-
tetiske ’du’ eller hypotetiske bundne sætninger som thema til ’vi’ der refererer speci-
fikt til hele klassens deltagere. TÆNK PÅ!! 
Det regulative register er fremhævet her i den metakognitive sekundære fase  
Så =derfor = lærerkonklusion 
Metakognitive sekundære faser artikulerer hvad og hvorledes eleverne skal tænke.  
Læreren opstiller således nogle regler for vurderingen af elevens arbejdsmåde.  
 
(…) regulate pedagogic practice at the classroom level, for they define the standards which 
must be reached. Inasmuch as they do this, the evaluative rules act selectively on contents, 
the form of transmission, and their distribution to different groups of pupils in different con-
texts.653 
 
 

12.4 Resumé 
 
Analysen af forløbets Theme  og Information Structure giver et overblik over genrens 
funktionelle skift af udviklingsmetoder. Således markerer åbningsfaserne I Dinas SPIF 
thematisk disse fasers regulative funktion i forhold til de efterfølgende faser. Den pri-
mære fase, intertekstuel læsning, udvikler sig i to retninger, realiseret gennem de to 
sekundære faser, identifikation og refleksion. I de to faser thematiseres henholdsvis 
tekstparticipanter og eleverne selv. Dette forløber i begge faser i en adderende, eks-
tensiv  form, som lægger op til forestillingen om åbenhed og lighed i klassesamtalen 
på den ene side og om elevernes tekster og forestillinger om tekster som deres indivi-
duelle ejendom. Dette sker på trods af at læreren  thematiserer teksten som fiktion 
(fantasien, det fantastiske univers). I time 2 kan denne thematisering atter spores i 
lærerens skift fra ’man’ til ’I,’ og i denne direkte thematisering af eleverne, positione-
rer hun dem (i New) som ’fortællere’. I det efterfølgende element, tekstlæsning, ses 

                                    
653 Bernstein 1996: 118 
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en mere fortættet stilladseringsstrategi fra lærerens side, idet de enkelte faser i mod-
sæting til elementet faglig metode udvikler sig i form af elaboration og enhancement. 
Thematisk er det i tekstsynopsis dels de interpersonelle themaer (Wh-top), dels de 
eksperientielle Themes, som thematiserer novellens deltagere, som demonstrerer, at 
det er en bestemt faglig praksis, der her indøves.  Det regulative register er i dette 
element lige så fremtrædende som det instruktionelle. Placeringen af en metakognitiv 
fase er da også karakteristisk for dette element.  
 
Med hensyn til iagttagelse af den tekstuelle dimension på tekstniveau (fase- og ele-
mentniveau) kan man sige, at Dinas SPIF kun i tekstlæsningselementet udfolder sig i 
en hierarkisk periodicitet. (rekonstruktion ∧ karakteristik ∧ (fortolkning)). Det er med 
hensyn til de øvrige faser og elementer vanskeligt at iagttage at disse skulle forudsige 
hinanden, vise tilbage til hinanden, uddistillere information af hinanden og dermed 
akkumulere ny viden og forståelse hos deltagerne. Man kan sige at samtalens struktur 
har en vis seriel struktur654 i form af den ligestillede, adderende samtalestruktur, men 
heller ikke denne uddistilleres i noget afsluttende macroNew eller giver en forståelse 
af den enkelte fases point. De strukturelle overvejelser vil  -  for alle betydningsdi-
mensioners vedkommende – blive uddybet i kapitel 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
654 Martin & Rose 2002:180-181. 
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     Den eksperientielle dimension 
    Analyse af Transitivity: Dinas SPIF 
 
 
 
13.1 Indledning 
 
Analysen af de eksperientielle betydninger i Dinas SPIF vil blive analyseret på tværs af 
elementer og faser. Hver sætning (bundne og frie) og hver fase er analyseret for tran-
sitivitet. Men ligesom de australske SPIF vil karakteristiske Transitivity-mønstre for 
hver fase blive præsenteret i opsummerende tabeller.  
 
Derudover vil de faser, som i analysen af Theme og Information Structure blev frem-
hævet som kardinalpunkterne i det skrivepædagogiske forløb blive analyseret nær-
mere. Det  drejer sig om tre faser, dels fasen intertekstuel læsning, dels faglig proce-
dure og endelig vil et karakteristisk analyseeksempel af fasen karakteristik blive præ-
senteret i analyseafsnittet. Afsnit i disse faser er valgt med afsæt i Theme-analysens 
resultat, idet det er i disse faser de observerede stilladseringsmønstre i forløbet er 
mest synlige. 
 
De opsummerende analyseafsnit har til formål at skabe yderligere lingvistisk grundlag 
for at hævde, at der er metafunktionel konsistens i forløbets analyserede skematiske 
struktur; desuden er formålet med begge sider af Transitivity-analysen at iagttage og 
vurdere, hvordan og i hvilken udstrækning elementer og faser ud fra en eksperientiel 
vinkel bidrager til Dinas arbejde med at nå sine pædagogiske mål.  
 
Som beskrevet i analysen af Transitivity i de australske SPIF følger analysen Christies 
argument, at det regulative felt er orienteret mod institutionelt værdsatte måder at 
indføre elever i læringspraksisser, holdninger, færdigheder og viden forbundet med 
institutionen, og at det instruktionelle felts pædagogiske værdisætning er forbundet 
med socio-kulturelle værdier i bredere forstand. For Dinas SPIFs vedkommende er 
dette tosidede felt regulativt forbundet dels med den kontrakt om taletid og adfærd i 
arbejdsprocessen, som hun i orienteringsfaserne forsøger at indgå med eleverne, dels 
med de strategier omkring skrivning og læsning, som eleverne præsenteres for i form 
af lærermonologer, og øves i i form af analyse- og fortolkningsøvelser. Det instruktio-
nelle felt er det ’emne’, der skal ’læres’ via de regulative praksisser og indsigter. I 
Stellas SPIF kan det f.eks. iagttages, hvorledes eleverne løbende bliver orienteret om 
stadierne i det genrepædagogiske forløb, som er den pædagogiske ramme, genre-
skrivningen og elevernes sproglige udvikling formodes at udvikle sig bedst og mest 
synligt i. Det instruktionelle felt i Stellas SPIF er genren essay i sin basisform, dvs. 
forløbet introducerer eleverne til en kulturspecifik kontekst, samt det register og den 
leksikogrammatik, der er forbundet med denne kontekst. 

Kapitel 13 
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I følgende analyse af Transitivity vil forholdet mellem regulativt og instruktionelt felt 
blive belyst gennem forløbets elementer og faser.  
 
 
13.2 Faser i elementet: Faglig metode 
 
Som beskrevet i figur 37 er elementet faglig metode opbygget således: 
 
[Orientering [Agenda • Afstandslukning]]  ∧ [Intertekstuel læsning  [Agenda ∧ Oplæs-
ning ∧ Identifikation • (Refleksion)]  • [Faglig procedure]]  
 
Opsummerende kan de enkelte faser beskrives således: 
 
Orientering 
Transitivity Type Eksperientiel rolle 
Processes  og 
tilknyttede  
participants 

Material og  
behavioral 

handle- og adfærdsprocesser vælges af læreren til at beskrive 
aktiviteterne (tidligere/fremtidige) i klassen. Læreren realiserer 
klassedeltagerne (inklusiv sig selv) som aktører af den efterføl-
gende aktivitet 

 Attributive vælges af læreren til at vurdere elevernes tidligere indsats og til 
at henlede deres opmærksomhed på det, der skal ske.  

 Identifying anvendes enkelte gange af læreren til at rammesætte den føl-
gende aktivitet 

Tilknyttede 
circumstances 

Time vælges af læreren til at afstandslukke feltet i forhold til foregå-
ende /forestående aktiviteter 

Tabel 32.1 Transitivity-mønstre: Orientering 
 
Agenda 
Transitivitetstræk Type Eksperientiel rolle 
Processes  og 
tilknyttede  
participants 

Material og 
behavioral 

læreren realiserer elever og sig selv i den inklusive rolle 
som Actori den efterfølgende aktivitet 

Tilknyttede 
circumstances 

Time vælges af læreren til at orientere eleverne mod aktivi-
tetens forløb i tid. 

Tabel 32.2  Transitivity-mønstre: Agenda 
 
Afstandslukning (rapportering) 
Transitivitetstræk Type Eksperientiel rolle 
Processes  og 
tilknyttede  
participants 

Material og Ba-
havioral 

Læreren realiserer eleverne i rollerne som aktører til at 
beskrive deres tidligere adfærd 

Tilknyttede 
circumstances 

Location 
Time 

repræsenterer lokaliteter og situationer hvor tidligere 
aktiviteter har fundet sted 

Tabel 32.3  Transitivity-mønstre: Afstandslukning 
 
Intertekstuel læsning: Identifikation 
Transitivitetstræk Type Eksperientiel rolle 
Processes  og 
tilknyttede  
participants 

Material og 
behavioral 

behavioral processes vælges af lærer og især af elever til 
at realisere klassetekstens hovedperson som Behaver.  

 Attributive vælges af eleverne til at tilskrive klassetekstens (Cr) 
egenskaber (At);vælges af læreren til at vurdere elevernes 
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forslag. 
 Identifying 

og extential 
vælges af alle klassens deltagere til at identificere klasse-
teksten, dens formål  
og udtryksform 

 Mental vælges af lærer og elever der i rollen som Sanser forestil-
ler sig klassetekstens funktion 

 Verbal vælges af læreren til at spore eleverne ind på klassetek-
stens sprog; Siger realiseres af klassetekstens fortæl-
ler/forfatter, og klassetekstens begivenheder og replikker 
er Verbalisering (Vb) 

Tilknyttede 
cirkumstances 

Location realiserer et eksperientielt felt i henvisningen til klassetek-
sten. 

Tabel 32.4  Transitivity-mønstre: Intertekstuel læsning:Identifikation 
 
Intertekstuel læsning: Refleksion 
Transitivity Type Eksperientiel rolle 
Processes  og 
tilknyttede  
participants 

Material  
og 
behavioral 

vælges af læreren til at opfordre eleverne (som Aktører) til selv at 
skrive børnesprog; vælges af eleverne (som A) til at beskrive fo-
restillede sproglige valg (G)  

 Attributive 
og 
identifying 

vælges af eleverne til at tilskrive sproget (Cr) egenskaber (At) og 
til at identificere en fremstillingsform 

 Mental  
og verbal 

realiserer elevernes (som Sansere og Sigere) tale og forestillinger 
om sproget i klasseteksten (Ph og Vb) 

Tilknyttede 
circumstances 

Manner Få circumstances, da samtalen handler om forestillinger om en 
fremstillingsmåde 

Tabel 32.5  Transitivity-mønstre: Intertekstuel læsning: Refleksion 
 
Faglig procedure 
Transitivity Type Eksperientiel rolle 
Processes  og 
tilknyttede  
participants 

Material og 
behavioral 

vælges af læreren til at realisere eleverne eller et generaliseret 
subjekt som aktører i udførelsen af proceduren 

 Attributive vælges af læreren til at understrege og rette elevernes opmærk-
somhed på vigtige sider af proceduren.  

 Identifying 
og existen-
tial 

vælges af læreren til at identificere procedurens trin og elementer 
(T og X) 

 Possessive vælges af læreren til at realiserer eleverne (Pr) og de handlemu-
ligheder (Pd) de er i besiddelse af 

Tilknyttede 
circumstances 

Location 
Manner 

realiserer et eksperientielt felt som repræsenterer eksterne klas-
setekster og eleverfaringer  

Tabel 32.6  Transitivity-mønstre: Faglig procedure 
 
 
13.2.1 Intertekstuel læsning 
 
Den centrale og også længste del af elementet Faglig metode er faserne intertekstuel 
læsning. I forlængelse af analysen af Theme og Information Structure vil centrale si-
der af dette faseforløb blive analyseret uddybende her, idet det især er her de karak-
teristiske problemstilinger i Dinas SPIF kommer til udtryk, og hvor det regulative hhv. 
det instruktionelle registers funktion i forløbet demonstreres klarest.  
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Dog analyseres først to indledende faseudsnit, først et agendaafsnit, idet de pædago-
giske mål for resten af forløbet identificeres her af Dina i en Token-Value-struktur 
(”Ideen er…”): 
 
21  og  ideen   er  så 
     V  Pi 
 [[at de her Radiseversioner [[vi allerede er fortsat på 
   T 
   Ct 
             A      Pm 
 [[som  vi har  omsat  dem  i en form for fiktion 
    A    Pm  G   Cm 
 [[at der  skulle vi  så gerne  komme til 
     Pro-  A     cessPm 

 [[hvad  vi  gør selv  // når  vi selv skal skrive]]]]]]]]]] 
 Range 
    A Pm 
            A    Pm 
 
Læreren identificerer her i en agenda timens idé (Value), og realiserer klassedelta-
gerne kollektivt, inklusiv sig selv (”vi”) i rollerne som Actor i den løbende proces med 
klasseteksten. Valg af circumstance (Manner) angiver måden der skal arbejdes på (”i 
en form for fiktion”), og Range specificerer, hvad arbejdsområdet er, og hvad ar-
bejdsprocessen (Pm) går ud på.  
Herefter følger en afstandslukningsfase, som i form af en ”repetition” om fortælletek-
nik lukker afstanden mellem de foregående timer og den kommende aktivitet. Dina 
realiserer sig selv sammen med eleverne i rollerne som Actor i rekonstruktionsproces-
sen (Pm). Herefter følger en række eksistentiel og possessive processes, hvor Existent  
eller Possessed realiserer en række faglige begreber, som eleverne (her eksklusivt 
som klassens participants  ”I” og Possessor ( Pr) har tilegnet sig. 
 
61   så i de beretninger[[ I har]] der  er der mange elementer af det her 

    Clp          Pe       X 
          Pr Pp  
 
62 som  I allerede har brugt i den der tur rundt om gymnasiet, ikke?  

   A      Pm    Clp   

 
Dina afstandslukker i denne rapporteringsfase i forhold til elevernes tidligere arbejds-
proces. Existent (X) realiserer de faglige begreber og en circumstance (Clp)  lokalise-
rer den sammenhæng, eleverne (Possessor) har forudsætninger for at forstå dette ud 
fra. Interpersonelt formuleres denne ytring dog som et spørgsmål! 
 
Disse indledende faser har derfor – som vist i analysen af Theme og Information 
Structure - et specifikt Point, der er i fokus her: Fiktionsskrivning. Transitivity-analy-
sen viser ligeledes, at der lægges op til, at det instruktionelle felt er identifikation og 
senere produktion af tekster, hvor fiktionselementer anvendes.  
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I timens centrale fase, intertekstuel læsning, deler det instruktionelle felt sig – uden 
at Dina egentlig registrerer det - i to dele: Analysen af Transitivity viser, at læreren 
diskuterer fiktionsstrategier det ene øjeblik (f.eks. i de indledende formuleringer af 
aktiviteternes mål) og  kommunikationsstrategier det næste: 
 
117  Ja  det  vil sige 
    Sy  Pv 
 
118  at hvis  vi nu ser på  det her sprog, ikke også? 
      Be   Pb       Ph 

 
119  så  er   vi   klar over 
    Pro-  S  cessPcog 

 
120  at når  vi  skriver  på den her måde 

     A Pm  Cm 
 
121  så  markerer  vi  en ekspertise, ikke? 
    Pm   A R 

Ja 
Og tilsvarende 
122  når  I selv  vælger  noget [[I  skal  skrive]] 
    S    Pcog   Ph/R  
             A   Pm 
 
123  så  er  det sprogbrug [[I har valgt ]] afvejet  
    Pi  Cr            At 
                 S  Pcog 
 i forhold til den målgruppe[[som  skal læse  det, ]] ikke også? 
    Can 
            Be   Pb   Ph 
Ja. 
 
Dina vælger henholdsvis mental processes samt den kollektive rolle som Senser 
(”vi”), når valg af sprogligt formål udtrykkes, og material og behavioral processes 
samt eleverne og deres modtagergruppe som Actor og Behaver i kommunikationspro-
cessen. Det der vælges eller skrives om er det ubestemte phenomenon (Ph/Range) 
”noget” som deler rollen mellem to participants. Range betegner et område, der er 
inkluderet eller inkorporeret i selve processen,1 her en material process ”skriver”. At 
skrive eller at skrive ’noget’ er således det samme! Hun anvender dernæst en attribu-
tiv process i karakteristikken, af hvilke krav der må stilles til sproget (som derfor er 
Carrier, med egenskaben ’afvejet (Attribute) i forhold til målgruppen (Circumstance 
Manner/Cm). Nu præsenteres eleverne altså for et nyt krav til deres skrivestrategier, 
som ikke hører hjemme i fiktionsskrivningskonteksten. Her splittes det instruktionelle 
felt i to dele. Dels en diskussion om kommunikationsstrategier, dels en diskussion om 
fiktive strategier. Disse to spor forløber gennem resten af elementet Faglig metode. 

                                    
1 I Andersen (2001) er den danske betegnelse for Range ”Inkorporation”, hvilket netop udtryk-
ker det ovenfor sagte.  
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En Transitivity-analyse af et karakteristisk afsnit i fasen faglig procedure vil demon-
strere dette yderligere.  
 
 
13.2.2 Faglig procedure 
 
Dina indføjer i flere omgange denne fase for selv – i en monolog – at dreje den aktu-
elle diskussion over mod en generel diskussion om skrivning. Den iagttagede uklarhed 
omkring karakteren af den inkorporation (Range) som er skrivearbejdets ’scope’, dvs. 
vi skriver ”noget”, måtte formodes at blive udviklet klarere med henblik på inkorpora-
tionens eksperientielle indhold.  
Nedenstående eksempel som indskydes af Dina imellem to faser af intertekstuel læs-
ning bringes her i sin fulde længde. Der følger endnu en lignende fase efter afslutnin-
gen af den intertekstuelle læsning, ligesom både anden og tredje time indeholder lan-
ge faglige procedurefaser. Men henblik på den eksperientielle metafunktion er det 
instruktionelle felt fremtrædende i selve fasen, mens det regulative felt fungerer som 
baggrund for, at læreren suverænt afbryder den pågående aktivitet og giver sig selv 
den taletid, hun har brug for. Denne afbrydelse skærper vigtigheden af indholdet over 
for eleverne, og faserne gennemføres stort set uden afbrydelser fra eleverne.  
I det foregående nævntes det, at den nævnte inkorporation/Range i skriveprocessen 
endnu – eksperientielt betragtet – er upræciseret. I den faglige procedure viser det 
sig at denne eksperientielle tomhed fortsætter: 
 
Dina realiserer først eleverne som Actor i den materielle process (”Skriver”), senere 
udfylder en indefinitiv participant (”man”) rollen som Actor og Sensor. De valgte cir-
cumstances ligger på grænsen mellem interpersonelle adjuncts og egentlige cir-
cumstances: ”normalt”, ”i mange retninger.” I hvert fald er det eksperientielle indhold 
spinkelt eller i hvert fald meget lidt konkret. Denne spinkelhed udtrykkes i de cir-
cumstances, der her er noteret som Manner/Cm, men som faktisk er interpersonelle 
adjuncts, idet et udtryk som ’objektivt’ eller ’sandfærdigt’ ikke har nogen eksperientiel 
referencemulighed. Dina vælger Range igen til at udfylde rollen som det, den faglige 
procedure drejer sig om (195) ”mange ting,” (198) ”noget”,  (202) ”et materiale,” 
(203) ”det,” (210) ”noget”. Desuden vælger Dina en række attributive og possessive 
processes for at kunne karakterisere ”det” (Carrier) nærmere. Eleverne realiseres som 
(Possessor) og ”det”, dvs. skrivearbejdets genstand som Carrier -  Attribute og Pos-
sessed udtrykker opgavens indhold: ”et bundet emne, en bunden opgave, et brev, en 
beskrivelse. I en Token-Value-struktur opsummeres emnerne i en ligeså  eksperien-
tielt tom form. Value er her ”nogle af de ting, I skal have på bevidstheden”, hvilket 
bagefter identificeres med udtrykket ”genre”, der ellers ikke nævnes hverken før eller 
senere i dette SPIF, og som derfor må have den eksperientielle reference, som ele-
verne på forhånd vil kunne tillægge det. (Dinas SPIF, Transitivity, Time 1, 194-211) 
 
194  Når  I  sidder og skriver  normalt 
    A     Pm  Cm 

 
195  I  kommer jo ud for at skulle skrive  
  A           Pm    
  mange ting   i mange retninger 
  R       Cm 
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196  Som regel så  vil  de  have     et bundet emne 
        Pro- Pr  cessPp   Pd 

 
197  engang imellem sker der også  det  i hvert fald uden for skolen 
    Clt    Pe      X       Clp 

 
198  når  man  skal skrive  noget 
    A    Pm   R  
 
199  og hvor man ikke har fået sig    et bundet emne 
      Pr    Pp      Pd 

 
200  eller man selv  har fundet på at skrive 
    S/A     Pcog/Pm   
 
201  hvad enten det  er en bunden opgave eller en opgave  
       Cr  Pi  At 
 [[man selv har villet skrive noget om]] 
     A       Pm 

 
202 så  må  man  prøve at få brugt  et materiale  sandfærdigt 
   Pro- A      Pm   R     Cm 
 
203 så  man  kan få gengivet  det  rigtigt, objektivt f.eks. 
   A     Pm   R  Cm 

 
204  eller hvis  det  er  pointen [[at gøre det morsomt ]] 

       Va- Pi  T    -lue 
              Pcc At 
    på en eller anden måde 
     Cm 
 
205  så  må  man  prøve at finde ud af  
    pro- S   cessPcog 
 
206 hvilken genre bevæger   man sig så inden for? 
    Clp-   Pm   A    -Clp 
 
207  Er  det  et brev[[ til en man kender rigtig godt]] 
  Pi  Cr   At   Rv 
            S Pcog   Cm 

 
208 eller  er   det  en beskrivelse af et eller andet  til en person 
    Pi  Cr    At      Ct    Rv 
  [[ der skal have    nogle facts]] 
   Pr   Pp    Pd  
 
209  Så  det  er   nogle af de ting  
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   T  Pi  V    
 [[I  altid  skal ligesom  have på bevidstheden]] 
  S   Pro-      cessPcog 

 
210  når  I  sidder og arbejder med noget 
    A  Pm       R 
 
211  hvad  er  det for en genre [[man arbejder med]],simpelthen 
   V-  Pi  T   -V 
               A  Pm 
 
I den pågående aktivitet i faserne intertekstuel læsning må det da – efter at dette 
overordnede refleksionsemne er bragt på banen, dvs. bevidstheden om genrevalg – 
være noget, som skal konkretiseres her. Men her sker der det igen, at de to instruk-
tionelle spor som læreren selv har ladet stå i form af egne spørgsmål, og elevernes 
svar, gør udvekslingen af klarhed omkring, hvad det er for en genre, der tales om, 
diffus. Det skyldes, som det demonstreres i de følgende udsnit af fasen, at eleverne 
taler om den sproglige adfærd som teksten er udtryk for, mens læreren taler om tek-
sten som en æstetisk helhed eller en sproglig handling. Og alligevel åbner hun op for 
elevernes synsvinkel. 
 
 
13.2.3 Identifikation 
 
Det diffuse genreperspektiv kan demonstreres lingvistisk, idet elever og lærere i sam-
talen om klasseteksten vælger henholdsvis behavioral og verbal processes til at reali-
sere det, som læreren som udgangspunkt kalder ’sproget.’ Klassetekstens overskrift 
er ”en lille dreng fortæller,” hvilket realiserer drengen som Sayer og processen som 
en verbal process. Men Dina har selv som udgangspunkt stillet en række spørgsmål 
om sproglige valg, målgruppe, genrevalg, som eleverne nu pakker ud i deres diskus-
sion af ’det sprog som det fortælles i’. Dina realiserer eleverne i rollerne som Senser 
og opfordrer dem til at betragte sproget (Phenomenon/Ph), som ’historien,’ ’det’ (Ver-
biage) ’fortælles i’(Verbal Process) og desuden (i en Token-Value-struktur) identificere 
sproget som en lille drengs sprog.  
 
215  Ja Okay nu  kunne  vi   sige    nogle ting om historien her   
        Pro- Sy  cessPv  Vb     Ct 
     bagefter 
     Clt 
 
216 man   kunne  jo også  se på    det[[  vi får vist]] først,  
   Be  Pro-      Pb    Ph- 
                  Rvq Pv     Clt  
 på det sprog [[som  det nu fortælles i]]]]    først 
   -Ph            Clt 
        Vb   Pv   
 
217  Den lille dreng Søren Brun   fortæller 
      Sy         Pv 
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218  På hvilken måde  kan  I   se 
   Cm     Pro- S  cessPcog 

 
219 at  det faktisk  er  en lille dreng [[der fortæller]]? 
    T     Pi    V    
              Sy  Pv 
 
Et par elever er på ’rette’ spor, men afløses af en række andre elever, som svarer på 
det, der faktisk spørges om. Herefter stiller Dina et spørgsmål om den verbale hand-
ling i teksten, som af eleverne besvares med eksempler på tekstens verbale adfærd: 
Læreren realiserer (med en Identifying Process) teksten i rollen som Token og den 
verbale handling som tekstens Value.  Men i elevens svar realiseres sproget (som Car-
rier) i en attributiv sætning der karakteriserer den sproglige adfærd (Attribute) ”korte 
sætninger.”  
Men nu opstår der forvirring om den ansvarlige for teksten. For her optræder der end-
nu en participant i diskussionen ud over den lille dreng, nemlig den ansvarlige bag 
teksten.  
 
226  Hvis  vi  nu  holder fast ved    
    S   Pcog    
 
227 hvordan  man    kan se 
   Cm  S   Pper 

 
228  at  det  er  et barns fantasi, ikke også? 

    T  Pi   V 
 
229  Det   er  ét punkt! 
   Cr  Pi  At 

(Carsten) 
230  Man  kan sige 

  Sy    Pv 
 
231  det er meget korte sætninger hele tiden 

  Cr  Pi      At 
 
232  der  er  ikke  nogen lange kringlede sætninger 
    Pe      X 

 
233  Det  er  rigtigt 
  Cr  Pi  At 
 
234 der er noget med sætningsstrukturen [[som det hedder]], ikke også? 
    Pe  X 

                  V     T Pi 

korte sætninger, ordvalget 
235  er der  nogen [[der    vil sige  noget  om det]]? 
  Pe    X   Sy   Pv   Vb    Ct 
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(Søren) 
236  Ordvalget det vil jeg umiddelbart ikke sige ligner en lille drengs 
 T       Pro-          cessPi  V 

 
237  altså  det  er  lidt for nuanceret 
     Cr  Pi  At 
 
”Ordvalget” (236) er en nominalisering af den sproglige valgproces som læreren har 
omtalt adskillige gange. Og eleverne er klare over, at det ikke er den lille drengs valg. 
der er en underforstået, strøget agentiv her, som uddybes i elevens elaborering af sit 
synspunkt. Klassetekstens ’fortæller’ realiseres som Sayer igen, og dennes mulige ud-
sagn (Verbiage) vurderes. men nu griber læreren alligevel ind, idet hun nu eksplicit 
realiserer årsagen eller agenten bag klasseteksten som det ses i de to følgende ud-
vekslinger: 
 
 1 
244  I hvert fald en lille dreng han  ville ikke sige  sekskantet 
          Sy      Pv      Vb 
 
245  han  ville nok bare  sige  en blyant 
   Sy  Pro-      cessPv Vb 

Det kan godt være 
246 men ikke desto mindre har   de  bestræbt sig på 
           Pro- A   cessPm 

            Agent 

 [[at   det   er   et barn [[der taler]]]], ikke? 

    Cr   Pi  At 

            Be  Pb 
            Medium 
 
2 
344 Prøv at konstruere sådan en [[som man ville gøre 
      Pm   R 
                A Pm 
                Agent  
  [[som  man  taler  i hverdagen]]]] 
     Be  Pb   Cm 

     Medium 

 
 
13.2.4  Ergativ analyse af klassesamtalens læseformer 
 
I forbindelse med den eksperientielle metafunktion tilføjer Halliday et komplementært 
perspektiv på relationen mellem en sætnings kærne og dens tilknyttede participants. 
Han refererer til disse perspektiver som transitive og ergative. Transitive virkeligheds-
konstruktioner har ’intransitive’ Actor/process-konfiguration som fundament. Tilknyt-
tet denne konfiguration er Goal (G), der berøres af den grundlæggende konfiguration.  
Ergative virkelighedskonstruktioner har en såkaldt ’middel’ konfiguration i form af pro-



Den eksperientielle dimension: Dinas SPIF 
___________________________________________________________________________
                       

 

 

349

cess/Medium som fundament. Tilknyttet denne konfiguration er participanten Agent, 
som sætter dette fundament i værk. Det transitive perspektiv fokuserer på relationen 
mellem f.eks. ’han sejlede’  og ’han sejlede båden, mens det ergative perspektiv foku-
serer på forholdet mellem f.eks. ’båden sejlede’ og ’han sejlede båden’. For Halliday er 
de to perspektiver komplementære måder at konstruere virkeligheden på.  
 
I nærværende sammenhæng kan de to perspektiver anvendes til at belyse de læse-
former, som læreren henholdsvis eleverne anvender i klassesamtalen. I første om-
gang vil jeg anvende begreber hentet hos Bo Steffensen (1999) som et stykke ad ve-
jen i hvert fald kan være med til at belyse den problemstilling, som den lingvistiske 
analyse løber ind i, og som resulterer i en karakteristik af den logogenetiske udvikling 
af sproglig bevidsthed som diffus. I Steffensen (1999) hævdes det bl.a., at målet for 
danskundervisningen må være at øve eleverne i en fiktiv læseform, fordi selv store 
elever læser såkaldt ”faktisk” og derfor må ledes på sporet af en anden læseform, 
hvis de skal blive gode læsere af skønlitteratur.  
 
Hvis vi i begyndelsen af denne 1G skal karakterisere de eksisterende læseformer med 
udgangspunkt i beskrivelsen af læringsdomæner,2 vil jeg hævde at eleverne  beher-
sker begge læseformer, dog bevæger nogle sig i hverdagsdomænet, mens andre 
nærmer sig et praktisk eller endog teoretisk domæne. Læreren behersker den  fiktive 
læseform og bevæger sig i det refleksive domæne (dog i tekstlæsningen også i det 
teoretiske). Med hensyn til den faktiske læseform veksler hun fra den ene vinkel til 
den anden uden tilsyneladende selv at registrere det. Eleverne følger efter, men 
trækker – med deres bondefornuft - læreren godt rundt i manegen. Det betyder, at de 
ting, som eleverne ytrer om sproget og teksten, udtrykker deres forskellige lærings-
positioner. Ingen af disse flyttes eller udvikles imidlertid, men forbliver, hvor de er. 
Det diffuse forløb kan beskrives i et ergativt perspektiv i den centrale del af elementet 
Faglig metode, nemlig i den del af klassesamtalen, der drejer sig om at identificere 
sprog og genre i klasseteksten.  
 
Da det er en litterær tekst, der er tale om, har vi i princippet to participanter involve-
ret, dels fortælleren, dels forfatteren. I dette lingvistiske perspektiv betyder det, at 
diskussionen om teksten kan fokusere på teksten og dens fortæller, eller den kan fo-
kusere på eksterne årsagsforhold i form af den biografiske bagmand: Forfatteren. 
Netop i diskussionen om disse to størrelser er det ergative perspektiv frugtbart. Dina 
ønsker i sit forløb at indføre eleverne i en fiktiv læseform og beder dem karakterisere 
fortælleren, men fortælleren er jo ikke ophavsmanden til teksten. Fortælleren er Me-
dium:     
 
(…)the Medium is the nodal participant throughout the system. It is not the doer, nor the 
causer, but the one that is critically involved, in some way or other according to the particular 
nature of the process. 3 
 
Medium kan således beskrives nominaliseret som fortællingen, og hos Dina vil det sige 
beskrivelsen af det fantastiske univers, der udtrykkes fra barnets synsvinkel. Med 
Bakhtins begreber kan man sige, at medium  har affinitet til hero: Bakhtin vælger or-
det ‘hero’ for ‘objekt, i betydningen emne, indhold, karakter, viden’. 

                                    
2 Jfr. kapitel 3.5 
3 Halliday 1994:165 



Multifunktionelle analyser 
___________________________________________________________________________ 

 350

 
The hero interacts with the speaker to shape the language and determine the form. 4 
 
(t)he form of a poetic work is determined (… ) by how the author perceives his hero – the hero 
who serves as the organizing center of the utterance. The form of objective narration, the form 
of address or apostrophe (…), are determined precisely by the degree of proximity between 
author and hero.5  
 
‘Hero’ er et selvbevidst og uafhængigt ideologisk væsen. Det er 3. person i den be-
tydningskonstruktion som forfatteren indgår i et dynamisk forhold til.  
 
The hero serves as an “arena”, a millieu of previous utterances dialogically arranged.6 
In every utterance we enter into dialogic relations with our topic, with its hero, and the hero’s 
“words” contribute to the tone, shape and meaning of what we say.7 
 
Præmisserne er klare, fordi participanten som Halliday skriver er ”kritisk involveret” i 
processen. Steffensen skriver, at fortælleren er den stemme der er ”inde i teksten”8. 
Når eleverne dernæst afviser teksten som ’falsk’ eller ’forkert’ er de ude i et andet 
ærinde. De retter deres opmærksomhed mod Agenten og diskussionen forskydes 
dermed fra en ”fiktiv” læseform til en ”faktiv” diskussion.  
 
Der er akkurat forskel på at sige et barn fortæller (verbal process/Pv) og et barn taler 
(behavioral process/Pb), hvilket Dina udtrykker ved at sige, at Actor/Agent her (”de”) 
er den eksterne forfatter, mens barnet er ”deres” Medium for den sproglige adfærd, 
som ”de” har valgt. I de efterfølgende ytringer eksemplificerer eleverne at ”de” an-
svarlige har valgt ”forkert”. Dina bøjer sig i meget modaliserede vendinger, som en 
senere analyse skal vise. For den eksperientielle vinkel er det nu vigtigt at se, at hun 
dermed i en nominalisering gør den tidligere nævnte Agent til  en ny Agent, der nu 
benævnes ”Fortælleren”. Hvor det i begyndelsen drejede sig om en verbal handling 
med en lille dreng som Medium (Sayer – verbal process) drejer diskussionen sig om 
bagmandens adfærd, og han realiseres som Agent og Senser og genstanden for pro-
jektet er atter inkorporativt (Range). Dina realiserer derefter klassens deltagere atter 
kollektivt som Senser i solidarisk front mod bagmanden, og sproget (Carrier) karakte-
riseres nu ikke i form af iagttagelser, men i form af modal adjuncts. 
  
Begrundelsen er ikke ’oplysende’: I valget af existentiel processes realiseres de træk 
som Dina opsummerende siger ’findes’ i sproget (Existent): ”nogle brud”, ”mange for-
skellige ord”. Tekstuelt må Dina hermed ville henvise anaforisk til elevernes eksem-
pler, men opsummeringen er eksperientielt tom, og der er i denne ytring, hvor det 
regulative register således er enerådende (dvs. der er ikke noget eksperientielt, men 
kun et interpersonelt indhold i ytringerne) ikke nogen form for vidensakkumulation 
med hensyn til bevidstgørelse af elevernes valg af sprog og genre. Elevernes eksem-
pler er valgt på baggrund er deres umiddelbare hverdagserfaringer, Hverdagsdomæ-
net, og diskussionen udvikler sig ikke eller løfter sig ikke på noget tidspunkt op over 
dette læringsdomæne.  

                                    
4 Schuster 1985 citeret af Halasek 1999:90. 
5 Volosinov citeret af Halasek 1999:88. Kursiv i originalen. 
6 Halasek 1999:88. 
7 Morson & Emerson 1990:137 citeret af Chouliaraki 1999:13. 
8 Steffensen 1998:129. 
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250  Ja,  jeg  tror    
    S Pcog  
 
251 I  peger på   noget rigtigt  heri 
  Sy  Pv      Vb    Clp 

 
252  Fortælleren har bestræbt sig på at lave   et sprog  
   A            Pm   R 
   Agent             Medium 
* som  han troede  lignede en lille drengs 
 T        Pi     V 
   S Pcog 
 
253  men der  er  nogle brud i den 
      Pe     X 

 
254 som  vi  <<der er gode læsere>> alle sammen  kan se 
    Cr             S    Pcog  
         << Cr Pi     At>> 
 
255 i virkeligheden måske  er lige overdrevne nok 
           Pi     At    
 
256  Det er næsten for nuanceret 

  Cr  Pi      At 
 
257  Sproget  har         mange forskellige ord 
   Pr   Pp         Pd 

 
258  selvom  det  er  enkelt 

      Cr  Pi  At 
 
259  så  er der  mange forskellige ord  
    Pe    X 

  [[end en lille dreng normalt ville gøre]] 

       A      Pm 

 
260 med mindre han sådan er veltrimmet 
       Cr    Pi   At 

 
Begrundelsen for at der på dette område ikke sker nogen logogenetisk udvikling af 
forløbet kan være, at det ikke er det pædagogiske mål at arbejde med f.eks. børne-
sprog. Det er svært at sige, fordi de to nævnte spor, arbejdet med klasseteksterne 
som fiktion og deraf følgende arbejde med elevernes egne tekster ved hjælp af disse 
redskaber på den ene side, og arbejdet med skrivestrategier i form af overvejelser om 
sprog og genrer ’køres’ sammen i dette element af Dinas SPIF. Til gengæld gør bl.a. 
ergativanalysen det muligt at iagttage de to rekontekstualiseringsprocesser i denne 
del af kontaktzonen i Dinas SPIF. Ved at spore fasens participanter med udgangspunkt 
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i analysens ’stemmer’, er det muligt at se, hvordan elevernes tekstualiseringsproces, 
foregår i form af deres læsning af kontekstuelle muligheder: Elevernes tekstualisering 
udvikler sig i form af forskellige forslag til, hvilke valg agent,dvs. tekstproducenten 
(de, han, forfatteren, fortælleren) skal foretage, hvis han med held skal producere en 
tekst i barnesprog. Eleverne vælger en lang række relational og mental processes og 
participants som viser hvorledes rekontekstualiseringsprocessen og dermed tekstuali-
seringen udfolder sig i form af en sammenligning med forhold i deres erfaringer med 
kulturkonteksten: 
 
processes:                participants 
 
lader blive til virkelighed (224)        en teenager (223) 
ligner (ikke) (236)            de (242) 
ville nok bare sige (245)          børn (282) 
ville nok sige (272)            mange små drenge (283) 
tænker sådan noget umiddelbart (283)     en ældre én (377) 
svarer til (306)             fortæller (309) 
prøver at skrive som (309)         forfatteren (324) 
lyde som (325)             forfatteren (359) 
finde på lidt andre ting end (326)       de fleste små drenge (333) 
passer meget godt til (366)         en journalistisk reportage (328)    
                  tegneserie (367) 
                  små børn (360) 
 
Det er agent de spørger efter, samtidig med at det er genren og registeret, dvs. deres 
kulturelle kontekstforståelse, som de lader indgå i dialogen med læreren. Dina der-
imod, som det ses i tabel 33 nedenfor, befinder sig stort set udelukkende i de inderste 
kolonner, idet hendes rekontekstualiseringsproces består i en læsning af teksten som 
fiktion. Lærerens sprogopfattelse viser sig her  - i modsætning til elevernes – at være 
dekontekstualiseret (sprog, ord), hvilket er i overensstemmelse med den eksperien-
tielle ’tomhed’ der karakteriserer hendes tekstualiseringsproces i øvrigt.  
 
agent 
 
de 
 
en lille dreng 
 
den position 
 
de 
 
en lille dreng 
 
små børn 
 
en fortæller 
 
den fortæller 
 
fortælleren 
 
forfatteren 

’læser’ 
 
vi 
 
man 
 
I 
 
vi 
 
Jeg 
 
jeg 
 
I 
 
jeg 
 
man 
 
vi, 

fortælling 
 
den lille 
dreng 
Søren Brun 
der 
fortæller 
 
historien 
 
”den lille 
dreng,  
Søren Brun, 
fortæller” 
 
hans følel-
ser 
 
Fantasien 
 
Et mareridt 

medium 
 
det sprog 
[som det nu her 
fortælles i] 
 
en lille dreng  
der fortæller 
 
et barns fantasi 
 
korte sætninger 
ikke nogle lange kringlede 
sætninger 
 
sætningsstrukturen 
 
korte sætninger 
 
ordvalget 
 

genre/register 
 
fantasifuld 
forklaring 
 
en teenager 
 
en lille drengs ord-
valg 
 
Morten Korch 
 
en journalistisk re-
portage 
 
En lille dreng som 
taler i hverdagen 
 
tegneserier med 
Søren Brun 
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forfatteren 
 
de fleste små 
drenge 
 
forfatteren 
 
små børn 
 
ikke en hvil-
ken som  
helst lille 
dreng 
 
jeg 
man 
jeg 
jeg 
jeg 
jeg 
man 
 
… 

gode 
læsere 
 
jeg 
 
folk 

 
en behagelig 
drøm 
 
en lang, fan-
tastisk 
rejse 
 
Søren Bruns  
bevidsthed 
 
Søren Bruns  
historie 
 
skjulte øn-
sker 
 
magtens top 

sproget 
 
et barn der taler 
 
sprog 
brud 
Sproget 
ord 
ord 
ord 
ordene 
træk 
sprogbrug 
realisme 
ord 
 
det man taler i hverdagen 
 
variation 
talesprog 
gentagelsesmekanismer 
gentagelsesstruktur 
sammenknytning af faser 
 
et par sgu’er 
højt sprog 
normalt sprog 
metaforer 
billedsprog 
fortælletid 
bagudsyn 

en ældre én der 
havde skrevet det 
 
 

 
Tabel 33  Participant-rækker i Identificeringsfasen. Elevernes er noteret med fed. 
 
Desuden vælger eleverne relational processes i deres vurdering af teksten (Appraisal) 
i forhold til deres intertekstualitet (forståelse af og erfaringer med kulturkonteksten): 
 
relational, attributive processes: Eleverne: 
 
det er lidt for nuanceret (237) 
noget der var fuldkommen som en lille dreng (322) 
Det skulle være normalt sprog (339) 
det er meget godt det her (352) 
Det er meget godt (359) 
Det er ikke bare noget helt vildt (355) 
Det er lidt for højt sprog (357) 
osv. 
 
Existential og intensive attributive processes: Læreren 
 
Det er      en lille dreng der fortæller (219) 
det er      et barns fantasi (228) 
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der er (…)    sætningsstrukturen (234) 
(…) det er    et barn der taler (246) 
der er      træk der peger på barnet heri (269) 
det er      næsten Morten Korch (280) 
der er      en grad af realisme (295) 
den der     gentagelsesstruktur som er så primitiv (350) 
Det er      en lang fantastisk historie (362) 
(den) illustrerer  noget om Søren Bruns bevidsthed (363) ( identifying: T – V) 
(han) er     på magtens top selv (364) 
 
Et sidste eksempel på dette fra den intertekstuelle læsningsfase skal gives: 
  
Eleverne har et stykke tid fulgt det ene spor, dvs. de realiserer henholdsvis klassetek-
stens Agent og Medium som i rollerne som Actor eller Sayer og vurderer begge ud fra 
deres umiddelbare erfaringer. En elev sammenholder den lille dreng (som Actor) med 
sig selv konkluderer atter i form af en modal adjunct på den ansvarlige Agent’s sprog-
lige adfærd. Men læreren taler ikke om adfærd men om sproglig handling: Atter i valg 
af eksistentielle processer karakteriserer hun teksten (X), dvs.  det der ’findes’ i den 
og ikke længere Agenten bag: 
 
295  der  er  en grad af realisme 
    Pe     X 

 
296  og der  er  noget [[der måske ikke er  så realistisk]] 
      Pe   X 
           Cr      Pi   At  

 
297  men så  er  der også  noget  [[der peger på]] 
      Pe      X 
                Sy  Pv 
 
298  at det  kunne ses som noget  [[der peger på]] 
    Ph-   Pcog  -Ph 
              Sy  Pv 
 
299  at  det ikke blot  er  en lille dreng. 
    Cr      Pi    At 

 
Existent  og Carrier repræsenterer som participants tekstens ytringer og begivenheder 
og altså ikke dens årsag. Læreren refererer til teksten og Attribute ”realistisk” er en 
egenskab ved teksten, som ikke har henføres til en årsag. Hvor læreren karakteriserer 
teksten som æstetisk konstruktion, karakteriserer eleverne den som en sproglig ad-
færd, der ikke svarer til deres kulturelle viden og erfaringer. For (nogle af dem) er 
teksten derfor ’forkert’ grebet an, dvs. af den ansvarlige, for læreren er det et stili-
stisk spørgsmål som udtrykkes ved Existent, dvs. noget der blot ’findes’ i teksten (”en 
grad af realisme”). 
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Det kunne derfor se ud som om Dina hermed fastholder at den fiktive læseform er 
den læseform, eleverne først og fremmest skal indføres i her i introduktionssemeste-
rets første uger. Men så bliver man igen i tvivl lidt senere i samtalen: 
 
512  og  det  man  tænkte på 

    Ph  S  Pcog 
 
513  da  man  var  derude 
    Cr   Pi   AtClp 

 
514  det  blev  man nødt til at lave 

  R  Pro-  A     cessPm 
 
515 for  det  kunne  man  ikke lave  bagefter 
   R   Pro-  A    Pm   Clt 

 
516  for så  var   det jo noget  [[man digtede]] 
      Pi   Cr   At 
                Be   Pb 
 
517 og  det  skulle  det  jo ikke  være 
    At  Pro-  Cr      Pi 

Nej, netop 
 
Hvor læreren lægger op til at eleverne skal tage udgangspunkt i deres personlige valg 
og forestillinger om deres tekst, viser eleverne at denne proces også var en tekstuali-
seringsproces, hvor deres genreforventninger (superadressat) er selve udgangspunket 
for deres refleksion. Sagt på en anden måde kan man med Painter9 sige, at teksten af 
læreren her opfattes som den enkelte elevs individuelle ejendom (hvilket giver gen-
reforløbet dets ekstensive, adderende karakter, mens eleverne i højere grad søger at 
orientere sig i kulturkonteksten.Elevernes rekontekstualisering er imaginær,10 de er 
klar over, at der forventes nogle forslag til legitime genrer og endog forestillinger om 
disse genres registre (humoristisk, filosofisk, objektivt, personligt osv.), også selv om 
læreren faktisk ikke lægger op til det.  ’Det skulle det jo ikke være’, siger eleven, sø-
gende superaddresatens regulerende rammesætning. Hvorfor læreren svarer ’netop’ 
til eleven her er, ud fra de diskussioner der er gået forud, ikke ganske forståeligt! 
Skulle det ikke være digterisk? Men man siger jo så meget som lærer og dette skal 
ikke kommenteres yderligere.  
 
 
 
 
 
 

                                    
9 Painter 1986:85-86. 
10 Jfr. Bernstein 1996:47.  
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13.3 Tekstlæsning: Tekstsynopsis 
 
I summarisk form kan faserne i tekstsynopsis vise følgende Transitivity-mønstre:  
 
Tekstlæsning: Tekstsynopsis (Rekonstruktion) 
Transitivity Type Eksperientiel rolle 
Processes  og 
tilknyttede  
participants 

Materiel og 
behavioral 

Handleprocesser vælges af lærer og elever til at realisere  be-
givenheder og hovedpersonernes (som Actor) handlinger i 
klasseteksten. 

 Attributtive og 
existentiel  

Attributtive og existentiel processes vælges af eleverne til at 
rekonstruere klassetekstens hovedpersonerne (som Carrer 
eller Existent);  

 Possessive og 
Verbal 

Possessive og verbal processes vælges af læreren til at reali-
sere klassens deltagere som de læsere (Receiver  og Posses-
sor) der erhverver sig viden om teksten (Verbiage og Posses-
sed).   

Tilknyttede 
cirkumstances 

Location realiserer en eksperientiel lokalitet i form af steder og rum i 
klasseteksten. 

Tabel 32.7  Transitivity-mønstre: Tekstlæsning: Tekstsynopsis 
 
 
Tekstlæsning: Tekstsynopsis (Karakteristik) 
Transitivity Type Eksperientiel rolle 
Processes  og 
tilknyttede  
participants 

Material og 
Behavioral 

Handleprocesser vælges af lærer og elever til at realisere  
begivenheder og hovedpersonernes (som Actor) handlinger i 
klasseteksten. 

 Attributive og 
identifying 

Vælges af lærer og elever til at identificere, beskrive og vur-
dere tekstens udsagn samt hovedpersonernes handlinger, 
egenskaber og adfærd. 

 Mental og ver-
bal 

Realiserer elevers og læreres (som Senser og Sayer)  tale, 
synspunkter og  forestillinger om hovedpersonernes egenska-
ber og adfærd. 

Tilknyttede 
cirkumstances 

Manner 
Location 

Realiserer tekstens lokaliteter, samt relationerne mellem tek-
stens hovedpersoner.  

Tabel 32.8  Transitivity-mønstre: Tekstlæsning: Tekstsynopsis (Karakteristik) 
 
Elementet tekstlæsning som er et ufuldstændigt element og i periferien af, hvad der 
blev observeret i relation til skriftlig fremstilling, vil i dette afsnit blive analyseret med 
henblik på i en analyse af Transitivity at kunne observere det spor i Dinas SPIF, som i 
egentlig forstand går ud på at træne eleverne i en såkaldt ”fiktiv” læsning. Elementet 
adskiller sig metafunktionelt markant fra det foregående element, idet det instruktio-
nelle og regulative register her er helt sammenfaldende i Dinas stilladsering af litterær 
analyse og fortolkning. 
Stilladseringen er implicit og i to enkeltstående situationer er det regulative register 
dominerende idet Dina i en kort monologisk fase som kan kaldes metakognitiv skær-
per elevernes opmærksomhed på den foregående tekstlæsningsstrategi. Der er i dette 
element ingen henvisninger eller referencer til det foregående element, og der indgår 
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heller ikke henvisninger til begreber eller metodiske strategier, som har været be-
handlet i de foregående timer. Elementet fungerer eksperientielt således som et selv-
gyldigt, dekontekstualiseret felt. At feltet implicit er et aspekt af fagets kerneaktivitet 
er tilsyneladende begrundelse nok. Det instruktionelle felt og det regulative felt er 
sammenfaldende, fordi det ikke er Hemingway eller en litterær periode, aktiviteten 
drejer sig om, der skrives ikke, læses ikke højt. Den lærerstyrede klassesamtale som 
udvikler sig i en dialektik mellem rekonstruktion og karakteristik hen imod en fortolk-
ning er den institutionelle praksis, som her også er det instruktionelle felt. Hvilken 
værdi denne praksis/viden har i en videre sammenhæng, er det dog ikke umiddelbart 
muligt at få øje på, med mindre man tilføjer endnu et instruktionelt felt til aktiviteten: 
Ud over færdigheden i at kunne udvælge centrale detaljer i klasseteksten og på den 
baggrund foretage slutninger om begivenheder og personer i teksten trænes færdig-
heder i at forbinde egen erfaring og kulturel viden med tekstens udsagn for at nå til 
forventede og påskønnede slutninger om hovedpersonerne i klasseteksten. Disse så-
kaldt ’almendannende’ færdigheder vil vi forsøge at indkredse også i analysen af 
Transitivity. For tilsyneladende er denne praksis ikke noget eleverne skal introduceres 
til. De behersker stort set strategierne på forhånd (eller de, der deltager). Spørgsmå-
let er da, hvad der bliver udviklet yderligere her i starten af 1.G.  
 
Vi vil analysere to centrale afsnit af de to fasetyper hver for sig. Rekonstruktionsfasen 
indgår især i elementets start og bliver efterhånden helt afløst af karakteriseringsfa-
sen. Et karakteristisk eksempel er følgende:  
 
296 Ja, lad  os se på  de personer[[som vi  har  heri]] 
   Pro- Be cess Pb  Ph 
                Pr Pp  Clp 
 
297 Hvilke personer omhandler den   her? 
     At      Pc     Cr  Clp 
 
298 Den omhandler Nick og hans far 
   Cr   Pc    At 
Ja 
Boulton, og doktorens kone 
Ja 
og Nick 
Carsten? 
Eddy…og Billy Tabeshaw 
299 Ja så   har  vi  sammenhæng mellem disse her.. 

     Pp  Pr  Pd 
 
300 Hvilke oplysninger  får  vi    om dem? 
  Go-       Pm Rv  -al 
Mie? 
(ryster på hovedet) 
Adam? 
301 Ham der Dick han  er  indianer og halv hvid  
        Cr  Pi  At 
 
302 og de  bor  i den der landsby 
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   A  Pm Clp 
 
303 Hvad så med Tabeshaw? 
 

 
304 Han  er  indianer 
  Cr  Pi  At 

 
Material og behavioral processes rekonstruerer novellen og deltagerne i klasseteksten 
som Actors; desuden realiseres klassens participants kollektivt (”vi”) som  Receiver 
(Rv) og Possessor (Pr) af tekstens informationer ’på linjen’. 
Relational processes (attributtive og cirkumstantial) identificerer ligeledes informatio-
ner ’på linjen’ i form af teksten og hovedpersonerne i rollen som Carrier og de attri-
buttive træk der skal være grundlaget for den senere karakteristik. De nævnte cir-
cumstances realiserer et eksperientielt felt som er lokaliseret specifikt i klassetekstens 
tid og sted og følger i de efterfølgende rekonstruktionsfasers tids- og stedsmæssige 
skift i klassetekstens forløb. 
I fasen karakteristik (335-356) sker der et skift i det eksperientielle perspektiv, idet 
referencerne nu ikke længere kan ses ’på linjen’: Eleverne må nå frem til en slutning 
om personerne, deres egenskaber og deres indbyrdes relationer på baggrund af bog-
stavelige oplysninger i teksten. I forhold til rekonstruktionens ’bogstavelige’ betyd-
nings rekonstruktion udgør karakteristikken en såkaldt ’fordobling’:11 
 
I faseudsnittet karakteristik vælger klassedeltagerne næsten udelukkende  relational 
og mental processes og enkelte processes som realiserer teksten som Sayer (”der 
står”) og klassetekstens hovedpersoner og relationer  i rollen som Carrier (Cr) eller 
Senser (S) i rekonstruktionen af specifikke handlinger, tanker og adfærdsformer. Des-
uden realiserer læreren eleverne i rollen som Senser i læse- og forståelsesprocessen, 
ligesom hun anvender attributive processes i evalueringen af elevernes forslag. I for-
hold til det foregående element er det regulative register fremtrædende her sammen 
med de interpersonelle – polære – markeringer af elevernes læsning.  
 
