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Forelesningens innhold

• Språkets struktur og mening
• Språk og diskurs
• Kulturbegrepet i samfunnsvitenskapen



Et viktig skille

• Positivisme: Kunnskap er et speilbilde av 
faktiske ting som skjer i verden

• Poststrukturalisme: Kunnskap er 
konstruert gjennom språk, diskurs og 
kultur



Saussures strukturalistiske 
lingvistikk

• Tradisjonell lingvistikk var opptatt av 
språkets evolusjon; diakron analyse

• Saussure skilte mellom språklige regler og 
ytringer i sine grundige studier av 
relasjonene mellom ulike deler av språket; 
synkron analyse

• I Saussures språksystem gir et ord eller 
ytring bare mening i relasjon til språkets 
struktur



Saussures verktøy

Kommunikasjon innebærer signifikasjon (å gi tegnene 
innhold og betydning)

Uttrykkssiden (signifier)
- medium

Innholdssiden (signified)
- innhold og betydning

Tegn (sign):
(bilder, ord og lyder vi
bruker til å identifisere ting)



To typer relasjoner mellom ord 
eller tegn:

1. Syntagmatiske (horisontale): Hvor 
mening skapes gjennom kjeder av ord

2. Assosiative (vertikale): Hvor ord kan 
byttes ut med hverandre (gir fortsatt 
mening, men kan gi annen mening)

• Synonymer (identisk mening)
• Antonymer (motsatt mening)



Om Saussures tilnærming
• Forholdet mellom uttrykkssiden og innholdssiden er 

tilfeldig 
• Språket fryser meningsinnholdet, som tas for gitt, men 

språksystemene er under konstant utvikling gjennom 
bruken av dem

• Et tegns fundamentale betydning ligger ikke utenfor 
tegnet, i referansen, men i tegnet

• Når vi beskriver og kategoriserer det vi observerer, så 
bedømmer vi dem også, ut fra noen kulturelle verdier

• Vi setter verdi på ting vi snakker om gjennom ordene vi 
bruker, samtidig som disse ordene bare er meningsfulle 
innenfor det verdisystemet vi deler i vårt sosiale samfunn



Kritikk av Saussures tilnærming

• Hvordan håndtere problemet med å ikke 
kunne skille mellom tegnets 
meningsinnhold og tingen som tegnet 
refererer til?

• Det er to alternative svar:
1. Vi kan ikke vite hva ting er utenfor språket, 

og en referanse er i seg selv en diskursiv 
konstruksjon

2. Vi kan betrakte språket som en refleksjon av 
den tingen som det refererer til



Semiotikk

• Knytter språkforskning til kulturforskning
• Dreier seg om å forstå hvordan språk 

påvirker samfunnsvitenskapelig praksis
• Utvider perspektivet til hvordan lingvistiske 

tegn har betydning innenfor den kulturen 
de som tolker den befinner seg i

• Er opptatt av representasjoner som er en 
del av vårt hverdagsliv (tv-programmer, 
reklame, etc.)



Barthes’ semiotikk

Tegn kan forstås på to nivåer:

• Denotasjon: Karakteriserer tingen på en 
måte som samsvarer med folks flest sin 
oppfatning (språknivået)

• Konnotasjon: Forteller oss hva den 
innebærer og betyr (metaspråknivået eller 
myten)



Konstruksjonen av myter

Tegn

Tegn

Uttrykkssiden Innholdssiden

Uttrykksiden Innholdssiden

Nivå II (myte)
modernitet,
effektivitet,
konkurransekraft,
heterogenitet

Nivå I

skyskraperbyen



Semiotikkens betydning
• Gir mulighet til å utvide samfunnsvitenskapens 

rekkevidde til å inkludere hverdagslivet
• Hverdagslivets ting blir rekonstruert slik at komplekse 

konnotasjoner avdekkes
• Kan avdekke hvordan vi nærmest ubevisst konstruerer 

mening i tilknytning til alt vi støter på
• Kan anvendes på en rekke sosiale praksiser og 

kulturelle