I den korte, enestående, sekundære fase i karakteristik intervenerer Dina i en række 
opsummerende ytringer om den læsestrategi klassens participants er i gang med. Fa-
sen er en form for metakognitiv modellering som eksperientielt dog nok er færdig in-
den den næsten er begyndt. Det følgende eksempel viser foruden den korte fase også 
analysen af den efterfølgende karakteristik (Dinas SPIF, Transitivity, Time 3, 482-509) 
 
482 OK  det her  har  træk  
    Pr    Pp  Pd 

 [[som egentlig bare fortæller en historie om  
  Sy       Pv    Vb     

 [[hvad der foregår]]]] 
  G   Pm 
 
483 Det bliver også brugt  til noget andet  
  R  Pm      Ccp 

                                    
11 Steffensen ibid:138. 
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484 som  I  kan se 

    S  Pper 

 
485 det bliver også brugt til at… 

  R      Pm 
 
486 vi   får  et indtryk af doktorens karakter 
  Rv  Pm R  

 
487 De  er i virkeligheden med til at karakterisere ham  
  Cr  Pi   AtCm 

 
488 uden at sige noget direkte om ham  

      Pv Ver-    -biage 

 
489 og pege på  

   Pcc 
 
490 hvad  hans karakter  er  

   V  T      Pi 
 
491 Så  skyder  vi  noget fra de her træk  

     Pm A   R    Clp 
 til noget om hvad han egentlig   er…  

   V   T         Pi   
 for nogle karakteregenskaber  han  har. 
        Pd     Pr  Pp 

 
Tekstsynopsis: Karakteristik 
 
492 Han er meget bange for  
  S Paff 

 
493 at  andre  skal høre  
    S     Pper 

 
494 at  han  gør  det her 
    A  Pm R 

Sanne: 
495 Jeg  tror ikke 

  S  Pcog 
 
496 han  er bange for  

  S  Paff 

 
497 at indianerne  ved   det  
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   S     Pcog  Ph 
 
498 men  han er mere bange for 
     S  Paff 

 
499 at  de  siger  det  videre 
    Sy  Pv   Vb  

 
500 Ja,  hvad  får  dig  til at tro  

    Atr  Pc  Cr  Paff 

 
501 at  han  ikke er så bange for  

    S    Paff 

 
502 at  de  ved   det og hvorfor? 
    S  Pcog  Ph 

 
503  Det  er nok  det dér med den sociale rang. 
   T  Pi    V  

 
504 altså at  de har ikke halvt så høj status [[som han har]] 
      Pr  Pp        Pd 
                       Pr Pp 

 
Tekstsynopsis: Karakteristik (=) 
 
505 Så her i den placering[[ vi  har  her]] ikke også? 
     Clp- 

            Pr Pp  Clp 

 *Der  er der også et socialt hierarki,  

 -Clp  Pe      X 
 < < siger  du >> 
   Pv  Sy 

 
506 som <<også  vi  kan se>> betyder  noget  
   T          Pi  V 

        S  Pper 

(skriver på tavlen) 
507 så at  det  er endda forbundet med noget med det sproglige 
    Cr Pro-     cessPcc     At 

 
508 De  taler ikke engelsk på en måde 
  Be   Pb   Ph  

 
509 og det  er  at være uden for  ikke at tale engelsk 

   To- Pi  V         -ken 
Ja. 
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Eksperientielt er den metakognitive fase også karakteriseret ved at en række partici-
pants i rollen som  Range  og Value,  er generelle til tomme i deres reference. Dina 
viser ikke i teksten, eller med eksempler, hvilke forskydninger, hun tænker på, eller 
hvad hun mener med, at man kan konstruere tekstens betydning ved at iagttage ’for-
skydninger’, men formulerer en generel metodisk strategi.12 I den efterfølgende ka-
rakteristik realiserer eleverne sig selv som Senser i formuleringen af deres tanker og 
forestillinger om klassetekstens personer, deres handlinger og motiver. Dina realiserer 
i rollen som Attributor (Atr) og klasseteksten som det område i teksten, eleverne skal 
begrunde deres forestillinger i. I stilladseringen af karakteristikken som ’forskydning’ 
bevæger Dina sig sammen med eleverne hen mod en større abstraktionsgrad i hvert 
fald i form af tematiske positioner (”socialt hierarki”).  
Analysen af disse faser, og tekstualiseringselementet som helhed, yder naturligvis ik-
ke klassens arbejde retfærdighed, idet elementet ikke er et afsluttet element. Men da 
analysen af dette SPIF har som sit primære mål at iagttage en stilladseringsproces i 
en konkret face-to-face interaktion, hvor en stor del af tiden bruges til at øve eleverne 
i karakteristik, er det dog et vigtigt aspekt i et signalement af et tekstlæsnings-
arbejdes centrale konstruktion.  
 
 
13.4  Resumé: 
  
’Når man bruger den fiktive læseform gøres afsenderen til fortæller’13 
 
Læreren taler om tekstreception – eleverne taler om hverdagserfaring. Dvs. samtale-
parterne befinder sig her i to forskellige læringsdomæner. Og de får ikke opklaret, 
hvorfor de således ikke får uddybet nogen af ’punkterne’. 
 
Der er to participants knyttet til denne process, dels forfatteren, dels hans fiktive fi-
gur, en lille dreng. Dina knytter sit spørgsmål til drengen som Sayer/Medium, ele-
verne knytter deres svar til forfatteren af den fiktive tekst (som Agent). Derved opstår 
en misforståelse som varer det meste af fasen. Eller sagt på en anden måde: Eleverne 
praktiserer en ”faktiv læseform,” mens læreren ”læser fiktivt,” som Steffensen (1999) 
definerer således: 
 
Det grundlæggende udgangspunkt for den faktive læseform er (…) at modtageren vælger at 
tro på, at afsenderen forsøger direkte at sige noget om verden, hvordan den er, som kan være 
sand eller falsk.14  
 
Hvis man sammenholder Steffensen beskrivelse med Macken-Horariks begreber om 
læringsdomæner, vil det sige, at eleverne (og læreren) ikke forholder sig til, at der er 
tale om forskellige spørgsmål til forskellige læseformer. For eleverne er der to former, 
for læreren er der her kun én form. Med hensyn til den fiktive læseform befinder ele-

                                    
12 Se diskussionen af den form for manglende strategiformidling i Hedeboe De skjulte beske-
der (1996) og Macken-Horarik Construing the invisible (1996), som begge på forskellig vis 
argumenterer for, at en stor gruppe elever mangler identificeringsregler (Bernstein 1996:31; 
Chouliaraki 2001:84) til på egen hånd at kunne konstruere tekstens ’usynlige’ betydning, og 
tilsvarende realiseringsregler til selv at kunne producere vellykkede tekster. 
13 Steffensen (1999:129) 
14 ibid. 102. 
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verne befinder sig i hverdagsdomænet, læreren i det refleksive domæne (forudsætter 
også implicit teori) og de to parter mødes kun i den forstand, at to elever ’svarer’ på 
det spørgsmål læreren stiller. ’Det skal også være spændende, til at læse’ siger disse 
to elever. Andre elever betragter teksten som et strategisk (bevidst udformet) udsnit 
af verden, som er ’falsk’, mens læreren hævder at det må være nok, at forfatteren 
har ’bestræbt sig på’ at skabe en konstrueret virkelighed som sprogligt viser et barns 
fantasi i udfoldelse.  
 
Grammatisk kan man beskrive den diffuse samtale ved at sige, at eleverne hæfter sig 
ved Agent  for den pågældende verbal process (dvs. tekstens afsender, forfatteren, 
årsagen til teksten), mens læreren hæfter sig ved Sayer i tekstens titel som Medium: 
Det er igennem ham, teksten udtrykker sig, hans vinkel, det fantastiske univers ud-
folder sig igennem.  
Vanskeligheder ved at konkretisere uklarheder i en tekst der læses ”faktivt,” bliver 
normalt løst ved, at læseren henfører usikkerheden til sin egen verden. Og det er ak-
kurat det, eleverne gør –  men faktisk også det, de bliver bedt om at gøre, både di-
rekte i indledende spørgsmål som i oplægget i den faglige procedurefase. Begrundel-
sen for den af- eller flersporerede diskussion er, at lærer og elever ikke har et fælles, 
aftalt,  genremæssigt udgangspunkt. På den ene side beder læreren eleverne altid 
overveje målgruppe, når de skal skrive; og på den anden side trænes der i fortælle-
teknik og fortællersynsvinkler, som om der var tale om fiktion. Når en tekst diskute-
res, der opfattes som fiktion af læreren, beder læreren derefter eleverne om at hente 
begrundelserne for forståelsen af den i deres egen verden i form af en refleksiv fase. 
Man kan derfor ikke på dette grundlag påstå, at eleverne (og lærer) ikke er i stand til 
at anvende henholdsvis den ”fiktive” og den ”faktive” læseform, men begge havner i 
en diffus vekslen mellem læseformerne, ikke mindst på grund af den eksperientielt 
tomme og uklare forudsætning, der opstilles i lærermonologerne omkring arbejdet 
med teksternes genre. 
 
Den lingvistiske analyse viser således, hvordan de to spor udvikles metodisk ved at se 
skift i Point mellem ”fiktiv læsning” og diskussion om sproglig adfærd. 
Den viser desuden, hvordan de to spor realiseres eksperientielt, dels i forvirringen om 
det instruktionelle felt, dels i den eksperientielle tomhed i de begreber, som skulle op-
klare forvirringen. 
Og endelig viser analysen, hvornår eleverne læser ”faktivt” (Det gør de, når de reali-
serer årsagen til teksten og sammenholder den sproglige adfærd med deres egen vir-
kelighed), og hvornår eleverne læser ”fiktivt” (Det gør de, når deres rekontekstualise-
ring foregår i dialog med teksten som sproglig handling (og ikke som sproglig ad-
færd). De sammenholder f.eks. ikke hovedpersonernes udsagn med, hvad de selv ville 
sige i situationen, men vurderer i stedet udsagnet i dens intratekstuelle sammen-
hæng).  
 
De to læseformer demonstreres også af to elevgrupper i tekstsynopsisfaserne. Des-
værre er det en kendsgerning, at meget få elever overhovedet deltager på den anden 
side af rekonstruktionsfaserne. 
 
Lærerens læseform i faserne faglig procedure må karakteriseres som diffus, idet den i 
eksperientielt tomme kategorier  instruerer i sproglig adfærd, samtidig med at de at-
tributtive participanter alle relateres til et fiktivt univers. 
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”Når man bruger den fiktive læseform gøres afsenderen til en fortæller,” skriver Bo 
Steffensen. ”I er jo selv fortællere” siger Dina i en faglig procedurefase som handler 
om generelle retningslinjer for at skrive skriftlige opgaver i gymnasiet. 
 
I en faktiv læseform opfatter man afsenderen som forfatteren. Men en konsekvens af 
at suspendere den aktuelle verden bliver så også, at forfatteren ikke kan være den 
stemme der taler til os, når vi læser den skønlitterære tekst. Det er jo en stemme der 
er inden i teksten og som derfor ikke kan være identisk med den biografiske forfat-
ters. 15 
 
Men i denne afhandlings begrebslighed er det er udtryk for en diffus genreopfattelse 
at sige, at forfattere til skriftlige opgaver er ”fortællere.” Ikke mindst set fra en pro-
duktionsvinkel: Fortælleren vælger ikke sprog og genre, det gør derimod forfatteren. 
 
Steffensen skriver, at den litterære tekstforståelse og kompetence består i, at man 
ved hvilke læseformer der findes, at man ved, hvordan man på en rimelig måde væl-
ger imellem dem, og at man kan drage konsekvensen af valg af læseform.  
 
(…) forståelsen af tekster bliver (…) et spørgsmål om at opfatte deres forskellighed som for-
skellige konstruktioner. I en mere litterær tradition kan man kalde dette for valg af genre.16 
 
Man kan vende Steffensens pointe om og sige, at denne kompetence jo ikke kun er en 
litterær kompetence men en genremæssig kompetence i denne afhandlings definition 
af genre, og dermed en viden ikke blot om litterære konventioner men om genre-
mæssige valgmuligheder i det hele taget; med mindre man er af den opfattelse, at 
kendskabet til de mindre fine, prosaiske tekstformer er noget eleverne blot er født 
med, mens udviklingen af de litterære kompetencer er skolens overordnede mål.  
   
Læseformen er altså styret af valg af genre eller af konstruktionstype, fordi de for-
skellige typer meningsfyldt tillader forskellige spørgsmål. 
Hvor Stellas regulative og instruktionelle felt er indbyrdes stærkt forbundet, teoretisk 
underbygget i form af læringsteoretiske antagelser og eksplicit gennemført i klasse-
samtalen, er dette ikke helt tilfældet med Dinas SPIF. Det instruktionelle felt er her – 
grundlæggende, men uudsagt eller implicit formuleret – analyse og fortolkning af 
skønlitteratur. Som implicit, uudtalt faglig kærne får dette felt betydning som den 
særlige optik, som læreren iagttager og fortolker alle fagets aspekter på. At optikken 
er implicit i det observerede forløb kan især iagttages i forholdet mellem de pædago-
giske registre: Der vælges tekster, der  formuleres strategier og der trænes i tekst-
læsning, men formålet med aktiviteterne forbliver uudtalt ligesom også formålet med 
såvel de skriftlige som de litterære strategiske øvelsesforslag lukker sig omkring sig 
selv. Grunden til at dette overhovedet kan lade sig gøre er uden tvivl, at eleverne har 
ti års træning i at tilpasse sig et skoleliv. Nogle elever er i besiddelse af de genkendel-
ses- og realiseringsstrategier, der kræves for at komme godt igennem, andre er ikke.    
 
Nærværende analyser demonstrerer, at det ikke er muligt at forudsætte denne genre-
viden. Det gælder for eleverne og det gælder i endnu højere grad for læreren. 
 

                                    
15 ibid:129. 
16 ibid:101. Understregning BH. 
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      Den interpersonelle dimension: 
     Conversation Structure og Appraisal 
     - Dinas  SPIF 
 
 
 
14.1 Indledning 
 
I analysen vil jeg demonstrere, hvorledes alle systemkategorierne er involveret i Di-
nas SPIF. Dog er tre kategorier af særlig interesse, og disse vil derfor blive uddybet 
nærmere. Den systemkategori, som især er involveret i Dinas SPIF er systemet EN-
GAGEMENT.   
 
I beskrivelsen af tenor fremgik det, at kontakten mellem lærer og elever i Dinas SPIF 
er venlig uden at være familiær eller solidarisk, ligesom status, magtbalancen er præ-
get af, at den på den ene side ligger fast (hierarkisk forhold lærer – elever; læreren 
planlægger suverænt, hvad der skal foregå i timen), men den er dog  fleksibel og kan 
forhandles (tid til fødselsdag og kage, tid til snak, tid til praktiske spørgsmål).  
Hvis der kan tales om metafunktionel konsistens, vil tenorværdierne stemme overens 
med de værdier for felt og udviklingsmetode, der på tværs af det pædagogiske forløb 
blev beskrevet i de foregående kapitler. 
 
I Dinas SPIF er lærerens valg fra systemet APPRAISAL på tværs af elementer og faser 
foretaget i systemet ENGAGEMENT ved i meget åben intravokaliseret form for inter-
aktion at skabe et indtryk af klasserummet som et trygt, venligt og åbent rum for ud-
veksling af synspunkter og informationer. Herunder er hyppig brug af spørgemarke-
ringer karakteristisk. 
Generelt betragtet giver valg fra systemet APPRECIATION sig især udtryk i lærerens 
ros, når eleverne har gjort gode iagttagelser efter hendes mening. Som det vil blive 
vist har denne ros dog en større regulativ funktion, end den har en instruktionel funk-
tion.  
Brug af resursen GRADUATION er også et gennemgående træk ved Dinas udtryks-
form, oftest i modaliseringsform som afdæmper, udglatter eller neddæmper et syns-
punkts skarphed, klarhed eller entydighed. Dette kan selvfølgelig være et alment træk 
ved lærerens udtryksform, men det kan også være en erfaren lærers pædagogiske 
strategi, som her åbner op for andre mulige synspunkter end det/de fremsatte. Stra-
tegien kunne have til hensigt at få flere ’på banen’, skabe en fælles ’kontrakt’ for del-
tagelse i aktiviteterne og i informations- og holdningsudvekslingen. Ikke mindst i star-
ten af en 1G må dette være et meget vigtigt delmål.  
Effekten af  de karakteristiske valg af Graduation er, at alle synspunkter adderes og 
ligestilles. Det kunne som sagt være et pædagogisk regulativt princip i en indledende 
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fase, men det kan få som konsekvens at det instruktionelle felt ikke klassificeres eller 
udvikles. 
 
Brug af resurser fra systemet JUDGEMENT finder sted dels regulativt i vurderingen af 
elevernes opførsel og indsats og i forhold til danskfaget, dels instruktionelt i den lit-
terære tekstanalyse i sidste del af klassesamtalen. I denne fase stilladserer Dina ele-
verne færdigheder i litterær karakteristik og dermed i, på baggrund af deres kulturelle 
forforståelse, at bedømme de fiktive personers Social Esteem. 
 
 
14.2 APPRAISAL og CONVERSATION STRUCTURE: Faglig metode 
 
14.2.1 Orienteringsfasen 
 
Conversation structure-analysen af denne åbningsfase viser i overensstemmelse med 
de foregående analyser, at det regulative register fremhæves i orienteringsfaserne. 
Her dirigeres eleverne af læreren i rollen som Primary Knower (K1)  og Secondary Ac-
tor (K2) til at indstille sig – praktisk, fagligt og følelsesmæssigt – på det, der skal fo-
regå. Ligeledes styres og reguleres elevernes adfærd i disse faser med henblik på at 
nå det, som læreren kalder ’en demokratisk taktik’ som grundlag for arbejdet. I det 
følgende demonstreres dette med to karakteristiske eksempler, det første fra Time 1 
og det andet fra Time 3. Orienteringsfaserne er i deres begyndelse hovedsagelig mo-
nologiske. Første sekvens består udelukkende af en række K1 taletrækskomplekser, 
hvor Dina bruger sin status som K1 til at informere eleverne om timens program. Ta-
letrækkene relateres til hinanden gennem ekspansionslogikken, hvor taletrækkene 
skiftevis bearbejder, adderer eller kontekstualiserer hinandens betydning. Det regula-
tive register er fremhævet i disse åbningsfaser, hvor Dina i sin  rolle som K1 er den, 
der har ordet (jfr. også Time 3 (8)) og autoritet til at tale uden afbrydelser, og som 
dermed understreger statusforskellen mellem hende selv og eleverne. I disse faser 
høres elevernes stemmer kun i form af spørgsmål om praktiske forhold, og lærerens 
stemme differentieres alt efter om autoriteten bag hendes ord er hende selv eller må-
ske en højere instans (bekendtgørelse, f.eks. med hensyn til hvor mange opgaver ele-
verne skal nå at skrive). I time 1 orienteringsafsnittet bedømmes såvel elevernes op-
førsel som deres flid mht. den opgave, de netop har skrevet671.  
 
K11 
 
 
K1+2 
K11 
K1+2 
K1+3 
 
K1+4 
K1=5 
K1x6 

5 
 
 
5 
6 
6 
6 
 
6 
6 
6 

L 
 
 
L 
L 
L 
L 
 
L 
L 
L 

Jeg vil godt sige en ting eller to ting om jeres stile  
som I sidder der i spændt forventning om, at jeg havde med i dag med kommen-
tarer til,  
men det har jeg simpelthen ikke kunnet nå at få gjort.  
Nogen af dem er meget lange,  
og nogle er forholdsvist korte,  
men alle har i hvert fald bestræbt sig på at gøre, hvad de er blevet bedt om, nem-
lig at gøre nogle sanseindtryk og få skrevet dem ned, 
og nogle af dem er endda fantastisk gode simpelthen.  
I har gjort jer meget umage mange af jer.  
Det synes jeg er spændende at se det. 

                                    
671 Den omtalte opgave vil ikke blive analyseret i denne afhandling. Derimod den næste opga-
ve, som eleverne allerede har fået for, og som i løbet af dette SPIF bliver skrevet, afleveret  og 
kommenteret (time 2). 



                   Den interpersonelle dimension: Dinas SPIF 
___________________________________________________________________________ 
                    

 

 

367

Rollen som K1 (og A2) omfatter ikke blot den, som har autoritet og som i kraft af sin 
status kan tildele sig selv og eleverne taletid. Rollen omfatter i denne sammenhæng 
også rollen som den, der regulerer elevernes adfærd, ikke blot deres ’opførsel’ med 
henblik på arbejdsro, men adfærd med henblik på kulturelle og sociale omgangsfor-
mer. Til disse omgangsformer hører også faglig adfærd som vi skal se. 
 
Dina skaber et trygt intersubjektivt rum med baggrund i tillid (lærer til elever) og 
selvtillid (elever til sig selv). Dina henvender sig til hele klassen og det thematiserede 
’I’ får næsten ikke nogen mærkbar forringet effekt af det efterfølgende ’mange af jer.’ 
valget af Judgement (’umage’), som også graderes (’meget’)  understreger sammen 
med Affect-ytringen (’det synes jeg er spændende at se det’)  Dinas følelsesmæssige 
imødekommenhed og skaber det sociale forventningsgrundlag for arbejdet på klassen. 
Det regulative register fungerer i retledningen af den samtaleform, som læreren for-
langer som udgangspunkt. 
 
Forstyrrende afbrydelser i monologen regulerer Dina ved at antage A2 rollen. Det re-
gulative register udtrykkes også i Dinas øvrige A2 funktioner til ved hjælp af interper-
sonelle metaforer at regulere arbejdsgangen i uddraget af denne orienteringsfase.  
 
K11 
Kx2 
K=3 
K2 
A2nv 
fg 
A2 
K11 
 
K1+2 
K1x3/A21 
K1x4/A2x2 
K1+5/A2+3 
K1=5/A2=4 
A11 
A1+2 

1 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 

L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

Vi har mange ting [[vi skal nå i dag]], det har vi. 
Nu starter vi med noget af det fornøjelige. 
Vi siger tillykke til Anne Louise, fordi hun har fødselsdag. 
Hvad siger du? Er det synd for hende?  
Schhh! 
Nej og det næste er… 
Nu skal I høre…altså 
Det er muligt at det er sådan tegn på alderdom[[at mine ører ikke kan klare 
det pres [[det er[[når så mange stemmer råber på én gang]]]]]], 
men jeg kan faktisk ikke høre, når I råber for meget i munden på hinanden, 
så det er en god idé at prøve at styre samtalen  
sådan at ikke alle råber i munden på hinanden på én gang, 
men at man markerer[[hvad man vil sige]]. 
Det er en god demokratisk taktik. 
Jeg skal prøve på at gøre det selv engang imellem, 
undtagen når jeg har ordet. 

 
ENGAGEMENT-kategorier af mange variationer fungerer her i dette faseuddrag, som 
kunne være et udvidet metaforisk erstatning for imperativet ’hold kæft’. Med et lidt 
ironisk udgangspunkt (i betragtning af situationen) flytter læreren støjspørgsmålet fra 
Affect til Judgement til Appreciation. Dels er det et ’pres’, som hun ’ikke kan klare’, 
men den ’gode idé’ er ikke at holde kæft for lærerens ørers skyld, men fordi det er ’en 
god demokratisk taktik’. Skiftet sker samtidig fra ’jeg’ og ’I’ til ’man’ (dvs. alle der er 
demokratiske). Hierarkiet i klassen taler i sig selv ikke så meget for demokratiet, og 
derfor får eleverne den sidste tilføjelse. Taktikken gælder for alle, men læreren har 
ordet, når hun vil have det! Og ligesom ’trial and error’ princippet gælder for hele det-
te SPIF, således også her, også for læreren (’jeg skal prøve på…’). 
 
I den forstand udtrykker K1/A2 dvs. dobbeltrollen ikke blot lærerrollen men en inter-
tekstuel positionering. Dobbeltrollen antyder her at taletrækket er dialogistisk: Dels 
opfordrer Dina metaforisk (i en meget modaliseret opfordring) eleverne til at tie stille, 
dels refererer hun til en ekstern autoritet, der er ansvarlig for bedømmelsen: Begrun-
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delse er funderet kulturelt. Det er således ikke et lokalt eller subjektivt behov, der 
skal regulere adfærden, men denne defineres som samfundsmæssig adfærd, og der-
med også som hensigtsmæssig adfærd i klassen. Dinas bedømmelse (Judgement) af 
klassens adfærd og forventede adfærd er i første omgang en personlig, følelsesmæs-
sig reaktion (Affect) (’mine ører (kan) ikke klare det pres’(6)), men bliver umiddelbart 
herefter til en understregning af nogle sociale værdier, der har langt bredere betyd-
ning. ”Det er en god demokratisk taktik,” (6)    
 
Klassesamtalen fungerer interpersonelt derefter på initiativ af Dinas karakteristiske 
åbne, intravokaliserede og yderst inkongruente (metaforiske) ytringsform. En yt-
ringsform som smitter af på eleverne. Den bærer præg af stor forsigtighed. Der an-
vendes i hele dette SPIF kun et par gange et imperativ, og dette er endda også af-
dæmpet (’Prøv at bemærk’). Ellers anvendes stort set alle tænkelige metaforiske vari-
anter af opfordringer.  
Her i Orienteringsfasen demonstreres Dinas valg af Engagement og Graduation, som 
er karakteristisk for hele dette SPIF.  Her siges det f.eks. i stedet for opfordringerne: 
’gå hurtigt til værks’, vær kontant’, f.eks. i Time 1, 11. 
 
K1x3 
 
K1=4 

11 
 
11 

L 
 
L 

Så det skulle meget nødig tage ligeså lang tid i dag, som det gjorde sidste gang.  
Vi skulle gerne være mere kontante i den måde, vi får afklaret versionen på, end 
vi var sidst. 

 
Taletrækkene udvides ekspansivt, så der først tilføjes en cirkumstantiel begrundelse, 
og denne begrundelse elaboreres og præciseres yderligere, ligesom udtrykket ’kon-
tant’ dirigerer eleverne i retning af den forventede adfærd i arbejdet med teksterne. 
 
A2nv 
K2 
A21 
A2+2 
A2=3 
DA1 
A21 
A2=2 
A2+3nv 
A2+4 
K11 
K1+2 
K1+3 
K1+4/A21 
 
K1x5/A2x2 
 
K1x6/A2x3 
K1+7/A2+4 
K1x8/A2x5 

27 
28 
29 
29 
29 
30 
31 
31 
31 
31 
32 
32 
32 
32 
 
32 
 
32 
32 
32 

L 
L 
L 
L 
L 
Louise 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
 
L 
 
L 
L 
L 

SSSCH. 
Er I ved at være parat? 
Kom her om og sidde.. 
Nu skal I høre- 
I må gerne… 
Må vi ikke spise kage? 
Jojo men I skal tie stille 
I må ikke snakke så meget indbyrdes.  
Schhh. 
Nu skal I høre 
Vi har to timer om ugen. 
De to timer ligger sådan, den ene er en ydertime[[hvor I er trætte]], 
den anden er en fredag [[hvor I er forlystelsessyge]], 
og vi er nødt til så at sige både at styre trætheden og forlystelsessy-
gen, sådan at I ikke bare tror, I kan snakke sammen … 
Det at der bliver delt kage ud betyder ikke, at I kan fortsætte med at 
snakke, 
jeg fortsætter faktisk med at dele materiale ud til jer, 
og jeg skal fortælle jer noget om dem 
så I skal ikke fortsætte med at snakke. 

  
I A2 rollen opfordrer læreren eleverne til en passende adfærd. Dette kan hun gøre i 
kraft af den status, hun har, men rollen er ikke tilstrækkelig til også at regulere ad-
færden med et bredere perspektiv for øje. Her må der begrundelser og viden på bor-
det, og Dina demonstrerer dermed –  og modellerer via en hensigtsmæssig talead-
færd – i stedet for en magtdemonstration f.eks. (Hold kæft, jeg taler!) – hvorfor ele-
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vernes adfærd ikke er hensigtsmæssig. Elevernes adfærd har en følelsesmæssig bag-
grund, påstår læreren og engagerer sig dermed atter dialogisk afstandslukkende: Ad-
færden er forståelig, men ikke acceptabel. T- 31 udtrykker opfordringen meget im-
plicit med skiftet fra ’vi’ til ’I’, dvs. ’vi’ inklusiv læreren må ’styre’ adfærden ’sådan at I 
ikke bare tror, I kan fortsætte med at snakke”, hvor værdien tilmed er lav (”kan”) i 
modsætning til det modaliserede imperativ i T-32 ”I skal ikke fortsætte med at snak-
ke” med middelværdien ”skal”. Brug af grammatisk metafor er i disse talekomplekser 
også dominerende, om end komplekst udtrykt: 
 
Vi er nødt til at styre trætheden (…) (Tag jer sammen) 
så I ikke bare tror I kan (…) snakke (Ti stille  og: anden mulig adfærd er for-
kert/forkert opfattet).  
 
Dobbeltorienteringen i den rolle Dina antager er på den måde en del af bestræbelsen 
på, både at skabe rammer for den aktivitet, der skal foregå, men også samtidig en 
demonstration af en forventet adfærd (provokeret Judgement). Der stilladseres såvel 
fagligt indhold som sociokulturel adfærd i samme ytringsform.  
Når disse rammer er skabt, er klassen klar til næste fase. 
 
 
14.2.2 Intertekstuel læsning 
 
Faserne intertekstuel læsning har foruden en kort agendafase to sekundære faser, 
identifikation og refleksion. I Theme-analysen blev det vist hvordan de to faser ad-
skilte sig fra hinanden med hensyn til valg af eksperientielle Themes. I identifikati-
onsfasen er tekst og tekstaspekter overvejende thematiseret, i refleksionsafsnittet er 
det klassens deltagere, der overvejende er thematiseret. 
 
De intertekstuelle læsefaser er overvejende dialogiske, og de rummer foruden de se-
kundære faser identifikation  og refleksion, desuden et par sekundære faser, agenda 
og oplæsning, som ikke vil blive inddraget i analysen. Som det blev vist i de to fore-
gående analyseafsnit udtrykker faserne identifikation  og refleksion, forskellige bevæ-
gelser i forhold til de betydninger der konstrueres i klassesamtalen. I den inter-
tekstuelle læsning er en række tekstuddrag – som oplæses i fulde længde – det, som 
samtalen kredser om, men på forskellig måde. Identifikationsfasen består af en re-
kontekstualisering, idet elevernes forforståelse og forhåndsviden om tekster inddrages 
til at underbygge tekstiagttagelser. Refleksionsfasen har i modsætning til identifikati-
onsfasen elevernes forforståelse som udgangspunkt for en –imaginær – tekstualise-
ring: Eller med andre ord: Eleverne bliver bedt om at forestille sig/overveje, hvordan 
de ville skrive hvis…osv. Der indgår ikke skriftlige aktiviteter i Dinas SPIF. 672 For beg-
ge sekundære faser – og dermed for de primære faser intertekstuel læsning som hel-
hed gælder det, at rummet for diskussionen ikke er teksten, men konteksten, dvs. 
elevernes og lærerens fælles kulturelle viden om tekster og genrer. Det er forestillin-
gerne om, hvad teksters formål er, ikke så meget det aktuelle tekststykke, som blot 
er et springbræt for kontekstualiserings- processen. De to sekundære faser vil blive 
karakteriseret sammen med henblik på CONVERSATION STRUCTURE og APPRAISAL.  

                                    
672 Hermed menes i de analyserede timer. Undervejs indgik en kreativ øvelse om synsvinkel-
skift i en novelle af Boccaccio, som eleverne formulerede i grupper. Teksterne blev læst 
ukommenteret op og fasen analyseres ikke som en del af dette SPIF. 
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14.2.3 Identifikation og refleksion 
 
Med henblik på CONVERSATION STRUCTURE adskiller disse to sekundære faser  under 
den intertekstuelle læsning sig på karakteristisk vis fra hinanden som det vil blive de-
monstreret i de to følgende eksempler, det første fra en identifikationsfase, det andet 
en refleksionsfase.  
1. 
K11 
K1=2 
 
K1”3 
DK1 
 
K21 
 
 
K1f 
K=2 
(cont) 
K2x3 
 
K1f 
nom 
K2x4 
(cont) 
K1f 

120 
120 
 
120 
121 
 
122 
 
 
123 
122 
 
122 
 
124 
125 
122 
 
125 

L 
L 
 
L 
L 
 
Marie 
 
 
L 
Marie 
 
Marie 
 
L 
L 
Marie 
 
L 

Ja, OK, nu kunne vi sige nogle ting om historien her bagefter,  
man kunne jo også se på det vi får  vist først, på det sprog som det nu 
her fortælles i først.  
”Den lille dreng Søren Bruun fortæller”.  
På hvilken måde kan I se at det her det faktisk er en lille dreng der for-
tæller? 
 Det er meget fantasifuldt at skolen lige præcis vokser  
og at Trine som han ikke kan lide bliver spist af slanger og bare 
forsvinder 
Ja 
Det er fantasifuldt.. forklaring,  
 
en teenager kan nok ikke give sådan noget fantasifuldt i starten  
Nej ikke i den her sammenhæng i hvert fald, nej,  
Charlotte? 
Det er jo hans følelser han lader blive til virkelighed i hans histo-
rie, ikke? 
Jo, det er klart.  

 
2. 
K2 
 
K1 
clue 
K2 
rph 
K11 
ch 
K1x2 
 
K1x3 
 
 
K2 
K1x5 
(cont) 
K11 
ch 
K1+2 
K1x3 
just 

164 
 
165 
 
166 
 
167 
 
167 
 
167 
 
 
168 
167 
 
169 
 
169 
169 
 

L 
 
L 
 
L 
L 
Søren 
 
Søren 
 
Søren 
 
 
L 
Søren 
 
L 
 
L 

Hvis I nu skulle få som opgave at skrive det her som en lille dreng, hvad 
ville I så have gjort i stedet for?  
Gavin var inde på at det der med at vælge ord der var lidt enklere, ikke 
også, ikke så stor variation.  
Hvad ville I have taget fat på  hvis I skulle have gjort det bedre  
end I synes fortælleren her har klaret det? 
Jeg vil bare sige at selv om forfatteren vil lyde som en lille dreng, 
så skal det altså også være spændende at læse.  
Hvis man nu skrev noget der var fuldkommen som en lille dreng, 
så ville det nok ikke være til at læse.  
Forfatteren har alligevel nok tænkt at hvis jeg skal lyde som en 
lille dreng, så må han finde på lidt andre ting for at gøre det me-
re… 
For at skabe nogle pointer på en eller anden måde måske? 
Hvis det nu kun er en journalistisk reportage  
eller et eller andet hvor man, en lille dreng talte 
Men så ville man have nogle kommentarer til den,  
 
de udnytter dem på en eller anden måde,  
det er nok noget ingen lille dreng ville have gjort ved det 
 

 
Identifikationsfasen indledes med at læreren i rollen som K1 taler sig ’frem til’ hvor-
dan der skal arbejdes med teksten. Dernæst antager hun rollen som DK1 og indsam-
ler herefter i en ekstensiv række forskellige elevforslag. I rollen som DK1 påtager læ-
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reren sig her også ansvaret for at det korrekte svar på spørgsmålet bliver givet. Trods 
denne rolle- og dermed ansvarsfordeling giver hendes modtagelse af elevernes svar 
indtryk af, at diskussionsfeltet er temmelig åbent. Faseudsnittet afsluttes karakteri-
stisk med en enkelt followup fra læreren. Eleverne bidrager efter tur og der er meget 
få eksempler på ’indgreb’ fra læreren i form af dynamiske taletræk. Den ekspansive 
udvikling af talekomplekserne udgøres i overvejende grad af cirkumstantielle ytringer, 
hvilket jo skyldes at hver elev forsøger at betragte teksten i sin egen ’valgte’ sam-
menhæng og begrunde sit forslag til identifikation heri. 
  
I refleksionsfasen derimod erstatter Dina sin rolle som DK1 med en K2 rolle, hvilket 
skaber et helt åbent og ligestillet rum for bidrag til diskussionen. Det betyder, at ele-
verne ikke længere optræder i rollen som K2, men som K1. De er de primær kyndige, 
naturligvis, med henblik på at vide, hvordan de, hver især, ville  gribe sagen an, og 
selvom læreren giver dem Gavins ’clue’ ændrer dette ikke på rollefordelingen. Rolle-
fordelingen her understreges også af, at der indtil nu ikke er skabt et fælles meta-
sprog, som eleverne f.eks. kunne besvare spørgsmålet ud fra. Og læreren tager i dis-
se faser heller ikke initiativ til en klassifikation af de indkomne svar med henblik på en 
fælles karakteristik af børnesprog. De enkelte svar bliver den individuelle elevs eget 
ansvar, hvilket også kunne iagttages tekstuelt i den adderende, ekstensive ud-
viklingsstruktur af fasen. Netop rollerne og ansvarsfordelingen som den kan iagttages 
her får et interessant forløb, som vi skal se på om lidt. 
 
I den intertekstuelle læsefase generelt kan vi se, hvordan Dina sjældent direkte op-
fordrer eleverne til at gøre tekstiagttagelser (Dina siger aldrig: ’Se i teksten!’). Selvom 
rollen stadig må siges at være DK1 kan åbenheden ses i den afdæmpede påskønnelse, 
Appreciation, elevernes indlæg bliver mødt.  Der er ikke noget facit her, så foreløbig 
er diskussionen helt åben for andres bidrag. Også elevens indlæg er allerede ’smittet’ 
af diskussionsformen: 
 
DK1 
 
 
(nom) 
K2 
 
K1 
K2 

59 
 
 
60 
61 
 
62 
63 

L 
 
 
L 
Maria 
 
L 
Maria 

og når vi ser på selve versionen deri  
så har vi en fremstillingsform der ikke ligner nogen af de andre, vi har haft 
indtil nu,  
Maria? 
Det er en dialog, hvad kan man kalde det, mellem to læger på et 
hospital 
Ja, det kunne man tro i hvert fald. 
Sådan fremgår det i hvert fald. 

 
Den åbne spørgeteknik er karakteristisk og understreger ligeledes den dialogisk enga-
gerede form. I stedet for i tekstidentifikationen at opfordre eleverne direkte ( ’vis i 
teksten, hvor I kan se hvilken type det er’  eller ’fortæl, hvad I foretrækker’) opfordrer 
hun eleverne metaforisk i form af en meddelelse, der fungerer som et spørgsmål. At 
der er tale om metaforik her begrundes naturligvis i, at læreren her ikke er interes-
seret i/mangler ikke den information, eleverne måtte ligge inde med. Hendes mål med 
’spørgsmålene’ er pædagogisk, nemlig at opfordre eleverne til at gøre tekstiagttagel-
ser og give udtryk for dem, her i et refleksionsafsnit: 
 
A2 
K11 
 
K1+2 

66 
67 
 
68 

L 
L 
 
L 

Hvis vi nu tager fat i de to synspunkter Marie kontra Carstens:  
Den ene hævder at det var noget der kunne være en samtale mellem to og to, 
og Carsten siger at det er nok snarere noget fra en artikel.  
Hvad ville I så pege på?  
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K2 
rph 

69 
70 

L 
L 

hvad taler for eller imod de to ting? 

 
Dinas valg cirkumstansion og cirkumstancielle udtryksformer (ofte i konditionelle og 
koncessive bundne sætninger som indleder hendes ytringer) er igen et valg, som gør 
diskussionen åben og forhandlingsmulig, men som også gør det instruktionelle felt lige 
så afdæmpet. Det kan undertiden være svært at se, om der er tale om en ’vigtig’673 
iagttagelse, som eleverne skal fæste sig ved, eller om iagttagelserne til enhver tid kan 
diskuteres: Det konditionelle og hypotetiske i det første sætningskompleks (Den kon-
gruente form er opfordringen ’Se på sproget i teksten’) smitter af på de følgende yt-
ringer (Kongruent form: Meddelelserne: ’Det markerer en ekspertise’, og ’Vi afvejer 
vores sprogvalg i forhold til modtageren’) og endelig på elevens efterfølgende ytrin-
ger. Den ekspansive dialogiske form understreges yderligere af Dinas brug af spørge-
markeringer, der som nævnt er et påfaldende interpersonelt valg i hele Dinas SPIF.  
 
 
K11 
 
 
K2 
 
K1x2 
(cont) 
K2 

 
82 
 
 
83 
 
82 
 
84 

 
L 
 
 
Maria 
L 
L 
 
Maria 

+ 
 Ja, det vil sige at hvis vi nu ser på det her sprog, ikke også,  
så er vi klar over, at når vi skriver på den her måde  
så markerer det en ekspertise, ikke? 
Ja. 
Og tilsvarende når I selv vælger noget, I skal skrive,  
så er det sprogbrug, I har valgt, afvejet i forhold til den målgruppe som 
skal læse det, ikke også, og som har bekendthed dermed. 
Ja. 

 
I store dele af dette SPIF og i mange faser med forskelligt instruktionelt formål, indgår 
refleksionsfaser eller oplæg til disse. I analysen af den tekstuelle metafunktion frem-
gik det, at disse faser er markante ved som en del af sin udviklingsmetode af have 
mange interpersonelle Themes foruden de nævnte bundne konditionelle sætninger 
som markerede Themes. Interpersonelt har valg af Themes den funktion/effekt at for-
skyde fokus væk fra det instruktionelle felt over mod elevernes erfaringer og forestil-
linger. At gøre egne forstillinger, viden og refleksioner legitime i denne undervisnings-
kontekst kan være formålet her i begyndelsen af 1G. Men det er en kendsgerning, at 
feltet sjældent indhentes igen! Det resulterer i, at udvekslingen ofte forankres i indivi-
duelle forestillinger, der sidestilles som ligeværdige og ikke vurderes i forhold til tek-
sten eller klassificeres i forhold til konteksten. Begrundelsen for dette kan være, at 
formålet med den intertekstuelle læsning kun sekundært er intertekstuel læsning og 
primært er det regulative register i funktion med at skabe en social kontrakt for frem-
tidig interaktion om tekster på klassen. Dette er dog kun forskerens formodede be-
grundelse. Analysen i det følgende vil derfor stadigvæk – interpersonelt – følge begge 
pædagogiske registre gennem centrale faser i Dinas SPIF. 
 
I følgende uddrag af den intertekstuelle læsnings identifikationsfase er det atter ka-
rakteristisk, at Dinas interpersonelt metaforiske udtryksform (Engagement) bliver 
model for eleverne. En elev starter en udveksling med et lukket intravokaliseret ud-
sagn. Eleven bliver ikke bedt om at begrunde denne markante påstand med tekst-
iagttagelser, men påstanden modtages meget åbent, intravokaliseret, også i skift fra 
elevens kontante positionering (’jeg vil sige’) til Dinas (’man kan ikke rigtig forestille 

                                    
673 ’vigtig’ skal her forstås i relation til det instruktionelle felt: Det eleverne trænes i. 
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sig’) og dernæst igen til Jonas (’jeg er ikke engang sikker’, ’Ja, det kunne godt være’), 
som dernæst, da Dina slipper ud af disussionen om genre til sin egen boldgade, hvor 
Engagement skifter voldsomt til det inklusive ’vi’ og ’den der oplagte kontrast.’  
 
Det er nu også tydeligt (for forskeren) hvilke elevgrupper, der især har bolde at spille 
med her  
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Gavin 
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Gavin 
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+ 
 
Jeg vil sige at man med det samme kan udelukke avisartiklen på 
grund af det sprogbrug 
OK, godt, man kan ikke rigtig forestille sig at det vil stå i BT,  
Jonas? 
I en artikel måske? 
Jeg er ikke engang sikker 
Men moderne forfattere der skriver noveller eller… 
Ja  
…der kan man jo også fortælle på en helt ny måde, ikke?  
Få en ny vinkel, en sjov måde at fortælle en historie på, skønlit-
terært. 
Ja, det kunne det godt være,  
så kan vi selvfølgelig også... 
vi har den der oplagte kontrast, der ligger i tegneserien som ligger bag 
ved den her, 
og så pludselig bliver den hevet op på i et niveau, der drejer sig om dy-
be traumer og chok og noget der skal behandles, ikke? 
Det synes jeg også,  
jeg synes de andre…  
man har godt kunnet forestille sig den der tegneserieverden i de 
andre, 
men i den dér der bliver det trukket op på en menneskelig ver-
den. 
Den bliver trukket lidt mere væk fra den, ikke? 
Den bliver trukket lidt mere væk fra tegneserieverdenen. 
Jo, altså man tænker ikke to tegneserielæger der sidder og 
snakker 
Nej, det er rigtigt 
Det er rigtige mennesker 
 
Så de er,  
så er tegneserieverdenen så at sige skrumpet ind  
i forhold til  hvad den kunne bruges til,  
det er sandt  
og derfor, at det ligeså godt kunne være et led eller en begyndelse til en 
moderne novelle eller roman som man talte om, det kunne man godt 
forestille sig.  

 
 
Georg bringer atter genreforholdene på banen og Dinas engagement ændres igen og 
bliver diffus (det kunne ligeså godt kunne være.’ Det debatteres ikke, hvad det i 
grunden er for et sprog, der i tekststykket kunne give forestillinger om moderne ro-
manskrivning. Den eneste kontakt med teksten foregår via oplæsningen af den.  
 



Multifunktionelle analyser 
___________________________________________________________________________ 

 374

Men det er ikke altid tilfældet. Senere i denne primære fase – intertekstuel læsning – 
kommer samtalen tættere på sprog og sproglige valg. I følgende udveksling sker der i 
dialogen et forståelsesskred hos læreren, som giver sig udtryk i en udvikling fra en 
lukket – med dog ’blid’ intravokaliseret ytringsform til en udviklet og elaboreret, men 
stadigvæk afdæmpet (modaliseret) Appreciation af elevernes sprogiagttagelser. Med 
hensyn til Conversation Structure kæmper læreren her for at bevare sin K1 rolle, (DK1 
136, K1 137) men må opgive den og bøje sig for elevernes argumenter. Hun påtager 
sig derfor rollen som K2 (139). Hun forsøger efterfølgende af generobre sin status 
som K1 i form af sindrige sproglige valg som involverer flere kategorier af APPRAISAL  
 

 
Dina konkluderer på elevernes argumentation, men modaliseret trods alt, så påskøn-
nelsen af elevernes iagttagelser forbliver afdæmpet, så hendes udgangspunkt (at 
sproget er en lille drengs) ikke bliver Appreciation af en retledning (’jeg tror I peger 
på noget rigtigt heri’ (238), men en fælles balanceakt mellem forskellige positioner, 
lærerens og elevernes (’vi der er gode læsere’ (239)) og lærebogsforfatteren (’selvom 
det er enkelt’/normalt/med mindre han sådan er veltrimmet (240)). Så må alle være 
glade og lærerens (autoritetstro) støtte til den noget forældede lærebog bliver ikke 
udfordret yderligere! 
Denne balanceakt mellem positionerne gør det herefter muligt for læreren at bakke 
fuldt op omkring elevernes efterfølgende iagttagelser. Her påskønnes der for sprog-
iagttagelser, men det er vel at mærke ikke er iagttagelserne men positionen, der er 
baggrund for den yderligere gradering af Appreciation : 
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Georg 
Georg 
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Georg 
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Georg 
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Nu står der en lille dreng,  
jeg ved ikke hvad de mener med en lille dreng 
 
Nej, det er spørgsmålet jo 
I hvert fald en lille dreng, han ville ikke sige sekskantet,  
 
han ville nok bare sige en blyant 
Det kan godt være der er noget med den der position som lige er en tak 
overdrevet i forhold til det en lille dreng ville kunne gøre,  
men ikke desto mindre har de bestræbt sig på at det er et barn der taler, 
ikke? 
 ’men kort tid efter kom Trine og flåede blyanten lige ud af hån-
den på mig’,   
altså en lille dreng ville nok sige ’Trine tog blyanten’  
eller ’tog den ud af hånden på mig’ eller et eller andet 
Altså simpelthen gøre sproget endnu mere elementært? 
Ja 
Ja, jeg tror I peger på noget rigtigt heri.  
Fortælleren har bestræbt sig på at lave et sprog som han troede lignede 
en lille drengs,  
men der er nogle brud i den, som vi, der er gode læsere alle sammen 
kan se i virkeligheden måske er lige overdrevne nok.  
Det er næsten for nuanceret,  
sproget har mange forskellige ord,  
selvom det er enkelt, så er der mange forskellige ord end en lille dreng 
normalt ville gøre, 
med mindre han sådan er veltrimmet 
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fg 
K11 
K1+2 
K1f 
k1+4 
(cont) 
K1f 
K1f 
K11 
 
 
K1=2 
K1f 

146 
147 
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150 
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Ann 
Ann 
Ann 
L 
Ann 
 
L 
L 
L 
L 
 
L 
Ann 

Ja, så er det.. 
(citerer fra teksten) ”..i eftermiddagens lys’  
det lyder lidt poetisk 
Ja meget, det gør det, rigtig romantisk 
og børn de ville nok sige ’og så gik vi hen ad vejen.. 
 
…og solen skinnede, måske, ja.  
Det synes jeg var fint set.  
Det var meget rigtig ramt plet med hensyn til at se  
at der er en sprogbrug dér, der ligger nogle grader over hvad man venter 
at en lille dreng kan.  
Det er næsten Morten Korch det her, ikke også? 
Ja 

 
Eleven prøver at finde balancen: Det lyder ’lidt poetisk’ siger hun, og læreren udtryk-
ker en graderet Appreciation: ja meget, det lyder ’rigtig romantisk’, ’fint set’, meget 
rigtig ramt plet’. Dog fastholder læreren stadigvæk, at hun selv ikke havde helt uret, 
men at sproget blot er ’nogle grader over’ hvad man forventer at en lille dreng 
kan’(259).  
Konklusionen på denne udveksling bliver således en fastholdelse af den positionelle 
(magt)balance. Konklusionen kunne også have været drejet mod feltet: barne-
sprog/voksensprog. Hvordan kan vi se det i sproget. Det sker ikke her men dog umid-
delbart herefter, hvor Dina – spontant tilsyneladende  - indføjer en refleksionsfase, og 
spørger eleverne, hvordan de ville have skrevet teksten, hvis den skulle skrives i bar-
nesprog.   
 
I analysen af den tekstuelle metafunktion kunne vi iagttage dette faseskift i skiftet fra 
eksperientiel thematisering af teksten og tekstens ord til thematisering af delta-
gerne/eleverne. Dette skift betyder også, at det bliver svært for eleverne at fastholde 
spørgsmålet ’hvordan’, fordi opfordringen i stedet går på en vurdering af ’hvordan’. I 
stedet bliver diskussionen i refleksionsfasen således interpersonelt markeret af Appre-
ciation-kategorier, dvs. af elevernes reaktion  på og påskønnelse af tekstforlæggets 
komposition.  Valg af Appreciation sker dog ind imellem også på grundlag af udmær-
kede sproglige iagttagelser fra nogle af elevernes side.  
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L 
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Jeg synes faktisk det er meget godt det der.  
 
Han skal også lave det så vi kan holde ud at læse det  
så det ikke bare er noget helt vildt, synes jeg,  
men selvfølgelig, de tre sidste linjer, ikke, dem synes jeg er lidt for 
højt sprog,  
så er der også det der jamen altså ’skrumpet’ ’mindre og mindre’,  
Det er meget godt at forfatteren har brugt metaforer og billedsprog 
eller sådan noget  
for det gør små børn meget eller sådan noget, mus, slanger er 
kæmpeblyanter og sådan noget 
Det er en lang fantastisk historie der ligger deri,som samtidig illustrerer 
noget om Søren Bruns bevidsthed, Søren Bruns historie eller skjulte øn-
sker om hvad der skal ske Trine,  
og pludselig er han på magtens top selv 
Ja 
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Eleven forsøger med udgangspunkt i sin påskønnelse (valg af Appreciation)af tekstens 
sprog også at reflektere sig frem til hvilken adfærd man som skribent skal vælge. Hun 
når i sin refleksion frem til to vurderingskriterier i sin bedømmelse (valg af Judge-
ment), dels skal skribenten være ’troværdig’, dvs. bruge metaforer ligesom børn gør, 
dels kal han være ’underholdende’, dvs. skrive, så vi kan holde det ud.  Det interes-
sante er, at skønt det vist er sproglig opmærksomhed, der er feltet, og det der disku-
teres, er læreren mere optaget af teksten som fiktion snarere end som skriftlig per-
formance. Hvor eleven taler om sprog, taler læreren om tekstfortolkning. 
 
For alle de intertekstuelle læsningsfaser gælder det – som i ovenstående eksempler, 
at læreren stilladserer eleverne i at tage udgangspunkt i egne forestillinger og erfarin-
ger. Den åbne intravokaliserede og cirkumstancielle form markerer dette tekstarbejde 
som et åbent felt. Elevernes synspunkter adderes og hvis de udfordres, - eller læreren 
udfordres – skabes der umiddelbart en ny åben og tillidsvækkende balance i interakti-
onen. Elevernes ytringer påskønnes (Appreciation) og der åbnes op for refleksive eks-
kurser, hvor refleksionen kan udfolde sig yderligere. Det regulative register er vigtigt, 
men dog ikke markant. Dets funktion er især at skabe den sociale kontrakt for ud-
vekslingen i klassen. Elevernes tydelige imitation af de interpersonelle markører viser, 
at dette projekt indtil videre er lykkedes. 
 
Det instruktionelle felt forekommer derimod svagt udviklet, idet elevernes sproglige 
iagttagelser – undertiden meget præcise og konkrete i forhold til de rejste spørgs-
mål/udfordringer – ikke på noget tidspunkt elaboreres  og klassificeres. I modsætning 
til det senere litterære tekstlæsningselement, hvor stilladsering af litterær personka-
rakteristik sker i form af modellering og med fikspunkter på tavlen, er dette tilsynela-
dende ikke målet i dette element. I betragtning af nogle af elevernes præcise sprog-
lige iagttagelser, kan man sige, at der umiddelbart havde været et potentiale til også 
at udbygge det instruktionelle felt her. 
 
 
14.2.4  Faglig procedurefaserne 
 
Disse faser er overvejende monologiske faser, og læreren har her forberedt nogle 
punkter for eleverne at overveje i forbindelse med det skriftlige arbejde. 
Faserne er som Conversation Structure ikke interessante, idet der stort set ikke er 
tale om samtale. Faserne vil derfor her blive analyseret for APPRAISAL. 
Som vist under analysen af den tekstuelle metafunktion er benævnelsen ’procedure’ 
valgt, fordi den som genre er opbygget med en specifik skematisk struktur: Mål for 
proceduren (hvordan får man 11? hvordan kommer man i gang?)  og dernæst beskri-
velsen af en række materialer (’ingredienser’) og deres funktion i målopfyldelsen. Ud-
viklingsmetoden var således materialelisten og sammenhængen mellem disse materi-
aler.  
Med hensyn til den interpersonelle metafunktion er proceduren som genre vanskeli-
gere umiddelbart at få øje på, fordi Dinas ytringsform interpersonelt betragtet er me-
get metaforisk. I en procedure vil ytringsfunktionerne generelt bestå af commands 
eller en kombination af statements (om information) og commands (til handling om-
kring ting og serviceydelser). Som det vil blive vist i det følgende uddrag er vægten 
på information henholdsvis vægten på opfordringer til handling, lidt afhængig af hvilke 
aspekter af proceduren, der er tale om. I begyndelsen er der snarere tale om infor-
mation om en proceduremulighed. Der er tale om tre ekstensionsfaser, dvs. beskrivel-
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ser af teknikker ’til at komme i gang’ med det skriftlige. Strategierne forbindes logisk i 
ekstensionelle faser. (Time 1, 241-246) 
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Tænkeskrivningen er måske noget der er mindre brugt,  
den med at man sætter sig ned og prøver på at tænke på et emne  
og måske finder man senere ud af at man måske kunne uddybe nogle af 
punkterne  
og det er også sådan en forholdsvis ustruktureret,  
man kan lade sig inspirere af andre tekststykker osv.  
sådan så man kan komme videre med et eller andet  
men det er ikke bundet op sådan som dispositionen er, 
hvor man hele tiden prøver på at lave en logisk sammenhæng fra det ene 
punkt til det næste punkt. 
 
(+) 
 
Og så er der den der hedder at ordne en kladde og lave et udkast.  
Alle de punkter er noget som I sikkert allerede har arbejdet med før, og 
som I kan have glæde af at tænke over i det øjeblik man sidder med en 
eller anden form for en opgave.  
Hvis I nu ser på.. 
skal jeg trække den lidt ned? Sådan. Så.  
 
(+) 
 
Se, vi har kikket lidt på noget om fortælleteknik her,  
men vi har ikke været inde på at det er også noget I kan have brug for, når 
I skriver mange gange og foretager en lang række valg.  
Vi har kikket på hvilken fortælleform er der  
og hvilken virkning eller effekt ønsker man at få ud af det,  
som vi skal se på valget af fortæller  
og i en vis forstand så er I jo selv fortællere, ikke også?  
Hvad skal I have med i det I vil fortælle?  
Titlen og indledningen, hvordan skal den være, ikke også? 
I Folkeskolen skulle vi sommetider skrive en overskrift. 
Men det er den bundne overskrift du har der.  
 
I skal først og fremmest have fundet ud af hvad I vil have med i historien   
og I skal også have fundet ud af hvor meget I vil gøre ud af den enkelte 
del, ikke også,  
skal I have et  langsomt forløb eller fortælletempo,  
og hvordan vil I bygge det op? 
Er det en kronologisk historie eller en a-kronologisk historie f.eks. 

 
I første del af uddraget finder sidste del af den informative del af proceduren sted (ef-
ter gennemgang af brainstorm og tankekort). Men hensyn til Engagement bærer den 
kraftige modalitet præg af at metoden ”tænkeskrivning” ikke ligefrem er attråværdig 
som strategi. Hvis de interpersonelle valg trækkes ud af teksten ville der i be-
gyndelsen af afsnittet stå 
 
man sætter sig ned og tænker på et emne 
så uddyber man nogle af punkterne 
og så finder man andre tekster og prøver at komme videre  
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Denne information er det ikke let at følge – som procedure i hvert fald. Det er heller 
ikke vi (jer), der skal arbejde, men et ’man’, som med denne ’forholdsvis ustrukture-
rede metode’ måske senere finder ud af at man måske kan uddybe nogle af punk-
terne, som man har sat sig ned og prøvet på at tænke på. Såvel ansvaret for meto-
den, som for dens eventuelle iværksættelse er ubestemt placeret, men det eksisterer 
ikke i klasseværelset men i en form for ’hearsay’. (’er måske mindre brugt’). Det 
instruktionelle felt forsvinder mellem hænderne på læreren i det røgslør, der – inter-
personelt betragtet – lægges ud over gennemgangen af tænkeskrivning som skrive-
strategi. Dette sker også, fordi afsnittet er forbundet med de foregående ekstensivt, 
dvs. ikke som led i en proces, men som adderede, selvgyldige muligheder. 674  
Men umiddelbart efter sker der et skift. Det ubestemte ’man’ uden for klassen erstat-
tes pludselig af et ’vi’ i næste ekstensionsafsnit, som drejer sig om fortælleteknik. 
Som vist i analysen af Theme adskiller afsnittet sig også tekstuelt fra det umiddelbart 
foregående, idet der pludselig optræder en række interpersonelle Themes i form af 
Hv- spørgsmål. Hvis vi igen analyserer os bag den metaforiske drejning af den faglige 
procedure, dvs. fra de retoriske spørgsmål til procedurens indhold, opfordres eleverne 
således til følgende, når de skal producere en tekst: 
 
vælg fortælleform 
vælg fortæller 
vælg indhold 
vælg omfang 
vælg fortælletempo 
vælg opbygning 
vælg kronologisk – a-kronologisk 
 
Den retoriske spørgeteknik (Hvilken fortælleform er der?) er ikke en interesseret læ-
rer, som ønsker information, men en lærer, der opfordrer eleverne til i den givne skri-
vesituation at ’foretage en lang række valg’, som det akkurat udtrykkes (244 ) umid-
delbart inden spørgsmålslisten. 
Der er flere ting, der er påfaldende i procedureafsnittet her: Dels skiftet fra ’man’ til 
’vi’, dels skiftet i Engagement. Desuden er det modaliserede slør fjernet. Andre inter-
personelle resurser er valgt i stedet (den metaforiske ytringsform), foruden den af-
dæmpethed i udfordringen der følger med i alle Dinas ytringer. Afsnittet er også eks-
tensivt forbundet med det foregående, dvs. det hænger sammen med dette, for så 
vidt som der tales om en ’ny’ strategi, men faserne er ikke kohæsivt forbundet (der 
forekommer ikke nogen referencer tilbage til foregående strategier). Til gengæld kan 
strategien ’fortælleteknik’ også det hele, jfr. opskriften ovenfor. 
  
Det tredje påfaldende aspekt er, at feltet for skrivningen nu – uden forudgående var-
sel – er kommet til at handle om ’historier’, altså om fiktionsskrivning. Skal man f.eks. 
skrive et argumenterende essay, vil man næppe overveje fortælletempo og krono-
logi/akronologi i ’historien’. De forskellige ’valg’ forbliver desuden uspecifikke og i bed-
ste fald absurde: ’Vælg indhold’. Kan fortælleteknikken være en støtte til et sådant 
valg. Jeg vil ikke gå dybere ind i forståelsesmulighederne her. Men det må formodes, 
at disse skift, der semantisk og leksikogrammatisk kan iagttages skyldes, at læreren 

                                    
674 Dermed menes at muligheden jo var der for f.eks. at lade tænkeskrivningen udspringe af 
 arbejdet med mindmaps eller med emner i brainstorm. Men strategierne forbindes ikke. 
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dels er mere på hjemmebane her, dels helst tænker receptivt – og derfor lidt mere 
præcist – om hvad man kan stille op med læsningen af en tekst. I den forstand er 
denne del af den faglige procedure da ikke en procedure for tekstproduktion, men en 
litterær analysemodel. Vi kan formulere denne i form af spørgsmål. Men disse 
spørgsmål kan da først stilles, når den fiktive tekst er skrevet.  
 
hvilken fortælleform? 
hvilken fortæller kan vi se i teksten 
hvad handler teksten om? 
Hvor lang er den? 
hvordan er fortælletempoet? 
hvordan er teksten opbygget? 
Er den kronologisk – a-kronologisk? 
 
I faserne faglig procedure (og i faglig metodeelementet) arbejder Dina med henblik på 
det instruktionelle felt ekstravokaliseret, idet de faglige strategier stort set hentes i 
sekundærmaterialet. Dialogistisk er dette tydeligt i Dinas brug af ’man’ eller ’de’, når 
der refereres til materialet. Dina forholder sig til materialet – ikke som en forfatters 
begreber men som til noget givet, universelt, generaliseret materiale. Dog assimileres 
dette stof ikke ganske. Det betyder at det instruktionelle felt her ikke integreres i ak-
tiviteterne, men de forbliver i lærermonologen. Skiftet til ’hjemmebanen’ sker hver 
gang, tekstmaterialet eller det instruktionelle stof giver mulighed for at vinkles som 
fiktion.  
Men hvordan indgår faglig metode og strategi i tekstlæsningselementet? 
 
 
14.3  Conversation Structure  og Appraisal: Tekstlæsning 
 
14.3.1 Generelt 
 
Elementet faglig metode karakteriseredes konversationsstrukturelt ved i stor ud-
strækning at arbejde engageret dialogisk i et åbent, intravokaliseret rum, som bag-
grund for udveksling af synspunkter på tekster og tekststrategier. Både lærer og ele-
ver er her i stand til at antage rollen som K1 (læreren dog kun som DK1 og A2). I 
modsætning til dette element viser elementet litterær tekstlæsning sig at have en kla-
rere ”traditionel”, synoptisk form. Det er således den synoptiske taletrækssekvens 
DK1 – K2 – K1, der dominerer. Desuden anvender Dina i stor udstrækning i indled-
ningen til de enkelte faser en postinform, afstandslukkende talesekvens, som styrer 
eleverne ind på såvel felt som arbejdsstrategi i tekstlæsningen. I forhold til det åbne 
element faglig metode, er det desuden karakteristisk for tekstlæsningselementet, at 
Dina i langt højere grad her stilladserer eleverne gennem sine valg af dynamiske ta-
letræk, især challenge (ch) og justification (just). 
 
Elementet litterær tekstlæsning omfatter to sekundære faser, rekonstruktion og ka-
rakteristik. Desuden er der endnu en enkelt sekundær eller rettere tertiær fase, meta-
kognition, som indgår under den sekundære fase karakteristik. Denne fase optræder 
ikke i det foregående element.  
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De to sekundære faser rekonstruktion og karakteristik adskiller sig konversations-
strukturelt fra hinanden ved at rekonstruktionsfasen udvikles i form af extension og 
cirkumstantion af taletrækkene, mens der i karakteristikken også indgår en række 
elaborerende faser. Dette skyldes at rekonstruktionsfasen især har til formål at få ele-
verne til nævne (genfortælle, opremse) tekstens personer og begivenheder, mens ka-
rakteristikken især – som det vistes i analysen af Theme og Transitivity – er identi-
ficerende og attribuerende.  Hovedpersonernes karakteregenskaber bliver resultatet af 
en række tekstiagttagelser. Dvs. på baggrund af iagttagelser i teksten kan vi sige: 
’Han er konfliktsky’, f.eks.   
   
Eksempel på rekonstruktion: Expansion: extension og enhancement. (Time 3, 165- 
170): 
 
K1 
 
DK11 
DK1+2 
 
K21 
K2+2 
K2+3 
K2x4 
K11 
K1+2 
K1x3 
ch 
K21 
 
K2x2 
 
K2/K2x3 
fg 
K1 
(cf) 

165 
 
166 
166 
 
167 
167 
167 
167 
168 
168 
168 
 
169 
 
169 
 
169 
 
170 
 

L 
 
L 
L 
 
E 
E 
E 
E 
L 
L 
L 
 
E 
 
E 
 
L 
E 
L 
 

Det arbejde[[de skal lave]] det er noget med nogle tømmerstokke[[som er 
vigtige]] 
Hvad er det for et arbejde de skal foretage sig 
og hvorfor kommer der overhovedet en historie ud af det her med at save 
træ op?  
Doktoren vil gerne have tømmeret 
og Dick synes det er at stjæle 
men han  er ligeglad med om det er, 
han mener bare, at der er ikke nogen der vil savne det alligevel. 
Han har noget tømmer liggende på sin grund [[som han synes er hans ret]] 
Han skal ikke selv save det op… 
Det er ikke doktorarbejde måske? 
 
Dick skylder ham nogen penge for at han har helbredt hans kone 
så… 
Jeg tror det er bare noget[[ han finder på]] for at han ikke vil sige til 
konen… 
…hvad grunden er? 
Ja for at… 
Ja det er nok rigtigt at man kan overveje, om det egentlig er sandt. 

 
Eksempel på karakteristik med strukturen: Afstandslukning, tekstcitat, DK1 + elev-
svar der elaborerer (=) (Time 3, 136-153 og 242- 267): 
 
K2 
K1 
(cf) 
DK1 
K2 
(clfyrq) 
DK1 
(rclfyrq) 
K2 
K11 
 
K1+2 
K1x3 
clue 
K21 

136 
137 
 
138 
139 
 
140 
 
141 
142 
 
142 
142 
 
143 

E 
L 
 
L 
E 
 
L 
 
E 
L 
 
L 
L 
 
E 

Den der Tabeshaw han taler det der indianersprog 
ja. 
 
Har det nogen betydning i historien? 
Ja, jeg ved ikke hvad du mener med betydning? 
 
Ja spiller det nogen rolle? 
 
Han forstår jo ikke helt, hvad det er det der skænderi handler om. 
Ja, så det har en betydning det der 
om man er med i sproget der eller ej, ikke også? 
og det betyder også noget for læseren, 
for vi får jo også noget med at det bliver sagt på et sprog. 
 
Vi får at vide  at ham der Dick Boulton han er halvblods 
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K2+2 
K1 
(ch) 
K1 
rch 
DK1 
DK1 
(rph) 
K2 
DK1 
K21 
K2=2 
K2+3 
 
K11 
(cf) 
K1=2 
 
K2 
K1 
(cf 

143 
144 
 
145 
 
146 
147 
 
148 
149 
150 
150 
150 
 
151 
 
151 
 
152 
153 

E 
L 
 
E 
 
L 
L 
 
E 
L 
E 
E 
E 
 
L 
 
L 
 
E 
L 
 

og mange af farmerne egentlig tror han er hvid, ikke? 
Ja og det betyder åbenbart noget 
 
Ikke for indianerne 
 
Hvordan vil du begrunde det med… 
Hvordan kan du se at det betyder noget for farmerne? 
 
Fordi de nok ser ned på indianerne 
Hvordan kan du se det på det her? 
Det ved jeg ikke… 
der står så at mange af farmerne mener, at han er hvid, ikke? 
og det må jo have et eller andet at sige, end hvis han havde været 
indianer, ikke? 
Ja, ellers havde de været ligeglade. 
 
Hvis det det ikke betød noget,  
kunne han ligeså godt være det ene som det andet. 
De mener at han er nok hvid 
Det ville være bedre, ja. 
 

 
K11 
K“2 
 
A2 
K1+2 
K1+3 
K1“3 
 
DK11 
DK1+2 
K21 
K1 
cf 
K2x2 
(cont) 
K11f 
K1+2 
DK1 
K2 
K1f 
(nom) 
K2 
K11f 
DK1 
ch 
K21 
K2+2 
K11f 
(cf) 
K1+2 
K1+3 
K1”4 
 

242 
242 
 
243 
244 
244 
244 
 
245 
245 
244 
245 
 
244 
 
245 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
251 
 
252 
252 
253 
 
254 
254 
 
 

L 
L 
 
L 
L 
L 
L 
 
L 
L 
E 
L 
 
E 
 
L 
L 
L 
E 
L 
L 
Ole 
L 
L 
 
E 
E 
L 
 
L 
L 
L 
L 

Nu fastslog Carsten lige før, at når han sagde  
”Hvis du mener det er stjålet” 
så er det for at beskytte sig selv, 
men prøv at se,  
det fortsætter han noget med: 
Så siger lægen altså  
”O.K. Hvis du mener tømmeret er stjålet, kan du godt tage jeres ting 
… og skrubbe af!” 
Hvad er det for en side vi ser her  
og den måde [[han siger det på]]? 
Han kan simpelthen ikke klare mere 
Han kan ikke klare mere, nej… 
 
så derfor bliver han nødt til at bede dem om at skrubbe af 
 
Ja, før var det ’gå’ 
nu er det ’skrubbe af’ 
Hvad viser forskellen? 
Jamen han bliver mere aggressiv 
Ja, han kan slet ikke klare det her 
Ole? 
Han går nærmest i panik over det 
Ja, og så prøver den anden så at sige  ”Hør nu doktor” 
Det kunne jo være han skulle have haft penge for det i stedet? 
 
Der er han jo blevet trængt op i en krog 
og så bliver han mere grov 
Det gør han helt klart 
 
og nu det bliver sætningerne også 
og så reagerer han ved at sige  
”Hvis du kalder mig doktor en gang til, skal jeg slå dine hjørnetænder 
ned i halsen på dig.” 
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K1+4 
DK11 
DK1=2 
(nom 
K21 
K2+2 
K2x3 
DK1 
ch 
(nom) 
K21 
K2”2 
K2=3 
K2+4 
K2x5 
K2+6 
K1/K2=7 
DK11 
K1f 
cont 
DK11 
(cont.) 
DK1=2 
DK1+3 
DK1+4 
DK1+5 
(nom) 
K21 
K2=2 
 
 
A2f 
 
check 
K11 
K1”2 
K1+3 
(clue) 
 
K1”5 
K1=6 

254 
255 
255 
256 
257 
257 
257 
258 
 
259 
260 
260 
260 
260 
260 
260 
261 
262 
261 
 
262 
 
262 
262 
262 
262 
263 
264 
264 
 
 
265 
 
266 
267 
267 
267 
 
 
267 
267 

L 
L 
 
 
Georg 
Georg 
Georg 
L 
 
L 
Kirsten 
Kirsten 
Kirsten 
Kirsten 
Kirsten 
Kirsten 
L 
L 
L 
 
L 
 
L 
L 
L 
L 
L 
Adam 
Adam 
 
 
L 
 
L 
L 
L 
L 
 
 
L 
L 

Det er måske noget mærkelig noget at reagere på 
men hvorfor bliver han knotten over at blive kaldt doktor? 
Det plejer han jo at blive kaldt 
Gavin? 
Før var han sur over det 
men nu er der slet ikke noget 
så nu skal de bare se at skrubbe af 
Ja, ligger der mere i det end en aggression over at blive kaldt doktor, 
end han end han er sur over det og vil have dem til at gå? 
Kirsten? 
Han bliver ved med at sige til ham 
’jamen prøv nu at høre her læge 
Det virker som om, han skulle lade som om han ser op til ham 
men i virkeligheden så betød det ikke noget rigtigt for ham 
så det er provokerende at blive ved med at nævne hans navn. 
Han bliver ved med at nævne hans navn. 
Ja, han er fræk samtidig med at han viser respekt. 
Der er også noget i Dicks måde at behandle ham på 
Det var fint set!  
 
som gør at doktoren har vanskeligheder ved at reagere rigtig fornuf-
tigt på det. 
Han bliver vist stor respekt på en måde 
men han bliver provokeret på en anden måde samtidig 
og så reagerer han yderligere aggressivt på det 
og så får vi umiddelbart herefter en beskrivelse af Dick. 
Adam? 
Ham Dick han er stor 
og han kan sagtens klare ham 
 
Metakognition 
Ja, prøv at bemærk den måde Hemingway har skrevet det her på 
Det ser enormt enkelt ud, ikke? 
Vi  har nogle korte sætninger 
”Dick var stor. Han vidste godt hvor stor han var”. 
Men hvis vi nu sammenkæder dem 
<<som vi nu gør, når vi sidder og kikker på det>> 
så får vi alligevel dannet et billede af både hans selvbevidsthed og 
hele situationen, som står meget skarpt:  
”Han kunne godt lide slagsmål. Han nød det her”. 
Han nyder den her provokation [[han er i gang med]] 

 
En tertiær fase under den sekundære fase karakteristik optræder her i tekstlæsnings-
elementet i forlængelse af en række stilladserende sekvenser. Læreren gør her op-
mærksom på hvorledes karakteriseringsstrategien foregår. Det er naturligvis ikke til 
at læse ud af denne fase, om eleverne forstår hvad der bliver sagt her. Men i det ef-
terfølgende forløb bliver den modellerende form for stilladsering i hvert fald imiteret af 
de elever, der deltager i samtalen. ’Sammenkædningen” er en rekontekstualise-
ringsproces, som for nogle elever er en vanskelig øvelse. Spørgsmålet er om dette er 
en metafunktionsfase eller det er lærerens kommentar til egne iagttagelser. Hvis vi 
skal karakterisere tenor i denne fase er afstanden til eleverne øget idet den sproglige 
åbenhed, der karakteriserede første element her er erstattet af et sprog, der knytter 
sig til den rutinerede litteraturanalytiker: ”dannet et billede både af hans selvbevidst-



                   Den interpersonelle dimension: Dinas SPIF 
___________________________________________________________________________ 
                    

 

 

383

hed og hele situationen, som står meget skarpt.” Her er det dialogiske engagement 
erstattet af en monologisk autoritet. Såvel Graduation (meget) som Appreciation 
(skarpt) vurderer Hemingways tekst som enkel, men skarp, en vurdering, som ele-
verne ikke har haft nogen indflydelse på. Dvs. Hierarkiet er ikke så afdæmpet, som 
tilfældet var i første element. Læreren vælger at sige ’vi’ og forventer derfor at syns-
punktet er dækkende for klassefællesskabet. Når endelig Engagement er involveret 
fungerer dette ikke dialogisk i forhold til teksten som åbent diskussionsfelt, idet ek-
semplerne alle indgår i DK1 spørgsmål.  
 
Men det vigtigste formål med denne – enestående – fase er, at læreren hæver analy-
seniveauet fra en etisk diskussion om hovedpersonernes moralske adfærd og indbyr-
des relationer (Judgement) til en æstetisk diskussion om litterær tekstkonstruktion 
(Appreciation). 
Eksemplerne på dette ’løft’ er sjælden i forløbet. En af eleverne anvender i følgende 
uddrag ordet ’symbolsk’, igen for at karakterisere teksten som konstruktion. Appre-
ciation-værdier er sjældne i  tekstualiseringselementet, idet de ud over de nævnte 
eksempler kun vælges, når Dina roser elevernes indlæg. 
   
Her er det også den professionelle tekstlæser der leder eleverne igennem teksten. 
Elevernes input danner baggrund for elaboration og formuleringen af en mere klassifi-
cerende form for karakteristik (Time 3, 282-305). 
 
DK1 
K21 
K2x2 
K11 
fg 
K1+2 
K1=3 
K1x4 
K1x5 
K1=6 
 
K1f 
(cf) 
K1=7 
K1f 
cf 
K1=8 
 
K1x9 
 
K11f 
K1+2 
K1=3 
K1+4 
K1x5 
 
K1x6 
K1=7 
 

282 
283 
283 
284 
284 
284 
284 
284 
284 
285 
 
286 
 
287 
288 
 
289 
 
289 
 
290 
290 
290 
290 
290 
 
290 
290 
 

L 
E 
E 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
Simon 
 
L 
 
Simon 
L 
 
Louise 
 
Louise 
 
L 
L 
L 
L 
L 
 
L 
L 

Hvad ender det med? 
Det ender jo med, at han selv bliver nødt til at gå 
fordi de ikke gider høre på hans trussel, det gør de ikke 
Ja, de tror ikke på det 
Det vil sige at han… 
og det viser også at bagved er han frustreret også 
Han går med en ryg   
så han vil rigtig markere at han er vred 
for han kan simpelthen ikke komme af med sin vrede. 
Det er også symbolsk, det der med at han går 
mens  de andre står tilbage. 
Ja 
 
Det viser at han har tabt på en eller anden måde 
Ja. 
 
Ja det viser jo direkte at han  overgiver sig 
 
hvis man tager ligesom en krig, ikke også? 
Hvor den[[der ikke klarer sig]] trækker sig tilbage 
De må trække sig tilbage 
Det er det samme her, 
Han har tabt her til sidst 
og han har tabt kampen tidligere 
for han har tabt kampen om tømmeret i en vis forstand også, ikke? 
for det gik ikke i orden. 
så vi er ført ind i en sammenhæng med doktoren som afslører nogle tab 
for ham og samtidig nogle frustrationer. 
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DK1 
K2 
K2 
K1 
DK1 
ch 
K21 
K2+2 
K2x3 
K1 
DK1 
K21 
 
K2=2 
K2”3 
K2+4 
K2+5 
K1 
cf 
K2 
K11 
K1=2 
rpt 

295 
296 
297 
298 
299 
 
300 
300 
300 
301 
302 
303 
 
303 
303 
303 
303 
304 
 
305 
305 
305 
305 

L 
EE 
EE 
L 
L 
 
Carsten 
Carsten 
Carsten 
L 
L 
Sofie 
 
Sofie 
Sofie 
Sofie 
Sofie 
L 
 
E 
L 
L 
L 

Er han en autoritet over for de her personer? 
Ja 
Nej 
Han har en position som gør at han er en autoritet i og for sig, ikke? 
Men fungerer han også som autoritet i den her sammenhæng?  
Mener I det? 
Nej det gør han ikke 
men derfor kan man jo ikke kalde ham svag, 
for han ved jo godt, at han ikke har en chance. 
Jeg mener heller ikke at de måske vil falde på ham 
men ’svag’ kan måske forstås på en lidt udvidet måde…? 
Altså også det der med nu har han to gange været svag, synes 
jeg 
Han er også meget.. man kan også bare kalde det ’venlig’ måske 
Han ”smækkede døren”  
og siger straks undskyld, undskyld, undskyld 
og det virker som om, han han er sådan lidt skrøbelig 
Ja 
 
Han er konfliktsky. 
Konfliktsky 
Det er et præcist ord for det 
Han er helt klart konfliktsky 

 
DK1 og dernæst et K2 talekompleks der består af en karakteristik (=) med et citat (”) 
og et par ekstensioner som begrundelse. Det vil sige at disse extensions ikke kun kan 
bestemmes serielt, fordi elevens taletræk har alt det sagte (foruden strukturen på ar-
gumentationsformen) at tale ’ud fra’. Men her elaborerer eleven diskussionen omkring 
karaktertrækket ’svag’ og finder et andet ord. Det samme stilladserer Dina en anden 
elev til at gøre. Ikke svag, men ’konfliktsky’ bliver det ’rigtige’ træk. Selv om Dina 
lægger spørgsmålet vedr. hovedpersonens autoritet til debat (’Mener I det’) er det 
ikke et K2 spørgsmål, men snarere et ledende spørgsmål (DK1) evt. en ch som fore-
slået. 
Valg af Appraisal viser at karakteriseringsprojektet går ud på at stilladsere elevernes 
evne til at slutte sig til hovedpersonernes følelser via en beskrivelse af deres adfærd 
eller omvendt; dernæst hæfter de en social adfærdskategori på den pågældende per-
son. Logikken i stilladseringsprocessen er  
 
A (Affect) ∧ B (Judgement) eller omvendt B ∧ A 
 
Han er vred, så han truer de andre 
Han er trængt op i en krog og så bliver han grov 
Han er svag, så han går sin vej i vrede 
 
Engagement i dette faseudsnit har til formål at lede og styre og motivere (udfordre) 
eleverne, men det er yderst økonomisk anvendt, dvs. ikke så ’forhandlingsorienteret’ 
som første element var. Her sker der en stilladsering, ikke blot af en faglig disciplin 
som metode, men med rekontekstualiserende argumentation for social adfærd. Men 
som stilladsering af litterær tekstanalyse er det først og fremmest Affect- og Judge-
ment-kategorier der er involveret, mens det teoretiske domæne som i højere grad 
ville involvere Appreciation-kategorier i arbejdet med teksten som konstruktion endnu 
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er svagt berørt.675 End ikke fortælletekniske begreber eller anden form for metasprog 
er inddraget. 
 
 
14.4  Resumé af analysen af Conversation Structure og Appraisal 
 
Det gælder generelt for Dinas valg af resurser som involverer APPRAISAL, at disse i 
ret stor udstrækning imiteres af de elever, der deltager i samtalen. Det betyder, at 
selv om klassesamtalen tilsyneladende er et åbent sted for udveksling af synspunkter 
og informationer, er det dog lærerens vinkling af det instruktionelle felt som, på trods 
af lærerens engagerede dialogiske form, bliver altdominerende. Denne vinkling af 
stoffet sker på tre fronter, dels – i refleksionsfaserne - i en drejning mod en kontek-
stuel (og ikke en tekstuel) forståelsesudveksling, dels generelt i en drejning af fokus 
mod forståelse af tekster og tekstproduktion som fiktion.  Og endelig  - specifikt i fa-
serne faglig procedure - er lærerens vinkling af området skriftlig fremstilling, en vink-
ling, der bygger på formodningen om at udvikling af receptive tekstuelle færdigheder 
automatisk udvikler produktive færdigheder (Dvs. hvis du er en god tekstlæser, er du 
også en god skribent). Effekten er en drejning væk fra arbejdet med og iagttagelser af 
tekstproduktion mod arbejdet med udvikling af værktøjer i receptivt øjemed (fortæl-
leteknik f.eks.). 
 
Den første drejning betyder, at tekstforståelsen baseres på den forestilling, at ele-
verne selv, på egen hånd, når situationen opstår, kan reflektere sig frem til en fælles 
viden om genrer, deres formål og funktion og dernæst umiddelbart selv producere 
tekster på dette vidensgrundlag.  (Dette er især karakteristisk for faserne faglig pro-
cedure). Denne viden om tekster formodes at ligge som almen, kulturel forforståelse 
hos såvel lærer som elever, der så blot skal aktiveres og tilpasses den konkrete sam-
menhæng. Analysen af det skriftlige element i Dinas SPIF vil vise, at denne formod-
ning om elevernes forforståelse og dermed formodning om elevernes forudsætninger 
for at kunne såvel genkende som realisere de regler, der er særligt privilegerede i det 
gymnasiale danskfag676  kun delvis er dækkende for den pågældende elevgruppe, li-
gesom den også kun er delvis dækkende for læreren. 
 
2. ENGAGEMENT er markant involveret i faglig metode men næsten fraværende i 
tekstlæsningselementet. Det interaktive rum er i dette element markant åbent, næ-
sten på grænsen til det flydende, hvorfor analysen også hvad angår den interperso-
nelle metafunktion må karakterisere elementet som meget svagt klassificeret og ind-
rammet (Bernstein 1990). 
 
3. APPRECIATION og JUDGEMENT  er ikke særligt fremtrædende i faglig metode, men 
systemerne er stærkt involveret i stilladseringen af den faglige disciplin litterær ka-
rakteristik som involverer faserne rekonstruktion  og karakteristik, idet eleverne, med 
udgangspunkt i en rekontekstualisering, øves i at argumentere for fiktive personers 
moralske og etiske adfærd på baggrund af en konstruktion af deres karakteregenska-
ber. Denne karakteristik involverer JUDGEMENT med hensyn til de fiktive personer, og 

                                    
675 Dette var akkurat resultatet af den australske forskning der udsprang af DSP-projektet i 
1990erne.  
676 Bernstein 1990 og Macken-Horarik 1996, jfr. begrebet læringsdomæne  i kapitel 2. 
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den rigtige/forkerte tekstudlægning involverer dernæst APPRECIATION i form af læ-
rerens vurdering af elevernes udsagn om teksten. 
 
Arbejdet med karakteristik finder ikke sted på baggrund af de produktive/receptive 
metodiske redskaber, der har været omtalt i elementet faglig metode.  
 
4. Analysen af Conversation Structure viser en markant forskel i rollefordelingen i de 
to elementer, idet Dinas rolle i faglig metode som K1/DK1/A2 er afdæmpet og i lange 
taletrækssekvenser erstattet af K2, mens rollen som K1/DK1/A2 i elementet tekstlæs-
ning gennemføres markant  og følger karakteristiske synoptiske strukturer. 
 
Inden den multifunktionelle analyse af  det mundtlige element, Dinas SPIF, afsluttes, 
vil jeg også se nærmere på Time 2, som er den time, hvor eleverne får den skriftlige 
opgave tilbage, og hvor samtalen indeholder en konkret diskussion om de aktuelle 
vurderingskriterier. Dette følgende kapitel afslutter dermed analysen af det mundtige 
element. 
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     Faglig procedure: Time 2 
    ”Hvordan får man 11?” 
 
 
 
15.1 Indledning 
 
Ligesom enhver anden genre har også en curriculumgenre sit formål og sin struktur. I 
Time 2 er lærermonologens generiske struktur dog ikke så let at beskrive. Det skyl-
des, at to spørgsmål bliver besvaret på én gang: Dels i begyndelsen af timen (Hvad 
gør man for at få 11) og – sandsynligvis – spørgsmålet ’hvordan gik det med besva-
relserne af opgaven’. Dvs. Der er tilsvarende to genrer på spil, som flettes ind i hinan-
den: dels en procedure (Hvad gør jeg for at skrive en god opgave, hvad skal der til, 
hvor henter jeg hjælp osv.) og rapporten om den afleverede opgave. At de to genrer 
blandes sammen i lærermonologen, er en konsekvens af den aktuelle kontaktzone, 
hvor det her tydeligst i genren demonstreres, at der eksisterer to divergerende formål 
i kontaktzonen. Disse to formål vil altid være til stede i en kontaktzone som denne, 
men det er karakteristisk – i modsætning til de australske SPIF, at de i Dinas SPIF 
giver sig udtryk eksplicit, her på baggrund af en netop overstået tilbagelevering af 
besvarelser og læsningen af lærerens feedback.   
 
Den lange faglig procedure-fase i Dinas SPIF time 2 er en lærermonolog, der udvikler 
sig genremæssigt som en procedure. Overskriften er ’Hvordan får man 11 i stedet for 
7’, og Dina gennemgår en række af de ’ingredienser’ der skal til for at en besvarelse 
kan blive god. Dvs. ’kagen’ bliver aldrig bagt, fordi en stor del af proceduren om-
handler de ingredienser, man ikke skal blande i dejen. Proceduren bliver derfor i lange 
passager en negativ procedure, som påpeger, hvad eleverne ikke skal. Positivt bliver 
proceduren formuleret således at de ting, der skal ’med,’ bliver udtrykt i meget ge-
nerel og ubestemt form: ’Opbygningen’ er ’vigtig’, ’stilen’ er ’vigtig’, ’genren’ er ’vig-
tig’. Der konkretiseres aldrig med hensyn til den/de aktuelle situationskontekst(er), 
der kunne være tale om at arbejde med. 
 
 
15.2: Theme og Information Structure:  Faglig procedure: time 2 
 
Udviklingsmetoden i denne Faglige procedure  bærer præg af en associativ tanke-
række. Selv om der er tale om en monolog, stort set uden afbrydelser før til allersidst, 
er monologen tilsyneladende opstået spontant og er ikke forberedt af læreren. Den er 
egentlig ikke bygget op eller udviklet omkring nogle centrale emner. Tekstens ’nye’ 
information befinder sig stort set i Rheme og udvikles ikke i særlig grad. Det vil sige 

Kapitel 15 
 



Multifunktionelle analyser 
___________________________________________________________________________ 

388 

at dét, der kunne være et opsummerende Point bliver en gentagelse af enkelte af de 
nævnte områder.  
 
Indholdsmæssige og formelle områder får heller ikke hver sin plads at udvikle sig på, 
men flettes lidt tilfældigt ind i hinanden. 
Årsagen til dette er igen, at informationerne formuleres meget generelt, også når det 
gælder de ekspanderende eksempler. Der arbejdes f.eks. på intet tidspunkt med et 
konkret stykke tekst som illustration af det sagte, og som der så kunne konkluderes 
på.  Et typisk afsnit af fasen fordeler sig på Thema – Nyt således: 
 
Umarkeret Theme:    Umarkeret New 
der           besvarelsen af opgaven 
man           anvisningerne 
der           i de forskellige typer opgaver  bestemte krav 
I den her         en beskrivelse 
            konkrete detaljer 
            levendegøre noget 
I udformningen      beskrivelse af noget 
            vise noget 
            synliggøre  
I            detaljer 
Mange af jer        indbyggede beretninger 
nogle          beskrive hvordan nogle tér sig 
man           forskellige ting 
            personen 
            et billede  
det           forskelligartet 
 
Lidt senere i fasen gentages enkelte nyheder 
 
umarkeret Theme     umarkeret New 
der           opbygningen 
            stil 
            sikre i  genre 
der           eget sprog 
der           sprogkorrekthed 
 
Det er naturligvis ikke sådan, at en spontan lærermonolog skal kunne udvikles som en 
reflekteret skriftlig rapport om stilskrivning. Men da udviklingsmetoden er en proce-
dures, skulle det dog være muligt at se, på hvilken måde man som elev kunne nå 
frem til procedurens mål: En ’god’ skriftlig opgavebesvarelse. 
 
 
15.3 Transitivity 
 
De mange relationelle processer er med til at utydeliggøre såvel rapporten som in-
struktionen. Det understreges af de tilknyttede participanter. Der sker ikke nogen 
form for klassificering af de overordnede fagudtryk, som ’udformning’, ’opbygning’, 
’stil’, ’genre.’ De bliver brugt til at definere eller beskrive skrivesituationer, hvor man 
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f.eks. skriver kortfattet, og hvor informationsmængden er bestemt af konteksten. Det 
bliver derfor oftest i negativ form at skrivesituationerne beskrives, og Dina undgår 
derved at instruere i, hvordan man fylder information i sin tekst.  
Existentiel processes: participants: Existent: ’rigtige fejl’. ’en masse andre forskellige 
ting’, ’sådan noget som opbygning af opgaver’, ’nogle mangler’, ’et forarbejde’, ’en vis 
mængde ord’  
 
Sprogbrug både hos lærer og elever: ’Der er noget med’, som indleder alverdens ting 
og dermed reducerer de sproglige muligheder for at fokusere klart på det emne eller 
den problematik, der skal skabes interesse omkring. 
 
Relationel (attributive) processes: participants: Attribute: ’noget med en sætningsop-
bygning’, ’et vigtigt mål’,  
Relationel (possessive) processes: participants: Possessive: ’noget med nogle formu-
leringer’, ’nogen substans’ 
Ved materielle processer: Brug af Range (inkorporativer) er påfaldende (i stedet for 
Goal,  skabe ’forbindelse’, bruge ’udtryk’,  ’få noget hjælp’.  
 
Attributives er hyppige participants (vigtig, dårligt, forkert, kort, ligegyldigt, mindre 
heldigt, tyndt, større, mere udviklet, svært, forskelligartet, let, en god ting, ’så klar en 
form som det overhovedet er muligt.’ 
 
Man kan opsummere hvad læreren udtrykker om en god hhv. mindre god opgavebe-
svarelse i to kolonner: 
 
 
mindre god besvarelse      god besvarelse 
 
mange fejl            besvarelsen af opgaven (=fulgt anvisninger) 
ikke hænger rigtig sammen      opgavetype (krav) 
               beskrivelse (= konkrete detaljer, levendegøre   
               noget =mange detaljer 
               en vis mængde ord i omgang og i sving 
ikke siger ret meget        større og mere udviklet 
bliver for tynd          længde (punkt 14 gør det ikke) 
ord der ligner hinanden       forbindelsesord (se Skrivehåndbogen) 
ikke nogen struktur         man kan få sin tankegang til at  
det er bygget ens op        hænge sammen 
meget lille ordforråd        brug af synonymordbog 
dobbelt konfekt          klarhed 
               personligt sprog 
Tabel 34  Summative opgavevurderinger 
 
Eksperientielt er disse kriterier udtrykt i form af processer og participanter, som er 
tomme; brugen af inkorporation er et godt eksempel på at indholdet i henvisningerne 
er uidentificerbart. Det er ikke umiddelbart klart, hvad et personligt sprog er (der 
gives ikke eksempler), ligesom de ord, der er valgt til at beskrive tekstsammenhæng 
er tomme for betydning, selv om de måske interpersonelt har en positiv ladning, 
f.eks. ordet ’sammenhæng’ eller ’klarhed’. 
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Konklusion på analysen er, at klassifikationen i time 2’s procedure er meget svag 
(Bernstein 1975). De enkelte indholdsmæssige kategorier står ikke skarpt og klart: 
Det er ’klart’ nok at en opgavebesvarelse skal hænge sammen, men der er mange 
former for sammenhæng. F.eks. vil en række imperativer som indledende alle sætnin-
ger i en kageopskrift signalere både en sammenhæng og en tekstuel udvikling, men 
det er ikke det, der menes her. Hvad der menes er helt uklart.  
Ligeledes er den pædagogiske rammesætning (forholdet mellem lærer og undervis-
ningens indhold, jfr. Bernstein 1975)) også meget svag. I time 2 næsten udvisker 
læreren, via massive metaforiske, interpersonelle valg, sin rolle som eksperten på un-
dervisningsområdet skriftlig fremstilling. Den meget venlige og forsigtige udtryksform 
er sikkert valgt, fordi det er en af de første opgaver, eleverne har fået tilbage. Men 
det, som derfor kan forbavse, er, at karaktergivning og feedback til skriftlige opgaver 
til gengæld udtrykker en klar og skarp rammesætning: Her skilles fårene fra bukkene 
i form af en differencieret karaktergivning og kommentarer. Dette vender vi tilbage til 
i kapitel 17 om feedback.  
 
 
15.4 Analyse af APPRAISAL: time 2 
 
Med hensyn til valg af APPRAISAL-kategorier er det især ENGAGEMENT og 
GRADUATION, der karakteriserer Dinas udtryksform. Denne er overordentlig modali-
seret, hvilket her vel ikke så meget signalerer usikkerhed, som ønsket om at være 
overordentlig forsigtig med at udtrykke sig for klart (og bombastisk) om hvad en op-
gave går ud på. Eksemplet er noteret med rødt i Theme:  
 
1   det er SANDELIG IKKE LET [[AT SVARE 

HELT KONKRET PÅ, [[hvordan 
man får 11. ]]]] 

 
 
10 dels 

struc 
 er der  SELVFØLGELIG FØRST OG 

FREMMEST BESVARELSEN AF 
OPGAVEN  
 

  om man har fulgt ANVISNINGERNE FOR DET 
FØRSTE, ikke? 

11 Så 
struc 

 er der  I DE FORSKELLIGE  TYPER 
OPGAVER OGSÅ BESTEMTE 
KRAV. 

12   I den her var  der tale om [[at I skulle lave EN 
BESKRIVELSE // hvor I også 
skulle komme ind på  KONKRETE 
DETALJER  og skulle 
LEVENDEGØRE NOGET]](…) 

 
De ’bestemte krav’ til opgavetypen forklares med at eleverne ’også skulle komme ind 
på konkrete detaljer og skulle levendegøre noget’. I genrepædagogikken ville den op-
gavetype, der krævedes her vel være en character sketch, men hvordan en sådan 
levendegøres, udvikles ikke nærmere. ’Noget’ skal levendegøres. 
Dog elaborerer Dina ved at give eksempler fra nogle af besvarelserne. Der er stadig-
væk tale om meget vege og upræcise retningslinjer. Hvad vil det sige at nogle elever 
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har lavet ’sådan små’ beretninger’ eller at de har beskrevet ’hvordan personerne lige-
som tér sig’ og ’gør forskellige ting’. ’få tegnet et billede af personen’.  
De interpersonelle markører signalerer muligvis lærerens uvilje mod at vise én løsning 
på opgaven (’det er én af de måder’ siges det, men der nævnes eller vises ikke andre 
måder) , og dermed bliver forklaringen meget vævende og uklar. Måske vil Dina heller 
ikke fremhæve én elev på andres bekostning, eller også tænker hun slet ikke over den 
mulighed at gøre akkurat det, som hun beder eleverne om: AT VISE, Synliggøre, hvad 
det er, opgaven går ud på, og hvilke strategier, eleverne skal vælge for at løse opga-
ven tilfredsstillende.  
Læreren fremtræder her ikke som eksperten, der ved, hvad en beskrivelse er, og hun 
benytter heller ikke elevernes ekspertise, selvom nogle vel har vist sig at løse opga-
ven ’rigtigt’.  
 
18   Mange af jer har lavet sådan SMÅ INDBYGGEDE 

BERETNINGER OM [[ HVORDAN 
PERSONERNE DE VAR]], 

19 og 
struc 

 nogle anskueliggør det ved at BESKRIVE [[HVORDAN 
PERSONERNE LIGESOM TÉR SIG 
og  [[ HVORDAN vedkommende 
GØR FORSKELLIGE TING]]]] 

 (x)   
20 sådan så 

struc 
 man kan SE PERSONEN FOR SIG  

 og   få TEGNET ET BILLEDE AF PERSONEN. 
21 Og 

struc 
 det  er [[EN AF DE MÅDER man kan LAVE 

DEN HER BERETNING PÅ, TAGE 
FAT på den på,]] // nemlig VED 
AT DE FÅR SYNLIGGJORT NOGET 
VED OM DEN PERSON [[der betød 
så meget for jer]]. 

 
Den analyserede fase er næsten en ren monolog, bortset fra et par elevindslag til 
sidst. Læreren fremstiller sin rolle som den der nok er vejlederen, men som også ved 
at en skriftlig opgave skal være klar, sammenhængende og besvaret. Den omtalte 
opgave er en beskrivelse, og kravene er her, at eleverne skal  formulere sig i konkrete 
detaljer, der levende- og synliggør en person. Der gives ikke nogen eksempler på, 
hvordan sådan en tekst kan se ud. Hverken fra andre elevtekster eller f.eks. fra skøn-
litteratur. I sin korte introduktion til opgaven677 fik eleverne at vide, at det var en god 
idé at skrive om et familiemedlem. Det tror jeg Dina siden har fortrudt, men hun for-
søger her i sin monolog at krybe lidt uden om i højt modaliserede vendinger.  
 
 Og 

struc 
 det  kunne jo være [[en person //som I FAKTISK 

KENDTE GODT]], 
   det  kan også 

være 
[[en person //som I har været I 
BERØRING MED]]. 

   Selvom det 
var ikke en 
person [[I 
har kendt]], 

så kunne det 
for eksempel 
have været, 

det kunne have været EN 
PERSON SOM GHANDI  for ek-
sempel  

   som har gjort et dybt indtryk på jer gennem 

                                    
677 Denne er ikke en del af det observerede SPIF 
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hans filosofi om fred, 
 eller 

struc 
 det kunne have 

været 
MUSIKERE 

 og 
struc 

 det kunne være ANDRE, 

 og 
struc 

 det var 
PRÆCIS 

 [[ hvad vi talte om inden]], 

 at 
struc 

 det det 
BEHØVEDE 
ikke være  

 [[EN PERSON SOM MAN HAVDE 
DAGLIG KONTAKT MED ]], 

 men 
struc 

 det KUNNE GODT 
VÆRE 

det. 

 
De mange modalverber er i datid, fordi opgaven nu er overstået, bedømt etc., men 
den er forhåbentlig ikke første og sidste ’beskrivelses-opgave? I et senere afsnit ud-
dyber Dina faktisk det vanskelige i at ’se’ (og dermed beskrive) et nært familiemed-
lem. 
Læreren positionerer sig selv – ikke som dommer – men som den, der godt forstår at 
stilkommentarer kan være ’stødende’ og ’ubehagelige’, og at hun oven i købet kan 
tage fejl, hvorfor der åbnes mulighed for at tale om det! Dina henviser – som ydre 
autoritet – til skrivehåndbogen, som eleverne henvises til som selvstudium. De har 
ikke bogen fremme under monologen. Dinas høje modalitetsgrad er udtryk for hendes 
åbenhed og vilje til at udveksle synspunkter med eleverne. Dog er der ét område, der 
må accepteres, ser det ud til, og det er spørgsmålet om sprogkorrekthed. Skift i valg 
af interpersonelle markører – i forhold til personvalget ovenfor – er tydelig, selv om 
tonen stadigvæk er meget forsigtig og afdæmpet. Den negative procedure, men sta-
digvæk meget generelt og ukonkret i sin strategi er karakteristisk her: ” (hænger) 
ikke rigtigt sammen” (=mangler struktur), ”også mindre heldigt”(= dårligt) , ”større 
og mere udviklet” (opgaven løst rigtigt), ”ikke (siger) ret meget” (mangler indhold) 
”så at sige for tyndt” (= mangler indhold), ”sådan (ord) der hele tiden (ligner hinan-
den)”(= mangler variation), ”(må) man prøve at få det udviklet efterhånden (= I skal 
arbejde med form og indhold). den negative procedureform demonstrerer nok det re-
gulative registers dominans i forhold til det instruktionelle, idet det instruktionelle 
’indhold’ stort set er tomt. det regulative registers funktion må dermed være at regu-
lere elevernes reaktion på de karakterer og kommentarer, de nu har fået og ikke at 
regulere deres fremtidige skriveproces i form af en konkret procedure. I stedet får 
eleverne meddelt, at der er en grund til den karakter, de har fået. ’Noget’ trækker ned 
og ’noget’ trækker op. I følgende eksempel indgår antydningsvist flere valg af 
Appraisal-kategorier, som udtrykker de grundlæggende vurderingskriterier. Jeg 
skriver ’antydningsvist’, fordi der naturligvis her er tale om kriterier og ikke egentlige 
vurderinger af elever/tekster. Som det ses hænger forståelsen af sammenhængen 
mellem en god opbygning [Appreciation.composition] sammen med elevens evner 
[Judgement.capacity]. Dette er der måske ikke noget mærkeligt i, idet disse forhold jo 
nok hænger sammen generelt set. Men det ser ud til, at denne generelle sammen-
hæng gør, at det pædagogiske register her bliver udelukkende regulerende, selv om 
det måske af Dina opfattes som instruerende. I proceduren tales der hverken om hvil-
ken genre, der er tale om (tekstens kulturelle kontekst: Hvorfor?), tekstens ’hvad’ 
(field) eller tekstens ’hvem’ (tenor), men kun i svage vending om tekstens ’hvordan’ 
(mode): 
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042.   Hvis der er MANGE FEJL i sproget, 
[composition.neg.] 

 så TRÆKKER det selvfølgelig 
NED, 

043. og 
struc 

 hvis det IKKE HÆNGER RIGTIGT 
SAMMEN [composition.neg.], 

 så trækker det faktisk OGSÅ ned, 

044. og 
struc 

 hvis man ikke SIGER RET MEGET 
[capacity.neg.] //  hvis det så at 
sige bliver FOR TYNDT [composi-
tion.neg.] // hvis man også har 
sådan ORD der hele tiden LIGNER 
hinanden [reaction.neg.] //der er 
IKKE NOGEN STRUKTUR [composi-
tion.neg.]// eller det er BYGGET 
ENS OP,[reaction.neg.] ’Det er 
fordi’ eller ’Så kommer han ind ad 
døren’, ’så går hun ud ad døren’], 
altså sådan nogle sætninger, som 
hele tiden ligner hinanden [reac-
tion.neg.] i den måde de er opbyg-
get på og med et meget lille ord-
forråd,[reaction.neg.] 

 så er det OGSÅ MINDRE 
HELDIGT [normality.neg.] end 
hvis det var STØRRE OG MERE 
UDVIKLET [composition.pos.], 

 (=)    
 der-

for 
 må man  sige  

045. at 
struc 

 kravene er [[at så må man PRØVE AT FÅ DET 
UDVIKLET EFTERHÅNDEN]].  

 
Men også med hensyn til formulering af generelle retningslinjer for elevernes skrive-
proces benytter Dina sig stadig af metaforiske, inkongruente, interpersonelle valg. 
Hun siger aldrig ’Skriv klart’, strukturer opgaven’ varier sproget’, men udjævner på 
gennemført vis betydningen af disse retningslinjer. I eksemplet herunder er der valgt 
’hvis’ i stedet for ’at’, som understreger vagheden i udsagnet. At man kan få sin tan-
kegang til at hænge sammen er et plus for en opgave – og det gælder vel som en ge-
nerel regel. Men Dina siger ’hvis’ man kan få sin opgave til at hænge sammen, er det 
godt.’, og åbner dermed op for andre muligheder! 
 
086. og 

struc 
 det er i 

hvert fald 
EN GOD 
TING 

 hvis man kan få sin tankegang til at 
hænge sammen, 

 
Konklusion på analysen er, at klassifikationen i time 2’s procedure er meget svag. 678 
De enkelte indholdsmæssige kategorier står ikke skarpt og klart: Det er ’klart’ nok at 
en opgavebesvarelse skal hænge sammen, men der er mange former for 
sammenhæng. F.eks. vil en række imperativer som indledende alle sætninger i en 
kageopskrift signalere både en sammenhæng og en tekstuel udvikling, men det er 
ikke det, der menes her. Hvad der menes er helt uklart.  
Ligeledes er den pædagogiske rammesætning (forholdet mellem lærer og 
undervisningens indhold) svag. I time 2 næsten udvisker læreren, via massive 
metaforiske, interpersonelle valg, sin rolle som eksperten på undervisningsområdet 
skriftlig fremstilling. Den meget venlige og forsigtige udtryksform er sikkert valgt, 

                                    
678 Bernstein 1996 og kapitel 2. 
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fordi det er en af de første opgaver, eleverne har fået tilbage. Men det, som derfor 
kan forbavse, er, at karaktergivning og feedback til skriftlige opgaver til gengæld 
udtrykker en ’klar’ klassifikation og rammesætning: Her skilles fårene fra bukkene i 
form af en differencieret karaktergivning og kommentarer. Dette vender vi tilbage til i 
kapitel 16 om feedback.  
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     Dinas SPIF: Skriftligt element 
 
  
 
16.1  Indledning 
 
Det skriftlige element i Dinas SPIF består af to dele, dels en bunke besvarelser af op-
gaven Dette menneske glemmer jeg aldrig, dels lærerens feedback og karakterfast-
sættelse af den enkelte besvarelse. 
 
Den opgave, som eleverne skulle besvare ser ud som følger: 
 
Dansk stil 
 
Det menneske glemmer jeg  aldrig 
 
  Der lægges vægt på:  tilrettelæggelse, opbygning, indledning, afslutning 
  fokus, beskrivelse, levende personligt sprog med konkrete 
  og anskueliggørende detaljer og sansninger. 
 
Analysen af det skriftlige element  falder i to dele:  
 
Første del vil på basis af en lingvistisk analyse inddrage besvarelsernes situationelle 
kontekst i form af det forløbne mundtlige SPIF og i form af lærerens feedback på den 
enkelte besvarelse. Lærerens feedback og dennes sammenhæng med den mundtlige 
del af forløbet vil på den måde blive beskrevet og karakteriseret. 
Sigtet med denne del af analysen af det skriftlige element  er på baggrund af analysen 
af det mundtlige element og lærerens vurdering og kommentering af besvarelserne  
 
a) at belyse hvilke vurderingskriterier i forhold til den konkrete opgave der ligger bag 
lærerens bedømmelse og kommentering besvarelserne 
 
b) at belyse hvordan kriterierne demonstreres og udvikles i det mundtlige element og 
endelig 
 
c) at karakterisere udviklingen af hele Dinas SPIF med henblik på det skrivepædago-
giske design : Er der tale om en logogenetisk udvikling og dermed om en stilladse-
ringsgenre? Hvis ikke, hvorledes kan forholdet mellem det mundtlige og skriftlige 
element i Dinas SPIF da karakteriseres? 
  
Anden del af analysen forsøger at give opgavebesvarelserne en alternativ feedback: 
Med udgangspunkt i det genrepædagogiske paradigme analyseres udvalgte opgave-

Kapitel 16 
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besvarelser multifunktionelt. Formålet er at demonstrere på hvilken måde en kon-
tekstualiseret skrivepædagogisk optik kan iagttage elevernes tekstualiseringsproces-
ser og udviklingsperspektiverne i disse. 
 
 
16.2   Fra mundtligt til skriftligt: Feedback  
 
I  analysen af de faglige procedurefaser blev det demonstreret hvorledes Dina på ele-
vernes opfordring dels forsøgte at opstille en procedure på baggrund af elevspørgs-
målet: Hvordan får man 11? Dels forsøgte hun i samme fase at udvikle denne proce-
dure på baggrund af en rapportering om den besvarelse, som eleverne netop fik retur, 
kommenteret og karakterfastsat. Det blev vist i den multifunktionelle analyse at det  
regulerende register er fremtrædende på bekostning af det instruktionelle register, 
idet instruktionerne forekommer så generelle, at de eksperientielt er tomme, interper-
sonelt er uklare og tekstuelt (som er den dominerende funktion) refererer til en ge-
nerel og dekontekstualiseret norm for vurdering af tekster. I stedet for at give ele-
verne nogle konkrete mål og redskaber at arbejde ud fra, rettes monologen i højere 
grad  mod eleverne selv: At skrive klart og sammenhængende er noget man kan ’be-
stræbe sig på’, genrevalg er noget man skal ’overveje’, sproget er noget man skal ’ar-
bejde med’ og denne proces er ’livslang’. Skrivning er altså ikke noget eleverne har 
behov for at lære noget om, men noget de skal hente frem via overvejelse og målbe-
vidsthed.   
Men ét er formuleringen af normrefererende kriterier. Noget andet den konkrete feed-
back, som eleverne får på deres besvarelser. 
I det følgende vil lærerens feedback på besvarelserne blive analyseret.679Lærerfeed-
back’en, som den er opstillet her, er naturligvis ikke én tekst, men en samling af sæt-
ningskomplekser hentet fra opgavebesvarelserne.   
 
 
16.2.1 Genre 
 
I direktivet er det anført, at der vil blive lagt vægt på beskrivelse. Dina henviser flere 
gange eleverne til dette direktiv, for at understrege at de har/ikke har lavet en beskri-
velse. Flere gange nævner hun også at eleverne skulle have skrevet et portræt, men 
dette ord er slet ikke nævnt i Dinas SPIF  i øvrigt, heller ikke i faglig procedure-
fase/time 2. Læreren giver et par gange udtryk for at det er vigtigt, at eleverne er 
’sikre i den genre, de nu sidder med’, men det konkretiseres aldrig, hvad en sådan 
sikkerhed kan bestå i. Dette tages for givet.  
 
Jeg har forsøgt at finde ud af, hvor øvelserne i beskrivelse har fundet sted, fordi Dina 
nævner. at øvelser har fundet sted. Men som det ses i timeoversigten, har der været 
arbejdet med fortælleteknik (1. og 3. personsfortæller og alvidende fortæller samt 
med synsvinkelskift) omkring en tekst af Boccaccio. Derudover har klassen arbejdet 
med analyse og fortolkning af  kærlighedssyn, seksualitetsopfattelse og status. 
Beskrivelse – tankerne er hentet fra Koch og Tandrup Skriv kreativt680 - har klassen 
arbejdet med 30 minutter i allerførste time. Men i Kochs bog tales der i forbindelse 
med begrebet ’beskrivelse’ om fiktion, og dette afsnit (om postkort) danner grundlag 
                                    
679 Jfr. Appendiks IIIBiii. 
680 Koch og Tandrup 1992.  
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for de efterfølgende Radiseøvelser. Også disse tager først og fremmest udgangspunkt 
i fortælleteknik.  
 
I Koch og Tandrups bog siges der om en beskrivelse: 
 
Hovedformålet er at få læseren til  for en stund at tro på, at fiktionen er virkelighed. Det gæl-
der om at få læseren til at se situationen, personen osv. for sig og føle sig til stede i den fiktive 
verden, eller måske rettere: genskabe den i sin egen fantasi.681 
 
I vort århundredes litteratur er beskrivelser så at sige en del af handlingen. De har ofte sym-
bolsk værdi (hovedpersonen ser f.eks. ud af vinduet på blade der falder af træerne eller tog 
der kører forbi…), og de ses ofte fra en bestemt persons synsvinkel. 682 
 
Det er tydeligt at Dinas monologer i de faglige procedurefaser og i feedback’en eks-
ternaliserer Koch og Tandrups formuleringer og deres udgangspunkt for skrivningen 
med vægten på fiktionsvinklen. Men også i sine meget generelle formuleringer, læg-
ger hun sig op ad Koch og Tandrups stil, f.eks.: 
 
Når du skal skrive noget, må du altså gøre dig klart hvad der er funktionen med teksten. (…) 
Derefter må du overveje hvilke virkemidler der findes til at opnå dem. 683 
 
Som Dina lægger Koch og Tandrup ansvaret hos eleven og henviser til at den viden, 
der er nødvendig, findes i elevens egen bevidsthed, hvor den skal hentes frem via 
overvejelse. Denne generelle forventning om elevernes intertekstualitet overtager Di-
na og gentager Kochs og Tandrups ord, næsten ordret. Hvad er funktionen med en 
dansk stil? 
Funktionen med teksten er desuden, ifølge Koch og Tandrup, at være ”klar, levende 
og overbevisende”, universelle træk ved en god tekst! 684 
Om det er meningen at eleverne skal skrive fiktion eller ej, tages aldrig op til diskus-
sion. Nogle gør, andre gør ikke. De som gør, belønnes højt, også selv om de ikke har 
lavet nogen personbeskrivelse. Genreforståelsen, dvs. den kulturelle kontekst for op-
gaven, er således både i procedurefaserne og i lærerens feedback ikke ekspliciteret. 
Men den svæver implicit omkring i aktiviteterne.  
 
Feedback’en selv som genre bør også kommenteres. Formålet med en lærerfeedback 
er ikke blot en tilbagemelding i form af en vurdering og karaktergivning (bagudrettet 
mod produktet); vi forventer også information om, hvordan processen eller produktet 
kan forbedres i fremtiden (fremadrettet mod processen). Feedback’ens trin har er da 
typisk disse to bevægelser med konjunktionen ’men’ som omdrejningspunkt. Martin  
Rose har karakteriseret konjunktionen ’men’ som counterexpectancy,685 idet læserfor-
ventningerne imødegås i et tekstforløb. Men i lærerfeedback som genre er brug af 
denne konjunktion også en dialogistisk strategi, idet den overskrider for eleverne læ-
rerens personlige, subjektive vurdering og peger på en ’højere’ institutionel super-
adressat.  
 

                                    
681 ibid: 94. 
682 ibid: 96. 
683 ibid 109. 
684 ibid 109. 
685 Martin & Rose 2002:45. 
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(…) the author of the utterance, with a greater or lesser awareness, presupposes a higher su-
peraddressee (third), whose absolutely just responsive understanding is presumed, either in 
some metaphysical distance or in distant historical time (the loophole addressee). In various 
ages and with various understandings of the world, this superaddressee and his ideally true 
responsive understanding assume various ideological expressions (God, absolute truth, the 
court of dispassionate human conscience, the people, the court of history, science, and so 
forth).686 
 
Eleverne forventer ligeledes687 denne tekstlige ’fordeling’ af noget positivt først og 
dernæst (’men’) alle manglerne som institutionel. Af pladsmæssige grunde kan jeg 
ikke komme nærmere ind på genrens registervariationer her, men må nøjes med at 
karakterisere den, der indgår i Dinas SPIF.      
 
 
16.2.2 Register i feedback’en 
 
Situationskonteksten i lærerens feedback skal kort karakteriseres her: Hvor klasse-
samtalen kunne beskrives som ’progressivistisk’, dvs. med en tilsyneladende meget 
afslappet og svag klassificeret relation elever, lærer og genstandsfelt imellem, kan 
feedback’en beskrives som ’traditionel’, dvs. med en markant hierarkisk lærer-elevre-
lation og et tilsyneladende stærkt klassificeret genstandsfelt. Der er i klassesamtalen i 
lange faser lagt op til at eleverne, så længe de vil, kan bidrage med egne erfaringer 
og personlige input til den fælles drøftelse. I andre faser er rammesætningen og klas-
sifikationen noget stærkere, især i tekstlæsningselementet. Hvor tenor således over-
vejende er karakteriseret ved et Engagement, som næsten tabte klassifikationsmulig-
heder af syne, er feedbacken til gengæld karakteriseret ved en tenor som demon-
strere udpræget  distance/magt/ulighed, manglende personlig kontakt (afsenderen 
benævner sig kun en enkelt gang) som giver sig udtryk i en meget kategorisk klassifi-
kation. Hvor feltet i klassesamtalen var åbent, og grænserne usynlige, er der her tale 
om en tilsyneladende klar polarisering af mulighedsfeltet. Med hensyn til udviklings-
metoden er den mundtlige, engagerede form i klassesamtalen erstattet med et me-
dium som ikke synes at tilhøre lærerpersonen så meget, som den er et institutionelt 
talerør. Disse karakteristika realiseres i grammatikken på følgende måde:  
 
 
16.2.3  Den tekstuelle dimension 
 
I analysen af Theme er Appraisal-kategorier tilføjet for om muligt på et indledende 
plan at kunne se en forbindelse mellem de tekstuelle og de interpersonelle valg i 
kommentarerne.  
I lærerkommentarerne tager meddelelsen I en række deklarative sætninger thematisk 
udgangspunkt i eleven (’du’, ’din besvarelse’) og dette personlige Theme optræder 
med stor overvægt. Som Rheme/New optræder det ’indhold’ i besvarelsen, der vur-
deres, positivt eller negativt, eksplicit eller implicit.  
 
 
 

                                    
686 Bakhtin 1986:126. 
687 Ifølge mangeårig erfaring! 
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  Theme Rheme/New 
 tekst-

uel 
inter-
perso-
nel 

eksperientiel 
 

(process)  

10   Du beskriver FORSKELLIGE FORHOLD OG OPLEVEL-
SER med din søster(…) (E) 

 men  du får ikke RIG-
TIGT 
BESKREVET 

det hos din søster som gør hende ufor-
glemmelig [Provoked.veracity.negative] 
(E) 

11   Du har  
fokuseret 

på PERSONLIGE EGENSKABER som de 
centrale [Evoked.veracity.positive] 

 og   har fået et TYDELIGT [reaction.positive] billede af 
venskabets betydning (…) (C) 

12   Du har indflettet KONKRETE BESKRIVENDE [composi-
tion.positive] ELEMENTER  

   som BELYSER RELATIONEN ml A og dig selv 
 og  som medvirker til at gøre overskriftens udsagn TRO-

VÆRDIGT.[veracity.positive] (C) 
 
Hvor eleven enkelte gange ikke er udgangspunkt, er det opgavebesvarelsen eller vur-
deringskriterierne, der thematiseres (som Given), mens vurderingen optræder som 
New. Hvis besvarelsen thematiseres tilføjes denne ofte en possessiv bestemmer (din 
besvarelse) som forskyder meddelelsens informationsfokus fra produkt til producent 
(eller fra æstetik til social adfærd). Hvor vurderingskriteriet ikke er opfyldt tilfredsstil-
lende thematiseres denne kendsgerning undertiden i markerede Themes, f.eks. sæt-
ningskløvnings- eller prædikeret Theme, som følgende: 
 
    Theme  Rheme/New 
 tekst- 

uel 
inter- 
per-
sonel 

eksperientiel  (process)  

8  I sand 
he- 
dens 
inter- 
esse 

er det dog nok 
MINDRE en 
BESKRIVELSE 
af personen 
(…)med sær-
egne karak-
tertræk, 

 som er blevet det centrale i opgaven. [Pro-
voked.tenacity.negative] 
 

 
Meddelelsesformen forekommer meget ‘skriftlig’ I forhold til Dinas mundtlige ud-
tryksform, og det kan undre hvorfor der er så stor forskel på de to sproglige udvik-
lingsmetoder: 
 
18   Såvel disposi-

tionen med 
optakt til den 
særlige beskri-
velse som af-
slutningen 

virker AFBALANCERET. 
[composition.positive] (C) 
 

 
 
16.2.4  Den eksperientielle dimension 
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Eksperientielt overrasker en feedback som denne ikke ved at indeholde en lang række 
relationelle processer i en Carrier-Attribute-struktur, hvor besvarelsen er Carrier og 
resultatet Attribute (vellykket, god, fin, klar, ikke fyldig, slap osv.) Mere påfaldende er 
det her, ligesom i procedurefaserne, at de participanter, der forbindes med Material 
processes (foruden Actor) ofte er Range. Material processes vælger Dina for at ud-
trykke elevernes rolle som Actor i deres arbejdsproces. Målet for processen er inkor-
porativt (Range). Inkorporation er ofte nonreferentiel688 og kan sjældent identificeres 
som mål for processen, fordi den jo er en del af den. Eksempler er689 (understreget): 
 
(23) (…) du holder af at arbejde med sproget 
(24) (…) udforme replikker, beskrivelser og overvejelser 
(28) (…) du har varieret sproget 
(30) (…) du arbejder med dit sprog 
(45) Du arbejder ikke med sproget 
(47) Du vil skulle arbejde med den sproglige udformning 
(55) Du har (…) tegnet et ydre billede 
(63) Du beskriver forskellige forhold og oplevelser 
(67) Du har indflettet konkrete beskrivende elementer 
 
(81) men kunne (…)have udbygget portrættet (Goal) 
(82) (…) du får ikke forbundet (de spredte ideer) til et portræt (Range) 
 
Inkorporationen er en del af processen selv. I (81) nævnes en teksttype, som i dette 
tilfælde ’er’ i besvarelsen og som eleven ’kunne have udbygget.’ I modsætning til det-
te eksempel er (82) en kritik af elevens manglende evne til at få forbundet sine ideer 
til ’et portræt’.  
Participants i feedbacksætningerne består desuden af en lang række nominaliseringer. 
Dette er næsten reglen end undtagelsen:  
 
besvarelse, begrundelse, krav, tilrettelæggelse, opbygning, indledning, afslutning, op-
gavefordring, formulering, gentagelse, formidling, spændvidde, afvekslen, beskrivelse, 
refleksion, overvejelser, udtrykskraft, variation, ordvalg, tendens særpræg, erindring, 
beretning, relation, betydning, information, fascination, betragtning, disposition etc.   
 
Nominaliseringerne har den konsekvens at de ved tingsliggørelsen forskyder betyd-
ningen fra proces til produkt. Tekstuelt betyder det at udtrykkene ikke henviser til en 
undervisningspraksis men – homoforisk – til en kulturkontekst og et normsæt, der 
forudsættes bekendt. Den kontekst og det rum der vurderes i, er ikke dialogisk stil-
ladserende vejledning af en skriveproces, men en objektiv dom over den enkelte elevs 
produkt og hans/hendes tilfredsstillende/utilfredsstillende adfærd frem mod afleverin-
gen af dette produkt. Denne dom sker indirekte  via nominaliseringen, der fungerer 
som kompensation for (dvs. forventet af superadressaten) en direkte kommunikation 
om vurderingskriterierne med udgangspunkt i elevens egen tekstualiseringproces.    
 
16.2.5  Den interpersonelle dimension 
  

                                    
688 Matthiessen 1995:316. 
689 Jfr. Appendiks IIIBiv. 
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Som vist i analysen af Theme henvender Dinas feedback sig personligt til den enkelte 
elev, som dermed thematiseres. Men afsenderen er ikke læreren som personlig vejle-
der. Valg af Engagement i Dinas feedback udtrykker en dialogisk luk-
ket/indskrænket690 position som i sin orientering ikke blot foregiver at være objektiv, 
men næsten også fraværende. Valg af elliptiske sætninger muliggør udeladelse af 
begge deltagere i kommunikationen, f.eks. (1) ’En vellykket besvarelse’, (10) ’For 
meget almindelig small talk,’ hvor vurderingen [reaction.negative] tilføjes Graduation-
værdi, uden at afsenderen bag denne gradering udtrykkes. Den markerede themati-
sering af vurderingskriterierne betyder interpersonelt at disse kriterier – og ikke den, 
der bedømmer –  fremhæves, og så at sige taler for sig selv! Udtryk som ’jeg synes’ 
optræder en enkelt gang i hele materialet, og er det eneste sted hvor bedømmerens 
stemme udtrykkes direkte. Resultatet bliver en situationskontekst, der markerer 
magt, autoritet, statusforskel og afstand i forholdet mellem lærer og elev.  
 
    Theme   Rheme/New 
 tekst- 

uel 
inter- 
per- 
sonel 

eksperientiel (process)  

33   At du arbejder 
med dit sprog, 
gerne vil ud-
trykke dig va-
rieret 

SES. 
 

[evoked.tenacity.positive] (C) 

40  Det ser 
ud til 

du ikke er 
 

VANT TIL AT TÆNKE PÅ, hvorledes du ud-
trykker dig. [capacity.negative]. 

   Du ARBEJ-
DER IKKE 

med sproget, [tenacity.negative] 

 men   taler, 
skriver 

LIGE UD AF POSEN. [tenacity.negative]. 

 
Analysen af Appraisal indikerer desuden interpersonelt, at den personlige thematise-
ring får som konsekvens, at den ansvarlige for skriveprocessen bedømmes (Judge-
ment) i større udstrækning end hans/hendes produkt vurderes (Appreciation). Den 
’rigtige’ arbejdsproces er således forbundet med en række sociale konventioner OG 
sanktioner som gør, at bedømmelserne (Judgement) retter sig – summativt - mod 
elevernes arbejdsindsats, vaner, målbevidsthed og sans for opgaven, snarere end 
mod elevernes læreproces og produkt i et udviklingsperspektiv. Hvad det er for en 
opgave, der ønskes besvaret er stadigvæk ikke ganske klart.  Det er sociale sanktio-
ner der fremhæves (troværdighed, begrundelser, f.eks.) eller vurderinger (Apprecia-
tion) som enten udtrykker lærerens reaktion (’fint’, ’vellykket’) eller retter sig mod 
kompositionen (’velopbygget’). Derimod vurderes opgavernes indhold stort set ikke. 
Vurderingen ligger tæt på en bedømmelse (Judgement.normality), hvor besvarelsen – 
hvis den f.eks. kaldes ’vellykket’ – opfylder nogle implicitte normer og kriterier. En 
’vellykket’  besvarelse er således én, som demonstrerer skribentens målbevidsthed og 
troværdighed.  
Men dette er måske en futil konstatering. Det interessante ved analysen er, at hvis vi 
forsøger at sammenholde opgavens direktiv med den efterfølgende feedback, står 
vurderingen (Appreciation) vedr. opfyldelsen af direktivet i forhold til  besvarelsens 

                                    
690 *indskrænket/lukket  skal her naturligvis forståes i Whites betydning, se kapitel 4 p. 192 og 
ikke med ordets nedladende konnotationer! 
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register, specielt composition (mode), mens den øvrige vurdering (som omfatter 
mest) retter sig mod nogle meget generelle formuleringer om, hvad en skriftlig tekst 
skal være, og dermed hvilken adfærd der forventes af eleven, både med hensyn til 
eksisterende ’ydre’ sociale sanktioner og af hensyn til de ’indre’ retningslinjer for god 
adfærd, her med hensyn til skriftlig formulering og tekstproduktion. I nedenstående 
figur fremstilles lærerfeedbacken i de relevante Appraisal-kategorier. Det skal under-
streges at placeringen af de enkelte kommentarer ikke er absolut. I nogle tilfælde vil 
kommentarer kunne placeres både som Appreciation og som Judgement. Men det er 
især situationskonteksten der har været afgørende for fortolkningen. Især har det væ-
ret afgørende at vise, hvorledes det regulerende register i denne feedback helt har 
elimineret det instruktionelle register.  
Elevens evner (realiseret i capacity-valg) til at føre disse krav ud i livet er helt tilfæl-
dige og hentet fra de elevtekster der nu engang er i bunken. Det vil sige, at en elev 
f.eks. har skrevet en rammehistorie, og dermed har han/hun også opfyldt kravet om 
målrettethed og troværdighed. Eleven som har skrevet en hverdagsfortælling, har ik-
ke opfyldt disse krav, og disse besvarelser bedømmes som løst komponeret small 
talk! Eksperientielt er lærerkommentarerne ligeså ’tomme’ som analysen af de faglige 
procedurefasers eksperientielle felt.  
 
Tekstuelt får denne eksperientielle tomhed jo som konsekvens, at selv om der er en 
anaforisk reference til de faglige procedurefaser, vil det nok ikke betyde større klarhed 
for E-eleverne. Referencen til bedømmelseskriterierne (troværdighed og målrettethed) 
må på grund af deres generalitet kaldes homoforisk. Kriterierne henviser til en kultur-
kontekst, som blot tages for givet. De nævnes ikke i opgavens direktiv, men hører 
med til ’god sproglig adfærd.’  
 
Appreciation  Judgement  
reaction  
(Tenor) 

composition 
(Mode) 

valuation 
(Field) 

veracity 
(troværdig-
hed) 

tenacity 
(målbevidst-
hed) 

capacity 
(evne) 

tydelig (+) beskrivende, 
konkrete de-
taljer 

god (+) begrundelse 
for oplevelser 
(+) 

lagt vægt på 
tilrettelæggelse 
(+) 

sans for 
(+) 

klart (+) konkret be-
skrivende 

vellykket 
(+) 

præsenteret 
(personens) 
betydning (+) 

velvalgte (+) har arbejdet 
med ramme-
historie 
(+) 

fin (+) afbalanceret 
(+) 

afgjort vel-
lykket 
(+) 

præsenteret 
særpræg (+) 

løsagtig tegn-
sætning, ser ud 
som om den var 
kastet på med 
skovl 
(-) 

har varieret 
sproget 
(+) 

slap (-) optakt-mid-
terfase-afrun-
ding 
(+) 

small talk (-) uddybe relati-
onerne 
(+) 

overflødige gen-
tagelser 
(-) 

ikke vant til 
at tænke på 
hvordan du 
udtrykker dig 
(-) 

udtryksfuld 
(+) 

spredte ideer 
(-) 

 klarlægge og 
anskueliggøre 
(+) 

løst sammen-
strikket form 
(-) 

har opbygget 
en historie 
(+) 

nydeligt (+)   belyse karak- arbejder (ikke) udforme re-



                      Det skriftlige element: Dinas SPIF 
___________________________________________________________________________ 
                           

 

 

403

 teren 
(+) 

med sproget  
(+/-) 

plikker 
(+) 

 spændvidde 
(+) 

 ikke rigtigt 
beskrevet det 
som gør hende 
uforglemmelig 
(-) 

undgår overflø-
dige gentagelser 
(+) 

 

 afvekslen (+)  troværdigt 
udsagn (+) 

fyldeord (-)  

 mundtligt 
præget (-) 

 begrunder din 
fascination 
(+) 

en uheldig ten-
dens til at lade 
være med at 
knytte dine sæt-
ninger sammen. 
(-) 

 

 løst i formen  
(-) 

 gjort klart 
hvorfor du 
ikke kan 
glemme (+) 

skriver lige ud af 
posen (-) 

 

   det bliver ved 
det mere 
overfladiske 
(-) 

ikke (…) 
hensigtsmæssig 
(-) 

 

Tabel 35  Appraisal-værdier i elevfeedback 
 
Den metafunktionelle analyse af kommentarerne viser derfor også, at selvom be-
dømmelsens krav om målbevidsthed og troværdighed sikkert er velmente, er de nogle 
usikre kriterier, som ikke indfanger elevernes sproglige resurser, deres genre- og re-
gisterbevidsthed, og dermed ikke er i stand til at bygge på disse og give dem feed- 
back. Lærerkommentarerne har derfor heller ikke nogen stilladserende funktion, hver-
ken i forhold til den foregående klassesamtale eller i forhold til elevernes fremtidige 
skriveproces. De gode elever vil sikkert klare sig med de positive kommentarer, som 
fastholder deres selvtillid, men hvad skal de mindre heldige elever stille op? 
 
 
16.2.6  Det kontekstløse ’sprog’ i Dinas SPIF 
 
’Sproget er ’noget’ som eleverne ’har’ om som skal ’udvikles’ så det bliver klart, sam-
menhængende, nydeligt og levende. Det må også gerne være ’personligt’. Udviklingen 
af dette sprog er ’en livslang’ proces. Dette sprogsyn blokerer for muligheden for at 
iagttage andet end ’afvekslen’ og ’spændvidde’ i sproget eller manglende samme. Di-
na har således vanskeligt ved til at iagttage, at eleverne ikke kun ’har’ et mangelfuldt 
eller et ’mundtligt’ skriftsprog, men at de allerede har et repertoire af sproglige resur-
ser, som de vælger når de producerer tekster.  
 
 
16.2.7  Mål: Troværdighed og klarhed: Aspekter i det refleksive læringsdomæne 
 
Dinas forestillinger om formål med og vurdering af tekstskrivningen må også siges at 
befinde sig langt fra den udviklingszone, som E-, og C-eleverne befinder sig i. De to 
bedømmelseskategorier er etiske, receptive og refleksive kategorier, som befinder sig 
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langt fra et produktionsperspektiv og fra det hverdagsdomæne som en stor gruppe af 
eleverne befinder sig i.  
Formålet med en beskrivelse, siges det, er at den skal begrunde, belyse og synliggøre 
skribentens opfattelse af en person. Beskrivelsen har – ud over at den tilmed også har 
en stilistisk funktion – en funktion som argumenterende, som troværdighedsunder-
byggende. Beskrivelsen skal være ’sandfærdig’, ’troværdig,’ siger Dina et par gange. 
Ikke desto mindre er dette troværdighedsprincip ikke længere gældende, når der er 
tale om de eksempler på fiktive fremstillinger, som eleverne har valgt. Her er person-
fremstillingen  og –beskrivelsen (f.eks. af børnehavepædagogen og John Lennon) ikke 
troværdige i forhold til de personer der beskrives, men i forhold til de følelser som 
skribenterne har for dem. Når opgaver som disse dukker op i bunken, gælder vurde-
ringskriterierne ikke længere, fordi det nu er ’arbejdet med sproget’ der tæller. Hvad 
der gælder for nogle elever, gælder altså ikke for andre! 
 
 
16.3  Tekstualisering af ‘kontaktzonen’: En alternativ feedback 
 
Den kritiske analyse, der her er foretaget, har undersøgt de lingvistiske træk ved et 
mødested, hvor begrebet ’fællesskab’ som interaktionelt begreb er blevet kraftigt ud-
fordret. Dette mødested er det område, hvor elevens tekst mødes med lærerens feed-
back på baggrund af en forudgående interaktion i form af en klasserumssamtale.  
En lingvistik som er i stand til at gøre rede for dette mødested har Pratt kaldt for en 
’linguistics of contact’, som skal undersøge 
 
the operation of language across lines of social differentiation, a linguistics that focused on 
modes and zones of contact between dominant and dominated groups, between persons of 
different and multiple identities (…) that focused on how such speakers constituted each other 
relationally and in difference, how they enact differences in language.691 
  
En sådan lingvistik gør det muligt at undersøge de grænseområder, contact zones, 
eller, som udtrykt andet sted i denne afhandling, de ganmas, hvor det ikke kun er en-
heden og fællesskabet, men også forskellen, der udgør forbindelsen mellem delta-
gerne. Et essay i form af en eksamensopgave udgør en sådan kontaktzone. 
 
(…) these examinations represent borderland encounters, the product of which is the writer’s 
identity as student: Competent/incompetent, pass/fail. That is, the essay examination is a 
genre that defines the discursive terms on which students and teachers may relate to each 
other. 692 
 
Selv om genren – essay som eksamensopgave – i sig selv er udtryk for et hierarki, 
kan den ikke regulere, hvordan de skrivende og læsende udfolder sig i de roller eller 
positioner der forventes af dem. Disse positioner udtrykkes i sproget. De bygger på 
den gensidige viden parterne har om hinanden, som er resultatet af en gentagen kon-
takt. Eleverne (skribenterne) ved hvad det vil sige at blive eksamineret, bedømt og få 
en karakter; lærerne (læserne) ved hvad der forventes af dem som bedømmere og 
censorer. Begge parter ved godt at formålet med deres aktiviteter nok er gensidig, 
men ikke identisk. Elever organiserer deres lingvistiske resurser for at ’bestå’ (Goff-

                                    
691 Pratt 1987:60. Her citeret af Sullivan 1995:427. 
692 Sullivan ibid:427. 
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man); lærerne organiserer deres lingvistiske resurser som ’dørvogtere’. I den forstand 
er de to aktiviteter dialektisk forbundet med hinanden; man kan kun forstå dem som 
to – forskellige – sider af en sag.  
En analyse som den der er foretaget her, er en intervenerende analyse. Ved at lægge 
et genreteoretisk perspektiv på elevbesvarelserne og analysere disse multifunktionelt 
er det muligt at iagttage denne dialektik i kontaktzonen (besvarelse-feedback). Analy-
sen forholder sig både til produktion og reception for dermed at gøre rede for elevers 
og lærers konkrete erfaring i situationskonteksten. Dermed menes ikke mentale pro-
cesser, men den tekstuelle repræsentation af den sociale erfaring, hvad Mickan (og 
Brodkey) har kaldt tekstualisering. 
I Dinas feedback gav denne dialektik sig udtryk i en række konflikter som den lingvi-
stiske analyse kunne afdække. Konflikter som dels skyldtes modsætninger mellem de 
opstillede kriterier og de faktiske evalueringer, dels modsætninger begrundet i elever-
nes forskellige intertekstuelle forudsætninger og forventninger til den stillede opgave. 
 
Troværdighed, målbevidsthed og klarhed er genkommende kriterier. Det er kriterier, 
som den lingvistiske analyse viste rettede sig mod eleven personligt, hvis resultatet 
var negativt og mod tekst og person i fællesskab, hvis resultatet var positivt. Dvs. 
hvis teksten ikke hænger sammen, mangler eleven ’overblik’, hvis den er velopbyg-
get, udtrykker teksten ’overblik’. Men de svage elevgrupper har intet stillads, som de 
kan opbygge og udvikle deres målbevidsthed indenfor, og som kan give dem det nød-
vendige overblik, der værdsættes. Vurderingskriterierne, der anvendes i såvel de fag-
lige procedurefaser som i feedback, må således karakteriseres som ’traditionelle’ (jfr. 
Position 1 i nedenstående Tabel 29). Vurderingen foregår i et dekontekstualiseret 
rum, og der henvises til nogle generelle normer for god skriftlighed. Disse normer po-
stuleres blot og ekspliciteres ikke i dette SPIF. Når der i lærerens feedback henvises til 
elevens fremtidige adfærd, gøres dette blot med henvisning til, at det altså er de 
nævnte normer, vedkommende skal arbejde med, mens vejen mod målet forbliver 
uekspliciteret. Med dette sprogsyn fokuseres på produktet. 
Sprogets ’variation’ er fra et genrepædagogisk perspektiv ikke noget mål i sig selv. 
Sproget varieres i forhold til sit sociale formål, og teksten opbygges i overensstem-
melse med dette formål. Valg af emne (ydre/indre), mundtlighed/skriftlighed, ’tro-
værdighed’ afvejes i overensstemmelse med situationskonteksten (field, tenor, mo-
de). Når eleverne straffes for ikke at opbygge og variere og for at skrive mundtligt, 
gøres dette uden at der er anden mulighed for læreren end at gentage vurderings- og 
bedømmelseskriterierne igen og igen. Det bliver ’en livslang proces’, siges det. Men  
der er ikke nogen særlig tekst, der skal skrives, ikke noget specifikt formål med den 
tekst, der skal produceres; den eneste vej mod et klart og varieret sprog er da, at den 
enkelte elev holder op med at skrive slapt og uvarieret. Hvordan man bærer sig ad – 
og hvorfor – forbliver uudtalt. Eleven skal ’arbejde med sin sprog’ og det skal han/hun 
’vænne sig til’  hvis han/hun altså ikke er ’vant til’ det.  
 
 
 
 
 Position 1 

(traditionel) 
Position 2 
(progressiv) 

Position 3 
(eksplicit/funktionel 

sprogsyn produkt proces produkt/proces 
 snævert sprogsyn 

f.eks. formelle 
bredt sprogligt 
område 

kontekstualiseret  
sprogsyn f.eks. en funktionel 
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aspekter 
og præskriptiv  
grammatik 

f.eks. kommunikative 
kompetencer; 
ingen grammatik,  

grammatik om system og in-
stans; tekst i kontekst 

karakter- 
givning 

henviser til normer henviser til kriterier 
(kompetencer og pro-
cesser) 

henviser til kriterier 
(kontekstuelt og lingvistisk un-
derbygget) 

fokus opgavebesvarelser læreprocesser udforskning af sprogets potenti-
ale som kultur- og læreredskab 

vurderingsform summativ diagnostisk 
(generaliseret) 

diagnostisk og formativ 
(sprogspecifik) 

 
Tabel 36  Tre positoner for sproglig vurdering/evaluering i skolen. 693 
 
I Tabel 36  fokuserer Macken og Slade på tre positioner. Ud over den traditionelle po-
sition nævner de en mellemposition som repræsenteres af en såkaldt ’progressiv’ eller 
’procesorienteret’ position. Jeg vil ikke uddybe denne position nærmere her, men blot 
henvise til kapitel 3 om ’nydialogismen’. I diskussionen om nytten af lingvistisk viden i 
skolen er det stemmer fra procesorienterede, antigrammatiske positioner, som de au-
stralske uddannelsesforskere benævner ’progressivistisk’. Dette sker med det formål 
klart at kunne profilere en tredje position, som omfatter de to andre med hensyn til 
forholdet mellem produkt og proces. Den tredje position er den genrepædagogiske 
position, hvis vigtigste kendetegn er, at sprogsynet er kontekstualiseret og at den 
hævder at kunne udvikle en sprogpædagogik, der er eksplicit, diagnostisk og forma-
tiv, og som fokuserer på sproget som redskab i læreprocessen.694   
I det følgende afsnit vil udvalgte opgavebesvarelser blive analyseret og vurderet med 
udgangspunkt i denne tredje position. 
 
 
16.4  Opgaven: Det menneske glemmer jeg aldrig. 
 
Med opgavens overskrift følger som nævnt nogle punkter, som for eleverne tilkende-
giver, hvad der vil blive lagt vægt på i besvarelsen af opgaven.  
 
Dansk stil 
 
Det menneske glemmer jeg  aldrig 
 
  Der lægges vægt på:  tilrettelæggelse, opbygning, indledning, afslutning 
  fokus, beskrivelse, levende personligt sprog med konkrete 
  og anskueliggørende detaljer og sansninger. 
 
 
Opgaveformuleringens genre og leksikogrammatik vil blive analyseret i det følgende:  
Selve opgavens titel kan analyses metafunktionelt på følgende måde: Tekstuelt indle-
des sætningen højt markeret med informationsfokus på sætningens objekt:  
 
Theme          Rheme/New 

                                    
693 Efter Macken og Slade: 1993: 211.  
 
694 Jfr. kapitel 2 om semiotisk læringsteori. 
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Det menneske       glemmer jeg  ALDRIG 
   Ph         Pcog   S  Cxt 
 
Sætningens retoriske funktion understreges tekstuelt af, at referencen i Theme er ka-
taforisk; desuden er ”Det menneske,” som sætningens foranstillede objekt, markeret 
Information Focus.. Eksperientielt består sætningen af en mental cognitiv process 
’glemmer’ og to participants, et Phenomenon (Ph) der thematiseres og en Senser (S) 
som er den bevidsthed der udtrykker sig (og senere forventes at skulle udtrykke sig 
om ’det menneske’. Den retoriske funktion understreges her eksperientielt af et cir-
cumstance ’aldrig’ (Cxt), som udtrykker eksklusivitet. Interpersonelt og tekstuelt sig-
nalerer sætningen retorisk en tenor  og mode, som eleverne i øvrigt i en anden sam-
menhæng kaldte ’højt sprog’. Det er ikke elevernes hverdagssprog, og det deiktiske 
valg i nominalgruppen ’Det menneske’ signalerer en tenor, som på grund af de pateti-
ske konnotationer øger statusforskellen mellem skribent og læser.  
Den mentale proces er derudover interpersonelt et Affect-valg i kombination med den 
subjektive positionering i form af ’jeg’. Valg af circumstance ’aldrig’ understreger dels 
det subjektive og affektive, dels den intravokaliserede lukning i forhold til sin læser.  
 
Det som opgavens overskrift lægger op til, er således en besvarelse, der udfolder sig i 
høj retorik, og hvis eksperientielle grundlag er forfatterens subjektive tanker og følel-
ser.  
Fra overskriftens patos skifter teksten genre: Direktivet er en administrativ, institutio-
nel genre, hvor medlemmer af institutionen afkræves særlige handlinger i overens-
stemmelse med etablerede regler, på særlige måder, særlige tidspunkter og særlige 
steder. Ifølge Iedema695markerer og realiserer denne ’shouldness’, som karakteriserer 
direktivet, institutionens hierarkiske magtstruktur. Kærnen i et direktiv er den ekspli-
citte eller implicitte ordre. Derudover kan teksten have en række valgfri trin, som ori-
enterer om baggrunden for direktivet, legitimerer  dette og anviser strategier for ud-
førelsen af direktivet. 696 Iedema viser i sin analyse, hvorledes direktiver ændres af-
hængig af de ændringer/ den historiske udvikling der sker i den interpersonelle situ-
ationskontekst i institutionen.  
Karakteristisk for ovenstående direktiv er, at det er dekontekstualiseret, afsender og 
den ansvarlige bag det er fraværende.  
En rekontekstualiseret engageret udgave af direktivet kunne f.eks. se ud som i ne-
denstående omskrivning:  
 
 
(Orientering)  I min bedømmelse af jeres besvarelser af opgaven Det menneske  
      glemmer jeg aldrig vil jeg lægge vægt på en række ting: 
 
Ordre    I skal tilrettelægge (… ) beskrive 
 
(Strategi)   på den måde, vi  har arbejdet med beskrivelser i de sidste par uger.  
 

                                    
695 Iedema 1997: 73ff. 
696 Iedema ibid: 78. 
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(Legitimering) Opbygningen af en beskrivelse er en vigtig del af arbejdet, for den     
      viser at I har overblik over det, I gerne vil sige. 
 
(Legitimering) Det er også noget som censorerne vil lægge vægt på til eksamen. 
 
(Strategi)   Prøv også at udbygge jeres beskrivelser med konkrete detaljer, hvor I   
      bruger jeres sanser og fantasi.  
(Strategi)   Kik i de uddelte modeltekster og hand-outs, hvis I er i tvivl om      
      hvordan I skal opbygge jeres tekst. 
(Strategi)   Er der ellers noget I er i tvivl om, så spørg mig! 
 
 
Tabel 37  Rekontekstualisering af direktivets struktur og forløb 
 
 
Som det fremgår er dette direktiv ’procesorienteret, idet kun en del af direktivet be-
står af ordren, mens strategierne indeholder opfordringer, der retter sig både mod 
faglige mål og vejen mod disse mål. De valgfri strukturelementer er sat i parentes. 
 
Men direktivet til denne opgave har udeladt de valgfri strukturelementer. Tekstuelt ser 
direktivet således ud : (Nominaliseringer i Rheme er understreget). 
Direktivet realiserer i sin sproglige udtryksform institutionens positioneringer, thema-
tisk i form af et ’der’, som interpersonelt markerer modus, dvs. at det er et direktiv og 
ikke et spørgsmål (deklarativ sætning).697 Men interpersonelt markerer strukturen og-
så – metaforisk – et depersonaliseret direktiv, dels en distance til dem, der formulerer 
forskriften, dels et Engagement, der er lukket og ekstravokaliseret. Begrundelsen for 
at vægtlægningen – nemlig evalueringen af besvarelserne – er underforstået, hvilket 
markerer afstanden yderligere. Det er læreren, der kommenterer og giver karakterer, 
men i direktivet underforstås, at kriterierne for bedømmelsen ligger på et højere sted, 
det er direktivets superadressat.698 
 
 
 
Theme Rheme/New 
 
Der 
 
 
 
 
 

 
lægges  vægt på: tilrettelæggelse,   
         opbygning, indledning,    
         afslutning fokus, beskrivelse,  
         levende personligt sprog med konkrete 
         og anskueliggørende detaljer og   
         sansninger. 

 
direktivets              ansvarlig for udførelse og 
skjulte ophav             opfyldelse af evalueringskriterier 
 

                                    
697 Diderichsen 1966:182 kalder et sådant ‘der’ for et formelt situativ, der i en feltanalyse pla-
ceres i fundament- eller neksusfeltet ’for at det tydeligt kan fremgå, om Sætningen er frem-
sættende eller spørgende” (Ibid:182). Desuden hævder Diderichsen, at ’Ved at bruge et situa-
tivt Ord (og ikke et Pronomen) til at markere Fundament- og Neksusfelt opnaar man at give 
hele sætningen en situationsbeskrivende Karakter,’ Ibid:183.   
698 Bakhtin 1986:126. Se dette kapitel p. 395. 
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Figur 38  Direktivets thematiske struktur 
 
 
Direktivet er dekontekstualiseret i forhold til det arbejde, der konkret er foretaget på 
klassen, og det bygger således intertekstuelt på at elevernes forforståelse med hen-
syn til formålet med en opgavebesvarelse (den skal bedømmes) og ’indholdet’ i denne 
er til stede.  For lærere derimod er denne superadressat en ’smuthulsadressat,’699 som 
overtager det grundlæggende ansvar for kommunikationen med eleverne. Man kan 
sige, at det er denne adressats forventninger, som eleverne i klassesamtalen har for-
søgt at gætte sig til i forskellige imaginære scenarier, der kan forveksles med brain-
storm af elevernes umiddelbare tanker, forestillinger og erfaringer.  
   
Direktivet indeholder grammatiske metaforer i form af en lang række nominaliserin-
ger, der dels (’vægt’) repræsenterer direktivets ophav, dels de ansvarlige for udførel-
sen (’tilrettelæggelse’ osv.) Nominaliseringerne repræsenterer foruden et fagligt me-
tasprog, som blot forudsættes bekendt, desuden ’evalueringskriterierne’, der her op-
stilles uprioriterede (Indledning/afslutning må vel betragtes som en del af opgavens 
opbygning?).  
 
Elevernes fortolkning af opgavens overskrift har sammen med direktivet relativ stor 
indflydelse på deres tekstualiseringsproces. Men besvarelserne vidner om at identifi-
ceringssreglerne for de tre elevgrupper er forskellige, hvorfor effektueringsreglerne 
også er det.  
 
 
16.5  Analyse af opgavebesvarelser 
 
Læreren har – på observatørens opfordring – opdelt besvarelserne i tre niveauer: De 
bedste (A-besvarelser), de middelgode (C-besvarelser) og de dårlige besvarelser (E-
besvarelser). 
Seks besvarelser af opgaven Dette menneske glemmer jeg aldrig, to A-besvarelser, to 
C-besvarelser og to E-besvarelser er alle analyseret metafunktionelt i denne afhand-
ling. I disse analyseafsnit vil én besvarelse fra hvert niveau blive gennemgået nøjere. 
De seks besvarelser er udvalgt af alle klassens samlede besvarelser, fordi de på hvert 
niveau viser karakteristiske træk.   
Det er som sagt lærerens vurdering af opgaverne, der ligger til grund for niveauopde-
lingen, ikke den lingvistiske analyse. Denne tager i første omgang ikke hensyn til  el-
ler stilling til om besvarelserne er gode eller dårlige, mangelfulde eller vellykkede. Den 
forsøger i stedet at beskrive de fællestræk i elevernes tekstualiseringsproces,700 som 
kan være baggrund for lærerens klassificering af dem. Analysen af det skriftlige ele-
ment vil i første omgang ske uden hensyntagen til det forudgående mundtlige ele-
ment. 
 
Analysens sigte er for hvert niveaus vedkommende via en lingvistisk analyse fra alle 
tre metafunktionelle vinkler  
 

                                    
699 Bakhtin ibid. 
700 Mickan (1999). Om begrebet ’textualization’, se forord og kapitel 4. 
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a) at beskrive og karakterisere elevernes tekstualiseringsproces, dvs. deres genre-
valg, registervalg og den leksikogrammatiske realisering   
 
b) at belyse hvilke intertekstualiteter eleverne demonstrerer i deres opgavebesvarel-
ser. 
 
Analysen har ikke – som for de australske opgavers vedkommende – mulighed for at 
følge elevernes og lærerens eksplicitte genreforestillinger. Foran mig ligger på samme 
tid et meget åbent, svagt rammesat og klassificeret felt – det analyserede SPIF, og  
en bunke forskellige opgavebesvarelser, som et ’output’ af dette SPIF; og desuden et 
tilsyneladende meget lukket, stærkt rammesat og klassificeret felt – lærerens utvety-
dige bedømmelse af besvarelserne, idet samtlige opgaver har fået en karakter i form 
af et tal og en skriftlig begrundelse for karakterfastsættelsen.  
 
 
16.6  E-besvarelser 
 
Disse besvarelser er af læreren blevet vurderet meget lavt, dvs. de er alle placeret 
lige omkring grænsen for, hvad der på karakterskalaen betragtes for acceptabelt og 
dermed ’bestået’.     
 
I det følgende vil jeg først give en generel karakteristik af E-besvarelserne og dernæst 
mere minutiøst sammenfatte resultaterne af den multifunktionelle i en analyse af en 
karakteristisk E-besvarelse.  
 
 
16.6.1. Den kontekstuelle dimension: Genre og register 
 
Alle E-besvarelserne er tekstkonstruktioner, der med hensyn til formål og skematisk 
opbygning kan siges at realisere én karakteristisk genre, nemlig den, som genreteo-
retisk701 betegnes the personal recount, her oversat til hverdagsfortællingen. Martin 
beskriver denne hverdagsgenres formål således:702  
 
 
 
These stories are about what has happened, usually to the person telling the story. In casual 
conversation we mostly talk about ourselves – what we did, how we feel, and what we think. 
Life is rushing by – event after event, day after day. We are caught up in it. Only our memo-
ries and the stories we pull out of them keep life from disappearing almost as it happens. We 
use language to keep the past alive.703 
 
Denne hverdagsfortællings karakteristiske struktur består typisk af 2-3 afsnit; først en 
orientering, som redegør for beretningens tid og sted; dernæst følger en række tids- 
og årsagsmæssigt ordnede begivenhedssekvenser; og endelig et – valgfrit -afslut-
tende re-orienteringsafsnit. En re-orienteringsfase er ikke kun karakteristisk for den 
skriftlige version af hverdagsfortællingen. F.eks. blev telefonsamtalerne i  Jørn Hjor-

                                    
701 Martin 1985, Rothery m.fl. 1994. 
702 Se også Eggins & Slade 1997:227ff om ”Genre in casual conversation: Telling stories.” 
703 Martin 1985:3. 
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tings De ringer-Vi spiller udsendelser altid afsluttet med en reorientering. Efter lytte-
rens beretning om alle de forfærdige episoder i hendes liv afsluttede hun og Hjorting 
med en fælles sløjfe i form af ’Når alt kommer til alt er det da godt man stadig har sit 
gode helbred’, eller ’ Man må sørge for at leve i nuet og nyde livet så længe man har 
det’. Den form for klicheagtig ’drejning’ af ofte vanskelige problemstillinger er karak-
teristisk for hverdagsfortællingen. Man kan sige, at reorienteringens interpersonelle 
funktion i overvejende grad er fatisk,704 dvs. den har en interpersonel funktion i opret-
holdelsen af en tenor i form af en afbalanceret kontakt i interaktionen byggende på 
nærhed, lighed og solidaritet.705 Indholdet (informationen) i reorienteringen er har 
stort set den betydning at runde fortællingen af. Denne afrunding kan godt have 
f.eks. en bedømmende karakter (Judgement), men denne er ikke et resultat af fortæl-
lingens begivenhedsrække, men snarere et – metaforisk betragtet – indforstået vis-
domsord med det formål at give et  håndtryk til farvel til læseren. Den udgør således 
en ret selvstændig fase i genren, en form for coda, som jo er et karakteristisk afslut-
tende trin i mange folkelige fortællinger og myter.  
 
Eksperientielt fjerner et coda sig fra fortællingens rum og evaluerer begivenhederne i 
dette rum bl.a. ved at ændre verbalgrupperne fra datid til nutid/fremtid ofte i modu-
leret nutid i en evaluerende, undertiden bedømmende perspektivering (f.eks. i form af 
formuleringen af generelle leveregler, (’Jeg holdt meget af min mormor. Man bør be-
søge sine bedsteforældre inden det bliver for sent!’).   
Valg af Judgement/Appreciation i denne coda (coda-kliche) har da som formål at på-
pege nogle almene sociale værdier som fællesskab og agtelse (social esteem).  
Men funktionen i hverdagsfortællingen er som sagt overvejende fatisk, og har ikke 
den betydning og funktion som f.eks. moralen i en fabel. Det skyldes især hverdags-
fortællingens pointe-løse forløb. Her coda-klichéen  i E1: 
 
  Re-orientering – Coda   
72 1  Jeg tror 

ALDRIG 
jeg glemmer min storesøster,  

73 x2 fordi at  vi har et RIGTIG GODT FOR-
HOLD til hinanden, 

74 +3 og DET tror 
jeg 

 er DET VIGTIGSTE MEL-
LEM SØSKENDE 

75 1   Man skal RESPEK-
TERE 

HINANDENS GRÆNSER   

76 +2 og   ikke HAKKE PÅ HINANDEN, 
77 +3 men  det er også 

vigtigt 
 [[at HAVE DET SJOVT 

SAMMEN]], 
 
Genrens fatiske funktion fremgår også af Eggins & Slades beskrivelse. Det er ikke 
problemet der fokuseres på. Med andre ord er den interpersonelle dimension domi-
nerende: Formålet med genren er i form af genfortælling af begivenheder og erfarin-
ger ”to retell the events and to share the speaker’s appraisal of those events.”706 Det 
er  også karakteristisk at begivenhedsrækken i fortællingen sjældent har eller udvikler 
sig mod en pointe. Men de enkelte begivenheder kan suppleres og uddybes og skifte 
fokus ofte på baggrund af associationer. Karakteristisk er det derfor også, at genrens 

                                    
704 Roman Jakobson 1971. 
705 Jfr. hverdagsdomænets tenor kapitel 3. 
706 Eggins & Slade 1997:237. Kursiv BH. 
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tenor ikke reflekteres i særlig grad, fordi parterne i interaktionen ofte kender hinan-
den, eller fordi situationskonteksten er således, at tenor ikke bliver reflekteret. I sko-
lesammenhæng er et typisk eksempel på personal recount-genren fristile (’idiotstile’) 
som ’fortæl om din sommerferie;’  situationskontektens kanal og medium  er det ure-
flekterede hverdagssprog, ofte face-to-face, eller, hvis skriftligt, i form af personlige 
breve, dagbogsnotater eller fristile uden specifikke rammer. Genrens felt har fokus på 
individuelle eller særlige personer, begivenheder og form af en subjektiv og emotiv 
sprogbrug i beskrivelsen af begivenheder og erfaringer. Eksperientielt realiseres gen-
ren sig leksikogrammatisk i form af et skift i forløbet mellem materielle processer (der 
realiserer de oplevede begivenheder) og mentale og steder.707 Disse træk realiseres i 
leksikogrammatikken: Genren realiseres således i relationelle processer (der realiserer 
reaktion og evaluering af disse begivenheder. F.eks.:  
 
’Så fik vi  en is,  
     Pm  Rv G 
og så gik vi ind i abeburet.  
         Pm A       Clp 
De små unger var søde.  
   Cr    Pi  At 
Jeg håber   vi snart kommer i Zoo igen!).   
S    Paff  A   Pm       Clp  
 
Genren må kontekstuelt siges at realiseres i hverdagsdomænet. 
 
E-besvarelserne har alle valgt at skrive om et nært familiemedlem. E-besvarelserne er 
analyseret for Theme  og Information Structure, Transitivity  og Appraisal. Analyserne 
findes i Appendiks IIIB i-iii.  
 
I det følgende analyseres besvarelse E1 med udgangspunkt i de metafunktionelle di-
mensioner. I behandlingen af den tekstuelle dimension er teksten er opstillet i en 
Theme-tabel, hvori er tilføjet en analyse Appraisal. Efterfølgende redegøres for resul-
taterne af analysen af Transitivity.  
 
 
16.6.2  Den tekstuelle dimension: E-besvarelser 
 
Besvarelse E1 (Appendiks IIIBi) er struktureret som en hverdagsfortælling. Den indle-
des med en orientering, dernæst følger seks afsnit, struktureret omkring forskellige 
begivenheder og erfaringer og teksten afsluttes med en re-orientering (coda).  
 
I forhold til de fire læringsdomæner kan intertekstualiteten i E1 karakteriseres som 
hverdagsdomænets intertekstualitet. Elevens opfattelse af forholdet mellem tekst og 
kontekst er kendetegnet ved umiddelbarhed og gennemsigtighed. Som hverdagsfor-
tælling har besvarelsen tekstuelt  en udviklingsmetode byggende på en sekventiel be-
givenhedsrække.  
 

                                    
707 En gruppe australske 8-klasseelever fortalte mig at forskellen på at skrive et essay i en-
gelsk og en ’personal recount’, er, at i sidstnævnte opgave ’behøver man ikke tænke på spro-
get, for man skriver bare fra hjertet’, mens essayet realiserer et ganske anderledes register. 
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De enkelte paragraffer indledes med de eksperientielle Themes ’jeg’ eller ’han/hun’ 
som de givne referenceforankringer. Det er personerne og relationen mellem disse der 
er tekstens udviklingsmetode, kombineret med en  lang række circumstances (Time) 
som markeret Theme til at strukturere begivenhedsrækken i teksten.  
Teksterne består af en lang række simplekssætninger. Desuden enkelte sætnings-
komplekser af ekstensiv eller koncessiv karakter. De tekstuelle Themes består da  af 
en lang række strukturelle konjunktioner, der markerer det sekventielle tidsforløb 
(’men’, ’og’, ’så’). Men hensyn til Information Structure er teksten – ligeledes på 
grund af den sekventielle vægtning – statisk. På trods af de markerede Themes, har 
disse tidsfæstelser ikke nogen betydning som informationsfokus eller i udviklingen af 
et Point. Informationerne i Rheme er episodisk lukkede. F.eks. er beskrivelsen af den 
syge mand, som søsteren passer, nok ikke tilføjet (oven i købet i en elaborering) af 
hensyn til læseren, men mere som udtryk for følelserne for søsteren.  Ligeledes er 
den omhyggelige redegørelse for tid- og sted f .eks. at navnet på forskellige byer 
nævnes som ’oplysninger’, dog sikkert relevante og ’nye’ for skribenten, men fungerer 
ikke i udviklingen af teksten.  Nye informationer udvikles således ikke i spændings-
feltet mellem Theme-Rheme/New, men hver oplysning står for sig selv i hver sæt-
ning/sætningskompleks.  
Opbygningen af begivenhedssekvenser har ikke noget formål i form af en bevidsthed 
om en tekstsynoptik, men sekvenserne følger associativt elevens indfald og interes-
ser. 
Der er på tekstniveauet ikke nogen eksempler på retoriske valg af referencer. Teksten 
refererer kun ud ad sig selv, mod skribentens personlige kontekst, hvilket også ka-
rakteriserer den eksperientielt: 
 
 
16.6.3 Den eksperientielle dimension 
 
Karakteristisk for E-besvarelserne er, at de eksperientielt refererer til elevernes pri-
vate kontekst i form af en specifik tidsdimension, som i Hverdagsdomænet binder tek-
stens orientering til realtid- og sted.  Dette er talesprogets intertekstualitet.  
Tidsdimensionen realiserer elevens eksperientielle tid, og teksten koncentrerer sig 
derfor omkring det ’nu’ som den skrives i med referencer frem og tilbage i elevens 
egen personligt definerede tidshorisont i valg af circumstances, ’sidste år’, ’snart to 
måneder’, ’om et par dage’, ’resten af året’, ’mellem efterårsferien og juleferien.’ Li-
geledes er stedsdimensionen personligt orienteret ’hjem’, ’inde på hendes værelse,’ 
eller hvor behovet for information forventes: ’ til London, som ligger i England.’ 
 
Med hensyn til den logiske metafunktion er E1 karakteristisk primært opbygget af en- 
kelte simplekssætninger men flest ekstensive parataktiske sætninger forbundet med 
’og’ ’men eller ’så’. Disse konjunktioner indføjes også uden at have nogen specifik 
beydningsfunktion, men blot som en måde at hægte begivenhederne sammen på 
(f.eks. 50-52). Der er enkelte eksempler på bundne sætninger og disse er typisk pro-
jekteret af  besvarelsens mental processes (synes, glemmer, ved).  
 
Relational (attributive og identifying) processes underbygger den valgte tidsdimen-
sion, idet skribenten og ’søster’ realiseres som Carrier, og valg af Attribute relateres 
akkurat til valg af circumstances: ’Hun blev student sidste år’. Valg af Attribute reali-
serer desuden affektive værdier, og attributive relational processes sammen med 
mental processes realiserer først og fremmest skribentens følelser i forhold til den an-
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givne lokalitet og tidshorisont. Relational attributtive processes vælges sjældent med 
det formål at karakterisere søsteren.  
 
Mental processes (cognitive og affective) realiserer ligeledes skribentens ’nu’  ’Jeg sy-
nes’ realiserer skribenten som Senser i en cognitive process, der har personligt fokus. 
(Dvs. Eleven argumenterer faktisk for ’løsningen ’ af en række problemer, der er af-
sluttet, inden han når at få opgaven tilbage!). Valg af disse processes kan også be-
grundes i elevens læsning af opgavens formulering, som orienterer sig indad mod 
’jeg’et’s følelser snarere end udad i en visualisering af den person der skal beskrives.  
 
Men teksten bryder denne tidsmæssige orientering og skifter til en anden lokalitet, 
nemlig fortiden – i erindringen, hvilket synes relevant i forhold til opgavens formule-
ring. Denne orientering afløses af et fremtidsperspektiv for til sidst at afslutte med 
tekstens eneste korte refleksion i et reorienteringsafsnit. Man kunne sige, at eleven i 
sin skriveproces har opbygget sit felt og afslutter i en coda med et macro-Theme, som 
han ikke udvikler, idet besvarelsen slutter der.  
 
Man kan så spørge sig selv om, hvorfor denne tekstuelle og eksperientielle struktur er 
som den er. Svaret må være, at denne struktur er nøje forbundet med genrens formål 
og med de rammer som registeret åbner for skribenten. Disse rammer viser sig helt 
tydeligt, når de tekstuelle og eksperientielle iagttagelser kombineres med de interper-
sonelle:  
  
 
16.6.4 Den interpersonelle dimension 
 
Tenor i en hverdagsfortælling er en nær, solidarisk relation mellem to parter, der dels 
har samme status, dels interesserer sig for hinanden. Hvis en ukendt person sætter 
sig ved siden af én i bussen og fortæller en historie som besvarelse E1 (eller som de 
øvrige E-besvarelser), ville det forekomme sært. Personen må være enten skør eller 
meget ensom – med mindre fortælleren er et – lidt påtrængende - barn. Med en så-
dan tenor vil oplysningerne forekomme ligegyldige og irrelevante for modtageren, 
som ikke kender hverken fortælleren eller den person der fortælles om. Hvis det der-
imod er en bekendt, der sætter sig ved siden af én i bussen, vil en sådan tekst være 
den typiske: Ingen af de nævnte oplysninger ville betragtes som irrelevante. Beret-
ningen om den syge mand, som søsteren passer (7-17) vil nemlig ikke dreje sig så 
meget om manden, som om de følelser og forestillinger, der  for begge deltagere i 
interaktionen er forbundet med  søsterens svære job. Eleven har læst opgaveformule-
ringen sådan at det er de følelser, som fortælleren har om mennesket, der skal be-
rettes om. (”Det mennesker glemmer jeg aldrig”). Men elevens forståelse af situati-
onskonteksten og den hensigtsmæssige tenor får som resultat, at hans beretning af 
læreren bliver karakteriseret som ’small talk’.  
 
Karakteristisk er den gennemgående og omfattende brug af Graduation, som ’fylder’ 
mere end selve informationerne i Rheme.  Den syge mand er ikke blot syg, han er lam 
i ’HELE’ kroppen, søsteren kommer hjem igen ’SNART’, OM ET PAR DAGE’, og skri-
benten har talt med hende i ’OVER ET KVARTER’  og læst ’HVERT ENKELT’ brev fra 
hende. Samtlige oplysninger fokuserer på fortællerens følelsers styrke frem for på op-
lysningerne selv. En mental process, ’glæder,’ er akkurat et Affect-valg, der ind-
rammer hele det efterfølgende afsnits følelsesstyrke. Fortælleren skal høre om ’ALT’ 
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hvad søsteren har lavet, om hvor ’HÅRDT’ det er at passe en ’FULDSTÆNDIG’ invalid 
person.  
 
En oplysning som går ud på, hvad der drikkes på værelset (kaffe eller te) eller om 
man ser fjernsyn, kan eksperientielt set betragtes som yderst irrelevant eller uinteres-
sant, men interpersonelt er denne oplysning også med til at dreje teksten interperso-
nelt mod den modtager, der kan identificere sig med den beskrevne situation.   
 
I sætningerne 25-30 er en affective kategori Security:’708  Det thematiserede ’vi’ ud-
bygges affektivt med ’alle sammen’, ligesom kaffedrikkeriet og fjernsynskikkeriet ’inde 
på hendes værelse,’ udtrykker en ’livmoderlængsel’,709 bekræftet i den efterfølgende 
tanke (30). 
  
Interpersonelt er valg af Engagement temmelig svagt, bortset fra udtryk, som udtryk-
ker forventet indforståethed (’selvfølgelig’ (14)) hvilket igen understreger, at tekstens  
adressat ikke forventes at imødegå de påstande, der udtrykkes i teksten. Det er iden-
tifikationen med det følelsesmæssige rum, snarere end dialogen omkring begivenhe-
der og synspunkter, der vægtes. 
I tekstens re-orienteringsafsnit (72-82) signalerer skribenten muligvis en form for be-
vidsthed om, at det er en tekst, der er ved at blive konstrueret, og som skal afsluttes 
med en eller anden form for opsamling. Et afsnit som dette er ikke obligatorisk i en 
hverdagsfortælling, men karakteristisk for teksttypen, idet de givne erfaringer og fø-
lelser nu skal sammenfattes. Re-orienteringen indeholder derfor ofte Appraisal-vær-
dier i form af Appreciation eller Judgement. Det er vigtigt for skribenten at fokusere 
på de sociale værdier som betinger og begrunder de erfaringer og begivenheder, tek-
sten har gennemløbet. Tekstafsnittet forskyder sig således interpersonelt fra et ud-
præget subjektivt valg af Affect-værdier til et – kort – generaliserende og en anelse 
mere objektivt - valg af Appreciation-værdier. Denne forskydning fra subjektive vær-
dier, den ’rette’ modtager kan identificere sig med, til sociale værdier, som retter sig 
mod en lidt bredere modtagergruppe, signalerer hvad eleven mener, der må være 
tekstualiseringens mål. Implicit vælges også en mulig Judgement af, hvordan sø-
skende ofte har det med hinanden, men denne Judgement er ikke tekstens formål, og 
har kun en afrundende funktion. Det drejer sig nu ikke længere om ’mig og min sø-
ster’ men om ’forhold mellem søskende’.  Dette er hans/hendes konklusion på hver-
dagsfortællingen og helt i pagt med denne.    
 
 
16.6.5 Vurdering af E1 
 
Opgavebesvarelse E1 får følgende kommentar og vurdering af læreren: 
 
I underpunkterne på opgavearket står der, at der vil blive lagt vægt på tilrettelæggelse og op-
bygning bl.a. Du har i din besvarelse ikke lagt vægt på disse træk. Det fremgår af besvarel-
sens mere løst sammenstrikkede form, hvor hverken indledning eller afrundende afslutning 
ses. 

                                    
708 Subkategorier under AFFECT er nævnt i kapitel 5.15.3. Disse kategorier er stadigvæk under 
udvikling f.eks. i White (w2001). 
709 Udtrykket er lånt fra Hans-Jørgen Nielsens roman Fodboldenglen.  
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Og det skinner også igennem den sproglige udtryksform, hvor dels sproglige fejl, dels lidt for 
slap formulering med overflødige gentagelser ses. 
Du beskriver forskellige forhold og oplevelser med din søster, hendes nuværende job i London 
og jeres hyggeaftener, men du får ikke rigtigt beskrevet det hos din søster, som gør hende 
uforglemmelig. En søster vil man jo altid huske. Alene fordi hun er ens søster. Men din opgave 
er jo hér at få beskrevet det særlige ved et menneske og/eller dine relationer til dette – så det 
bliver soleklart for læseren, hvorfor personen er uforglemmelig. 
Lidt for spredte ideer, som du ikke får forbundet til et portræt. Og for meget almindelig small 
talk. Mon du havde problemer med at finde det, som var vigtigst for dig? 
(E) 
 
Som det fremgår af ovenstående analyse har eleven konstrueret en tekst i en klart 
opbygget genre med et formål og en skematisk karakteristisk struktur. Det er – fra 
dette genresynspunkt – derfor ikke helt rigtigt, at eleven ikke har arbejdet med op-
bygning og tilrettelæggelse. Opgaven er desuden besvaret til fulde (Jfr. analysen af 
overskriften: Det menneske glemmer jeg aldrig), idet eleven i et stærkt – men implicit 
- emotivt sprog har beskrevet nogle af sine lykkeligste stunder i sit liv sammen med 
et af de mennesker han/hun holder allermest af i verden. Men læreren karakteriserer 
teksten som ’small talk.’  
Problemet for eleven (og for de andre E-elever) er at den valgte genre – hverdags-
fortællingen – ikke er et priviligeret710 valg i denne institutionelle sammenhæng, som 
er gymnasiets. Lærerens kommentar har ikke meget tilovers for den form for besva-
relse. Når hun skriver, at eleven ikke får ’beskrevet det særlige ved et menneske 
og/eller …relationer til dette’ kan det kun betyde, at hverdagsrelationer, som ikke 
bygger på andet end generelle sociale værdier ikke er det, der forventes i en opgave 
som denne.  
Læreren skriver, at eleven ikke får ’forbundet’ sine ideer til ’et portræt’. Det er altså et 
portræt, der forventes! Men det står der ikke noget om i opgavens formulering. Og 
hvad er for resten et portræt? 
Svaret kan muligvis findes i en nærmere analyse af de bedre og de bedste besvarelser 
i opgavebunken. 
 
 
16.7  C-besvarelser 
 
Disse besvarelser er blevet vurderet som ’mellemgode’, men det er karakteristisk for 
vurderingen af dem, at de kun roses. Det antydes til gengæld ikke, hvordan eleverne 
eventuelt kunne opnå en højere karakter. Også denne gruppe elever har valgt at skri-
ve om nære familiemedlemmer. Her analyseres opgave C1:  
 
 
16.7.1 Den kontekstuelle dimension: Genre og register 
 
Hverdagsfortælling,  anekdote og eksemplum: 
 

                                    
710 Wertsch 1991:124. W. refererer med begrebet til den statusforskel der markeres af forskel-
lige former for sprogbrug:  
(…) the fact that one mediation means (…) is viewed as being more appropriate or efficacious 
than others in a particular sociocultural setting. 
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Ligesom E-besvarelserne er C-besvarelserne uden undtagelser eksempler på genren 
hverdagsfortælling. Teksternes skematiske struktur (orientering – begivenhedsse-
kvens – coda) udgør en orienteringsramme omkring en række hverdagserfaringer. 
Men C-besvarelserne udvider hverdagsfortællingens begivenhedssekvenser ved ka-
rakteristisk at udfolde enkelte af disse i anekdoter, anekdotebrudstykker og ek-
semplums. Forskellen mellem E- og C-besvarelsernes begivenhedssekvenser er da, at 
C-besvarelsernes  begivenheder er fokuserede, enten med det formål at visualisere og 
dermed både udvide og koncentrere den følelse der ønskes formidlet omkring en sær-
lig ’kritisk’ eller interessant/opsigtsvækkende begivenhed, eller med det formål at 
vurdere den adfærd som bliver beskrevet. Plum definerer et eksemplum som ”an 
anecdote designed to point a moral.”711 Man kan dermed sige, at C-besvarelsernes 
skribent vover mere end E-besvarelsernes, fordi anekdoter og eksemplums jo omfat-
ter skribenten selv og dermed mulighed for selvudstilling.  
 
Because anecdotes involve some self-exposure and therefore risk, they are usually told in 
situations where the speakers are known to each other. The telling reaffirms the speaker’s 
place in the group; it does not break new ground. The exceptions involve situations where 
speakers with unfamiliar audiences want to create, for their own purposes, the feeling of 
warmth and closeness that anecdotes can bring. The risk can be high.712 
 
Fejlplacerede anekdoter er nok de mest karakteristiske eksempler på kulturel 
mismatch! 
Anekdoter og eksemplums er overvejende  mundtlige narrative genrer, dvs. tenor er 
derfor stadig hverdagsfortællingens tenor,  men  det er en tenor der sætter forfatte-
ren på spil.  
Martin713 foreslår følgende genretypologi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
       expectancy (recounts) 
 
                     reaction (anecdotes) 
narrative genre 
 
               no frustration 
 

                                    
711 Plum 1988:233. Her citeret af Eggins & Slade 1997:257. 
712 A guide to genres:10. 
713 Martin 1992:569. 
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                     judgement (exemplums) 
 
       counterexpectancy 
 
               frustration 
               (narratives) 
 
Figur 39     Typologi over narrative genrer. 
 
I Martins model  er anekdoter og eksemplums akkurat typologisk placeret ’mellem’ 
hverdagsfortællingen og egentlige narrativer. I modsætning til hverdagsfortællingen 
ligger fokus i anekdoten på en speciel ’kritisk’ begivenhed. Der er ikke nødvendigvis 
en ’løsning’ på problemet, men altid en reaktion på den (forbavselse, forlegenhed, 
frustration osv.). Anekdotens afhængighed af publikums reaktion er derfor ligeså ty-
delig som den er for hverdagsfortællingen.  
 
Hvor hverdagsfortællingens ’menneske’ overvejende forbliver statisk (som emnet, in-
formation) bliver ’mennesket’ i anekdoten en Bakhtinsk hero, dvs. en dynamisk, le-
vende størrelse som autor indgår i et skiftende forhold til.714 Hero kan her defineres 
som 
 
(…) an active participant, a third person in the creation of an utterance with whom the author 
has a dynamic relationship.715 
 
I et eksemplum er der en eksplicit meddelelse om/vurdering af hvordan verden bør 
være.  
 
What matters in exemplums is not the representation of events as problematic, something 
typical of both narrarive and anecdote, and reflected in their respective generic structures, but 
instead it is the cultural significance of the macro-event, that is the significance of the events 
in the context of culture in which the text is told. 716 
 
Når besvarelse E1 skriver om hvor hyggeligt det var at sidde og se fjernsyn inde på 
søsterens værelse, risikerer autor ikke noget ved det, fordi ’begivenheden’ ikke frigø-
res fra autors egens følelse og dermed ikke kan bedømmes af læseren. Anekdotefor-
tælleren risikerer noget ved bevidst at ’fordoble’ sig. Fortælleteknisk beskriver Goff-
man disse to skribenter som performer og character.717 Dette er dog kun kernen i 
anekdoten. Genrestrukturen muliggør, at autor trækker sig tilbage igen i sin egen 
evaluering af begivenheden. Anekdote og eksemplum som genre718 indgår ofte i hver-
dagsfortællingen og markerer dermed denne som fortælling med bevidsthed om en 
tilhører/ læser. Genrestrukturen for de to anekdotiske genrer er719 
 

                                    
714 Kalasek 1999:91. 
715 ibid:91. 
716 Plum 1988:225; her citeret af Eggins & Slade 1997:237. 
717 Goffman 1969:222: (…) a performer (…) staging a performance; a character (…) whose 
spirit, strenght, and other qualities the performance was designed to evoke. 
718 Genrestrukturen bygger her på A guide to genres in English, Department of Education, 
Queensland:11. 
719 Eggins & Slade 1997:236. 
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 ”Beginning” ”Middle” ”End” 
narrative (Abstract ∧) 

Orientation 
∧Complication ∧ 
Evaluation ∧ 
Resolution 

(∧ Coda) 

anecdote (Abstract ∧ 
Orientation 

∧Remarkable Event 
∧ Reaction 

(∧Coda) 

exemplum (Abstract ∧ 
Orientation 

∧Incident ∧ 
Interpretation 

(∧Coda) 

recount (Abstract ∧) 
Orientation 

∧ Record of Events ∧ 
Reorientation 

(∧Coda) 

 
Tabel 38  Narrative genrers struktur 
 
Her skal gives tre eksempler på C-besvarelsernes anekdoter og/eller eksemplums.  
 
1 (C2) 
  orientation    
24 α  Jeg synes nu 

aldrig at 
hun har ladt os børnebørn (vi 

er 3) mærke 
25 ’β at   hun har været dybt ked af det 
26 α Men   har efter hendes død 

fået af vide af min 
tante 

  remarkable  event    
27 ’β at  nogle gange hun 

havde været på 
besøg hos min 
farmor 

 at hun har kunne 
høre hende græde 
ude på toilettet. 

  reaction    
28 1   Det skræmmer mig [[når jeg hører 

om det]] 
29 +2 

α 
og  jeg kommer til at 

tænke på 
[[hvor ondt hun 
har haft det in-
deni]]. 

30 xβ Også fordi  hun altid at virket så glad over for 
mig og de 2 an-
dre, 

  interpretation    
31 1 men hvem  ville også 

stille sig op 
foran sine børne-
børn 

32 +2 
α 

og   sige  

33 ’β   de var ked af noget [[ der 
skete //da vi var 
meget små]]? 

 
Eleven forstår her at udbygge sin karakteristik af farmor’en  med et hear-say som 
fungerer som anekdotens crisis. Rollefordoblingen ses også i evalueringens retoriske 
afslutning, hvor eleven – modigt – involverer og omfatter sin læser i agtelsen for far-
mor (social esteem). 
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Næste eksempel kan vel knap kaldes anekdote, men den har dog strukturen i sig, idet 
eleven her i en visualisering af en hverdagsbegivenhed får karakteriseret sin farmor 
ved at beskrive hvordan hun tager sin hue på om vinteren uden at ødelægge frisuren.   
 
2 (C2) 
 orientation     
79    Der er en ting  jeg heller aldrig vil 

glemme 
80 1   (der er faktisk 

mange 
  

81 +2 men  nogle ting husker jeg bedre end an-
dre) 

82 +3 og  der var den måde  hun tog sin hue på 
om vinteren. 

 remarkable event    
83 1   Hun satte huen på den ene 

hånd 
84 +2 og   tog alle ti fingre ind i 

huen 
85 +3    spredte dem 
86 +4 og   satte forsigtigt huen 

uden om sit korte, 
krøllede grå hår. 

87     Satte huen // sådan at 
håret ikke blev 
helt fladt. 

 evaluation    
88    Det så så sjovt ud [[når 

hun gjorde det]], 
89    jeg kan stadig se hende så 

foran spejlet i 
gangen, [[igang 
med at tage huen 
på]]. 

 
Eksemplet viser anekdotens force som sproglig resurse i forhold til E-besvarelsernes 
begivenhedsrække. Man kan sige at evalueringsfasens funktion i anekdoten er skri-
bentens måde at vende tilbage til fast grund i sin hverdagsfortælling som performer, 
eller at autor overtager styringen over hero. 
I det sidste anekdoteeksempel  er omdrejningspunktet atter et risikofyldt, endog pin-
ligt felt; så pinligt at selve det pinlige ikke ekspliciteres i crisis. Det er derfor vanskeli-
gere (end i sidste eksempel) helt at kunne vurdere ’menneskets,’ dvs. dansklærerens 
handling på baggrund af denne crisis. Genrepædagogisk er denne fase derfor et op-
lagt sted at arbejde med beskrivelse og visualisering! Eleven slipper ikke sin rolle som 
performer.  
 
3.(C1) 
 
  orientation   
37    Sidste gang jeg 

talte med hende 
var i november. 

38    Jeg havde skrevet en artikel, i en avis på et oplag af 28000 
aviser, om mobning på skoler. 



                      Det skriftlige element: Dinas SPIF 
___________________________________________________________________________ 
                           

 

 

421

  remarkable event   
39    Det var uheldigvis min egen skole 
40  så  det var helt uacceptabelt. 
41    Ingen af lærerne 

på stedet 
måtte udtale 
sig 

om artiklen, 

42    de ville ikke en-
gang give 

mig en karakter på den. 

43  Senere  blev jeg hentet til møde 
44  og  det hele blev fremlagt på et skolebestyrelses møde. 
45    Jeg valgte nu at 

sende 
denne artikel til min gamle dansklærer 
for at få en professionel udtalelse. 

46 1   Hun ville gerne 
vurdere 

den 

47 +2 og   fik sig en snak med samtlige dansklærere 
på stedet. 

48    den blev for resten 
vurderet 

som god. 

  reaction   
49    Det var jeg meget glad for [[at hun gad tage sig 

tid til]]. 
  interpretation   
50      Et bevis på at hendes arbejdsindsats er 

ud over det sædvanlige. 
 
Autor er i sit forhold til hero meget bevidst om at ’øvelsen’ går ud på at ramme for-
ventningerne om en etos i fremstillingens. Anekdotens evaluering demonstrerer hvor-
ledes autor er i stand til at udvikle sin vurdering fra det affektive (på baggrund af en 
bedømmelse af dansklærerens gode egenskaber (’hun gad tage sig tid’) til en påskøn-
nelse af de mere ’objektive’, sociale værdier, der lå i lærerens handlinger. Autor anta-
ger – hvad han/hun nok har ret i – at dette er hvad der forventes (superadressatens 
forventninger). 
 
At udfoldelsen i anekdoter og eksemplums betyder en udfordring/risiko for skriben-
tens selviscenesættelse (ikke blot sprogligt) viser følgende anslag til en anekdote 
(C1), som dog ikke bliver til noget fordi begivenheden ikke udfolder sig men afbrydes 
af en række Judgements og dermed evalueres inden den kommer i gang.  
 
4 (C3) 
 orientering    
67    Klassen var delt i ca. to dele, dem, der kunne lide hende og 

dem, der ikke kunne lide hende. 
68   Jeg tror 

godt 
hun kunne 

føle 
det. 

 (mulig remar-
kable event) 

   

69    Det skete  nemlig tit [[at nogle ville sabotere undervisningen 
// hvorefter de blev sat på plads af den anden 
halvdel.]] 

70 1   Dette skabte også en del splid i klassen, 
 reaction    
71 +2 men  det kan man vist ikke helt bebrejde hende. 
 interpretation    
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72    Hun havde jo ikke ligefrem bedt om det. 
 
I modsætning til eksempel 1/C2 vover eleven sig i anekdoteanslaget meget forsigtigt  
- dog i en lidt bitter-ironisk evaluering - mod sin læser (jfr. valg af Engagement og 
Graduation), måske med held, idet det rum, der trods alt skabes i remarkable event 
(’sabotere undervisningen’; ’de blev sat på plads (…)’) turde være bekendt for tek-
stens læser (læreren). 
  
Men C-besvarelsernes field er stort set identisk med E-besvarelsernes, selvom vægten 
forskydes fra et eksperientielt felt til et semiotisk felt i opbygningen af anekdoter eller 
anekdotiske indslag. I fokus er stadig skribentens følelsesmæssige relation til perso-
nen, og dermed er det ikke begivenhederne som sådan, der for skribenten er interes-
sante, men de følelser som begivenhederne vækker – i erindringen – hos skribenten. 
Også C-besvarelserne har således læst opgaveformuleringen ganske bogstaveligt.  
 
Besvarelse C1, som jeg nu vil se lidt nøjere på,  består af en sådan orienterings-
ramme og ikke mindre end 10 erfarings- og begivenhedssekvenser. Skiftet fra se-
kvens til sekvens sker i form af extension, dvs. ’nye’ erfaringer eller begivenheder 
bindes sammen  i en adderende form, som ikke akkumuleres undervejs, men som i 
det afsluttende re-orienteringsafsnit ’samles’ i en generaliserende opremsning af Ap-
preciation-værdier. I første omgang kan man da sige, at C-besvarelserne i forhold til 
E-besvarelserne i hvert fald er længere. Med hensyn til registervariablerne er der sket 
en lille forskydning, idet  teksternes orientering er mere eksplicit og dermed signalerer 
en lidt større afstand til læseren, ligesom der er eksempler på forsøg på rollefordob-
ling, især i valg af anekdoter. Med hensyn til intertekstualitet kan man sige, at be-
svarelserne med hensyn til læringsdomæne har rykket sig en anelse mod ’højre’ på 
kontinuet.720 De leksikogrammatiske iagttagelser vil demonstrere dette.   
 
 
16.7.2 Den tekstuelle dimension 
 
C-besvarelsernes udviklingsmetode har mange ligheder med E-besvarelserne, hvilket 
ikke kan undre, da det stort set er den samme form for genre, der er valgt. Thematisk 
og Informationsstrukturelt lukker den enkelte episode sig om sig selv og kombineres i 
en række adderende sekvenser.  Det er ’jeg’ og ’hun’ der optræder som eksperientielt 
Theme og disse brydes af enkelte markerede Themes i form af bundne koncessive 
sætninger, der beskriver årsag-virkning af en begivenhed eller erfaring. Den thema-
tiske struktur er derfor udpræget hverdagsfortællingens. Tekstuelt er fortællingen blot 
blevet meget længere i form af flere expansions, men uden at ændre metoden. Mar-
keret Theme optræder i C2 (I denne stil) hvilket markerer elevens bevidsthed om sin 
rolle son skribent. Ikke videre fantasifuldt, men denne markering/bevidsthed viser sig 
jo – som nævnt – allerede i valg af genrer. 
På tekstniveauet er C-besvarelsernes kohæsive sammenbinding endoforisk, men der 
er også her eksempler på eksoforisk reference (C2/12 ”for lidt over 4 år siden” C1 ”i 
november). 
 
 
16.7.3 Den eksperientielle dimension 

                                    
720 Jfr. figur 5.2 : Læringsdomæner. 
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Valg af eksperientielle funktioner er i langt de fleste tilfælde identiske med E-opga-
verne.  Skiftet mellem material, mental, relational (fortrinsvis attributive) processes 
realiserer et skift mellem beskrivelsen af begivenheder, skribentens overvejelser og 
tanker om disse begivenheder og hans/hendes vurdering af disse og af personen, der 
var udgangspunkt for dem. Participants som Carrier-Attribute vælges i stort omfang (i 
modsætning til E-besvarelserne) til at karakterisere hovedpersonen. (109f ”Hun var så 
rar, varm og opfindsom). Der finder dog kun sporadisk en egentlig beskrivelse af per-
sonen sted (94-100) og karakteristikken sker i form af anekdoter.  
 
Men i modsætning til E-besvarelserne vælger C–besvarelserne i højere grad verbal 
processes, hvilket signalerer, at det er en stemme, der taler og dermed konstruerer 
fortællingen. Dette vil blive belyst yderligere under behandlingen af den interperso-
nelle metafunktion. 
Besvarelsens sætningskomplekser er således af og til projekterede af verbale proces-
ser (11: Jeg vil også lige nævne at min farmor døde for lidt over 4 år siden)  
Eksperientielt er C-besvarelsernes verden udvidet i forhold til E-besvarelserne.  
 
 
16.7.4 Den interpersonelle dimension 
 
1 α  α   I denne stil (har) jeg valgt at skrive 

om min farmor, 
 
Denne indledning kan vel ikke siges at være den store appetitvækker, men alligevel 
signalerer eleven hermed en bevidsthed om sin rolle i en tekstualiseringsproces. In-
tertekstuelt befinder eleven sig således i Praksisdomænet. Det er ikke en interaktions-
situation, som er hverdagens.  Bevidsthed om at skriftlighed forudsætter en frigørelse 
fra hverdagsdomænets kontekstafhængighed er meget klar i denne besvarelse. Situa-
tionerne skal beskrives for en modtager, der ikke på forhånd  har forståelse for skri-
bentens følelser og erfaringer. Tingene skal vises, og der skal derfor være nogle øjne, 
der ser det, som læseren ikke har mulighed for umiddelbart at identificere sig med. 
Hvor Affect-værdier i E-besvarelserne ofte realiseres implicit (F.eks. jeg glemmer al-
drig min storesøster; vi drak kaffe og så fjernsyn sammen), skriver C-eleven her en 
karakteristik i form af eksplicitte Judgement- og Appreciation-værdier, begrundet i 
beskrivelsen af begivenheder og erfaringer.    
Selv når følelsesudladningerne går højest, markerer eleven sig som autor, som igen 
bringer kommunikationssituationen bedre på plads. Det er stilskrivningen, der vækker 
følelserne, og det kan enhver jo forstå.  
 
 
 
93 1   Jeg savner hende stadig væk 

rigtig meget 
94 +2 

α 
og   kan godt komme til at 

græde lidt  
95 xβ når  jeg tænker på hende 
96  Eller  som nu sidder og 

skriver 
en stil om hende. 
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97    Hun var så varmhjertet, 
rar [propriety] 
og opfindsom.  
[capacity] 

98 1   Hun var frisk til den dag 
[[hun døde]] 
[capacity] 

99 +2 og  man var altid sikker på [[at 
have det sjovt hos 
hende]]. 
[capacity] 

 
Interpersonelt deler C-besvarelserne dog en lang række valg af Affect og Appreciation 
med E-besvarelserne. Der udtrykkes ved hjælp af mental og relational processes og 
participants skribentens følelser i form af reaktion på de beskrevne begivenheder. C-
besvarelserne adskiller sig ved i højere grad at vælge Judgement-værdier, hvilket for-
skyder beskrivelsen fra den implicitte identifikation til en ’begrebsliggørelse’ i form af  
en karakteristik og dermed en rekontekstualisering af de personlige erfaringer. For-
skydningen fra de eksplicitte og implicit realiserede Affektive værdier sker dels i form 
af Judgement, dels i form af Appreciation. Forskydningen sker desuden, fordi eleven 
dialogistisk tilføjer andre stemmer til sin karakteristik. Personen beskrives også med 
andres øjne, familien, tanten eller blot ’efter sigende’:  
 
20 x3 For  hun blev efter sigende ikke 

helt den sammen 
igen. 

21   Det var som om hun til sidst kun 
levede 

for alle andres 
skyld undtagen 
hendes egen. 
[propriety] 

 
Begivenheden som er baggrund for karakteristikken, er ikke skribentens følelse, men 
det er tantens fortælling om hovedpersonen. Det bliver denne indføjede fortælling, 
der resulterer i skribentens følelser, men også i hans/hendes efterfølgende Judgement 
af ’farmor’. Det er ikke blot personens følelsesmæssige relation til skribenten, men 
skribentens sociale agtelse for personen, der eksemplificeres og evalueres her. 
 
26 α Men  <jeg> har efter hendes død 

fået af vide af min 
tante 

27 ’β at  nogle gange hun 
havde været på 
besøg hos min 
farmor 

 at hun har kunne 
høre hende græde 
ude på toilettet. 

28 1   Det skræmmer mig [[når jeg hører 
om det]] 

29 +2 
α 

og  jeg kommer til at 
tænke på 

[[hvor ondt hun 
har haft det in-
deni]]. 

30 xβ Også fordi  hun altid at virket så glad over for 
mig og de 2 an-
dre, 
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31 1 men  hvem ville også 
stille sig op 

foran sine børne-
børn 

32 +2 
α 

og   sige  

33 ’β   de var ked af noget [[ der 
skete //da vi var 
meget små]]? 
[propriety] 

 
Denne forskydning fra en rent subjektiv mod en mere eksplicit og mere ’objektiv’  
struktur i det enkelte afsnit er karakteristisk for C-besvarelserne.  Første sætning i et 
nyt afsnit indledes flere gange af  en bedømmelse (Judgement). 
 
45    Hun var så sippet/sjov i et 

køkken. 
 
 
54    Hun var også altid parat  

[tenacity] 
til at spille et spil,  

 
 
67    Hun var også altid så fair 

[propriety] 
mod os børnebørn. 

 
 
72  Og tit  fik de  100-200 kr. med 

fra farmor. 
73 1 Men  jeg skulle jo ikke 

snydes 
[propriety] 

 

 
 
 
16.7.5 Vurdering af C1 
 
Fint. Du har skrevet en vældig fin besvarelse med et portræt af din farmor, som gennem din 
sans for den karakteriserende detalje står skarpt og nuanceret. Sprogligt har du god variation i 
sætningsopbygning og ordvalg. (C) 
 
Det er interessant, at læreren anvender betegnelsen ’karakteriserende’ her, fordi det 
er det eneste sted i lærerens feedback, denne betegnelse anvendes.  At det er en ka-
rakteristik, der er den ’detalje’ der skal tilføjes i besvarelsen af ’Det menneske glem-
mer jeg aldrig’, er ikke nævnt i opgaveformuleringen og i øvrigt heller ikke i lærerens 
eftersnak omkring tilbageleveringen af besvarelserne (se time 2). Betegnelsen ’ka-
rakteristik’ indgår kun ét sted i Dinas SPIF, og det er i tekstlæsningselementet, ana-
lyse og fortolkning af Hemingway-novellen. Læreren lægger implicit  og sikkert ube-
vidst op til her, at eleven skal arbejde med opgavens besvarelse som med en litterær 
tekst, blot ikke receptivt men produktivt. Det er akkurat dette, eleven har gjort ved 
ikke blot at nævne ’menneskets’ egenskaber, men ved at indføje anekdoter i sin hver-
dagsfortælling. 
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’Sprogligt’, som det hedder, er i hvert fald sætningsopbygningen stort set identisk 
med E-besvarelserne. ’Ordvalg’ er jo afhængig af at det er en karakteristik, der er tale 
om. Læreren nævner desuden, at hun har ’ændret nogle steder’ men giver ikke en 
nærmere begrundelse. Hvorfor får eleven ikke 10 eller 11?  
 
 
16.8 A-besvarelser 
 
16.8.1 Indledning 
 
Disse besvarelser har fået karakterer som ligger i den øverste ende af skalaen og de 
fleste positive kommentarer i stilebunken. De adskiller sig markant fra de øvrige be-
svarelser ved dels at vælge en person uden for den nære familiekreds, dels ved ikke 
at vælge hverdagsfortællingen, i hvert fald ikke som grundlæggende genrestruktur. 
Dog er der – på grund af opgaveformuleringen – også her tydelige træk fra hver-
dagsfortællingen. Besvarelserne udmærker sig også ved heller ikke at være portræt-
ter eller at rumme mange personbeskrivelser. De gør en masse andre ting, og derfor 
ses der bort fra, at disse besvarelserne altså (heller) ikke ’besvarer’ den opgave som 
E-opgaverne bliver straffet for ikke at besvare.  
Jeg vil først gøre rede for nogle generelle træk ved A-besvarelserne og dernæst un-
derkaste én af besvarelserne en multifunktionel analyse.  
 
Karakteristisk for A-besvarelserne er, at de alle er lange, og at de også vælger meget 
lange og kraftigt informationstætte nominal groups. Det ser ud som om det næsten er 
en sport hos disse elever at hælde så meget på som muligt. På den ene side er det 
naturligvis med til at gøre sproget varieret, hvilket af et af lærerens grundlæggende 
vurderingskriterier. I besvarelse A2 (om Frank Zappa) består variationen  i forskellige 
former for forstærkning, eksperientielt i form af circumstances (Cxt), interpersonelt i 
form af valg af Graduation. Det vil sige, at de lange nominalgrupper ikke altid funge-
rer beskrivende eller karakteriserende men i stedet evaluerende. Men det er åbenbart 
ligegyldigt for vurderingen.  
 
’Han var den musikalsk bredest favnende musiker i det 20. århundrede.’ 
 
14. Den mærkværdige, sjove, detaljerede, præcise og alt i alt geniale musik,  
 Att 

 [[der aften efter aften bredte sig i mit værelse]],  
 A Cxt    Pm  Clp 
 
I A3-besvarelsen721 er selve princippet i opbygningen af teksten ensbetydende med 
udvidelse/pakning af nominal groups. At der er tale om en principiel strategi, og at 
eleven dermed har fundet ind til en væsentlig sproglig resurse, men at han/hun dog 
også med tiden må se sig om efter andre, er følgende uddrag et eksempel på. Nomi-

                                    
721 Besvarelse A3 analyseres ikke færdig i denne undersøgelse. Den anvender én strategi 
(pakning af nominalgrupper); fylder 6 tætskrevne sider og viser ikke nogen strukturel bevidst-
hed men fascination af at fylde nominalgrupper, hovedsageligt med epithets. Alligevel opnåede 
denne besvarelse klassens højeste karakter. 



                      Det skriftlige element: Dinas SPIF 
___________________________________________________________________________ 
                           

 

 

427

nal groups er noteret med fed. Opstillingen er min og har til hensigt dels at profilere 
de valgte nominal groups uden at tage disse ud af deres sammenhæng. 
 
 Bladene rystede blidt i   
 det krogede pæretræet uden for vinduet,  
og jeg nød at iagttage  
 de grønne vækster der udsprang af det blanke ingenting fra de mosbegroede  
 grene.   
 Jeg  havde allerede bevæget  
 mine tanker væk fra  
 det lille værelse med de bogbeklædte vægge  
og det lille skrivebord med alt papiret  
og de endnu kun halvt fulde dagbøger.  
 Jeg  flyttede mig væk fra  
 min futile verden  
og videre til   
 et univers, der udsprunget af min egen længsels kraft, var det eneste jeg havde 
 tilbage at flygte til. 
 
Med fejlen ’det krogede pæretræet’ afslører eleven sin arbejdsmetode, idet pæretræet 
her kvalificeres og modificeres med  pre-modifier (krogede) og post-modifier(uden for 
vinduet). Autors rolle som performer er her erstattet af character, og tekstens funk-
tion er ikke længere kommunikativ eller støttet af en performer. Eleven har kastet sig 
helt ud i oceanet og øver sig opfindsomt i konstruktionen. Det er modigt, og besvarel-
sen udfolder stor fantasifuldhed. Derimod er besvarelsen med hensyn til den tekstu-
elle dimension  mere uovervejet. Den lyrisk messende form kan fortsætte uendeligt. 
Alligevel er det – vidner karakter og feedback om - den form for sproglig variation, 
der værdsættes.    
  
 
16.8.2 Genre og register 
 
A-besvarelserne er først og fremmest karakteriseret ved en  udpræget intertekstuali-
tet med hensyn til genre og dermed også de stilistiske træk der er forbundet med 
denne intertekstualitet. Dette er tilfældet, på trods af, at opgaveformuleringen slet 
ikke lægger op til genrevalg. Eleverne mestrer næsten professionelt de valgte genrers 
struktur og tilsvarende passende situationskontekst. I forhold til E-besvarelserne viser 
denne genrebeherskelse sig især ved, at eleverne skaber hybridgenrer eller  forsøger 
at kombinere flere genrer i én opgavebesvarelse. E- og C-elevernes genrevalg er be-
grænset til hverdagsfortællingen (personal recount), i en anekdotisk hybrid form, 
mens de fleste A-eleverne vælger fiktive genreformer eller hybridformer. En elev skri-
ver en rammefortælling, en anden (beskrevet kort ovenfor) en lyrisk ’messe’ til John 
Lennon, en tredje skriver en veldrejet kombination af en gyser og et essay, og en 
fjerde skriver en biografi om Frank Zappa ekspanderet med lidt hverdagsfortælling. 
Selve opgavens formulering ser dog ud til at skabe problemer, både for elever og for 
lærer. 
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Besvarelse A1  har overordnet en interessant udviklingsmetode, idet den er opbygget 
af to genrer: Først en selv-fortælling722 i form af en kort klassisk skematiseret gyser-
novelle, og efter denne et kort, ligeså klassisk skematiseret essay723, som be-
grebsmæssigt reflekterer over de grundlæggende følelser i novellen.  
 
Den narrative struktur724 orientering – evaluering – komplikation – resolution (løsning) 
er dog her udviklet mere raffineret, idet novellen manipulerer med faserne og indleder 
med en komplikationsfase. Dernæst følger en række faser som skifter mellem evalue-
ringsfaser og komplikationsfaser. Hvor komplikationsfasens formål er at opbygge et 
krisepunkt i form af en begivenhedsrække, er det evalueringsfasens formål at op-
bygge spændingen. Det er her fortælleren positionerer sin læser til at dele sin skræk. 
Evalueringsfasen er tæt forbundet med komplikationsfasen, idet evalueringen udgør 
reaktionen på komplikationen.725 Evalueringsfasen fokuserer på, hvordan de involve-
rede personer (især fortælleren) berøres af begivenhederne. I resolutionsfasen ’løses’ 
og afsluttes komplikationen.  
 
Ifølge Rothery726  er sproget i en evalueringsfase karakteristisk ved, at det 
 
1 beskriver fortællerens følelser og reaktioner 
2 anvender gentagelse som strategi 
3 anvender negative udtryk (om det ’usædvanlige’) 
4 anvender spørgsmål som udtrykker forudsigelse eller forbavselse 
5 forudsiger hvad fortælleren mener, der vil ske (tidsdimension) 
6 anvender udråb eller opfordringer    
 
Samtlige virkemidler er anvendt i opgave A1 i den narrative del af besvarelsen.  
De vil blive beskrevet under analysen af de tre metafunktioner: 1, 3,4 og 6 under den 
eksperientielle og interpersonelle metafunktion, 2 under den tekstuelle og eksperien-
tielle metafunktion. 
 
Besvarelsens anden del er et essay, ja måske kan hele besvarelsen karakteriseres 
som et eksempel på essayet som kunstgenre således som Borup Jensen karakterise-
rer det i sit såkaldte genresignalement. A1-besvarelsen demonstrerer en affinitet til 
denne genres intertekstualitet og dermed en belæsthed og en tilegnelse af denne 
kunstgenres sproglige resurser. Borup Jensen definerer genren som 
 
- en afrundet, ikke-fiktiv kunstprosatekst af et så begrænset omfang, at den uden besvær kan 
tilegnes i et stræk.  
Fremstillingen er åbenlyst personlig og kunstnerisk bevidst; forfatteren er den eksplicitte for-
tæller og ræsonnør. Tankerne fremstår ikke sagligt og logisk, som udtømmende, endegyldige 
kendsgerninger, derimod som et selvberoende individs foreløbige, uortodokst søgende, for-
dringsløst spontane indfald, det suveræne jegs impulsive ideer. (…) Synspunkter og holdninger 
er subjektive tilkendegivelser, hvormed læseren søges involveret som part i sagen. Der til-

                                    
722 ’Self-narrative’ , er et narrativt forløb, hvor fortælleren ændrer sig på grund af begivenhe-
derne og lærer af sine erfaringer. Dette er akkurat formålet med opgave A1.  
723 Essay er her den genre, der f.eks. defineres af Borup Jensen 1998. 
724 Jfr. Rothery 1994. 
725 En meget klar beskrivelse af genren har Joan Rothery 1994 leveret  i Write it Right:  
Spine-Chilling Stories.  
726 1994:80. 
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stræbes en dialogisk intimitet, etableringen af et uformelt sted, hvor der (kan) tales og sam-
tales frit; der tilstræbes tillige en engagerende og fortrolighedsskabende, almen læserhenven-
delse. Teksten har karakter af en igangværende tankeproces; ofte sammenfald af skrive- og 
tilegnelsessituation; mobilisering af undervejsoplevelsens søgende fællesskab.727 
 
Disse registerforhold vægter især genrens karakteristiske tenor. Men genren kan sag-
tens gives en supplerende definition i SFL-genreteoretiske termer. Der er tale om en 
selvbiografisk genre, og dette både begrænser og åbner for dens formål, f.eks. med 
hensyn til krav om argumentation (’at informere om ens eget liv og erfaringer’).728 
Kunstessayets field er en personlig verden som almengøres i den dialogiske proces. 
”Emnevalget sker spontant, af lyst, ved personlig impuls,” skriver Borup Jensen. Mode 
for kunstessayet er at ”tale ubesværet legende om store spørgsmål.”729 Der er langt 
fra hverdagsfortællingen og anekdoterne til et kunstessay.  
I det følgende vil A1 blive beskrevet i tre dimensioner.730 
 
 
16.8.3 Den tekstuelle dimension 
 
Som alle A-besvarelser er A1 karakteriseret ved en funktionel variation af Theme  og 
Information Structure der med Hasan betegnes cohesive harmony.731 Der ingen ek-
sempler på eksoforisk reference, og de to tekster er forbundne.  
Besvarelsen har da to udviklingsmetoder som kombineres i en makrogenre, dels i en 
udfordring af gysernovellens trindeling, som følger en persons oplevelser og rædsel 
frem mod den endelige afslutning og forløsning af denne, dels essayets analytiske ud-
vikling af problematikkens modsætninger frem mod et Point.   
 
Eleven demonstrerer i novellens thematiske konstruktion, hvorledes man opbygger 
suspense. Teksten består overvejende af simplekssætninger. Dette er effektfuldt, især 
i de indledende afsnit, hvor også fravær af tekstuelle Themes betyder fravalg af au-
tors styring af forløbet. De eksperientielle Themes har som udgangspunkt i det indle-
dende evalueringssafsnit ingen referenceforankringer hverken til tid, sted eller age-
rende. Med andre ord er Det ’givne’ netop i et suspenseafsnit udsat for læseren, lige-
som heller ikke ny information i Rheme bidrager til en forståelse af tekstens referen-
cepunkter. Informationen i New er akkurat en mangel, som alle deltagere bortset fra 
fortælleren ved noget om. Valg af Interpersonelle Themes i form af metaforer (’Det 
var tydeligt’) er ligeledes effektfulde redskaber til – foreløbig  at afværge eller ud-
sætte – forsøg på at se en sammenhæng i det beskrevne. De eksperientielle Themes i 
det indledende valueringsafsnit og frem mod ’forløsningen’ er desuden pars-pro-toto-
valg (Børnenes…blikke; hendes…smil, stemmen, personen), der som impressionistisk 

                                    
727 Borup Jensen 1999:31-32. 
728 Flere gymnasielærere har på kurser påpeget netop denne besvarelses snakkende og der-
med ikke ’velargumenterende’ stil. På baggrund af Borup Jensens definition er god argumenta-
tion ikke karakteristisk for kunstessayet; tværtimod er den søgende, dialogiske, åbne proces 
det typiske. Vurderingskriteriet er derfor også problematisk at anlægge her! 
729 Borup Jensen 1999: 282-83. 
730 Jeg vil ikke gå dybere ind i analysen af A1 som kunstessay, selvom det kunne være interes-
sant. Men der er kun denne ene stil i bunken, og det er en tilstrækkeligt pointe at kunne påvi-
se de intertekstuelle resurser, som eleven tydeligt trækker på.  
731 Halliday og Hasan 1976; Hasan 1984.  
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teknik skaber både en følelsesmæssig, men også en objektiv ramme for læseridentifi-
kationen.  
 
Karakteristisk for evalueringsfaser i gysere er gentagelsen i form af repeterende ud-
tryk for fortællerens reaktion på begivenhederne. I besvarelse A1 sker gentagelsen 
ikke mekanisk (f.eks. jeg var ved at dø af skræk)  men mere raffineret i form af me-
taforer som markeret Theme (’Som en kamæleon’).  
I komplikationsfaserne tilføjes teksten en række tekstuelle Themes, som rykker frem-
stillingen ud af stilstanden og sætter fart i begivenhederne (’så’, ’pludselig’). 
 
Informationsstrukturen formår at underbygge de få og spredte referencepunkter der 
thematiseres, ved til det sidste at undgå opbygningen af andet end en gråzone af in-
formation i evalueringsfaserne: 
(’nervøs’, ’hvad der skulle ske’, ’hende’, ’opmærksomhed’, ’rundkreds’, ’halvmørket’, 
’den værste’, ’ondt i maven’, ’nogen’, ’underlig person’, ’underlig bekendt’, ’usynlig’) 
for  i komplikationsfaserne at skabe dynamik: (’fat i mig’, ’prustede’, ’bange’, ’hen 
mod den tunge dør’). 
Resolutionen er kort. Thematisk betyder denne en afklaring (’jeg’, ’lyset’, ’foran mig’): 
Tid, sted og personer identificeres. Informationsstrukturen har en klar zig-zagstruk-
tur: 
 
42    Jeg ÅBNEDE ØJNENE. 

 
43    Lyset var blevet 

TÆNDT 
på rød stue. 
 
 

44    Foran mig stod PÆDAGOGEN hun med 
det lyse hår og de run-
de kinder og med de 
grå kapper om sig, 
hætten nede og et op-
givende udtryk i an-
sigtet. 

 
Det efterfølgende essay kan betragtes som gysernovellens orienteringsfase og coda. 
Men besvarelsesdelen er også som selvstændig tekst opbygget i essayform. Den ind-
leder med et macro-Theme, i form af et spørgsmål, rejst på grundlag af novellen. 
Dernæst følger en række hyper-Themes og opgaven afslutter med et Point, som altså 
også fungerer som Coda for hele opgaven og dermed kombinerer de to genrer i en 
velfungerende hybrid.  
Eleven thematiserer de iagttagede problemstillinger og udvikler disse i en række ela-
borations i form af eksempler, og komponerer dermed rækken af essayets hyper-
Themes. 
Eleven forskyder dog de problemstillinger, der lægges op til i novellen, idet essayets 
Point bliver tvetydigt. Novellens felt er fortællerens angst kontra de andre børns blan-
dingsfølelse (angst og fryd). I essayet bliver de to vinkler til ’fortørnet angst’ vs en 
generel diskussion af rutschebanefølelsen (angst kombineret med fryd). Men alligevel 
bliver essayets Point en negativ Judgement af børnehavepædagogen, hvilket jo ikke 
helt stemmer med den generelle fremstilling af menneskers længsel efter det fryde-
fulde gys. For fortælleren manglede fryden, men det drejer de valgte hyper-Themes 
sig ikke om. Disse to spor i teksten kan underbygges thematisk, idet eleven allerede i 
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novellen ikke kan fastholde fortællervinklen (skift i Theme), og i essayet er de begre-
ber der thematiseres (Angst og fryd) sidestillet med det indledende (fortørnet angst). 
Det er førstnævnte der udvikles i valg af hyper-Themes, men det er sidstnævnte, der 
konkluderes på i essayets Point. Det ser ud til, at de to spor i besvarelsen skyldes – 
som for de øvrige elever – elevens kamp mellem essayets genrekrav (fortrinsvis at 
behandle en problemstilling) og opgaveformuleringens krav om ’Det menneske glem-
mer jeg aldrig.’ Eleven forsøger at beskrive en person, men gør dette indirekte ved at 
gøre en persons handling til et eksempel på en generel problemstilling. Samtidig skal 
de andre genrer, som formuleringen signalerer, passes ind, og det betyder til syvende 
og sidst at heller ikke A1 har skrevet et ’portræt’. Hvilket ellers – for E1 – blev be-
skrevet som opgavens formål.  
 
 
16.8.4  Den eksperientielle dimension 
 
Eleven formår eksperientielt at konstruere to verdener (i fiktion og i faktisk argumen-
tation) som fremtræder overbevisende. Han er i stand til  ikke blot at variere sit sprog 
men at udvikle sit leksikalske valg under hensyntagen til teksternes formål. Eleven er 
ligeledes i stand til i valg af verbal groups at konstruere hensigtsmæssige tidsmønstre 
i de to tekster. 
Eksperientielt kan de to spor iagttages, dels i novellens bestræbelse på i valg af pro-
cesses  og participants at realisere hovedpersonens angst, dels i valg af participants, 
der realiserer fortælleren og dennes udlægning af de andre børns oplevelse. Dermed 
er de to spor lagt. Barnet kan tænke og føle, men ikke handle, dvs. behavioral proc-
esses realiserer akkurat denne ”outer manifestation of inner workings, the acting out 
of processes of consciousness and physiological states.732 Fortælleren handler be-
vidsthedsmæssigt og disse bevidsthedsprocesser realiseres af metaforer. 
 
Som det egentlig kan forventes, domineres de valgte processes i komplikationsfaserne 
af material processes, trods det at handlingen egentlig er begrænset. De valgte parti-
cipants realiserer fortælleren og de andre personer i børnehaven. De udgør korte no-
minalgrupper. I evalueringsfasen er der enkelte mental processes, men fremstillingen 
er mere raffineret, idet en række leksikalske metaforer er valgt frem for udtryk for 
fortællerens egne følelser. Som konsekvens er de valgte processes i evalueringsfa-
serne meget forskellige, idet de fungerer som forskellige vinkler på beskrivelsen af 
reaktionen. Dette gør dog også fortællingen lidt uskarp, idet det ikke lykkes eleven at 
fastholde barnets synsvinkel, hvilket ellers er udgangspunktet. 
 
I essayet er det mental og relational processes, der dominerer. Det drejer sig om at 
definere, klassificere (identifying og attributive relational processes) og at analysere 
erindringen (mental processes, huske, føle).  
 
I essayet er desuden de personlige, affektive udtryk for følelser udskiftet med nomi-
naliseringer, som udtryk for de problemstillinger skribenten analyserer ud af sin egen 
novelle.  Eleven demonstrerer hermed sin bevidsthed om sin autorrolle i konstruktio-
nen af de to genreformer: 
 
Novelle:            Essay: 

                                    
732 Halliday 1994:107. 
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(1)  Børnenes forventningsfulde    (49)   Fortørnet angst  
  blikke gjorde mig endnu      (94)   Angst for smerte eller død  
  mere nervøs         (95)   Latteren…som en sejr 
(9)  Det var halvmørkt udenfor    (99)   kontrol 
(10)  ventetiden var altid den værste  (101)  forhold mellem angst og glæde 
(12)  jeg begyndte så småt at     (105)  egoisme 
  få ondt i maven    
(27)  barnet hvinede af fryd 
(31)  jeg hadede det 
(33)  Som en kamæleon  
  prøvede jeg at gå i et med  
  et grå gulv. 
(34)  Jeg lukkede øjnene 
 
Den leksikalske streng udtrykker dette upræcise, usikre, procesagtige som er karak-
teristisk ved suspense. At det er ’halvmørkt’ udenfor er f.eks. muligvis en kendsger-
ning, men et leksikalsk valg som indgår i suspensekonstruktionen.  
I modsætning til leksisvalg i tekstens essay. Her er der tale om en ’sprogfilosofisk’ 
analyse af på hvilken måde, man kan forstå den komplekse følelsesmæssige spæn-
ding.733 Her udviskes begreberne ikke i en uklar kamæleonagtig gråzone, men de defi-
neres, forklares og vurderes, ikke som individuelle, men som generelle og socialt gen-
kendelige reaktionsmønstre. Rutschebanemotivet sammenfatter begrebsanalysen i et 
billede.  
 
 
16.8.5  Den interpersonelle dimension 
 
Det er karakteristisk for A1 (som jo for alle A-besvarelser), at der eksperimenteres 
med tenor, i form af valg af billedsprog og i sætten fortællerrollen på spil i form af 
retoriske spørgsmål, konstruktion af atmosfære, suspense og humor i opbygningen af 
karakterbeskrivelsen. Disse træk karakteriserer også kunstessayets forsøg på at op-
bygge et fascinerende rum for en banal hverdagsbegivenhed.734 
Beskrivelsesområderne viser interpersonelt, hvordan beskrivelsen – og dermed både 
Appreciation og Judgement af EVA næsten forbigås. Hun er ikke interessant som per-
son men som et egoistisk medium for barnets ’læreproces’. Teksten holder ord på det-
te felt. Der gives stort set ikke nogen interessante oplysninger om EVA-figuren. Der-
imod er Affect – beskrivelsen af barnets følelser helt fremtrædende i tekstens op-
bygning af suspense: 
Novellen i besvarelsens 1. del er ikke blot en beskrivelse af en begivenhed eller en 
person, men en konstruktion af en oplevelse tilrettelagt for læseren set fra et lille 
barns synsvinkel. Der står ikke, at det er tilfældet. Autor gør det. For at kunne gen-
skabe den følelse af angst, som det lille børnehavebarn har, gør tekstforfatteren brug 
af en række interpersonelle resurser.  Autor har valgt en tenor som er ganske ander-
ledes i det efterfølgende essay. Narrationens tenor lægger op til en følelsesmæssig 
solidaritet og  identifikation. Teksten er skrevet i datid, og det signaleres også i tek-
stens fortælletid, at det er den voksne, der forsøger at vende tilbage til barnets situa-

                                    
733 I narrationen anvendes ordet ’angst faktisk en enkelt gang. Det kan jo diskuteres, om en 
anden gennemskrivning af teksten ikke ville fjerne dette udtryk og gemme det til senere! 
734 Borup Jensen 1999:282. 
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tion. Valg af Graduation skærper den sansemæssige erfaring, som autor vil formidle. 
Force realiseres her oven i købet i form af en metafor:735 
 
32    Jeg prøvede ihærdigt at gøre mig så USYNLIG SOM MULIGT. 
33    SOM EN KAMÆLEON prøvede jeg at GÅ I ÉT med det grå gulv. 
34    Jeg LUKKEDE ØJNENE. 
 
Forholdet mellem fortæller- og fortalt tid er ’udjævnet’ meget dygtigt af fortælleren. 
(F.eks. ’Jeg hadede det’, som ikke efterfølges af yderligere kommentarer).  
I essayafsnittet derimod er tenor skiftet ud med en relation karakteriseret af afstand 
og objektivitet.  Et retorisk spørgsmål, karakteristisk for genren, efterfølges af en lo-
gisk, argumenterende refleksion over den irrationelle, subjektivt fremstillede gyser. 
Her forskydes følelsesintensiteten fra narrationen til Appreciation-værdier som frem-
kommer af det analytiske, distancerende perspektiv. 
 
47   Hvad  får folk til at HUSKE EN BESTEMT PERSON gennem 

HELE deres liv? Had? Kærlighed? 
48    I mit tilfælde var det REN OG SKÆR UMODBYDELIG ANGST. 
49    FORTØRNET 

ANGST 
vil jeg næsten sige. 

50   ANGST 
fordi 

jeg virkelig 
blev 

BANGE. 

51   FORTØRNET 
fordi 

jeg også blev VRED på hende. 

 
Ved at kombinere de to genrer, viser eleven akkurat, hvilket formål de har, hvad de 
kan, og hvilken funktion de har i en social interaktion.  For besvarelsen er jo ikke en 
besvarelse af opgaven ’skriv et portræt’. Tekst A1 straffes alligevel ikke af læreren, 
selvom han/hun ikke har besvaret opgaven overhovedet. Der er ikke nogen egentlig 
beskrivelse af en person, ikke et portræt, men i stedet en fortælling om et barn der 
bliver bange henne i børnehaven. Personen, der forårsager denne følelse er stort set 
ikke portrætteret, kun resultatet af en af hendes ugentlige handlinger! Autors beskri-
velse er stedsvis dialogistisk, idet karakteristikken og Judgement indirekte vækkes 
(evoked) i form af ironi: 
 
62    Hun var ikke LEDER AF BØRNEHAVEN, [[der var en såkaldt Menighedsbørnehave i 

Ryesgade på Østerbro i København]]. 
63 1   Det hindrede hende nu IKKE I  
64 =2    at være DEN[[der STYREDE PÅ RØD STUE]]. 
 
Teksten skrider dog lidt736, fordi tekstforfatteren beskriver sin egen angst som ’fortør-
net angst’ og de andre børns som angst blandet med fornøjelse. Dette aspekt vendes 
der først tilbage til til sidst, hvor vi får en egentlig etisk bedømmelse af den person, 
der ikke er værd at beskrive, fordi hendes handling over for småbørn var ren ego-
isme. 

                                    
735 Martin & Rose 2002:38 beskriver i et systemnetværk valgmulighederne for Graduation: 
Force: Intensifiers/attitudinal lexis/metaphors (f.eks. ’ice cold in a sweltering night’/swearing. 
736 Dette ’skred,’ den flydende associerende form, kan muligvis siges at være noget, som ka-
rakteriserer essayet som kunstgenre, i hvert fald i Borup Jensens definition; Borup jensen 
1999.  
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Interpersonelt kan de to spor iagttages i elevens valg af Affect i novellen, som – me-
get raffineret – undgår anvendelse af mental processes. Men valg af Affect glider i de-
le af novellen over i Judgement-valg, hvilket hænger godt sammen med det ene spor, 
idet det efterfølgende essay akkurat konkluderer med omfattende valg af  Judgement-
værdier. Men i novellen er beskrivelsen af de andre børn foretaget i form af Engage-
ment og Appreciation-valg. I essayet er de to spor synlige i valg af på den ene side 
Appreciation (omkring den frydblandede angst som generelt fænomen) og essayskri-
verens fastholden af de etiske konsekvenser af børnehavepædagogens handlinger 
(Judgement). Autor forsøger dog til sidst at skabe balance i sin analyse. 
 
101    Netop på grund af disse 

forhold mellem angst og 
glæde 

blev Eva en VIGTIG PERSON for mig. 

102    Det er 
ikke 

fordi jeg gerne vil HUSKE hende. 

103 1 Faktisk  kunne jeg  LÆNGE IKKE HUSKE, [[hvad hun hed]], 
104 +2 men  det er jo EGENTLIG OGSÅ LIGE MEGET. 
105    Hun var EN PERSON [[der <<ved hjælp af sin egen 

egoisme>> lærte mig noget om mig selv]]. 
 
 
16.8.6  Vurdering af A1 
 
En vellykket besvarelse. 
Din beskrivelse er meget velopbygget. 
Du får heri kombineret en konkret person og oplevelse med et mere bredt perspektiv, som 
fokuserer på sammenhængen ml. tilsyneladende helt uforenelige følelser frygt & fryd, som dog 
har sammenhæng. 
Sprogligt er der en spændvidde, bl.a. i udformningens afvekslen ml. direkte tale, beskrivelser 
og refleksion. 
Eva satte gang i din frygt men også i overvejelserne over angstens grundlag. 
(A) 
 
Kommentaren vidner om, at læreren ikke har erkendt elevens tekstualiseringsproces. 
Den klare og bevidst konstruerede ’blandgenre’737 beskrives her som en ’afvekslen 
mellem direkte tale, beskrivelse og refleksion’. Hvor elevens tekstkriterier ligger i en 
viden om genrers betydningpotentiale og funktion i en kommunikationssammenhæng, 
ligger lærerens i en dekontekstualiseret, agentløs (i nominaliseringerne), abstrakt fo-
restilling om, hvad en god tekst er. Hvor elevens besvarelser demonstrerer stor åben-
hed og dialogicitet i sin ’nyskabende’ genrehybrid, har læreren ikke nogen redskaber 
til at se dette eller anvende disse resurser i undervisningen. Denne kritik af feed-
backen skal forstås i den sammenhæng, at der er tale om en introducerende fase i en 
gymnasieklasse, og at også denne elev måske kunne have behov for at puste ud i for-
hold til den stærke klassifikation og rammesætning, der udfolder sig i feedbacken. 
Eleven er så bevidst om forventningerne og så god til at gætte, hvad der forventes af 

                                    
737 Brandt-Pedersen og Rønn-Poulsen 1982:51. 
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ham, at han – som de øvrige A-besvarelser – sætter sin lid til denne superadressat, 
overelaborerer738 sin besvarelse af hensyn til denne, og ser bort fra direktivets ordlyd.    
 
 
16.9  Resumé af analysen af Dinas SPIF: Skriftligt element 
 
I analysen af elevbesvarelserne i det skriftlige element af Dinas SPIF, indgik to faser: 
Den lingvistiske analyse af opgaverne blev foretaget på baggrund af lærerens opde-
ling af disse i tre niveauer, som her kaldes A, C og E-niveau. To besvarelser fra hver 
gruppe, dvs. i alt 6 besvarelser er analyseret for Theme  og Information Structure, for 
Transitivity og for Appraisal. I analyseafsnittet blev en besvarelse fra hvert niveau un-
derlagt en nøjere analytisk demonstration med henblik på at kunne pege på mulighe-
derne for en kontekstualiseret alternativ feedback. 
 
Analysen af besvarelserne viser at eleverne uanset den uekspliciterede opgaveform 
alle skriver i klare genrer. Problemet for E- og til dels også C-besvarelserne er dog, at 
disse genrer hverken genkendes eller respekteres som egnede i lærerens feedback. 
Dette kunne måske være forståeligt, hvis denne manglede genkendelse kun begræn-
sede sig til de jævne besvarelser. Men manglende genregenkendelse er også til stede 
for de allerbedste opgavers vedkommende. Disse elever har produceret en række tek-
ster, som vidner om deres forståelse for teksternes formål og funktion. De har mulig-
vis ikke arbejdet bevidst med dette, men deres sproglige færdigheder er så gode, at 
det ville være oplagt at bruge disse tekster som modeller for de andre elever. På den 
anden side er de gode opgaver langt fra perfekte, men det vil være muligt også at 
arbejde formativt med disse og give dem en præcis sprogligt baseret feedback. 
 
Eleverne i denne 1G skriver alle i klare genrer, selvom der ikke i opgavedirektivet og i 
SPIF’et blev lagt op til en genre. I et genrepædagogisk perspektiv kunne det imidlertid 
iagttages, at nogle af eleverne skriver i genren Hverdagsfortælling, men denne genre 
genkendes ikke af læreren og den bliver kritiseret for at være overfladisk small talk, 
ligesom den demonstrerer, at eleverne ikke arbejder nok. Denne genre er derfor ikke 
velvalgt i gymnasiesammenhæng, fordi den ikke er genkendelig for Dina her, hvilket 
gør det umuligt for hende at anvende akkurat denne som kontaktzone i udviklingen af 
elevens skriftlige repertoire. 
Med hensyn til de mindre ’vellykkede’ opgaver kunne analysen  påpege disse elevers 
sproglige resurser og på den baggrund mulighederne for udvikling af deres repertoire. 
Disse elever har brug for at indgå i en grundlæggende stilladseringsproces. For alle 
elever og for læreren vil en stilladseringsgenre som er sprogpædagogisk baseret være 
meningsfuld. På baggrund af ovenstående analyse ligger der et klart argument for at 
begrænse rammerne for opgaveskrivningen, hvis rettearbejdet og den givne feedback 
skal give mening.  
 
Højest vurderes fiktive genrer. Dette stemmer overens med de skrivepædagogiske 
indslag, Dina foretager i de faglige procedurefaser, og i den intertekstuelle læsnings-
fase, hvor hendes generelle opfattelse af, at en skribent er en ’fortæller’ skaber for-

                                    
738 Sullivan (1995) giver med udtrykket overelaboration et eksempel på, hvordan elever væl-
ger at diskutere højlitterære tekster i stedet for den tekst (af mindre god kvalitet) som de el-
lers er blevet bedt om at arbejde med. Strategien giver bonus. 
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virring og uklarhed i forhold til elevernes ’bondefornuft.’739 Belønningen falder (siger 
feedbacken), fordi disse elever ’arbejder med sproget’. Forløbet (såvel det mundtlige 
som det skriftlige) er meget svagt rammesat og klassificeret. Kriterierne for en vellyk-
ket opgavebesvarelse er implicit formuleret for eleverne, og de får ikke nogen chance 
for at opdage hemmeligheden. Til gengæld falder hammeren hårdt i vurderingerne, 
dog stadig uden at det her er muligt at se, hvilke kriterier, der gælder for opgavebe-
svarelsen. Dette skyldes ikke kun, at læreren ikke selv ville kunne formulere dem 
præcisere end hun gør. Det skyldes også opfattelsen af, at eleverne på forhånd besid-
der de genkendelsesregler og realiseringsregler, der privilegeres institutionelt. Derfor 
vurderes de mindre vellykkede opgaver også negativt i form af Judgement, fordi læ-
reren anser det for manglende indsats og arbejdsvilje hos eleverne. At alle elever – 
også de mindre heldige – tekstualiserer klart og præcist – på baggrund af deres in-
tertekstualitet – gør denne opfattelse det umuligt for læreren at se.  
Det må være  muligt – som det her er forsøgt  demonstreret - at afdække de kvalite-
ter, der hæver den gode tekst over den mindre gode, således at alle elevtekster eks-
plicit kan vurderes diagnostisk og formativt inden for klare og overskuelig rammer. 
 
Disse meget diffuse begreber og uforbundne aktiviteter er ikke tilstrækkelige for en 
stor gruppe af eleverne, ser det ud til, når deres opgavebesvarelser analyseres. De 
åbne muligheder for opgaveløsning giver også forskellige læsninger af opgavens krav, 
som har rod i elevernes forskellige intertekstualitet. De tre elevgruppers læsning af 
opgavens krav kan formuleres i forhold til de fire læringsdomæner: For Hvedagsfor-
tællingen gælder det, at denne genkendes i overskriftens fokus på Affect og subjekti-
vitet.  
Situationskonteksten er således hverdagsdomænets registerværdier, hvor de interper-
sonelle forestillinger om fællesskab og solidaritet vægtes højest. For Karakteristikken 
og biografien gælder det praktiske domæne og i en vis udstrækning det teoretiske 
domæne. Eleverne genkender her kravet om tekstkonstruktion og de valgte genrer er 
pæne og ’skolske’. Det refleksive domæne repræsenteres af de besvarelser, hvor gen-
rebevidstheden er både klar og også undertiden overskridende. Eleverne vælger at se 
helt bort fra direktivets krav og komponerer selv gode tekster. Eleverne er klar over, 
at danskfagets overordnede kærne er litterære (modernistisk eller impressionistisk 
prægede?) tekster og argumenterende tekster. De besvarer således ikke opgaven, 
men belønnes alligevel!    
De fleste elever vil måske under alle omstændigheder ’forbedre’ og dermed udvikle 
deres sprogfærdighed i gymnasiet, fordi de læser mange forskellige tekster og dermed 
langsomt indføres i de faglige diskurser. Dermed siger jeg, at eleverne muligvis ud-
vikler skriftsproglige færdigheder på trods af undervisningen og ikke på grund af den. 
 
 
 
 
 
 
 
Det menneske glemmer jeg aldrig 
 
Identifi- 

 
Hverdags- 

 
Personkarak-

 
Biografi 

Rammefortælling 
Essay 

                                    
739 Hetmar 1995:355. 
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cerings- 
regler 
 
 
 
 
Effektuerings- 
regler 

fortælling 
 
 
Fortæl omdin sø-
ster og det forhold 
i har til hinanden. 
I din fortælling må 
du gerne komme 
med eksempler på 
nogle konkrete 
situationer, som 
har betydet meget 
for dig.  

teristik 
 
 
Karakteriser en 
person, der be-
tyder meget for 
dig. Husk at be-
skrive personen 
med konkrete 
eksempler, både 
på udseende, 
sprog, situatio-
ner og begiven-
heder som du 
husker personen 
for. 

 
 
 
Fortæl om Zap-
pas liv og værk. 
I din fortælling 
må du gerne 
udtrykke, hvil-
ken betydning 
han har haft for 
dig personligt. 

Gysernovelle 
 
 
Vælg en fiktiv genre 
som ramme om din 
beskrivelse. Brug 
denne ramme til at 
opbygge både en 
konkret beskrivelse 
af personen og en 
argumentation som 
underbygger din 
vurdering af perso-
nen. 
 

 E-besvarelser     C-besvarelser A-besvarelser 
 
Tabel 39   Elevgruppernes forskellige genkendelses- og realiseringsregler  
     med hensyn til genrevalg. 
 
Som led i Dinas SPIF må det skriftlige element  funktionelt betragtes løst forbundet 
med det mundtlige. Beskrivelse af sammenhængen mellem de enkelte faser og ele-
menter i forløbet og vurderingen af dette forløb som macrogenre og dermed som stil-
ladseringsgenre, vil blive fortaget i kapitel 17.   
 
 

16.10 Resumé af den multifunktionelle analyse af Dinas SPIF 
 
Overordnet kan Dinas SPIF med Bernsteins begreber karakteriseres som en implicit, 
usynlig pædagogik i sit udgangspunkt og forløb, og som en eksplicit, synlig i sin af-
slutning (feedback). Dette kan forklares ved forløbets skizoide struktur740, idet ’kam-
pen’ foregår dels mellem to pædagogiske identitetsformer (en bagudskuende og en 
terapeutisk) som giver sig udslag i to forbundne pædagogiske (makro) genrestruktu-
rer, en vertikal og en horisontal. Karakteristisk for klassesamtalen er dens horisontale 
struktur, der beskrives således af Bernstein741 
 
(…) tilegnelsesmåden skabes gennem den form, den antager i pædagogik. Og de pædagogiske 
indgreb er på deres side en funktion af de forskellige former for ”viden”, der kræves tilegnet. 
Disse former for ”viden” er ikke forbundne gennem indbyrdes betydningssammenhænge i kraft 
af et eller andet koordinerende princip, men gennem segmentets og kontekstens funktionelle 
relationer til hverdagslivet. 
 
Formålet i klassesamtalens horisontale genrestruktur kunne måske karakteriseres 
som udtryk for en progressiv pædagogiks identitet, idet dette formål – i introduktions-
semesterets første uger - her kunne være at motivere eleverne individuelt til at bruge 
klasserummet som et åbent og frit rum, hvor alle har mulighed for at ytre sig og blive 
hørt. Der stilles ikke krav om nogen form for faglighed; eleverne opfordres til at ud-

                                    
740 Chouliaraki 2001:53 
741 Bernstein i Chouliaraki 2001:224 



Multifunktionelle analyser 
___________________________________________________________________________ 

 438

trykke sig spontant og umiddelbart om deres forestillinger og reaktioner. Her gives 
eleverne en officiel kontekst, hvor de kan tale således, som man mener, de er: spon-
tex.742 Bernstein kalder dette for ’den vertikale diskurs’ kolonisation eller anneksion af 
horisontal diskurs’.  
Eleverne hægter sig på dette spor og kan ikke siges at have deres eget. Det, de ud-
vikler i teksten er – for nogens vedkommende – frihed til på klassen at give udtryk for 
deres synspunkter og opfattelser. De faser, som især opfordrer eleverne til dette har 
ikke andre funktioner. Det felt, der opbygges er ikke et fælles felt men subjektive 
synspunkter som adderes (”jeg har gjort helt modsat Carsten”). 
 
Ligesom i undersøgelsen beskrevet af Jones 743 er det vigtigt for eleverne at markere 
sig individuelt, og læreren understøtter denne proces. Eleverne forholder sig ikke til 
hinanden ud over netop at markere deres individuelle perspektiv. Det er elevernes 
nutid, der refereres til her,744og det er derfor på ikke noget tidspunkt muligt for Dina 
at foretage afstandslukning, som det f.eks. var tilfældet i begge australske SPIF. Re-
fleksionsfaserne udfolder sig på baggrund af elevernes hverdagserfaringer – som er 
meget differentieret – og de bevæger sig ikke på noget tidspunkt væk fra dette do-
mæne.  
 
Formålet kan også være at opbygge betingelserne for en demokratisk ’kontrakt’ om 
reglerne for de indbyrdes relationer. Der lægges faktisk også op til akkurat dette fra 
lærerens side, mest markant i agendafaserne. Dette kunne være argumentet for de 
observerbare indre relationer mellem deltagerne i klassesamtalen, for valg af tekstu-
elle udviklingsmetoder i de enkelte faser, for hyppige (uudfordrede) emneskift, forde-
ling af taletid og taleroller. Og det kunne være argumentet for den kontekstuelle, ho-
risontale genremæssige ekstentionsstruktur; ligeledes på registerniveau i lærerens 
valg af faglige felter, af felternes rækkefølge, samtaletempo og samtalens organise-
ring. Samtalens klassifikation og rammesætning er for denne pædagogik karakteri-
stisk nok svag og implicit. Men den vertikale makrogenrestruktur ligger usynligt bag 
hele forløbet og viser sig lidt tydeligere omkring det skriftlige element. 
 
Bag den horisontale makrogenrestruktur i Dinas SPIF ligger implicit en mere 
sammenhængende, principbaseret struktur; det er den der glimtvis spores i samta-
lens litterære leksis; og det er den der tilsyneladende markerer sig i lærerfeedbacken i 
det skriftlige element. Denne udviklingsmetode er udtryk for hvad Paulo Freire ser 
som udtryk for en ’bureaukratisk bevidsthed:’ 
 
The students become the stimulus that incites the memorized discourse, a bureaucratized dis-
course. The traditional teacher keeps talking, talking, and talking, totally convinced that he or 
she is teaching a lesson. In a similar fashion, the more progressive educator believes that he 
or she is engaged in dialogue by allowing students to participate in a mechanical pedagogy of 
questions and answers. This is not a dialogue because it is empty of any real epistemological 
curiosity and profound engagement with the material at hand.745 
 
I Dinas SPIF er den ’bureaukratiske’ tale især fremtrædende i den faglige procedure 
omkring skriftlighed og tilsvarende i lærerfeedback’en. Elevernes nysgerrighed bag 

                                    
742 Bernstein i Chouliaraki 2001:236. 
743 Jones 2001. 
744 Jfr. Bernstein i kapitel 2. 
745 Freire i dialog med Leistyna i: Leistyna 1999:47-48. 
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spørgsmålet ’hvordan får man 11,’ er dog nok ikke udtryk for en erkendelsesmæssig 
nysgerrighed, men snarere udtryk for ønsker om at lære relevante tricks for at kunne 
opfylde lærerens forventninger. Dina svarer da også i form af de forventede ’bureau-
kratiske’ vendinger, der eksperientielt er ’tomme.’  
 
Det skriftlige element består af tre segmenter (curriculum genrer), som er nøje for-
bundne: Direktiv, besvarelse og feedback. Dette element udtrykker sammen med det 
mundtlige element en anden pædagogisk identitet, som er bagudskuende og som im-
plicit alluderer til en vertikal pædagogisk makrogenre, der har rod i en faglig kultur-
kontekst, som betragter narration (fiktive teksttyper og teksteoretiske problemstillin-
ger som primært litterære) som fagets grundlæggende kulturkontekst. Karakteristisk 
for dette SPIF er, at denne kulturkontekst ikke er ekspliciteret,746men ligger som et 
implicit skemata747 bag lærerens tanker og forestillinger om tekstlæsning og –produk-
tion. Det betyder, at også andre genrer end specifikt litterære vurderes ud fra en lit-
terær målestok eller vurderingen bygger en ikke-ekspliciteret ’platonisk’ forestilling 
om en idealtekst. Denne grundlæggende kulturkontekst realiseres af læreren i såvel 
mundtligt som skriftligt element, ligesom den realiseres og endda overskrides af klas-
sens ’bedste’ elever. Men en stor del af de øvrige elever har ikke indsigt i denne kon-
tekst, og derved fremkommer der en mismatch på forskellige niveauer i makrogenren. 
Denne mismatch fremtræder først og fremmest i det skriftlige element som en konflikt 
og en magtfaktor i relationen mellem direktiv, elevbesvarelser og feedback.748  
 
At læreren dermed selv bidrager til at få det til at se ud – for eleverne- som om dette 
er et åbent og uendeligt mulighedsfelt er påfaldende, når dette sammmenholdes med 
direktivet for den skriftlige opgave og den efterfølgende stærkt klassificerende feed-
back.  
Det er også karakteristisk at kommentarerne til de skriftlige opgaver og lærerfeed-
back’en i fasen faglig procedure på intet tidspunkt indeholder referencer til noget der 
er foregået på klassen, men udelukkende til summariske krav til en idealtekst og hen-
visninger til opgavens formulering. Den feedback som læreren giver eleverne peger 
derfor hverken tilbage eller fremad med hensyn til nogle fælles erkendte skrivestrate-
gier eller en fælles erkendt viden om genrer.  
Der er heller ikke (som hos Stella) nogen bevidsthed om progression (f.eks. ’dette er 
den enkle diskussionsform; den skal I lære at beherske først; senere skal I skrive en 
mere kompleks form’). Der skelnes i klassesamtalen mellem fri opgaver og ’rugbrøds-
opgaver’; den analyserede opgave betragtes som en af de ’frie,’ men der stilles allige-
vel klare krav til den, og elever straffes for ikke at opfylde dem. Eleverne opfordres til 
at overveje den genre, ’de sidder med’, men genrekrav til den stillede opgave stilles 
ikke, selv om nogle genrer i elevbesvarelserne (uekspliciteret) værdsættes højere end 
andre. Også de besvarelser, som i deres valg af genre ikke får besvaret den stillede 
opgave (eller dele af den).  

                                    
746 Jeg spurgte på et tidspunkt Dina, om hendes stadige brug af termen ’fortæller’ i klassesam-
talen og i forbindelse med en transparent om det skriftlige, hvor forskellige strategier var op-
tegnet, betød, at eleverne forventedes at skrive fiktion. Dina  betragtede transparenten meget 
længe, men svarede ikke på mit spørgsmål! 
747 Om skemateori i sprogundervisning se Hedeboe 1996; Carrell 1984 og 1988; Hyon 2002. 
748 Konflikten eksisterer selvfølgelig også i klassesamtalen, idet denne jo også er basis for læ-
rerens fastlæggelse af elevernes mundtlige karakterer. Lærerens dobbeltrolle (som vejleder og 
bedømmer) er et karakteristisk aspekt af kontaktzonen.    
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Det er derfor vanskeligt såvel på faseplan som på semantisk og leksikogrammatisk 
plan at iagttage nogen akkumulation af et felt, eller en ny fælles viden, der udvikler 
sig videre et andet sted i form af ny betydning eller blot reference. Kun i den litterære 
analyse af novellen er der antydninger af en stilladserende aktivitet omkring karakte-
ristik. Denne aktivitet ekspliciteres dog ikke klart (’nu er I ved karakteristikken’) men 
det forventes at eleverne kender et analyse- og fortolkningsforløb.  Klassesamtalens 
form er den traditionelle, hvor kun få elever deltager og den tavse gruppes forståelse 
af hvad der foregår er ukendt. Af pladsmæssige grunde afstår jeg helt fra at kom-
mentere denne fase i forløbet nærmere. 
 
Set i et genreperspektiv kan Dinas SPIF ikke karakteriseres som en stilladserings-
genre, skønt stilladsering lokalt finder sted. Den kan derfor heller ikke karakteriseres 
som en macrogenre. Det kan den ikke af følgende grunde: 
 
Elementerne i klassesamtalen, Dinas SPIF, har hvert sit formål. Dette betyder ikke, at 
de to formål ikke godt ville kunne læses som forskellige aktiviteter der er fagligt ’inte-
grerede’. Det første element kunne have det overordnede formål at give eleverne en 
’blid’, rolig og afdæmpet introduktion til fagets metoder, strategier og tænkemoder. 
Det andet element kunne dernæst have som formål at trække på elevernes tekstana-
lytiske forforståelse for på længere sigt at integrere de to elementers formål mere 
kontant. Men analysen af forløbets elementer viser ikke denne integrationsmulighed. 
Dels skyldes dette selvfølgelig analysen af det tredje element i Dinas SPIF: Det skrift-
lige, som demonstrerer, at elementet faglig metode trods alt var mere centralt end 
det gav sig ud for at være. Dels er det påfaldende at der ikke er nogen referencer 
overhovedet mellem metodedelen og den litterære praksis. Resultatet af formålsbe-
skrivelsen af de to elementer er, at – på trods af elementets titel ’faglig metode’ er 
det i overvejende grad det regulative register, der dominerer her. Selvom ’indholdet’ i 
de forskellige faser har med faglig metode at gøre, viser såvel den thematiske ana-
lyse, analysen af transitiviteten og analysen af de interpersonelle funktioner i ele-
mentet, at det instruktionelle register er så afdæmpet, at det er svært at få øje på. 
Denne svage rammesætning og klassifikation i det metodiske står i stærk kontrast til 
evalueringen af det skriftlige element. Med den stærke klassifikation og rammesæt-
ning, der udtrykkes i evalueringen af de skriftlige opgaver forekommer det påfal-
dende, at aktiviteterne i elementet faglig metode ikke også udfolder sig i form af stil-
ladserende aktiviteter omkring skrivning af beskrivelser. Der refereres i faserne faglig 
procedure heller ikke til et eneste konkret eksempel på en beskrivelse og der ligger 
ikke nogen konkrete tekster som modeller for eleverne med henblik på en hensigts-
mæssig løsning af den stillede opgave. Hvis opfattelsen er at genrekendskab er en 
forudsætning som det forventes, eleverne allerede har, er det svært at se hvilken 
funktion faserne faglig procedure i grunden har – ud over en regulativ funktion. De er 
eksperientielt tomme, thematisk udviklingsmetodisk adderende og ikke akkumule-
rende, interpersonelt er de på den ene side (som rene lærermonologer næsten mo-
noglossiske (lærer/institutionelle rammer i en fælles stemme) hvilket ikke mindst 
skyldes den eksperientielle tomhed. På den anden side er de også yderst intravokali-
serede, hvilket gør det eksperientielle indhold – om muligt – endnu mindre markeret.   
 
Faserne  intertekstuel læsning har til formål – ifølge læreren i orienteringsfaserne – at 
bevidstgøre eleverne om fortælletekniske træk i form af små øvelsestekster. Disse 
nærlæses dog ikke med henblik på fortælleteknik men med henblik på eventuelt for-
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mål. Faserne faglig procedure indgår bl.a. i en vekselvirkning med faserne inter-
tekstuel læsning  med henblik på at få eleverne til at se sig selv ”som fortællere”. In-
tegrationen af de faglige aspekter her er forståelig nok. Men der ligger et problemfelt i 
at der i arbejdet med fortælleteknik specifikt på den ene side og skrivestrategier ge-
nerelt på den anden side sker en uvarslet identifikation mellem enhver form for skriv-
ning og fiktionsskrivning. Den opgave, som eleverne har på bedding er ikke umiddel-
bart en opgave som lægger op til fiktionsskrivning. 
 
Hvor Stellas og Shirleys begge er stilladseringsgenrer (makrogenrer), er Dinas SPIF et 
konglomerat af elementer, hvor sammenkitingen ikke er synlig i form af tekstuelle 
(eller logiske) funktioner (cohæsion, konjunktion, reference eller logiske genrekom-
plekser (expansion). Sammenkitningen mellem elementer og faser er implicitte, men 
iagttagelige i form af leksikalske kæder som refererer til litterær læsning (fortæller, 
historier osv.). Denne forståelse hos læreren af hvad fagets kerne er, er en forståelse, 
som en lille gruppe af eleverne deler, men størsteparten ikke demonstrerer indsigt i.  
Perspektiverne vil måske blive, at flere elever i deres gymnasieforløb vil blive i stand 
til at gætte, hvad læreren forventer. Men spørgsmålet er stadig hvad læreren egentlig 
forventer!  
 
Dina arbejder ikke på grundlag af noget specifikt paradigme, og formålet med analy-
sen af dette SPIF  var akkurat at forsøge at analysere dette på baggrund af den be-
skrevne optik. Udgangspunktet for at gøre dette er afhandlingens hypotese,  at såvel  
klassesamtale, skriftlige opgaver og besvarelser er tekstualiseringer, som udspringer 
af deltagernes intertekstualitet, dvs. deres viden, forventninger og forudsigelser i for-
hold til dem og deres positioneringer i forhold til dem. Det betyder for undersøgelsen, 
at det forudsættes, at elever skriver i genrer, uafhængig om læreren instruerer dem i 
dem eller ej. Problemet kan blot være, at de genrer, de vælger ikke er tilstrækkelig 
værdsat  (eksplicit som implicit) i uddannelsessystemet.   
 
I en stilladseringsgenre indgår begge pædagogiske registre, og der er i centrale faser i 
genren sammenfald mellem de to registre. I Dinas SPIF er de to registre sammenfal-
dende i tekstlæsningsfasen (karakteristikken). Dog er modelleringen af tekstlæs-
ningsformen meget implicit, og den forankres ikke i forløbets eller fagets kontekst.  
I fasen faglig procedure er registerforholdet således, at det instruktionelle register må 
siges at dominere. Men analysen af Transitivity viste, at instruktionens field var tom, 
ligesom der hverken eksperientielt eller tekstuelt forekom indholdsmæssig sammen-
hænge eller henvisninger til et felt, som eleverne kunne forholde sig til.  
 
 
 
 
 
 
 
Med Larssons begreber tekstverden, tekstkærne, satellittekst og egentekst749 kan man  

                                    
749 Larsson 1989:61. Larssons begreb ’satellittekst’ må ikke forveksles med den struktur, som 
jeg senere kalder for en ’orbital struktur’. Larsson betragter en satellittekst som en karakteri-
stisk mundtlig, kontekstbundet struktur, hvor samtalens emne kan gå hid og did i deltagernes 
indskydelser, ideer, personlige erfaringer osv. I modsætning til denne tekst er ’egenteksten, 
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sige, at de mundtlige elementer (klassesamtalen) er en karakteristisk satellittekst, 
som ikke bevæger sig imod elevernes egentekst i opbygningen og udvikling af elever-
nes tekstforståelse. Det er i centrale steder i samtalen (f.eks. om barnesprog) van-
skeligt at se hvad tekstkærnen egentlig er, fordi elevernes bidrag sidestilles ekstensivt 
og ikke samles i nogen form for syntese.    
 
I Dinas SPIF: feedback er forholdet omvendt. Her er det især det regulerende register 
der er aktivt i reguleringen af elevadfærden (det udførte og den fremtidige), mens det 
instruktionelle register forbliver tomt (positivt eller negativt, dvs. opgaven er klar vs 
ikke klar).  
 
Beskrivelsen af de pædagogiske registre viser en tilsvarende effekt for forløbets pla-
cering i forhold til læringsdomæner. Det ser ud til at Dina ønsker en samtaleform i 
klassen, som bygger på hverdagsdomænets intertekstualitet, men hvor elevernes in-
dividuelle indslag (deltagelse) vægtes højere end indslagets bidrag til den pågående 
aktivitet. Man kan derfor ikke sige, at Dina i samtalen forsøger at løfte diskussionen 
fra hverdagsdomænet til et mere udviklet domæne. Der er dog ansatser, f.eks. kunne 
man sige, at øvelserne i fortælleteknik kunne indgå som led i praksisdomænet, men 
fortælletekniske begreber optræder ikke andre steder i forløbet, heller ikke i tekstlæs-
ningselementet. I dette element er som allerede nævnt karakteriseringsfasen på vej 
ind i praksisdomænet, men end ikke i det teoretiske, idet karakteristikken forløber 
uden noget metasprog overhovedet. Heller ikke det refleksive domæne berøres, selv 
om der lægges op til forestillingen om Hemingways egenart i personkarakteristikken. 
750 I fasen faglig procedure og i feedback kan man derimod sige, at det praktiske do-
mæne og det refleksive domæne på en måde ’forudsættes’. Der henstilles til eleverne 
at de overvejer, hvilken genre de ’sidder med’ f.eks. De formodes også at vide hvad 
der konstituerer klart, varieret sprog og velopbyggede tekster af enhver art. Men der 
er ikke nogen kontinuitet i forløbet mellem hverdagsdomæne og refleksivt domæne.  
I de skriftlige besvarelser ses konsekvensen af dette, idet de besvarelser der får den 
laveste bedømmelse, alle genremæssigt befinder sig i hverdagsdomænet. Disse ele-
vers genkendelses- og realiseringsregler viser sig at være ’ugyldige’ og fejlbedømt i 
forhold til de, der implicit værdsættes. De mellemste besvarelser befinder sig på 
grænsen mellem hverdags- og praksisdomænet. Disse elever har i en vis forstand 
nærmet sig nogle genkendelsesregler som har at gøre med en vis faglighed, og reali-
seringsreglerne svarer nogenlunde til disse. De bedste besvarelser  befinder sig –uden 
at opgaveformuleringen har lagt op til det –  i det refleksive domæne, idet disse ikke 
blot er i stand til at genkende og realisere en given genre men selv at vælge, udbygge 
og kombinere flere genrer i samme besvarelse. For disse elever gælder det, at de nok 
altid vil kunne genkende de regler, som – implicit – gælder for en dansk stil (uanset 
                                                                                                                    
den dekontekstualiserede tekst, som er fortættet opbygget omkring udviklingen af tekstkær-
ner. Med andre ord går udviklingen fra satellittekst til egentekst fra en ’mere mundtlig’ til en 
’mere skriftlig’ tekst på et kontinuum. Det er Larssons opfattelse, at undervisningen selv må 
demonstrere denne bevægelse mod større skriftlighed, mod udviklingen af tekstkærner i form 
af synteser på klassesamtalen. Med mine begreber svarer denne sprogudvikling til det, som 
bl.a. Stella demonstrerer i sin stilladseringsgenre. 
750 Analysen afnovellen fortsætter i ca 30 minutter i den følgende time, som ikke er analyseret 
her (da det jo her drejer sig om skrivning!), men denne afsluttes blot ved timens afslutning  og 
der arbejdes derefter ikke mere med novellen. Muligvis sker der på et senere tidspunkt en til-
bagevenden til novellen, men denne mulighed falder uden for nærværende  undersøgelse. 
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spørgsmålene), men de vil kun kunne realisere dem på det niveau, de nu befinder sig 
på hvis de forsat støttes i at gøre dette! I forhold til opgavens formulering har disse 
elever begået det, som Sullivan (1995) kalder over-elaboration, dvs. de har faktisk 
arbejdet med opgaven ud over det, som måtte være mere relevant i forhold til de 
nøjagtige krav. At demonstrere at man behersker en række (litterære) genrer, anses 
vigtigere for disse elever end at svare relevant på opgaven. Det giver bonus. Overela-
boration fungerer på samme tid   
 
(…) as a way for writers to discuss substantive ideas, to display deference, and to exhibit ”cul-
tural capital” (Bourdieu).751 
 
 Rammesætning Klassifikation (kommentarer) 

 
Faglig me-
tode 
 
 
 
Tekstlæsning 
 
 
 
 
 
Direktiv 
 
Feedback 
 
 

 
- F 
 
 
 
 
-F∧+F 
 
 
 
 
 
+ F 
 
+F 
 
 

 
- C 
 
 
 
 
-C∧+C 
 
 
 
 
 
- C 
 
-C/+C 
 
 
 
 

 
start hvor eleverne befinder sig, men svag klas-
sifikation og svag rammesætning 
 
 
 
Svag rammesætning men efterhånden lidt stær-
kere i karakteristikken. Klassifikation svag som 
udgangspunkt, men styrkes muligvis med tiden. 
 
 
stærk rammesætning men svag klassifikation  
 
stærk rammesætning, stærk med hensyn til 
klassifikation af elevniveauer, svag mht faglige 
retningslinjer. 
 

 
Tabel 40  Bevægelsesmønstre: Klassifikation og rammesætning: Dinas SPIF 
 
 

                                    
751 Sullivan 1995:428. Sullivan beskriver her sit eget forskningsprojekt og demonstrerer kon-
fliktforholdet mellem elev- og lærerlæsninger. Sullivans projekt går bl.a. ud på at ’fange’ lære-
re i ’misjudgements’ ved at omskrive elevopgaver ideationelt (nominalisering) for dermed at 
kunne karakterisere modsigelserne i lærernes vurderingskriterier. Sullivan er  talskvinde for at 
forskningsundersøgelser på denne måde bør være interventionistiske  (ibid:428): 
“In constructing contrasting text-context relations, researchers acknowledge their own in-
volvement in the situation – their beliefs about what is at issue – an acknowledgement that 
makes their conclusions more open to critique.” Denne forsknings tenor er i overensstemmelse 
med Hallidays bestemmelse af denne kontekstfunktion som intruder (Halliday 1975:17). 
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     Refleksion og implikation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formalization is a fruitful activity. The mastery it provides is its first 
if not its only justification. So the effort towards formalization of 
such codes is indispensable. One can never give up this task with-
out running the risk of giving up rationality, scientificity itself, the 
desire, to formalize, to exhaust the analysis of codes. 
                        Jacques Derrida 752 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
752 Derrida 1987:252-253. Her citeret af Sullivan 1995:426. 
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     Når vejret læser kalenderen… 
 
 
 
 
 
17.1  Indledning  
 
I de følgende to afsluttende kapitler vil jeg foretage et reflekterende og vurderende 
tilbageblik på undersøgelsens resultater, og sætte disse i forhold til den valgte me-
tode. Desuden vil jeg redegøre for perspektiver og implikationer, som jeg finder det 
muligt at udlede på baggrund af afhandlingens proces og resultater. 
Perspektiver og implikationer vil ikke blot fokusere på forskningsmetoden, men også 
kort overveje den sprogpædagogiske model som potentiale i folkeskolens overbyg-
ningsniveau og på studieforberedende niveau. 
  
Analyseprocessen i denne afhandling er foregået i to faser; først en overvejende be-
skrivende og karakteriserende; dernæst en overvejende analytisk intervenerende fa-
se. Den første  fase gik ud på at erhverve en forståelse af den SFL-baserede genre-
pædagogik, således som den praktiseres på en række australske skoler. Blandt de 
observerede forløb på disse skoler udvalgte jeg to forløb til nærmere beskrivelse og 
analyse.  Valget af disse to forløb blev foretaget, fordi de repræsenterer den SFL-ba-
serede genrepædagogik ved essentielt at forene de tre kriterier som har været ud-
gangspunktet for projektet (jfr. kapitel 1). De tre kriterier har samtidig hvert sit situa-
tionskontekstuelle fokus. hvilket gør det muligt at beskrive de tre registerdimensioner 
som realiseres i den konkrete pædagogiske tekst.    
De tre kriterier for en skrivepædagogik omfatter 
 
1. en bevidsthed om målgruppen (inkludere marginaliserede elevgrupper) (tenor) 
2. et sprog- og tekstteoretisk bevidsthed (field-orienteret) 
3. en læringsteoretisk bevidsthed (mode-orienteret) 
 
Den SFL-baserede genrepædagogiske praksis, som jeg observerede, har jeg i afhand-
lingen defineret stilladseringsgenre, byggende på Christies teori og forskning om cur-
riculum macrogenres. Med denne genreoptik kunne de australske skrivepædagogiske 
forløb beskrives og karakteriseres som omfattende de tre efterlyste kriterier:

Kapitel 17 
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1. Der forkuseres differentieret på målgruppen som udgangspunkt for stilladsering.  
2. Stilladsering defineres inden for en holistisk teori om sprog, tekst og kontekst 
3. Stilladseringsbegrebet bygger på teoretisk viden om læreprocesser.  
 
Den sprog- og genreteoretiske basis i SFL gjorde det således muligt at observere for-
holdet mellem system og instantiering i en situationskontekst, den australske, hvor 
lærere og elevers viden om sproget som system – sammenlignet med min erfaring om 
tilsvarende forhold fra min egen kontekst - var usædvanligt omfattende.   
 
Ifølge genrepædagogisk teori baseret på Hallidays sprogteori, er viden om sprogsy-
stemet som sociokulturelt funderet og som resurse af valgmuligheder et nødvendigt 
grundlæggende element for al læring. Denne viden konstrueres ubevidst i menneskers 
situationskontekst med henblik på den intertekstuelle udvikling af nødvendige sprog-
lige resurser i denne kontekst. Men det er ikke alle grupper, der har adgang til alle 
resurser. I uddannelsessammenhæng vil der således være stor forskel på de enkelte 
elevgruppers forudsætninger for på forhånd at opfylde forventede intertekstuelle for-
udsætninger. Med henblik på skriftlighed vil dette indebære, at nogle elevgrupper står 
fremmede over for de genrekrav, der stilles til dem på det pågældende skoleniveau. 
At skrive et akademisk essay er et eksempel på en sociokulturel proces som elever i 
et studieforberedende skoleforløb skal instrueres i. Essayet som genre er karakteri-
seret ved et register som afviger fra elevernes hverdagsdomæne. 753   
 
Denne sprogpædagogiske og genreteoretiske optik blev grundlaget for anden fase af 
undersøgelsen. Akkurat med genrepædagogikken som optik blev målet nu analytisk at 
intervenere en situationskontekst, den danske, som ikke havde noget eksplicit ud-
gangspunkt i sprog og pædagogik. Ikke desto mindre var det udgangspunktet, at fo-
restillingerne om forholdet mellem elever, sprog og læring også måtte gælde for den 
nye situationskontekst. Det danske forløb måtte som det australske kunne beskrives, 
analyseres og fortolkes med udgangspunkt i genreteoriens og -pædagogikkens grund-
synspunkter. At der var tale om en intervention er givet derved, at konteksten for det 
pågældende forløb ændres med genreoptikken, således at jeg i analyseprocessen 
kunne søge svar på spørgsmålene:  
 
Hvilke curriculumgenrer kan iagttages i Dinas SPIF,  og hvilke elementer og faser ind-
går i det; hvilke relationer kan iagttages mellem det mundtlige og det skriftlige ele-
ment; og hvilke relationer er der mellem faserne i de enkelte elementer i forhold til de 
pædagogiske mål; hvorledes udvikles elevernes genrebevidsthed og sproglige resur-
ser i klasseaktiviteterne; og hvorledes kan jeg i elevernes selvstændige konstruktion 
iagttage, fortolke og forklare disse resurser?  
 
For eftersom der i dette SPIF  ikke på forhånd lå en eksplicit, reflekteret sprogpæda-
gogisk model til grund for lærerens opbygning af sin pædagogiske genre, eller nogen 
ekspliciterede genreforestillinger bag elevernes selvstændige konstruktion, måtte jeg 
– med udgangspunkt i den udviklede sprogmodel – alligevel forvente at jeg kunne 
iagttage genrer og genrekombinationer (macrogenrer), både i det observerede 

                                    
753 Dette gælder for så vidt både essaygenren som den kendes i angloamerikanske eller –
australske kontekster som i den europæiske (kontinentale) forståelse af genren.  
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mundtlige og i det skriftlige element.  Denne forventning har sit teoretiske grundlag i 
opfattelsen af genrer som kulturelle systemer, beskrevet således af Martin & Rose:  
 
In functional linguistics, genre theory is a theory of how we use language to live; it tries to 
describe the ways in which we mobilise language – how out of all the things we might do with 
language, each culture chooses just a few, and enacts them over and over again – slowly add-
ing to the repertoire as needs arise, and slowly dropping things that aren’t much use.   
 
Genre theory is a theory of the borders of our social world, and thus our familiarity with what 
to expect. 754 
 
 

17.2 “…the most complex systems to have evolved on our planet.”  
 
I dette afsnit vil jeg nærmere kommentere forskningsprocessen og de anvendte be-
skrivelsessprog i afhandlingens analyser. Processen er forløbet som en vekslen mel-
lem en top-down (eller udefra – ind) indkredsning af teksten i en formatering af denne 
(Kontekst: makrogenre – genre – register), og en bottom-up, mikroanalyse (eller in-
defra –ud: Leksikogrammatik – tekst). Formateringen afspejler tekstens struktur, men 
den er ikke determinerende. Det er denne formatering, der udmunder i de foreløbige 
identificeringer  af SPIF  og de genrer, der realiseres i disse.  
 
Den første læsning, udefra-ind, følger den måde en tekstanalyse ‘naturligt’ vil forløbe, 
dvs. fra en overordnet, global identificering af tekstens dele på baggrund af inter-
tekstuelle forståelse af genrer i forhold til en kultur som jeg har mange års erfaring 
med.  Men det er imidlertid nødvendigt at skifte mellem et makro- og et mikro-
perspektiv på teksten, for det er denne vekslen der giver analysen den dybde og un-
derbygning der er nødvendig (jfr. Hallidays krav til en diskursanalyse755). Makroper-
spektivet  (udefra – ind eller top-down-indkredsningen) blev da udbygget med et 
mikroperspektiv (analyse indefra – ud). Den indledende og grundlæggende analyse i 
denne fase var analysen af den tekstuelle metafunktion som viste tekstens karakteri-
stiske udviklingsmetode (Theme-Rheme/New) og dermed udgjorde første led i argu-
mentationen for makrogenrens funktionelle trin, dens genrer, elementer og faser. 
Denne indledende analyse suppleredes af analyser af de to andre metafunktioner. 
  
Mikroanalysens udfordring er tekstens enorme kompleksitet. Tekster er meget kom-
plekse og tætte fænomener, fordi de er afledt af sociosemiotiske systemer. Som Mar-
tin & Rose udtrykker det:  
 
(…) these systems are the most complex systems to have evolved on our planet. 756  
 
Det er derfor nødvendigt at foretage nogle valg. For selvom analyserne her er omfat-
tende, er der langt fra tale om en udtømmende analyse af undervisningsforløbene. 
Hvordan skal man afgøre, hvilke analyser, der er nødvendige og dermed undgå både 
problemer med et ganske uoverkommeligt arbejde og problemer med analyser, som 
ikke fører nogen steder hen?  
 

                                    
754 Martin & Rose 2002 (in press). 
755 Om Hallidays beskrivelse af diskursanalyse og grammatik, se Forord, p. 12. 
756 Martin og Rose 2002 (in press). 
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En funktionel lingvistisk analyse behøver ikke altid forløbe som nærværende. Den er  
ikke nødvendigvis altid multifunktionel. Eggins & Slade (1997) har f.eks. koncentreret 
sig om den interpersonelle metafunktion; Søren Trads (2001) har valgt at arbejde 
med medarbejdersamtaler på baggrund af en analyse af den interpersonelle dimen-
sion. Polias (2002) har i klasserumsforskning omkring elevers sprog og adfærd også 
arbejdet med den interpersonelle metafunktion. Martin & Rose (2002) har vist sam-
spillet mellem de tre metafunktioner; Love (1998) og Macken-Horarik (1996) har ana-
lyseret pædagogiske tekster multifunktionelt, og dette er også tilfældet med Christies 
forskning (f.eks. 2000). 
 
Begrundelsen for at alle tre vinkler blev anlagt i dette studium er akkurat, at analy-
seteksterne er pædagogiske tekster, og at disse betragtes som instantieringer af gen-
rer, forstået som sociokulturelle systemer. Genrebegrebet som overordnet begreb har 
gjort det muligt at beskrive og fortolke de pædagogiske tekster, både på mikro- og på 
makroniveau. For at kunne begrunde denne dialektik (såvel indefra som udefra, dvs. 
fra teksten som en stilladserende helhed  til det mindste distinktive træk i genrens 
centrale faser), har det været nødvendigt at beskrive denne med systemer, der re-
præsenterer aspekter af hele den triadiske model. Alle tre sproglige dimensioner un-
derstøtter tilsammen påstanden om makrogenrens struktur, forholdet mellem ’givet’ 
og ’nyt’ i genren, om forandring i deltagernes positionering, og om de betydninger 
som deltagergrupperne konstruerer ud fra deres forskellige intertekstualitet. Alle tre 
dimensioner karakteriserer den kontaktzone, elevernes tekstualisering udfolder sig i, 
og vilkårene for denne i en pædagogisk tekst.  
 
Da genren er en pædagogisk makrogenre, er det samspillet mellem genrens overord-
nede formål  og de enkelte curriculumgenrers, elementer og fasers specifikke, funkti-
onelle delmål i helheden, som bestemmer analyseniveauerne. En pædagogisk tekst 
kan naturligvis analyseres udelukkende for sine interpersonelle karakteristika. Men 
dermed afdækker man ’kun’ den ene dimension i teksten. Det ville have været muligt 
alene ud fra en interpersonel vinkel at beskrive magtforholdene i klassen (og i det 
skriftlige element); men også den tekstuelle dimension er central. Denne dimension er 
den grundlæggende genremarkør, som demonstrerer, hvordan lærer og elever i tekst 
og tale udveksler stof og roller i forløbet. Den eksperientielle metafunktion  er her tæt 
forbundet med den tekstuelle metafunktion og central for en pædagogisk teksts ud-
vikling og forhandling af det aktuelle vidensobjekt. Så ikke blot rollefordelingen 
(’hvem’) og udviklingsmetoden (’hvordan’), men også den pædagogiske teksts ind-
hold/felt (’hvad’) er nødvendigt i beskrivelsen af det vidensobjekt og  de forskellige 
mulige verdener som lærer og elever udveksler og konstruerer i klassesamtalen og i 
deres skriftlige produktion og kommunikation. 
 
Selv om analysen har forsøgt at leve op til Hallidys krav til en tekstanalyse (at den 
skal være grammatisk baseret) er analysen langt fra udtømmende, selv om den er 
omfattende. Specifikationen i systemvalgene er f.eks. meget generelle og begræn-
sede. Appraisal-analysen er ikke gennemført,757 men kun en nybegynders forsøgs-
mæssige og antydende start på en analyse, som her støtter sig til og forhåbentlig ud-
vider og perspektiverer analysen af Conversation Structure.  

                                    
757 Med ordet ‘gennemført’ menes her, at jeg ikke har arbejdet med de systemiske specifikati-
oner, der kan findes I litteraturen om APPRAISAL, f.eks. Martin 1992 og White 2001. 
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Analysen af Transitivity er ligeledes kun foretaget på et generelt plan og implikatio-
nerne af analysen er langt fra udtømte. Endelig er det grafisk-fonologiske stratum ik-
ke berørt, ligesom ekstralingvistiske aspekter (gestik; tavshed) er udeladt. 
 
Modellen er således ikke valgt fordi dette er ’modellen’, der skal gennemføres i sin 
helhed i enhver tekstanalyse. Modellens dimensioner og specifikationsgrad alene væl-
ges af hensyn til analysens fokuspunkter. Eftersom analysen af  skrivepædagogiske 
genrer er et nyt område, og eftersom jeg ikke har andre færdige analyser at følge op 
på eller supplere ved f.eks. at fokusere på et enkelt aspekt af et forløb, har det været 
nødvendigt at bruge den teoretiske optik til at kortlægge feltet og de relationer inden 
for dette, som der har været tids- og andre resursemæssige rammer for.758 
 
 
17.2.1  To beskrivelsessprog 

 
Bernstein759 har redegjort for at forskeren må betjene sig af to beskrivelsessprog for 
at undgå at havne i cirkulære beskrivelser. Et beskrivelsessprog består af utvetydige 
identificeringsregler for hvad der betragtes som en relevant empirisk relation og ef-
fektiviseringsregler til at læse disse empiriske relationers instantieringer. 
 
Det første  - såkaldt interne - sprog er den teoretiske rammes elementer; det andet  - 
eksterne - sprog relaterer denne teoretiske ramme til det empiriske materiale og kon-
struerer derved forskningens genstand (afgrænsning af de forhold, der anses for rele-
vante for analysen), genstandens funktioner og indbyrdes relationer og dens potenti-
aler (mulige funktioner).  
Det andet sprog betragtes ifølge Bernstein som et ’oversættelsessprog’, der ’over-
sætter’ empirien på baggrund af den teoretiske ramme. Sagt på en anden måde: Det 
interne sprog er betingelsen for at konstruere usynligheder; det eksterne sprog er 
midlerne til at gøre disse usynlige fænomener synlige – i en ikke-cirkulær oversættel-
sesproces.  
 
Forholdet mellem de to beskrivelsessprog kan også beskrives med udgangspunkt i 
processerne forståelse og forklaring. Disse er begge to dele af en fortolkningsproces. 
 
En forklaring er en genre som redegør for de processer der er involveret i f.eks. et 
sociokulturelt fænomen. Forklaringer bruges til at redegøre for hvordan og hvorfor  
ting er som de er.  
En forklaring redegør her for egenskaberne ved en tekst ved at anvende en specifik 
teoretisk ramme til at placere teksten i social praksis. Forklaringen ligger i spillet mel-
lem de to beskrivelsessprog; Forklaringen er en oversættelsesproces, hvor den teore-
tiske model bruges til at gen-beskrive specifikt empirisk materiale (tekster). Det er en 
fortolkning af teksten ved hjælp af af den teoretiske ramme som på afgørende vis gør 

                                    
758 Nøglen til analysevalg er, ifølge Martin, den tendens tekster har til at fremhæve nogle be-
tydninger på bekostning af andre (foregrounding), dels iagttagelsen af hvordan de forskellige 
systemer arbejder på samme tid i teksten (co-articulation) med henblik på at opnå en bestemt 
effekt. Co-articulation = f.eks. negation, concession, continuity, tense, conjunction, circum-
stances of time.  
759 Bernstein 1996:134ff.  
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usynlige kategorier synlige. Genreteorien og -analysens kategorier gør f.eks. elevtek-
sternes sproglige resurser synlige. 
Forklaringen  er også det aspekt ved analysen, som gør den åben for kritik, fordi den 
forståelse som forklaringen har ekspliciteret, kan underkastes kritisk analyse og gøres  
til genstand for efterprøvning.  
Det er en tekstfortolkning med hensyn til den teoretiske ramme, som gør usynlige 
kategorier synlige. At fortolke en teksts ideologi er således ikke en tekstforståelse 
men en forklaring, der refererer til det teoretiske ideologibegreb. På samme måde er 
fortolkningen af elevteksterne som genrekomplekser ikke kun en forståelse af tek-
sterne, men en forklaring på elevernes vanskeligheder/resurseoverskud/underskud – 
på baggrund af teorien. 
 
Ifølge Bernstein er det vigtigt at skabe afstand mellem de to sprog, sådan at det eks-
terne sprog holdes ’fri’  af det teoretiske begrebsapparat især for at kunne give de 
observerede deltagere mulighed for at forholde sig til/genkende/være uenig med osv. 
i den beskrivelse, der foretages af dem.  
 
 
17.2.2 Afrealisering 
 
Brugen af oversættelsessproget kan også betragtes som en måde at ’afrealisere’760 
den eksisterende institutionelle begrebslighed (f.eks. Dinas vurderingskriterier som 
’klarhed’, ’sproglig variation’, struktur’), dekonstruere den og (gen)realisere andre be-
givenheder i undersøgelsesfeltet på baggrund af det teoretiske (interne) beskrivelses-
sprog. Inspirationen fra Inger Christensen i denne sammenhæng angår den bevægel-
seslogik, som præfikset indeholder: I stedet for at beskrive undersøgelsesobjektet 
’som det er’ , f.eks. ved at vise om eleverne så også skriver ’klart, sprogligt varieret 
og sammenhængende’, og dermed knytte an til lærerens eller den institutionelle for-
ståelse af hvad en ’god’ tekst er, går jeg den modsatte vej for at finde en alternativ 
realiseringsmulighed. Denne er samtidig en åben mulighed, en begivenhed, som kan 
gøres til genstand for kritik – også fra de undersøgte deltageres side. 
 
 
17.2.3  Utopiske projekter eller ’the language of insincerity’. 
 
Beskrivelsessprog som beskrevet ovenfor adskiller sig fra påfaldende mange andre 
former for sprogbrug i pædagogisk forskning.  I 1950 karakteriserede George Or-
well761 det engelske sprog for i stigende grad at udtrykke ’mystificerede’ betydninger i 
form af begreber, hvis betydning på forhånd dels var positivt evaluerede, dels kunne 
fortolkes fleksibelt, alt efter hvem der gav udtryk for at handle i overensstemmelse 
med ordets betydning. Dette ’language of insincerity,’ havde, trods begrebernes ukla-
re betydning, det klare formål at positionere den talende som værende på det rigtige 
hold for dermed retmæssigt at kunne forkaste andre ’forkerte’ opfattelser. Overført på 
et forskningsfelt som det pædagogiske er dette brugen af ’language of insincerity’ en 
synlig praksis. Denne mystificerende sprogbrug har to konsekvenser; dels udfolder 

                                    
760 Ordet ’afrealisering’ er hentet hos Inger Christensen 1982:129. Inger Christensen kalder et 
sådan begreb for et kometord: Kometen har ikke noget blivende sted og spredes i sin egen 
selvfrembringelse. Ibid. 
761 Orwell 1950:82. Orwell nævner begreber som ’demokrati’ og ’pacifisme’. 
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dele af denne forskningsmæssige sprogbrug sig i en genre som Martin har kaldt The 
Dismissal Genre.762 Selve sprogbrugens eksklusivitet gør ikke blot en dialog umulig, 
den bliver et autokommunikativt mål i sig selv, som bremser for forsøg på at samle 
viden og resurser til praktisk pædagogisk handling. Pædagogiske trendbegreber i nye-
ste tid er karakteristik for denne ’sprogbesatte observans’ som Bernstein ville kalde 
det. 763 
 
Men bortset fra at denne begrebsanvendelse som en slags ’lexis of judgement’ mar-
kerer, hvem der er ’rigtig,’ og hvem der er ’forkert’ på den i den pædagogiske debat, 
er denne også udtryk for en utopisk tankegang.  Den tilhører hvad Pratt764 kalder for 
utopiske projekter, idet den indordner forskellige retninger under én forskel, og kon-
stituerer sig dermed selv i form af en deterministisk model, hvis benævnelse alene gør 
en eksplicit kritik vanskelig. I en skandinavisk debat møder vi f.eks. begreberne ’au-
tentisk vs. ikke-autentisk; ’divergent vs. konvergent’; ’økologisk vs. ikke-økologisk’; 
’kulturskabende vs. ikke-kulturskabende’; ’mangelpædagogik vs. pædagogisk udfor-
drende pædagogik’ (hvilken vil du helst tilhøre??); ’intertekstuel pædagogik vs. ikke-
intertekstuel pædagogik; ’dialogisk pædagogik vs. monologisk pædagogik’ osv. 765 
 
Beskrivelsesmodellen  som jeg har redegjort for her, er ikke en deterministisk model. 
Dens interventionsstrategi er nok ideologisk, men ikke utopisk. I modsætning til en 
lang række nyere pædagogiske forskningsprojekter sigter den mod et komplementært 
fokus på undersøgelsesfeltet. Dette viser jeg bedst ved kort at sammenfatte resulta-
terne af undersøgelsen.  
 
 
17.3  Kontaktzonen i SPIF – eller ”Hvordan får man 11?” 
 
 
17.3.1 Indledning 
 
De skrivepædagogiske forløb, der har været genstand for analyse i denne afhandling 
er ikke umiddelbart sammenlignelige, og det har ikke været hensigten at stille dem op 
over for hinanden som alternative skrivepædagogiske fremgangsmåder. Der er mange 
aspekter, der er afgørende for dette: Dels har jeg ikke været interesseret i at finde 
elevgrupper, som ’svarer til hinanden’. Jeg har valgt en multikulturel ESL-voksen-
gruppe, en 10 klasse fra en Sydneyforstad og en dansk matematiker 1G. Min inte-
resse har været styret af  nysgerrigheden efter at finde nogle generelle karakteristika 
ved arbejdet med skriftlig fremstilling i nogle observerede skoleklasser. I min analy-

                                    
762 Martin 2000a. 
763 Karakteristisk for forsøgsbeskrivelser inden for den sprogbesatte genre er da også, at disse 
altid beskrives som overordentligt vellykkede, og at eleverne lærer ’mere’ end de ’ellers’ (må-
ske) ville have gjort! At mange lærere derfor efterhånden er trætte af at skulle indføre forskel-
lige nye begreber og praksisser fra ’næste mandag morgen’, har min forståelse og sympati! 
764 Pratt 1985. 
765 Eksempler på sådanne ’utopiske’ projekter er Dolin 2002; Hetmar 1999; Haugstedt 2000; 
Dysthe (se kapitel 2); Smidt 2000; Krogh 2000. Min Kritik retter sig her udelukkende mod de 
anvendte ’mystificerende ’ begreber i projekternes overskrifter, ’autentisk’, ’dialogisk’, ’fler-
stemmig’, f.eks., samt mod det utopiske aspekt af projekterne. Alle projekter er naturligvis 
vigtige, og i forhold til nærværende projekt, komplementære studier. 
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seproces blev jeg ret tidligt opmærksom på, at der i hvert fald var ét karakteristisk 
fællestræk ved de analyserede makrogenrer: De afspejlede alle på forskellig måde, 
hvorledes elever og lærere i den kontaktzone som et SPIF er, tekstualiserede,766 både 
i den mundtlige samtale og i den skriftlige, efterfølgende, interaktion mellem par-
terne.  Begrebet kontaktzone767 betød i denne sammenhæng, at jeg måtte udvide 
Christies endimensionale beskrivelse af tekstens udfoldelse (logogenese) til en flerdi-
mensional, idet tekstens (makrogenrens) udfoldelse ikke kun betød en akkumulering 
af ’ny viden’ for eleverne, som eksplicit udtryk for/styret af lærerens overordnede, 
pædagogiske mål. At Christie bygger sit curriculum makrogenrebegreb på genreteo-
rien, får i hendes forståelse den konsekvens, at genrens ’formål’ og struktur (oriente-
ring, opgavespecifikation, opgave/afslutning) er en lærerdesignet, lærerdefineret 
struktur, der ikke indfanger den anden pol i kommunikationen og i genrens udfol-
delse: Eleverne. 
  
 
17.3.2 Curriculum makrogenrer er stilladseringsgenrer 
 
I Christies definition på en curriculum makrogenre fremgår det, at det er i denne form 
for undervisning, eleverne udvikler sig fagligt og sprogligt:  
 
(…) a curriculum macrogenre constitutes a sequence of curriculum genres in which new under-
standings and new forms of consciousness are taught and learned. (…) 
 
I denne beskrivelse refererer Christie til den logiske metafunktion og er dermed i 
stand til at vise, hvorledes den sproglige udvikling i klassesamtalen kan iagttages som 
en logisk (logogenetisk) ‘vækst’ , som tekstanalysen kan demonstrere. Selve logikken 
(dvs. den strukturelle samordning af faser og elementer) er afgørende:  
 
(…) this will have important consequences for the successful completion of the pedagogic 
tasks. As the macrogenre unfolds, there will be some growths in the logos – some changes 
logogenetically (Halliday in Halliday and Martin 1993:18) – as the classroom text gains mo-
mentum moving forward across its ‘beginning, middle, end’ progression, opening up possibili-
ties in using language, closing others, and hence building forms of consciousness.768  
 
Men nominaliseringerne og valg af passiv i Christies tekst (bl.a. i de afsnit jeg har 
markeret med kursiv) gør ikke blot den sproglige bevidsthedsudvikling til en tekstud-
vikling: Christie dekontekstualiserer processen ved ikke at redegøre for hvilke diffe-
rences der eksisterer mellem deltagerne. Med udgangspunkt i Grays Vygotskytolk-
ning,  Hasans Vygotsky- og Bakhtinkritik, med Kress’  difference-begreb og med 
Pratts og Sullivans begreb om kontaktzonen, kan man sige, at Christie i sin lingvisti-
ske konstruktion af læringsprocessen tingsliggør denne, og dermed overser hun samt-
lige sociokulturelle asymmetrier, der måtte være i teksten, også de, der betinger læ-
ring. Dermed vil hun nok være i stand til at beskrive, men ikke forklare, hvorfor en 
sproglig udvikling (i teksten) finder sted hhv. ikke finder sted. Christie naturaliserer 
dermed også relationen mellem lærer og elever (de pædagogiske mål er entydige og 
kan ’opfyldes’) og kommer dermed til at repræsentere hvad Freire har kaldt the ban-

                                    
766 Jfr. Mickan 1999; her citeret i Forord, p. 10. 
767 Jfr. Pratt 1989 og Sullivan 1995. 
768 Christie 1997:148. 
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king model of education 769 og som på vore kanter er blevet betegnet ’tankpassermo-
dellen. Jeg vil understrege, at det er i Christies nominaliserede formuleringer omkring 
læringsprocessen, at denne banking model kan iagttages. Christie vil – som jeg - væ-
re i stand til at iagttage stilladseringsprocessen i Stellas joint construction med ele-
verne, og her også i teksten kunne iagttage og beskrive  ’væksten’ i elevernes sprog. 
Men Christie vil ikke være i stand til at forklare forskellen på Stellas og Shirleys SPIF. 
Uden den grundlæggende læringsteori, vil hun ikke kunne forklare, hvorfor Stellas 
joint construction er mere vellykket end Shirleys, ligesom hun ikke vil være i stand til 
at identificere de divergerende tekstualiseringsprocesser i Dinas SPIF. Ved udelukken-
de at fokusere på genrens ’mål’ som entydige  pædagogiske mål, vil Christie heller 
ikke kunne forklare, hvorfor elevbesvarelser vurderes højt, skønt de enten ikke har 
’besvaret opgaven’ eller er eksempler på overelaboration.  Christie vil heller ikke være 
i stand til – uden læringsteoretiske begreber som omfatter både lærer- og elevers in-
tertekstualiteter – at redegøre for hvorledes både ’mangelfulde’ besvarelser og ’over-
bearbejdede’ besvarelser peger på de resurser, der i et udviklings- og forandringsper-
spektiv kan danne grundlag for en sprogpædagogik og fagdidaktik. 
  
Christies model er derimod udmærket i stand til at beskrive den lingvistiske udvikling 
som interaktionen mellem lærer- og elever (mellem mester og lærling) demonstrerer i 
en pædagogisk tekst. Men modellen kræver en pædagogisk tekst hvis genre og regi-
sterforhold (tenor, field og mode) er entydige: Således er lærer- og elev-relationen, 
tilrettelæggelse af undervisningen i form af en reduktion af valgmuligheder for ele-
verne, retningsfastholdelse, markering af kritiske træk på vej mod målet og modelle-
ring af problemløsningsmetoder, alle karakteristiske elementer i en stilladserings-
genre.770 Når Christie derfor definerer en curriculum makrogenre, som hun gør, refe-
rerer hun udelukkende til den form for undervisning, der her er blevet beskrevet som 
stilladseringsgenre.  Stilladseringsgenrer er efter min mening nødvendige indslag i 
undervisning af elever i fler- eller multikulturelle klasser. De karakteriserer selvfølgelig 
ikke al undervisning.  
 
 
17.3.3 Kontaktzonen som kulturkontekst  
 
Karakteristisk for kontaktzonen er at den realiserer en curriculum makrogenres  dob-
belte formål. Genrens formål ikke kun identisk med lærerens som vejleder og pæda-
gogisk ekspert. Han/hun er også bedømmer og dermed ’dørvogter’ ved institutionelle 
adgangsgivende eksaminer. Disse formål realiseres i registeret i form af dobbeltrol-
lerne i genrens tenor: Eleverne er ikke blot nysgerrige, udforskende disciple; de er 
også kandidater til videregående uddannelser, og deres formål med deltagelsen i akti-
viteterne er at bestå/få gode karakterer.771 De er interesserede i – ikke så meget i 

                                    
769 Freire 1970; Leistyna 1999:11 og 217: The banking model of education occurs when teach-
ers perceive students as empty containers that need to be filled with preestablished bodies of 
knowledge. The narrowly defined facts and pieces of information that are transmitted are often 
disconnected from both teachers’ and students’ sociocultural realities. Students are thus 
treated as objects that are acted upon, rather than as knowledgeable participants in the con-
struction of deep and meaningful learning experiences. 
770 Jfr. denne afhandling p. 2.38 ; note 138 og Mercer 1994. 
771 Berge 1988 skelner på lignende vis mellem tre skrivehandlinger : instrumentelle/strategiske 
(”oppnå gode karakterer”), rituelle (”opleve seg selv som voksen”) og kommunikative, dvs. at 
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hinandens fantasifulde beretninger om mennesker de ikke kan glemme. De er interes-
serede i at få svar på spørgsmålet: ”Hvordan får man 11.”  
Den sidstnævnte institutionelle tenor betyder ikke, at der i klassesamtalen ikke kan 
forekomme ’autentiske’, eller ’ærlige’ udvekslinger af synspunkter, eller ’ægte’ dialog. 
Men det betyder, at man faktisk aldrig helt kan vide, hvornår deltagerne spiller den 
ene eller den anden rolle. Den dobbelte tenor er også betingelsen for at magtfordelin-
gen, asymmetrien, mellem lærer og elever ikke kan ophæves.   
 
 
17.3.4  Kontaktzonen i Dinas SPIF 
 
Karakteristisk for kontaktzonen i dette SPIF  er, at betingelserne for interaktionen ikke 
er ekspliciteret. Dette får konsekvens for situationskontekstens tre dimensioner: 
Med hensyn til genrens field har kontaktzonen en karakteristisk udtryksform. Det er 
vigtigt både for lærere og elever, at det, der drøftes er ’relevant’, først og fremmest i 
forhold til genrens formål. Dette viser sig eksperientielt i, at læreren på den ene side 
ønsker at eleverne skal berette frit om, hvad de f.eks. overvejede, da de skulle gå 
rundt om skolen, mens eleverne svarer med at diskutere, hvad formålet med øvelsen 
egentlig var! En lignende diskussion finder sted med udgangspunkt i elevernes ønsker 
om at få svar på ’hvordan man får 11, og ikke kun 7’. Læreren er ikke personligt in-
teresseret i elevernes tanker. For læreren er rundturen på gymnasiet heller ikke blot 
en sansetur, hvor eleverne skal opleve skolens miljø og dufte til blomsterne; de skal 
reflektere over denne tur i form af mulige retoriske strategier (humor, filosofi, objekti-
vitet osv.). Eleverne fortæller heller ikke åbent og i forventet solidaritet om deres tan-
ker; for de er (de fleste) klar over, at der er nogle måder at overveje tingene på, der 
er ’bedre’ end andre; at noget forventes af dem, og det er det, de (bedste elever) øn-
sker at forhandle med læreren om.   
 
Makrogenrens mode udtrykker kontaktzonen dels i form af klassesamtalens face to 
face form,  dels i relationen mellem skriftlige besvarelser og lærerfeedback. I klasse-
samtalen er kontaktzonen karakteriseret ved at,  eleverne ikke taler sammen men 
stort set alle deres replikker er rettet til læreren, ligesom de reagerer på hinanden og 
refererer til hinanden i form af replikker til læreren. (’Jeg synes lige modsat Carsten’). 
En del af eleverne markerer sig individuelt og positionerer sig i forhold til læreren som 
de fagpersoner, de forventer, at hun forventer de skal være, og de elever, som har 
gættet præmisserne formulerer sig mere ’skriftigt’ end de, som ikke har lugtet lunten 
endnu. 
 
Denne asymmetri markeres endnu stærkere i lærerens feedback til elevernes besva-
relser. Genrens mode markerer også sprogbrugens formål i kontaktzonen: Eleverne 
rekonstruerer deres erfaringer og handlinger og reflekterer over disse i samtalen. Men 
det er aldrig til at afgøre, hvornår refleksionerne er udtryk for søgen efter viden og 
forståelse, eller hvornår refleksionerne er elevernes forsøg på at gætte sig ind på og 
søge efter de ’forventede’ svar der kan skabe dem en plads i lærerens kulturkontekst.  
Indeksikale  og probabilistiske realiseringer optræder i de tekstuelle systemer i form 
af  en lang række eksempler på elevernes selv-thematisering og i lærerens valg af 

                                                                                                                    
kunne få en modtager til at rette interessen mod handlingens ”mening.” Berge 1988:57-58. 
Rolledifferentiering kan dog ikke kun være begrænset til skolestilen; den må også gælde 
mundtlige genrer. 
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polære adjuncts i evalueringen af elevernes bidrag. Men det er ikke muligt at vide om 
et ’ja’ således betyder, at læreren personligt synes om elevens indlæg, eller om læ-
reren har et pædagogisk formål med sin vurdering. 
 
Fra lærerens synsvinkel er det pædagogiske mål således ikke kun udviklingen af ele-
vernes sprog; synsvinklen indebærer også, at læreren med udgangspunkt i stillads-
bygningens grundlæggende difference må vurdere og evaluere eleverne i sin rolle som 
institutionel gatekeeper. Fra elevernes synsvinkel er genrens formål også kun delvist 
at ’blive bedre’ til at skrive; men ’at blive bedre’ er akkurat det mål, som i kontaktzo-
nen demonstreres i forskellige konfligerende situationer i deres søgen efter strategier 
til at opfylde institutionens mål og dermed ’bestå’. Elevernes forskellige genrevalg i 
den selvstændige konstruktion demonstrerer akkurat, at der ikke for dem er én klar 
’løsning’ på en opgave: Og selv om der fra lærerens side ikke eksplicit er lagt op til én 
løsning, afslører løsningsforslagene elevernes forskellige intertekstualitet og dermed 
også deres resurser til at indskrive sig i den institutionelle kultur.  
 
 
17.3.5  ’Selve det at skrive’. Kontaktzonen som diffust mødested 
 
På grund af åbenheden på den ene side og lukketheden på den anden side (i feed-
back) har jeg undervejs karakteriseret kontaktzonen i Dinas SPIF som et diffust mø-
dested. Det skyldes især, spillet mellem den åbne, ’demokratiske’, tenor som demon-
streres i den ekstensive udviklingsmetode, den lukkede, klassificerende tenor i feed-
backen, og den kendsgerning at ingen af eleverne, selv ikke de ’bedste’ elever faktisk 
har besvaret den stillede opgave! Min undersøgelse kunne vel egentlig på den bag-
grund blot konkludere, ved at citere fra Undervisningsministeriets rapport fra 1991 om 
skriftlig fremstilling: 
 
Ressourcerne – først og fremmest den lønnede lærerindsats – går nemlig ikke til egentlig un-
dervisning, men til efterkritik af færdige skriftlige produkter, dvs. til opgaveretning. Der under-
vises uhyre lidt i selve det at skrive.772  
 
Men udtrykket ”selve det at skrive,”og dermed også den undervisningsministerielle 
formulering som indgår i lærerens intertekstualitet, er helt i overensstemmelse med 
min beskrivelse af kontaktzonen som et diffust mødested, hvor klare tekstualiserings-
strategier forbliver skjulte bag nogle implicitte, men overordentligt magtfulde diffe-
rentieringsprincipper.  
 
Denne kontekst for kontaktzonen  er dog kun interessant for denne undersøgelse, hvis 
den kan iagttages i teksten, dvs. i samtalen og i den skriftlige interaktion. Jeg hævder 
i undersøgelsen, at analysen af elevernes (forskellige) tekstualiseringsproceser i sam-
talen og i de skriftlige besvarelser dels demonstrerer den kulturelle forskel eleverne 
indbyrdes, som markeres i forskellig intertekstualitet, dels i de ’gode’ elevers overela-
boration: De ’vellykkede’ besvarelser er således ikke vellykkede, fordi de på fortræffe-
lig vis har opfyldt indholdet i direktivet, men fordi de har set stort på dette og ’gættet’ 

                                    
772 Undervisningsministeriet  ”Skriftlig fremstilling – kvalitet i uddannelse og undervisning. 
1991:8. Folkene bag rapporten (Christian Kock og Thøger Seidenfaden) anbefaler den proces-
orienterede metode som nøglen til overvindelse af krisen. Undervisningsministeriet følger i 
1994 rapporten op med bogen ”Lær og skriv”, der henvender sig til gymnasierne. Kursiv BH. 
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lærerens uekspliciterede forkærlighed for litterært sprog (lyrisk ’pakning af nominal-
grupper’, rammefortællingsstrukturer, synsvinkelstrategier, osv.). De belønnes mulig-
vis også, fordi de har fundet ud af, at det er det, der gemmer sig bag ved kryptiske 
udtryk som ”selve det at skrive.” Hvordan de har fundet ud af det, er muligvis sket på 
trods af deres skoletid og ikke på grund af den.  
 
De andre elevgrupper skriver også på livet løs, men ”selve det at skrive” har de ikke 
fundet ud af. De straffes dog ikke for det, men for ikke at have arbejdet målbevidst 
nok med opgaven! Hermed antyder jeg, at begrundelsen for forskellen på elevernes 
(og lærerens) tekstualiseringsprocesser er sociokulturel i Bernsteins forstand. Min un-
dersøgelse har imidlertid ikke omfattet en sociologisk undersøgelse af elevgruppen. 
Den sociokulturelle differenciering af deltagerne er udelukkende fremkommet gennem 
mine lingvistiske analyser af deres tekstualiseringsproceser.  
 
De to elevgrupper (E- og A-elever) udgør dels de elever, hvis tekstualiseringsproces 
udspringer af hverdagsdomænet og de registre, som er karakteristiske for dette. Dis-
se elever producerer tekster, der er kontekstafhængige, byggende på erfarings- og 
følelsesmæssig solidaritet med deres læser og byggende på en opfattelse af sproget 
som transparent, som i en umiddelbar face-to-face-interaktion. Det er denne kon-
tekst, der produceres sprog, som for læreren fremstår som ’mundtligt præget small 
talk.’ 
Ved den modsatte pol finder vi elever, der ved, at en tekst (som en elev udtrykker 
det) ikke blot skal afspejle en autentisk skriveproces; den skal først og fremmest ”væ-
re interessant at læse.” Disse elevers tekstualiseringsproces udspringer af det re-
fleksive domæne, idet de er bevidste om tekstualiseringsprocessen som en social kon-
struktion.  Men eleverne skriver ikke blot forventede, funktionelt effektive tekster; de 
satser på det uventede, danskfagets højest værdsatte teksttyper, som de – uden at 
blive bedt om det – sætter i værk refleksivt og professionelt. 
 
Midtergruppen (C-elever) er interessant, idet denne gruppe befinder sig i et risikofelt, 
hvor de på den ene side stort set skriver i hverdagsdomænets registre, men dette 
ekspanderes i en demonstration, dels af deres bevidsthed om skrivesituationen, dels i 
en karakteristisk udvidet brug af hverdagsdomænets narrative genrer, anekdote og 
eksemplum. Med disse redskaber bliver disse elever i stand til at bevare deres ståsted 
i hverdagsdomænet (i forventning om læsersolidaritet og følelsesmæssig forståelse) 
samtidig med at de vover pelsen ved at frigøre sig fra hverdagsdomænets endimensi-
onale fortæller og ’fordoble’ sig i en udviklet beskrivelse af fortællingens hero. I mod-
sætning til A-eleverne vover disse elever dog ikke at slippe den faste grund (hver-
dagsdomænet) under fødderne. 
 
Men kritikken af det danske SPIF  er ikke blot endnu et udtryk for hvad Martin kalder 
The Dismissal Genre. Kritikken af dette SPIF går ikke så meget på, at læreren burde 
have valgt en anden og bedre pædagogisk metode. Analysen – og kritikken – går ud 
på at gøre noget usynligt synligt: Det er denne afhandlings vigtigste pointe, at  iagt-
tagelserne og analyserne af elevers (og lærers) tekstualiseringsprocesser afdækker en 
lang række resurser, som en sprog- og skrivepædagogik vil kunne bygge på. Analy-
serne synliggør, at undervisning i ’selve det at skrive’ i høj grad er et spørgsmål om, 
at lærer og elever opnår en eksplicit viden og bevidsthed om den kulturelle kontekst, 
som skriftlighed udfolder sig i, f.eks. i form af  beherskelse af særligt begunstigede 
genrer og registre.  
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17.3.6   Kontaktzonen i de australske SPIF 
 
Men hvordan ser kontaktzonen ud i de australske SPIF?  Elever og lærer i disse grup-
per befinder sig på samme måde i et genremæssigt dobbeltspil; forskellen på den 
danske og den australske kontaktzone er den afgørende, at  læreren i de australske 
SPIF spiller med åbne kort. Der er i de to beskrevne forløb ikke tvivl om rollefordelin-
gen i de forskellige elementer og faser; det er klar og eksplicit, hvad arbejdet går ud 
på, hvad det er, der tales om, og hvad formålet er med aktiviteterne. Især er Stellas 
SPIF et eksempel på et forløb, som lettest lader sig beskrive kontaktlingvistisk, 773 
fordi Stella selv i sin pædagogik og i sit design af forløbet søger at indfange og ind-
drage de sproglige relationer, processer og resurser der fremkommer ved kontakten 
mellem deltagerne i den multikulturelt sammensatte klasse. Eleverne får meget kort 
individuel feedback på deres besvarelser, fordi de stort set alle har forstået og nået de 
grundlæggende mål for forløbet, og især fordi de klare kriterier for opgaven gør det 
muligt for læreren at arbejde med eksplicitte, afgrænsede felter i hendes feedback. 
Stilladseringsprocessen betyder derfor en væsentlig begrænsning af elevernes mulig-
hed for og interesse i på dette indledende niveau at ’overelaborere’ deres besvarelser. 
Dog viste afsnit i elevbesvarelserne eksempler på crossing,774 hvilket især kom til sy-
ne interpersonelt i de omformuleringer, som for eleverne ikke blot markerede deres 
skrivning strategisk, men også kommunikativt i form af evoked/provoked Judgement. 
Forløbet udfolder sig desuden med brug af et metasprog, som lærer og elever er fæl-
les om og som stadig udvikles leksikogrammatisk, når en ny genre introduceres. 
  
’Svagheden’ i de observerede australske SPIF ligger især i udviklingen af feltet, hvilket 
demonstreredes i Stellas, men især i Shirleys SPIF.775 At ordet er sat i anførselstegn 
skyldes, at denne manglende optimale feltudvikling efter min mening ikke er en 
svaghed ved den pædagogiske model, men måske i stedet udtryk for lærerens tids-
pres eller manglende tålmodighed. Den kan også i høj grad være udtryk for, at pæda-
gogikken er fossilleret til en rutineadfærd på grund af manglende efteruddannelse af 
lærerne.776 Overordnet betragtet kan denne korte eller mangelfulde feltopbygning 
godt komme til at betyde, at instruktionen af genrestruktur bliver en ’tom’ aktivitet, 
hvor konstruktionen af mening og betydning i denne kulturelle kontekst bliver tynd og 
sekundær. Det svarer til elevers rutinemæssigt, ureflekterede anvendelse af ’analyse-
modeller’ i litterær tekstanalyse! Modellen bliver en ’fremgangsmåde’ og ikke en mo-
del til at forstå forholdet mellem kontekst og tekst.  Det lykkes dermed ikke at gøre 
det klart for eleverne, at forholdet kontekst-tekst ikke blot drejer sig om  en forståelse 
af modtageren  og en forståelse af sprogets rolle i skriveprocessen. Feltopbygningen 
som udgør den intersubjektive basis for skrivningen i en ’ny’ genre må  siges at være 
så central en del af ’teaching-learning-cirklen’, at den må anses for at være betingel-

                                    
773 Pratt 1987 og 1991.  
774 Rampton 1995:485. 
775 Derimod var feltopbygningen meget omfattende i Juannas SPIF, idet der både indgik en 
lang række artikler fra (sociologiske og psykologiske) fagtidsskrifter, og debatartikler fra dags-
pressen. 
776 Dette synspunkt har Martin fremsat adskillige gange, sidst i marts 2002 på DIG i workshop-
pen Genre theory and pedagogy. Denne risiko påpeges også af Halse 1991:9. 
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sen for at den mere håndværksmæssige del af genreinstruktionen bliver meningsfuld 
overhovedet.  
 
’Styrken’ ved de observerede forløb – og dermed også den pædagogiske model, er, at 
udviklingen af et fagligt felt altid - differentieret -  akkompagneres med en udvikling 
af elevernes forståelse af ’the tricks of the trade,’777 deres kontrol af de genrer og re-
gistre, som er centrale elementer af det enkelte faglige felt.    
 
 
17.4 Tekstualiseringsprocesser i kontaktzonen 
 
De følgende to figurer er forsøg på grafisk at opstille tekstualiseringsprocesserne i 
kontaktzonen for de to grupper af SPIF, de australske og det danske SPIF. Metaforik-
ken skal ikke tages for bogstaveligt; dvs. det er ikke hensigten at kommunikere en 
forståelse af kontaktzonen, der går ud på at vise, at konteksten er ’uden for’ klasse-
rummet. Som øvrige cirkelmetaforer i denne afhandling skal metaforikken forstås med 
udtrykket ’elaborering’: Konteksten realiseres i den pædagogiske tekst; de stiplede 
linjer er derfor snarere en måde at illustrere de uudnyttede resurser på.  Kontaktzo-
nen er det felt, hvor lærer og elever mødes i en pædagogisk tekst. Denne tekst reali-
serer en genre, dvs. den er en social proces med et formål og en trinmæssig struktur. 
Men karakteristisk for denne makrogenre er, at genrens formål er konfligerende for 
deltagerne. Denne konflikt er en uundgåelig konsekvens af, at der er tale om de to 
roller, lærer-elev. Ikke desto mindre er den aktuelle situationskontekst betingelse for 
at udfyldningen af kontaktzonen kan ske.  
 
Figur 40 illustrerer de australske SPIF. K er kontaktzonen; 1 – ’2 antyder rekon-
tekstualiseringsprocessen, her beskrevet som en projektion.778 
 
Figuren demonstrerer hvorledes kontaktzonen kan illustreres i en stilladseringsgenre, 
hvor stilladseringsprocessen overholder samtlige krav til en sådan, jfr. p. 41. Figuren 
viser at elever og lærer deler kulturkontekst i begrænset omfang, men at den de de-
ler, er koncentreret, reduceret og fokuseret med henblik på aktiviteterne i kontaktzo-
nen. Eleverne har på deres side mulighed for at inddrage den del af deres kulturkon-
tekst, der er relevant. Lærer og elever arbejder inden for et begrænset, men klart de-
fineret felt; instruktion i en ny genre med udgangspunkt i et felt, som eleverne er 
’eksperter’ i.  Feilberg (1997)  sammenligner en dialogform som denne med en lynlås. 
779 Den fungerer ved at tænderne fra de to halvdele – samtaleparterne – griber ind i 
hinanden og skaber et hele.  Modellen viser, at feltet er begrænset i forhold til de re-
surser, der i øvrigt er til rådighed. Disse resurser er (også i lignende afgrænsede akti-
viteter) udnyttet i andre aktiviteter (kreative opgaver, gruppearbejde, research på 
nettet, interviews, hytteture).  
 
Illustrationen viser også at statusforholdet mellem lærer og elever i denne aktivitet er 
stort, dvs. der er ingen mulighed for denne ESL-elevgruppe for overelaboration, fordi 
deres sproglige niveau og dermed deres udviklingszone ikke er så differentieret. Alle 

                                    
777 Freadman 1987:121-22. 
778 Se brug af begrebet projection hos Halliday og Christie, kapitel 4.3.4. 
779 Feilberg 1997:112. 
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elever får produceret en funktionel tekst,780 og selv de svageste elever har derfor mu-
lighed for at lære og producere en acceptabel, funktionel tekst. For disse elever er 
behovet for stilladsering maksimalt; disse elever har stor støtte i lærerens og de an-
dre elevers sproglige forslag og modellering af argumentudvikling. ’Del-og-stjæl’-
strategien vil være karakteristisk for denne gruppe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
         1    ’2      K   ’2        1 
            lærer         elever 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 40  Tekstualisering i kontaktzonen; australske SPIF. 
 
De ’bedste’ elever prøver kræfter med den objektive sprogform, og de vil senere kaste 
sig ud i eksperimenter med genreformen (hvilken allerede blev antydet i klassesam-
talen). Figuren antyder ikke at lærer og elever er afgrænsede cirkler. Den antyder, 
hvorledes dette SPIF  fungerer med hensyn til hvad Gray781 kalder for concentrated 
language encounter og intersubjective sharing, dvs. her illustreret som det felt lærer 
og elever deler som udgangspunkt for klasseaktiviteterne.  
 
Den noget svage feltopbygning demonstrerer, at arbejdet med sproglig udvikling ikke 
kan ske eller i hvert fald risikerer at stagnere, uden at feltopbygningen får særlig 
vægt. Eleverne har brug for et sprog til at tale om sprog, men dette sprog bliver kun 
aktivt, når eleverne har noget at tale om, et engagerende emne at udvikle og udfor-
ske.  På den anden side kan man sige at der i det australske SPIF opbygges en tekst-

                                    
780 De analyserede besvarelser er udvalgt som karakteristiske for klassen. Figur 40 illustrerer 
kun kontaktzonen for denne aktivitet på baggrund af klassesamtalen og de analyserede besva-
relser. Den kan naturligvis ikke sige noget om hvorvidt nogle elever f.eks. har skrevet af efter 
hinanden eller fået andre til at skrive deres besvarelser.  
781 Om Grays pædagogik, se kapitel 2.6.3. 
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kærne,782 dvs. et overordnet perspektiv (storfamilien) og  en tankegang (fordele og 
ulemper); denne tekstkærne er det muligt for eleverne at generalisere til nye situatio-
ner. Tekstualiseringen foregår her som en opbygning af en tekstverden i form af suc-
cessivt etablerede tankegange eller tekstkærner.   
 
Kontaktzonen i det danske SPIF  er illustreret i figur 41.  K-feltet er kontaktzonen. H  
er hverdagsdomænet, R er det refleksive domæne. Den røde og den grønne cirkel re-
præsenterer en ideal situation, hvor der er god overenstemmelse mellem lærerens og 
elevens formål med mødet. Ikke sådan at forstå, at deltagernes formål  er identiske, 
men deres møde vil være af en sådan karakter, at det overordnet vil kunne opfylde 
begge parters forventninger.   
 
Figuren forsøger dernæst at illustrere, hvordan deltagerne i Dinas SPIF  positionerer 
sig i forhold til den ideelle mødesituation. Figuren er ikke en afspejling af ’virkelighe-
den’ men den forsøger at illustrere, fra mit perspektiv, de tekstualiseringsprocesser, 
der kan iagttages i dette SPIF. Figuren forsøger heller ikke kun at påpege, at store 
elevgrupper ikke har adgang til den accepterede kulturkontekst; men den antyder, at 
denne  kulturkontekst ikke indgår eksplicit i kontaktzonen.  Den illustrerer, at de i det-
te SPIF (som skoleelever) forsøger at finde deres vej ind i kontaktzonen.  
 
Figuren udtrykker også, at ’indholdet’ i kontaktzonen er temmelig tomt. I elev-lærer-
interaktion er nogle elever slet ikke med; de klarer sig dårligt; men de sidder i klas-
sen, kommer til timerne og optræder naturligvis i den forstand som ’elever’. Andre er 
stort set heller ikke med i kontaktzonen; de klarer sig godt. Figuren viser derfor, at 
interaktionen i kontaktzonen er en interaktion, hvor deltagerne ikke kommunikerer 
særligt effektivt. Deres forståelse af situationskonteksten (field, tenor, mode) er ikke i 
overensstemmende.  Det er naturligvis umuligt udtømmende at illustrere deltagernes 
uendeligt mange interaktionsmuligheder, men fokus er da også kun på de felter, hvor 
deltagerne interagerer i dette SPIF.  Den accepterede kulturkonteksten er her kun  
tilgængelig for lærer og A-elever.  
 
Det fremgår også af figuren, at nogle deltagere i kontaktzonen kun er indirekte delta-
gere; de ’hænger’ på så at sige, som i form af deltagelse i andre delfelter. Det frem-
går, at alle elever kun indgår meget perifert i kontaktzonen. A-eleverne tager den ikke 
så højtideligt men arbejder ud fra den implicitte kulturkontekst, de deler med læreren. 
Således kan C-eleverne beskrives som en gruppe, der indirekte arbejder ud fra den 
implicitte kulturkontekst (via et større sammenfald mellem lærerens og C-elevernes 
hverdagsdomæne; anekdoter og eksemplums accepteres som hverdagssituationer, 
hvis betydninger læreren kan identificere sig med), mens E-elevernes hverdagssitua-
tioner ikke er identificerbar for læreren (small talk). E-eleverne har jeg her valgt at 
placere på grænsen til kontaktzonen, og egentlig betyder det, at jeg mener der slet 
ikke er nogen kontakt mellem de to grupper. 
 
 
 
 
 
 
                                    
782 Jfr. Larsson 1989:51; se denne afhandling p. 422. 
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Figur 41  Tekstualisering i kontaktzonen; Dinas SPIF 
 
A-eleverne befinder sig (sammen med læreren) i det refleksive domæne, men det 
fremgår af cirkeloverlapningerne, at disse elever vil klare sig på trods af skolens akti-
viteter.  I kontaktzonen krydser lærer og A-elevers refleksionsfelt en lille smule, men 
deres refleksioner får ikke betydning for de øvrige elever, selv om det de taler om 
(f.eks. at en tekst skal konstrueres, så den er værd at læse og ikke blot ’realistisk’) 
viser sig at være centralt for læreren i hendes vurdering af de skriftlige besvarelser. 
C-eleverne er derimod meget afhængige af muligheder for at modellere og imitere 
læreren.783Det er ikke blot fordi C-eleverne ofte repræsenterer den gruppe elever, 

                                    
783 Af pladsmæssige grunde har jeg ikke haft mulighed for at arbejde med denne elevdifferen-
tiering i det mundtlige element. Men jeg kan her gøre opmærksom på, at det overvejende er 
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som artigt gør, hvad de bliver bedt om. De handler sådan, fordi det er deres eneste 
mulighed for at læse sig ind på de forventede krav. Hvis læreren ikke accepterer sin 
rolle som ekspert og model, kan der være en risiko for at  denne gruppe elever hav-
ner blandt E-eleverne.  
 
Derfor vil både C- og E-elever have brug for stilladsering i form af en eksplicit genre-
teoretisk instruktion: De har brug for en top-down instruktion og et kortere eller læn-
gere genreprojekt, hvor deres bevidsthed om forholdet mellem kontekst og tekst ud-
vikles, og de har brug for en bottom-up instruktion, hvor de forsynes med en funktio-
nel grammatik, og dermed et håndterligt metasprog som giver dem mulighed for at 
dekonstruere, rekonstruere, diskutere og kritisere egne og andres tekstproduktion.  
Der er ikke noget i vejen for at en lang række af den procesorienterede skrivepæda-
gogiks strategier tilføjes et sådant forløb. Men responsarbejde, f.eks., vil for disse 
elevgrupper skulle kvalificeres ved hjælp af en eksplicit sprogpædagogik. 
 
Vil A-eleverne skulle gå fri af eksplicit genreinstruktion? Som sagt vil disse elever nok 
klare sig på trods af skolen (og ikke på grund af den). Men også for denne gruppe vil 
det være nødvendigt at tilføje nogle kvalificerende elementer til den (ofte ubevidste) 
viden de har om tekst og kontekst. Når eleverne her placeres i det refleksive do-
mæne, er det fordi de demonstrerer en bevidsthed om deres rolle som tekstkon-
struktører og dermed også i en vis udstrækning deres rolle som fagpersoner. Men det 
er akkurat det sidste element, som bør kvalificeres. Elevernes overelaboration er et 
usikkerhedsmoment, som kan ende med at de bliver sprogbesatte (i deres forsøg på 
at overbyde lærerens forventninger) og dermed undervurderer at opbygningen af fel-
tet/vidensobjektet, nysgerrigheden, udforskningen af dette, er det, som skal bære 
den sproglige udvikling. ’Construing experience through meaning’784 er hvad der er 
tale om; ikke betydningskonstruktion for dens egen skyld (som f.eks. Lenonteksten 
demonstrerede). De forskellige faser og elementer i Dinas SPIF demonstrerer for mig 
en lignende usikkerhed med hensyn til forholdet mellem kontekst og tekst. Den usik-
kerhed forekom mig tydeligt i arbejdet med den litterære tekst, hvor der fortolkes og 
karakteriseres, men hvor alle de fagligt metodiske øvelser, der var gået forud, ikke 
indgik med nogen form for reference. Ligeledes forekom usikkerheden mig i form af 
den åbenhed, statuslighed og det Engagement, som var til stede i klassesamtalen i 
modsætning til den meget klart rammesatte feedback. Der var ’noget i luften’, som 
ikke er blevet gjort klart for eleverne i hvert fald. Desuden var feedbacken karakteri-
stisk nok en læserorienteret feedback og ikke en produktionsorienteret. Den oriente-
rer sig i forhold til læserkriterier og ikke  i forhold til tekstkonstruktionsstrategier. Stil-
ladseringsreglerne vil på baggrund af en meget klarere opgaveinstruktion være en 
nødvendig betingelse for at få både A-, C- og E-eleverne ind i kontaktzonen, således 
at både lærerens og de forskellige elevgruppers resurser (sociokulturelle) kunne ud-
veksles og udvikles bedre, samtidig med at kontaktzonen ’vinder terræn’ med hensyn 
til inddragelse af og forståelse af de rekontekstualiseringsprocesser der foregår – ud 
over den faglige og videnskabelige.  
 

                                                                                                                    
C-eleverne, som imiterer lærerens dialogiske engagement (f.eks. ”det kunne man godt forestil-
le sig,” som bliver disse elevers sproglige udbytte. Til sammenligning kan nævnes Stellas ele-
ver, som imiterer Stellas gode vendinger (”opinions and ideas may differ”). 
784 Titlen på Halliday & Matthiessen 1999. 
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Forskellen på de to kontaktzoner er således markant. Men grunden er ikke blot, at der 
er tale om to sproglige og uddannelsesmæssige kulturer, hvor den aktuelle tenor  er 
markant forskellig (Åbenhed og lighed vs. autoritet og ulighed).  Forskellen er også en 
forskel på kulturkonteksten forstået som genre. Genrebegrebet er således meget an-
vendeligt til at beskrive en kultur som en uddannelsesinstitutionel kultur, hvor formå-
let divergerer mellem deltagerne.  Synliggørelsen af genrerne i de to former for SPIF 
gør det muligt at iagttage, hvorledes et eksplicit hhv. implicit overordnet pædagogisk 
mål for genren realiseres i den pædagogiske tekst.  I det danske SPIF  betyder det, at 
de pædagogiske mål for aktiviteterne fejllæses eller tilsidesættes af deltagerne. Målet 
må være at begrænse denne mulighed for fejllæsning, ved at de enkelte curriculum 
genres mål og indbyrdes relationer synliggøres for både lærer og elever. Med henblik 
på opgaveskrivning vil det betyde, at læreren i hensigtsmæssige perioder planlægger 
forløb, hvor hun lader stilladseringsgenrer indgå som eksplicit støtte for de forskellige 
elevgrupper.     
   
 
17.5  Makrogenrernes strukturer 
 
I Language as social semiotic 785redegør Halliday for hvorledes de forskellige meta-
funktioner forholder sig til struktureringsprincipper både på sætnings- og på tekstni-
veau. Han forbinder ideationelle betydninger med partikulære realisationer, in-
terpersonelle betydninger med prosodiske realisationer og tekstuelle betydninger med 
periodiske realisationer. Martin bearbejder disse principper og redegør for hvordan 
partikulære strukturer organiserer teksten i segmenter som enten udfolder sig i orbi-
tale eller serielle mønstre. En orbital struktur har et grundlæggende kærnesegment og 
tilføjer andre segmenter til denne struktur som satelitter i en hierarkisk organisering. 
En seriel struktur har ikke noget kærnesegment som de øvrige er forbundet med. 
Teksten udfolder sig trin for trin, hvor hvert trin er afhængig af det umiddelbart fore-
gående trin. En prosodisk struktur spreder sig på tværs af teksten ligesom tonekurver 
(ekkoer/genlyd) i fonologien. Periodiske strukturer er bølgeagtige; de organiserer en 
tekst i en rytme af højdepunkter og dale i overensstemmelse med informations-
strømmen.  Eksperientielle betydninger kredser således rundt om et kærneelement, 
og adskillige afhængige elementer, satelitterne; logisk betydning omfatter flere kær-
ner (serielt); Satellitmodellen profilerer det eksperientielle perspektiv i tekstens struk-
tur, men den synliggør ikke andre metafunktionelle elementer. Disse elementer må 
indfanges med andre analyser. 
 
Jim Martin har med begrebet makrogenre foreslået en model der kan anvendes til at 
beskrive genrerkomplekser. Desuden har Martin i sin egen forskning iagttaget periodi-
ske og prosodiske mønstre i genrekomplekser. Disse mønstre (figur 42) er af Halliday 
og Matthiessen iagttaget i beskrivelsen af grammatiske strukturer.786 Martin foreslår 
derfor Halliday/Matthiessens strukturtyper anvendt på genrekomplekser. Men hvis vi 
med Halliday siger at en tekst er ligesom en sætning, må vi kunne redegøre for alle 
de metafunktionelle principper (eksperientielle, logiske, interpersonelle og tekstuelle) 
som i samme grad ligger i sætning og tekst. På denne baggrund kan de tre SPIF  nu 
beskrives.  En meget central genre som indgår i makrogenren som stilladseringsgenre 

                                    
785 1978:139. 
786 Martin 1997:17; Halliday f.eks. 1979;  Matthiessen f.eks. 1988. 
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er direktivet.  Jeg vil forsøge at illustrere makrogenrernes struktur med udgangspunkt 
i direktivet.  
 
Strukturtyper            Betydningsfunktioner 
 
Partikulær              ideationel betydning 
 
- satellit 
(mono-nuclear)             - eksperientiel 
 
 
 
-seriel 
(multi-nuclear)               - logisk 
 
 
prosodisk                interpersonel betydning 
 
 
periodisk                tekstuel betydning   
   
  
 
Figur 42    Orbitale,  serielle, prosodiske og periodiske genrestrukturer. 
 
 
17.5.1 Stilladsbygningens orbitale struktur: Stellas SPIF 
 
Halliday påpeger parallellen mellem tekst og sætningsstruktur (Halliday 1980:38; Ie-
dema 1997:80). I nedenstående eksempel fra Stellas SPIF, som i forløbet som helhed, 
indgår en lang række direktiver, som er med til at strukturere stilladseringsgenren 
såvel på sætningsniveau som på genreniveau. 
 
       Jealousy 
 
Opfordring    Yes, could you give me an example of how that might happen? 
 
Legitimering /   Yes, so in an extended family... 
modellering    we know in a blended family because strangers come together.  
 
Spørgsmål    How’d there be jealousy in an extended family? 
 
       Jealousy could occur in a blended family, no in an extended family 
 
Gentagelse  
af opfordringl   Yes, give me an example of how that might happen. 
 
       Competition might happen 
 
Det grundlæggende kærnesegment i direktivet er process  og medium, som kongruent 
i et direktiv realiseres af et imperativ. Direktivet står ikke alene men er forsynet med 
en række tilføjelser. Hos Stella er direktivets struktur ikke blot en realisering af hen-
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des valg af status (høflighed f.eks.) i forhold til eleverne. Som beskrevet i analysen 
modellerer Stella også en faglig måde at tænke på og udvikle strategier på. I eksem-
plet befaler Stella da ikke kun eleven om  en difficulty. Hun beder om et eksempel og 
afstandslukker samtidig, så eleven kan koble sig på overvejelsen. Den første elev mis-
forstår direktivet og tror, hun skal formulere ordet ’jealousy’ i en hel sætning. Stella 
præciserer sit direktiv ved at gentage det, hvorefter eleven (en anden) straks er med 
på, hvad det går ud på. Tilføjelserne til direktivet drejer på en måde rundt om direkti-
vet som satelitter om en kærne. De elementer som legitimerer og  begrunder, støtter 
iværksættelsen af direktivet kan kaldes satelitter. Kærne-satelit-modellen  er en ’orbi-
tal’ struktur (Martin) hvor direktivet her er i centrum. Modellen forudsætter da en ho-
mologi mellem det eksperientielle ’kredsløb’ (proces og medium) på sætningsniveau 
og  det strukturelle princip for direktiv/legitimation/begrundelse/spørgsmål/gentagelse 
osv. på tekstniveau som strukturerer stilladsbygningen. Den orbitale struktur kan illu-
streres sådan: 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Figur 43  Satellitstruktur: Stellas stilladsbygning på genreniveau. 
 
Stella modellerer, efter brug af metaforisk opfordring (’could you give me’), hvorledes 
eleven skal tænke med udgangspunkt i en problemstilling, de i fællesskab har været 
inde på tidligere (blended families). Hun stiller dernæst et spørgsmål for at demon-
strere, at et eksempel er svar på et Hv-spørgsmål (How?).  Da det endnu ikke er klart 
for eleven, gentager hun spørgsmålet, og der kommer et eksempel fra en anden elev. 
Det er vigtigt her at iagttage, at svaret ikke er ’rigtigt,’ som svar på spørgsmålet 
(vedr. jalousi i familien), men ’rigtigt’ som svar på direktivet!   
 
Stella bruger variationer (kongruent/metaforisk) i sine direktiver til at vise eleverne 
hvilke overvejelser de skal gøre sig, når de skal skrive. Somme tider konstruerer hun 
magthierarkiet meget klart, og demonstrerer dermed at hun reducerer frihedsgra-
derne for eleverne og fastholder retningen i aktiviteten. De skal huske at give eksem-
pler og argumentere! Samtidig  fastholder hun eleverne i – og demonstrerer med de-
res egne eksempler – hvordan de kan bære sig ad. Direktiverne veksler derfor mellem 
den direkte men meget høflige opfordring og ’bald’ commands787 i form af imperativer. 
 
don’t rush on to the next difficulty,  
make sure you’ve elaborated it on that one or given an example, as much as possible. 

                                    
787 Iedema 1997:80. 
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Stilladsbygningens struktur realiseres også på makrogenreniveau. Stella beder ikke 
eleven om et eksempel på en ’difficulty’ ud i den blå luft. Direktivet er forberedt og 
forventet på baggrund af den orientering, der er foregået i orienteringsfasen agenda 
og undervejs i form af afstandslukning. Således er makrogenrens struktur hierarkisk 
organiseret. De enkelte elementer i makrogenren er ’partikler’ i helheden. De udgør 
trin (Martin:’staging’) i forløbet, og dette får en markant indflydelse på tekststruktu-
ren: Denne er overvejende ideationelt/eksperientielt fokuseret, fordi der er noget 
ganske konkret, som eleverne skal lære at beherske.  
 
Men de tekstuelle og interpersonelle strukturer er i denne makrogenre tæt forbundne 
med den eksperientielle struktur.  Stellas sprog realiserer både det regulerende og det 
instruktionelle register. I analysen vistes strukturering af de interpersonelle betydnin-
ger i form af skiftet mellem metaforiske og kongruente betydninger i stilladseringen, 
hvilket både åbner for elevernes input i fieldopbygningen og reducerer/begrænser dis-
se input med henblik på både at opmuntre og engagere dem, men også at ret-
ningsfastholde eleverne og støtte dem i deres sproglige udvikling. Samtidig modellerer 
Stella med sine egne formuleringer, hvilken tenor hun forventer at eleverne skal an-
vende i deres essay.  
 
Tekstuelt underbygges satellitstrukturen via den thematiske struktur, som især hos 
Stella, men også hos Shirley, udfolder sig således at de enkelte makroThemes forud-
siger, hvad der skal ske i det følgende, og hvor tekstens Point kan formuleres som 
’Sådan skriver vi et essay’ eller ’sådan er en anmeldelse struktureret’.788 De enkelte 
elementer i genren har da hver sit makroTheme/makroNew samtidig med at disse – 
akkumulerende – forudsætter og bygger videre på hinanden.  
 
Stellas SPIF kan således beskrives som en overvejende orbital struktur, (satel-
lit/seriel) hvor hver ’partikel’ udvikles logisk af hinanden i en fremadskridende, akku-
mulerende form. Den inddrager og afstandslukker i forhold til tidligere forløb og i for-
hold til elevernes resurser, og åbner mod fremtidige, andre eller mere komplekse ak-
tiviteter. Den  selvstændige konstruktion kan således beskrives som en ’projektion’ af 
klassesamtalen. Og makrogenren må karakteriseres som en stilladseringsgenre (figur 
44). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
788 Jfr. Martins forklaring  (se p. 141) på point som ’det vi har set,’ ’det der er foregået’ i tek-
stens udfoldesesproces. ”Method of development is the plan; point is the holiday.”  
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17.5.2 Den orbitale struktur: Dinas SPIF 
 
1. 
Orientering  Vi har snakket om nogle forskellige typer af fortællere indtil nu.  
Direktiv   Skal vi lige prøve at ridse nogle af dem op.  
 
 
2. 
Orientering  Vi var i gang med noget af det Charlotte siger,  
Direktiv 1  prøv lige at koncentrere jer om det.  
 
Direktiv 2  Er der nogen der vil give nogle eksempler på det som Charlotte er inde på,   
     som lyder ligesom det man taler i hverdagen?  
Gentagelse  Prøv at konstruere sådan en som man ville gøre, som man taler i hverdagen. 
 
3. 
Baggrund  Han bliver vist stor respekt på en måde, men han bliver provokeret på en anden 
     måde samtidig, og så reagerer han yderligere aggressivt på det, og så får vi  
     umiddelbart herefter en beskrivelse af Dick. 
     Adam? 
     Ham Dick han er stor, og han kan sagtens klare ham 
     
Direktiv   Ja, prøv at bemærk den måde Hemmingway har skrevet det her på 
     Det ser enormt enkelt ud, ikke? 
Legitimering/ Vi  har nogle korte sætninger Dick var stor. Han vidste godt hvor stor han var. 
modellering Men hvis vi nu sammenkæder dem, som vi nu gør, når vi sidder og kikker på  
     det, så får vi alligevel dannet et billede af både hans selvbevidsthed og hele  
     situationen, som står meget skarpt: Han kunne godt lide slagsmål. Han nød det 
     her. Han nyder den her provokation han er i gang med 
 
 
Ovenstående tre eksempler forsøger at indkrede en orbital struktur med udgangs-
punkt i et direktiv. Det er muligt i eksemplerne at iagttage såvel det regulerende som 
det instruktionelle register realiseret i og omkring de enkelte direktiver. Men det er 
vanskeligt for hvert element at finde den grundlæggende eksperientielle kærne ekspli-
citeret.  Undtagelsen er måske tekstlæsningselementet, hvor der i direktivet indgår 
nogle tilføjelse, hvis funktion det er at underbygge og modellere de iagttagelser, ele-
verne skal gøre, når de/man – i danskfaglig forstand - karakteriserer: Se i teksten! 
Men eksemplet følges ikke op af eleverne. Man kan heller ikke sige, at den interperso-
nelle struktur indgår som støtte for de andre betydningsstrukturer. Den åbne form har 
lokal betydning (rar atmosfære), men Dina anvender ikke sit sprog bevidst som model 
for eleverne. Hun bruger sit eget  reflekterende sprog. Det er også svært at se hvad 
der er væsentligst for de pædagogiske mål: At lære eleverne at karakterisere eller at 
karakterisere personerne i novellen. Det er derfor vanskeligt at se nogen form for 
konsekvent opbygning af et stilladseringsformat i dette SPIF. 
 
På trods af dette, imiterer eleverne Dinas sprog. Dina er i høj grad  ’forhandlingsori-
enteret’ i klassesamtalen, men i modsætning til f.eks. Stella er forhandlingerne ikke 
forbundet med det aktiviteterne går ud på. De har generel værdi med henblik på at 
etablere en demokratisk samtaleform i klassen.   
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Risikoen her er at eleverne vænnes til denne åbne form, hvor de ser, at de har lov til 
at ytre sig, men hvor det der tales om i øvrigt er lige gyldigt. Dermed risikerer ele-
verne også at reproducere sig som individualistiske egoer, der ikke kan se nogen idé i 
at lytte til hinanden, fordi der ikke er noget på spil, ikke nogen retning at gå. Den 
manglende retningsfastholdelse iagttages også tekstuelt: Det er ikke muligt at finde 
referencer fra element til element i Dinas SPIF. Flere aktiviteter finder sted. Den idea-
tionelle struktur ser da ud til at være en satellitstruktur, hvor kærnen er implicit (grå-
tonet), fordi den ikke på noget tidspunkt indgår i samtalen med eleverne, men spores 
lokalt i elementerne. Måske er den heller ikke ganske bevidst hos læreren. Alligevel vil 
teksten blive beskrevet sådan, fordi det stærke direktiv (opgaveformuleringen) og 
feedbacken understreger, at noget i hvert fald ikke i det observerede forløb er blevet 
ganske tydeligt formuleret for eleverne.  I kærne-satellit-strukturen, Dinas SPIF, er 
forbindelsen mellem de enkelte elementer således svær at finde. På figuren (figur 45) 
markeres dette med dels at vise forløbets elementer i form af satellitter, der følger 
efter hinanden, men disse er mere eller mindre forbundet med hinanden i form af ko-
hæsive strategier.  
 
Karakteristisk for dette SPIF er da at satelittens kærne ikke er ekspliciteret og dermed 
heller ikke synlig for eleverne (eller for observatøren), men den er grundlæggende for 
den institutionelt rammesatte forestilling om aktiviteternes formål og midler (Fiktions-
skemata). Kærnen er implicit for eleverne men (muligvis ubevidst) fremtrædende i 
lærerens bevidsthed. Eleverne kan da blot vælge at koncentrere sig om delmålene og 
håbe, at resten kommer af sig selv! Dette er vel også kærnen i en usynlig  eller impli-
cit pædagogik som denne: 
 
 
    
 
 
I figur 45 beskrives relationer og referencer mellem kærne og de enkelte satelitter i 
Dinas SPIF. 
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    GENRE: DISKUSSION      GENRE: ESSAY 
 
 
 
 
 
 
   
EMNE 
 
 
 
 
 
 
OPGAVEORIENTERING ∧ OPGAVESPECIFIKATION ∧ OPGAVE 
     1α        β          ’2 
  
 
 
Fieldopbygning  ∧ Dekonstruktion  ∧  Dialogisk konstruktion  ∧  Selvstændig 
konstruktion 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
Figur 44  Stilladseringsgenrens orbitale struktur 
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Figur 45   Den usynlige  pædagogiks orbitale struktur.
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Figur 45 viser de tre elementer og relationerne mellem dem. De stiplede linjer antyder 
en implicit reference, de fuldt optrukne linjer mellem satelitterne viser en ekspliciteret 
reference. De tre elementer i SPIF’et udgør hver for sig en genre eller et genrekom-
pleks, hvoraf tekstlæsningselementet (C) er det genrekompleks som udfolder sig ak-
kumulerende mod et større refleksionsniveau. I elementet faglig metode (A) indgår 
fasen faglig procedure, men den er ikke eksplicit forbundet med de andre faser i ele-
mentet. Figuren viser også, at relationen mellem faglig procedure og elementet selv-
stændig konstruktion gør ’gennem’ direktivet.’  Feedback refererer ligeledes til direkti-
vet og ikke f.eks. til faglig procedure: Dvs. læreren peger i sin feedback ikke på noget 
af det der er foregået/gennemgået/diskuteret i undervisningen, men er henvist til at 
referere til opgaveformuleringen i sine kommentarer. Elementet faglig metode inde-
holder aktiviteter omkring tekstlæsning, men der er ikke nogen forbindelse til tekst-
læsningselementet. Den intertekstuelle læsning har to sekundære faser, men der er 
ikke nogen eksplicit reference mellem dem. De enkelte partikler i dette SPIF er dog 
overordnet – i hvert fald i lærerorienteringen – implicit refererende til en kærne, som 
her kaldes fiktionsskemata,  idet der hermed menes de genkomne eksempler i Dinas 
SPIF, hvor lærerens forestillingsmønstre omkring tekster og  tekstproduktion refererer 
til fiktion.   
 
En analyse som denne medtager kun den synlige del af teksten, og endda kun en del 
af denne, nemlig den lingvistisk analyserbare. Men det er ikke ensbetydende med at 
den lingvistisk analyserbare del også er det bevidste udtryk for det, der foregår i for-
løbet.  
 
Den tavse elevgruppe indgår ikke i analysen af klassesamtalen, men den indgår som 
element alligevel, nemlig i den selvstændige konstruktion.  
 
De skriftlige besvarelser giver mig væsentlig information; ikke om den enkelte elevs 
udbytte og behov, men om tre elevgruppers tekstualisering i kontaktzonen. En grup-
pe, hvis resurser vidner om en begyndende forståelse for tekster; en midtergruppe, 
som har bevæget sig et stykke ud i en risikozone, hvor de er i stand til at sætte egen 
position og sprog på spil; og en tredje gruppe som er professionelle agenter i udfol-
delsen af funktionelle tekster. Analysemodellen viser denne vej mod profesionalisme 
på tre måder: Besvarelsernes eksperentielle dimension viser, hvordan eleverne er i 
stand til at skabe mulige verdener, som interpersonelt viser sig ved en bevidsthed om 
den manfoldighed af roller og positioner som eleven kan indgå i; og den tekstuelle 
dimension demonstrerer elevernes professionalisme med hensyn til at markere de 
valgte genrer og dermed teksternes formål og funktion i den valgte udviklingsmetode. 
A-eleverne er således i stand til at anvende deres genrebevidsthed heuristisk, som 
Bakhtin udtrykker det ”genres must be fully mastered in order to be manipulated free-
ly”789 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
789 Bakhtin 1986:111. 



Refleksion og implikation 
________________________________________________________________________ 

 

 

474

 
 
 
 
 
 
 
 



 

475 

 
 
 
 
 
 
     … ved solen hvem den skal skinne på 
    
 
 
18.1 ”Noget at skyde efter” 
 
Knowing a genre is also knowing how to take it up: the manners are reciprocal. What do you 
do with a form, if you’ve never been taught to fill one out? What do you do with theoretical 
writing, if all you have learned to read with is narrative? (…) Learning to write (…) is learning 
to appropriate and occupy a place in relation to other texts, learning to ensure that the other 
chap [sic] will play the appropriate game with you, and learning to secure a useful uptake: the 
rules of playing, the rules of play, and the tricks of the trade.790 
 
(…) the metalanguage gives teachers ”something to shoot for” because it enables them to 
characterize  goals for learning in semiotic terms – to turn them into meanings.791 
 
Vigtigt for dette projekt har også været det overordnede perspektiv, som består i en 
forståelse og vurdering af de implikationer, som analysen har for udviklingen af en 
sprogpædagogik. 
 
Hvordan kan man tage højde for heterogeniteten i elevernes intertekstualiteter og 
indbygge denne forståelse i undervisningen? 
 
På hvilken måde skal vi intervenere elevernes sproglige udvikling, så vi forbedrer de-
res evne til at deltage i forskellige læringsdomæners praksisser; og hvordan kan vi 
udvikle en tekstretorik, som gør os i stand til at arbejde i et sprogpædagogisk felt?  
 
Betingelserne er, at lærere har viden om den lingvistiske diversitet, der eksisterer i en  
klasse; at de aktivt indfører eleverne i fagets hybride discipliner, og at de selv bliver 
forsynet med en ’metadiskurs’ som modellerer disse krav. Udvikling af sådan en me-
tadiskurs kræver en sprogpædagogisk model, som er eksplicit rammesat og klassifi-
ceret.  Det er ikke muligt at omfatte den totale intertekstuelle diversitet i klassen, 
men læreren kan med sociosemiotiske kriterier identificere elevteksternes genremæs-
sige træk og disses indbyrdes relationer. Det overordnede begreb er derfor: Genre. 
 
Kress har i en kritisk artikel om Sydney-skolens genrepædagogik792 fokuseret på en 
række forhold i klasserummet, som må være målet for en undervisning i genrer. De 
vigtigste af Kress’ fokuspunkter gengives nedenfor. Lærere og elever må opnå 

                                    
790 Freadman 1987:121-122. 
791 Macken-Horarik 2002:18 
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 *   en forståelse af, at tekster produceres med et socialt eller kulturelt formål; 
 *   en forståelse af, at tale og skrift i større eller mindre grad er styret af  
   genrekonventioner, også hvor genrekonventioner brydes; 
 *   en forståelse af, at genreform altid er et produkt af særlige sociale relatio- 
   ner mellem de personer, der er involveret i tekstproduktionen;  
 *   en forståelse af, at mens genrekonventioner sætter visse grænser, er en  
   genreform aldrig ubrydelig; den er altid i en forandringsproces (f.eks. er  
   en jobsamtale i 2002 meget anderledes end en jobsamtale i 1962); 
 *   en forståelse af  de magtforhold der er forbundet med produktionen (og   
   bevarelsen) af genrer; 
 *   en forståelse af de muligheder for forandring, fornyelse og kreativitet, der  
   findes; dvs. de muligheder og midler der findes til at ændre genreformer; 
 *   en forståelse af den rolle (inkl. den sociale rolle) sprogets grammatiske   
   funktioner, former og strukturer spiller i produktionen af tekster og deres   
   betydninger. 
 
At lærere og elever bør have denne grundlæggende genreforståelse er der stort set 
enighed om blandt genreteoretikere, også af anden teoretisk observans end SFL. Di-
skussionen mellem disse teoretikere drejer sig især om hvorledes genreforståelsen 
erhverves. 
 
 
18.1.1 Genrebaseret undervisning: New Rhetorics og SFL 
 
Forskere som arbejder på baggrund af denne New Rhetorics har normalt været tals-
mænd for synspunktet, at genrer er så komplekse størrelser at det er formålsløst at 
undervise i dem. Viden om genrer er fra dette teoretiske felt blevet betragtet som 
 
(…) living in the social unconscious of discourse community; for individual writers [this knowl-
edge] is at least partially subliminal (…) many (perhaps most) experts use their genres without 
explicit understanding.793  
 
Ikke desto mindre er der en tilnærmelse at spore mellem ’nyretorikere’ og  skrivefor-
skere med udgangspunkt i andre pædagogiske tilgange. I artikelsamlingen udgivet af 
Johns (2002) Genre in the Classroom spores en dialogisk interesse på tværs af konti-
nenter og didaktiske idiosynkrasier. Det er karakteristisk for fremgangsmåden i de 
enkelte artikler (og i den indbyrdes dialog mellem artiklerne i bogen), at undervisning 
i genre i klasserummet selv betragtes som realiseringen af en række pædagogiske 
genrer med hver deres formål og forventede struktur.794 Hvor New Rhetorics har foku- 
seret på undervisning af universitetsstuderende (f.eks. Freedman), har det australske 
projekt i begyndelsen i hvert fald fokuseret på skolens begynderundervisning. Lighe-
der og forskelle mellem retningerne er også betinget af den kulturkontekst, som gen-
rerne systematiserer. Kulturkonteksten i Australien og Canada har f.eks. mange lig-

                                                                                                                    
792 Kress 1993:28. 
793 Coe 1994:158. 
794 Johns 2002:3-4; Coe 2002:198: The new genre theories vary significantly, especially in size 
of text type they associate with genre, in large because they were developed in different sites 
to serve different pedagogical and social purposes. 
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hedspunkter, hvilket spores i Coe (2002)795 og i hans understregning af différance-
princippet i de nye genreteorier.  
 
And we must recognize, in keeping with Derrida’s pun, that difference is often related to defer-
ence, that is, to power. This is perhaps clearest when such differences serve a gatekeeping 
function, excluding those who haven’t mastered certain conventions from a disciplinary or dis-
cursive community.796 
 
Hyon (2002) har i sin undersøgelse påvist at eksplicit undervisning i genrer forbedrer 
elevernes læsning og læsestrategier. Det er derfor interessant, at Johns i sin afslut-
tende artikel i bogen med de sammenbragte børn kan skrive, at det for hende nu dre-
jer sig om at gøre eleverne til genreteoretikere: 
 
As I see it, our major responsibility is to help students to become genre theorists in the true 
sense: to destabilize their often simplistic and sterile theories of texts and enrich their views of 
the complexity of text processing, negotiation, and production within communities of prac-
tice.797 
 
Det multikulturelle aspekt ved skriveforskningen og –undervisningen sætter muligvis 
også fokus på kritikken af hvad Coe kalder for et ’platonisk ideal’ for ’en god tekst’. 
 
(…) I often tell my students, ”There ain’t no such thing as ’Good Writing.””What I mean is that 
effective writing is rhetorically situated, is good for something, achieves situated purposes. If 
we can’t say what a piece of writing is good for, on what basis do we declare it good?798 
 
At genreteorien skal være semantisk og funktionel synes forskerne således enige om. 
Også i tankerne omkring tilgangen til en genre er der overensstemmelse. Hvor Johns 
bruger ordet destabilization, anvender Coe to metaforer til at beskrive tilgangen til en 
genre: Metaforen ’arkæologi’ har lighedspunkter med genrepædagogikkens de-
construction. Dekonstruktion/rekonstruktion er akkurat en rekontekstualiseringspro-
ces som har til opgave at afdække identificerings- og effektueringsregler for en genre. 
Dekonstruktionen består jo ikke i en instruktion af en genrestruktur, men af en identi-
ficeringsproces, som i konkrete tekster forsøger at afdække ikke blot tekstens funkti-
onelle trin, men også det formål som disse trin effektuerer. De to aspekter (funktio-
nelle trin og formål) er nøje forbundne i genrepædagogikkens genrebegreb.  
 
For Coe er en ’arkæologisk’ analyse af elementer første skridt mod identifikationen af 
en genre; en ’økologisk’ analyse er nødvendig, fordi en genre er  
 
(…) situated in contexts and need to be explained as somehow fitting those contexts. 799 
 

                                    
795 Coe 2002:204: Canada allows more cultural difference than, say, the United States (…) 
Canada has always imagined itself as a “cultural mosaic”, not a “melting pot;” multiculturalism 
is another fact (and government policy). 
796 Coe 2002:200. 
797 Johns 2002:240. Johns beskriver et Vygotsky-inspireret skriveprojekt, som gik ud på at 
‘destabilisere’ førsteårsstuderendes stive forestillinger om genrer. Projektet gik ud på at orga-
nisere forløbet (som Gray) med udgangspunkt i et ’helt’ aktivitetsforløb, bestående af flere 
dele, som indgår som nødvendige, funktionelle led i helheden.  
798 Coe 2002:201. 
799 Coe 1994:163. 
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Af samme grund hævder Coe, at man kan gå fejl af formålet med genren  
 
for unless one understands a genre functionally, as a communicative response to a type of 
situation, one does not know when to abandon it (as the situation changes).800 
 
Coes anden metafor, ’økologi’ kan siges at referere til realiserings- eller effektue-
ringsreglerne for en genre. Men det betyder ikke, at det er en dekontekstualiseret 
tekststruktur (”genres reduced to structures”(163)), som eleverne bygger deres be-
svarelser op omkring i f.eks. en eksamensopgave. For det er jo ikke det, der sker i 
elevbesvarelserne: Det er ikke på grund af genrens struktur, at eleverne ikke lever op 
til forventningerne. Problemerne skyldes at eleverne ikke kender formålet med opga-
ven og dermed vælger en genre, som ikke begunstiges af institutionen. Coe synes på 
sporet af denne problematik, når han - med New Rhetorics - hævder, at genren er 
’svar’ på en situationstype – og dermed også kan være et forkert svar! Spørgsmålet 
er da, hvad han forstår ved situationstype!! I en Hallidaysk forstand (som Coe slet 
ikke refererer til) vil situationen involvere field, tenor  og mode. Men for Coe forstås 
snarere den retoriske situationstype (purpose, audience, occasion), som for ham defi-
nerer rammerne for en konkret skriveopgave.  
 
Macken-Horarik relaterer i sin forskning funktionaliteten i elevernes intertekstualitet til 
en eller flere kontekstuelle læringsdomæner, hverdags-, det praktiske, det teoretiske 
og det refleksive domæne. Ideelt  ville det være, hvis elever var i stand til at mestre 
alle fire domæners potentialer med henblik på personlig og kulturel udfoldelse. I det 
australske materiale er eleverne på vej ind i det praktiske domæne; i det danske ma-
teriale viste analyserne, at mange elever befandt sig i hverdagsdomænets genrer og 
registre, skønt lærerfeedbacken  ikke var i stand til at registrere, at de befandt sig på 
vej nogen steder hen.  
 
Modellen kan bruges som redskab til at vise hvad eleverne allerede kan som baggrund 
for at vurdere, hvad de har brug for at gøre herefter, afhængig af opgavens formål. 
Hvis det enkelte kontekstuelle domæne er en form for teoretisk rum, hvor nogle be-
tydninger er vigtigere end andre, kan vi som lærere hente information om, hvor ele-
verne ’befinder sig,’ på grundlag af de måder at tale og skrive på, som karakteriserer 
disse rum. Men for at kunne gøre det, har vi brug for en mere præcis, lingvistisk ba-
seret model til at beskrive det, vi i fællesskab som lærere forstår ved ’vellykkede’ op-
gavebesvarelser. En sådan beskrivelsesmodel må være i stand til at beskrive sådanne 
besvarelser med udgangspunkt i en genreteori og realiserende en karakteristisk se-
mantik og leksikogrammatik. Beskrivelsesmodellen kan i værste fald gå hen at blive 
en model for testning af eleverne. I bedste fald kan den give lærere og elever ’noget 
at skyde efter’, et sprog til at tale om sprog og dermed bidrage til en større sproglig 
bevidsthed og kritisk beredskab end eksisterende skrivepædagogiske strategier er i 
stand til.  
 
En kontekstuel ramme gør desuden lærere i stand til at designe strategier. De kan 
stille sig spørgsmål som: Hvad er de vigtigste udfordringer for mine elever i denne 
opgave eller denne arbejdsproces? Hvordan kan jeg få rede på hvad de allerede gør; 
hvilke forudsætninger de bringer med ind i arbejdet? Hvordan kan jeg rammesætte 

                                    
800 Ibid:163. 
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dette nye arbejde, så eleverne bliver i stand til at trække på det ’givne’ i deres enga-
gement med det ’nye’? 
 
Kategorierne field, tenor, mode og genre  kan også betragtes fra sådan et fremadret-
tet planlægningssynspunkt. Men det kræver at vi overvejer de former for  ’emner’ 
som vi vil have eleverne til at engagere sig i. Tenor-betragtninger kræver også mere 
end opfordringen til eleverne om at tilrettelægge deres tekst, alt efter hvilken modta-
ger de forestiller sig. Vi må overveje de roller og værdiorienteringer som vi ønsker, de 
skal indføres i. At identificere genrer og at finde karakteristiske eksempler på disse er 
ikke tilstrækkeligt for at udvikle elevernes sproglige bevidsthed. De må også kunne se 
hvilke former der ’tæller’ i én sammenhæng (domæne) og hvilke i en anden.  
 
Vurdering af klasserumspraksis omfatter også et afstandslukkende perspektiv. Hvilke 
kontekstuelle domæner har jeg ’befundet mig i’ i de sidste dage eller uger? Hvilke 
domæner har mine elever været i? Er de to territorier meget forskellige? Hvordan skal 
jeg bære mig ad med at skifte spor, så kontaktzonen bliver et sted der bedst muligt 
befordrer elevernes sproglige udvikling? Mere systematisk kan lærere overveje deres 
praksis med udgangspunkt i de kontekstuelle dimensioner. Er det nødvendigt at op-
bygge mere specialviden om field? Skal eleverne arbejde kritisk og studieforbere-
dende, er det ikke tilstrækkeligt at aktiviteterne går ud på at identificere ’mere skrift-
lige’ genrer. Arbejdet må handle om noget og udfolde sig på grundlag af en ’episte-
mologisk nysgerrighed’ (Freire). Har eleverne brug for støtte med henblik på de roller 
og relationer der er relevante for et bestemt områdes tenor? Har eleverne brug for 
eksplicit/implicit instruktion om mode og  genre? 
 
Denne model kræver at lærere ikke blot overvejer, hvad de har på programmet men 
også det rationale der ligger bag. Når vi f.eks. vurderer elevers skriftlige adfærd som 
rigtigt  eller  forkert, hvad er da vores grundlag for at gøre det? Dette spørgsmål in-
debærer en overvejelse over hvilke muligheder og krav, der ligger i fagets gen-
standsfelt og ikke kun – som nydialogismen –  en overvejelse over pædagogiske for-
mer eller ubestemte, intuitive fortolkninger af en ’ideal tekst’. 
 
Men her støder vi naturligvis allerede på en grundlæggende begrænsning. F.eks. er 
danskfagets kerneområder ikke den enkelte lærers åbne mulighedsfelt. Det er be-
grænset af statslige, faglige retningslinjer. Bernsteins begreber ’identificerings- og 
effektueringsregler’ er mulige strategiske led i fagets indholdsbeskrivelse. I denne un-
dersøgelse er kategorien register blevet forbundet med begrebet identificeringsregler, 
dvs. de fortolkningsmæssige krav/forventninger, der ligger i konteksten. Register ud-
gør det betydningspotentiale  som profileres i en særlig opgave. F.eks. begunstiger 
det forventede register i en dansk stil ikke hverdagsfortællingen.  
 
Kategorien genre  kan forbindes med effektueringsregler – produktionskravene for en 
særlig opgave.  Denne kategori kan bruges til at identificere de responsformer som 
elever producerer i deres fortolkning af en opgave. Vellykkede besvarelser demon-
strerer ikke kun hvilke betydninger, der er på spil i en særlig opgave; de ved hvilken 
teksttype de skal producere som konsekvens af denne. De realiserer de usynlige krav, 
der ligger i opgaven ved at producere tekster, som trækker på klare tekstretorikker 
eller kombinationer af disse.  
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Modellen er ikke et forslag til at begrænse faget til et fag der er målrettet mod eksa-
men og eksamensopgaver. En sådan ’pædagocentrisk’ model kan gøre det vanskeligt 
for læreren at iagttage mere en én relevant kontekst for klasseaktiviteter og opgave-
besvarelser. Det er også vigtigt at tilrettelægge konteksten for læring således, at den 
giver mulighed for andre kontekstuelle læsninger end lærerens, hvis akkurat læreren 
skal kunne støtte elever hvis sprog afviger fra hans/hendes eget på centrale områder. 
De har brug for en kontekstmodel som gør dem i stand til at iagttage, når elever væl-
ger et mindre produktivt register, men også hvilken betydning dette valg har for deres 
mulighed for at indgå i læringsprocessen. Det ’pædagocentriske’ syn (hvad der skal 
læres) må suppleres med elevens syn, og med hvorledes dette forholder sig til det, 
der allerede beherskes. 
 
Eleverne skal både besidde en specialiseret intertekstualitet og en kritisk refleksiv in-
tertekstualitet. I de danske besvarelser findes en lille bunke allerede i den refleksive 
del i beg. af 1G, men ca 1/3 besidder end ikke en specialiseret intertekstualitet. I et 
forandrings- og udviklingsperspektiv er det lærerens rolle, på baggrund af en eksplicit 
stilladsering i genreteori og funktionel grammatik, at dekonstruere, destabilisere 
(Johns 2002) og berige elevernes eksisterende genreteorier. Johns opstiller en række 
lærermål, som kan betragtes som en præcisering og et kritisk perspektiv på   f.eks. 
Stellas og Shirleys stilladsbygningsformer. Det er lærerens opgave  
 
1. At vække elevernes interesse 
2. At bygge på elevernes egne historier 
3. At give dem oplevelser som udvikler dem (’empowering’ experiences) 
4. At ‘destabilisere’ elevernes historieteori og deres genreteorier801 
5. At bidrage med tilstrækkelig stilladsbygning, som, sideløbende med at deres teorier destabi-
liseres, støtter og opmuntrer dem og giver dem kritisk respons.  

 
Ligesom hos Johns (2002) bygger denne organisering af de pædagogiske aktiviteter 
på Vygotskysk opfattelse af, at stilladseringens enkeltelementer indgår som essenti-
elle karakteristiske led i helheden. Disse ’led’ består ikke af specifikke ’færdigheder:  
 
(…) not ”skills” per se, but elements that assist the student to construct, or process, meaning-
ful and socially appropriate tasks for specific contexts. As students work toward a complex 
task, these “units” are completed and integrated. Students may then be able to see how 
“genre sets” or systems” (Yates & Orlikowski, 1998) contribute to the production of a complex 
task.802  
 
 
 
18.2  Genrepædagogik i et udviklingsperspektiv 
 
Ligesom Engeström hævder, at en læreproces risikerer at blive en bagudrettet udvik-
ling (lære de voksnes fortid), hævder Martin at udviklingsperspektivet i en postmo-

                                    
801 I Johns refererede projekt sammen med en historielærer fandt de, at de to mål havde me-
get til fælles. Elevers teorier om historie var statiske, forbundet med facts og årstal på den ene 
side og personlige holdninger på den anden uden noget midt imellem. Elevernes genreteorier 
var ligeledes statiske. Johns 2002:240. 
802 Johns 2002:242. 
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derne sammenhæng også må være et forandringsperspektiv. Centralt for denne af-
handlings undersøgelse har været at vise, at sproglig udvikling i et forandringsper-
spektiv ikke kun er et spørgsmål om pædagogiske former eller om lærer- og elevrol-
ler. Opbygning og udvikling af viden sker side om side med beherskelsen af sproget 
og dets forskellige roller. På den ene side må læreren som udgangspunkt for valg af 
pædagogiske undervisningsforløb overveje  
 
* Hvad er det for en faglighed, jeg vil give eleverne adgang til? 
 
* Hvad skal jeg gøre for at bevidstgøre eleverne om denne faglighed? 
 
* Hvordan støtter jeg eleverne i at anvende denne faglighed i dialog med andre mulige? 
 
Overvejelserne må desuden tage udgangspunkt i hvor eleverne befinder sig, f.eks. 
som det meget overordnet illustreres her: 
 
 
Opbygning af feltet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Læreren må samtidig overveje, hvorledes elevernes sproglige udvikling hænger sam-
men med udviklingen af faglighed: 
 
* Hvilke genrer skal vi anvende på forskellige trin i arbejdet? 
 
* Hvilke genrer egner sig bedst til at støtte eleverne i at arbejde fagligt og refleksivt  
 
* Hvilket metasprog skal eleverne beherske på forskellige stadier af arbejdet?    
 
Også disse overvejelser må tage udgangspunkt i elevernes forståelse af sprog og tek-
sters funktion og dermed deres tekstualisering.   
 
Beherskelse af sprogets roller:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commonsense 
viden 
(relevant i 
hverdagen) 

Faglig viden 
(relevant hvor 
der er behov 
for specialister 

Kritisk viden 
(relevant i re-
fleksion over 
viden/læring) 

Sprog som 
del af virke-
ligheden 
(kommentar) 

Sprog til at  
konstruere 
virkeligheden 
(konstruktion) 

Sprog til at 
udfordre 
virkeligheden 
(kritik) 
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18.2.1  Progression: Stilladsering af kontekstbevidsthed  
 
Hvis man ønsker at fastholde de grundlæggende tanker hos Vygotsky/Bruner og 
Bakhtin, er en præcisering og en  klar beskrivelse af hvilken effekt ’læringspotentia-
let’, med Dysthes ord, har for elevernes læring nødvendig.803 Svaghederne i den nydi-
alogiske fremgangsmåde kan måske bedst vises med et konkret modeksempel. I en 
australsk 9. klasse i biologi arbejdede klassen i en periode med forplantning, specifikt 
med reagensglasbefrugtning. I forløbet indgik en lang række forskellige ar-
bejdsformer, dvs. den dialogiske organisering af forløbet er varieret, men også meget 
fokuseret på det pædagogiske og faglige formål. I det pædagogiske forløb skriver ele-
verne en række skriftlige opgaver:804 
 
Task 1:  Explain the process of in-vitro fertilization 
 
Task 2:  Write a letter to a couple who have embarked on the IVF program.  
    Explain  to the woman why it is that the child she is carrying may not look like her. 
 
Task 3:  Explain how the material of inheritance may be changed. 
 
For at kunne besvare disse opgaver må eleverne have en klar og præcis viden om og 
forståelse af det faglige stof, og de har brug for en ligeså klar og præcis viden om de 
tre forskellige former for social mediering (’Explain’) denne viden skal fremstilles på. 
Som Kalantzis og Cope udtrykker det: ”learning is a matter of repertoire” 805 og ikke 
et ’one-way-trip’. Eleverne er på vej ind i en faglighed som er biologiens. Som med-
lemmer af denne faglige sammenhæng skal de både kunne reproducere, reflektere 
over og forholde sig til denne viden, men også kunne forklare og dermed formidle de-
res viden. Det betyder for pædagogikken, at ikke blot arbejdsformerne er vigtige. Læ-
rerens rolle og lærerens spørgeteknik er heller ikke tilstrækkelig, selv om den er vigtig 
nok. Men det faglige indhold kan ikke adskilles fra pædagogikken. Det faglige indhold 
har to aspekter: biologien og de genrer, faget udtrykker sig i. For mange elever er der 
lang vej fra deres commonsense forståelse af befrugtningens mysterier til det niveau, 
hvor de er i stand til at besvare opgave 3. Og det drejer sig ikke blot med hensyn til 
at forstå det faglige indhold, men også – som faglig ekspert – at producere tekster om 
dette. Anward (1983) påpeger, at et individ tilegner sig et repertoire af sproglige rol-
ler, genrer og andre sproglige strategier. Det er nødvendigt at støtte eleverne i denne 
udviklingsproces, og en nødvendig bestanddel af aktiviteterne i klassen må indeholde 
sproglige lærerprocesser, som støtter eleverne i at omformulere deres hverdagstek-
ster til mere komplekse fremstillinger.806 

                                    
803 Stilladsbegrebet optræder faktisk i Dysthes afhandling (Dysthe 1995), men det er ikke sær-
lig konkret udfoldet, og det ser ud til at være faldet bort i senere fremstillinger. Stilladsering er 
da heller ikke et tiltrækkende begreb for nydialogistisk tankegang, fordi det associerer lærerin-
tervention og en forestilling om et konkret produkt (information) for læring. 
804 Macken-Horarik 1995:268. 
805 Kalantzis og Cope 2000:124. 
806 Anward opstiller et kontinuum mellem forskellige niveauer af ’berättelse’ og mere avance-
rede niveauer af ’framställning,’ Anward 1983:94f.  
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Om sådana läroprocesser inte ingår i undervisningen kommer undervisningen att reproducera 
elevernas språkliga förkunskaper och därmed fördelingen av språkliga verksamheter på olika 
sociala grupper, den språkliga arbetsdelningen i samhället.807 
 
Selv om tænkeskrivning og gruppearbejde er overordentligt vigtige pædagogisk-stra-
tegiske aktiviteter i en læringsproces, så er det sprog, der udfolder sig der et andet 
end det, eleverne skal bruge når de læser og skriver i faglige genrer. For pædagogik-
ken betyder opgaven derfor, at forholdet mellem elevernes forudsætninger, det fag-
lige stof, faglige tekster og dermed faglige genrer og sprog, de skal introduceres til, 
må være det felt som den dialogiske organisering skal udforme sig i. ’Dialogiske’ ar-
bejdsformer udvikler ikke feltet af sig selv. Det gør den dialogiske organisering af ar-
bejdet med feltet.  
 
 
Envoi 
 
Man lærer at skrive ved at skrive, siges det.808 I Peter Seebergs novelle Hullet  får 
nogle arbejdere til opgave at grave et hul. Som bekendt får de ikke nogen instruktion 
i hvad det er for et hul, de skal grave, og i resten af novellen diskuterer arbejderne, 
hvad arbejdslederen Graves mon kan have ment med sit direktiv. Uafset Seebergs 
sigte med novellen, kan man i hvert fald ikke sige, at arbejderne lærer at grave ved at 
grave. Selv om de får gravet en masse huller i jorden.  Måske skal novellen fortolkes 
sådan, at de enkelte arbejdere kunne have gravet hvert sit individuelle hul og selv 
defineret formålet. For novellens slutning (at grave et hul ned til kineserne) er absurd 
og kun meningsfuld i den forstand at arbejderne da har ’noget’ at grave efter. Sam-
menstillingen af novellen med skrivepædagogik er da også blot en karikeret illustra-
tion af udsagn som ’skrivning er et håndværk’, eller ’man lærer at skrive ved at skri-
ve’, så altså: ”Skriv!”).  De to udsagn er i grunden udtryk for to diametralt modsatte 
fagdidaktiske forestillinger. Er det nu også sandt, at man f.eks. kan lære at bygge en 
drage ved at bygge én?  Vil den kunne flyve? Er det godt håndværk?  Me-
sterlæreforestillingen indgår absolut som en del af genrepædagogikken. Der er tale 
om et håndværk, og – forhåbentlig – er læreren mester. Læs f.eks. stilladsbyggeren 
Poul Henningsens instruktion i sin bog om drager.809 Der skal ikke andet end lidt fin-
gerfærdighed til at bygge en drage, plus lidt præcision og tålmodighed, siger PH.  Men 
senere får man indsigt i, at det at få sådan én op at flyve kræver viden: Viden om den 
bedste pind, det bedste klister. Rygraden, tværpinden, styresnoren og halen. Til disse 
fundamentale dele skal der udvælges det rigtige materiale (bambus og sejlgarn), og 
siden skal de bindes forsvarligt sammen med de rigtige knob (halstik og råbåndknob) 
og det rigtige klæbemiddel. Og hvis man ikke ved hvad der er i vejen, når dragen slår 
kolbøtter i luften, hvordan skal man så kunne rette op på det? Man skal også lære, at 
man kan skære sig voldsomt på kiselspånerne, når man filer bambusstokken til. Ef-
terhånden som ambitionerne øges, er det nødvendigt med en solid viden, både om 
matematik (bl.a. det gyldne snit) og fysik (aerodynamik) osv.  
 

                                    
807 Anward 1983:139. 
808 F.eks. i Jensen 1998. 
809 Henningsen 1978:14. 
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Papir er lettere at ha med at gøre. Man lægger dragen med rygraden underst og tværpinden 
øverst, som venstre tegning viser. Så tegner man efter fire snore. Dér skal papiret bukkes. Et 
par cm udenfor tegner man en ny linje, som man klipper efter. På samme måde laver man 
sømmerum, hvis dragen beklædes med tøj. Sømmerummet bukkes omkring snoren og smøres 
med dekstrin, som er det billigste og bedste klister. Fotopasta er ikke godt nok og Pandetikon 
og lignende acetonelim er lovlig dyrt og besværligt. Derimod egner de sig godt til at smøre 
knuder med, som ikke må gå op (for eksempel sammenbindingen af korspindene). Man kan 
også bruge klæbestrimler til at klistre sømmerummet fast med. Et det tøj, må det syes, eller 
man kan bruge flydende tråd. Bagsiden af dragen er den side hvor man ser korset. På forsiden 
limer eller påsyer man en forstærkning over rygraden foroven og forneden. Den er til at gøre 
styresnoren fast i. Styresnoren skal rundt om rygraden og bindes på forsiden med et råbånds-
knob.810 
 
Der er altså noget basalt, der skal forstås, når man skal bygge en korsdrage, inden 
’lærlingen’ kan tage over og læreren ’coache’ for resten i bygningen af kassedragen 
(buedragen, tusindbenet), den haleløse korsdrage, vingedragen, rotordragen, og an-
dre måske helt nyopfundne drager. Den yngste læser viser PH undervejs, hvad man 
godt kan springe over og alligevel få sin drage op at flyve! Men basal viden og færdig-
heder kræves, som også Bakhtin påpegede.811 PH viser sig i denne bog derfor som 
både en meget traditionel og en meget moderne pædagog. Det er pædagogen og op-
finderen, som både kan sit håndværk og er åben for forandring og kritisk fornyelse. 
 
Overført på skrivepædagogik: Som for Macken-Horarik og Martin er forandring for mig 
som lærer i skolen en opgave, hvor den valgte pædagogik kunne balancere. Betingel-
sen for en udvikling af genrebevidsthed og sproglige færdigheder, der også bliver re-
fleksiv og kritisk, er en pædagogik, der undgår at havne i ekstreme yderligheder. Mar-
tin formulerer denne udvikling af pædagogikken udmærket: 
 
Perhaps if we could put some flesh on this sketch over the next few years, we may be able to 
develop a pedagogy that is not just a vernacular ’flying by the seat of your pants’, nor a lock-
step universalist procedural pedagogy of modernity, nor simply a post-modern dialogic ac-
knowledgement of multimodal intertexts, but a principled weaving back and forth across these 
modes in ways that allow us to be more attuned to points of engagement with the specificities 
and histories of our students.812 
 
Som lærere fortolker vi elevernes betydningsskabende praksis, deres tekstualise-
ringsprocesser, som udtrykker de betydninger de har akkumuleret i livet (baggrunds-
viden eller forforståelse). Når vi som lærere intervenerer i disse processer (ved at stil-
le dem mundtlige og skriftlige opgaver, modellere, rette, korrigere, samtale, dvs. ved 
at iværksætte de diskursive strategier, vi har til rådighed som lærere), må vi forsøge  
at støtte eleverne i at udvide, udvikle og forbedre deres betydningspotentiale og sam-
tidig vælge nye synspunkter, nye vinkler.  
 
Ved således i et genrepædagogisk SFL- regi at relatere elevprofilen til det overord-
nede kulturelle felt kan vi stilladsere elevernes sproglige udvikling, både i forhold til de 
krav som den sociale virkelighed stiller til dem og i forhold til elevernes egne historier.  
 
                                    
810 Ibid. 
811 Bakhtin 1986:80: But to use a genre freely and creatively is not the same as to create a 
genre from the beginning: Genres must be fully mastered in order to be manipulated freely. 
812 Martin & McCormack: 2001:12. 
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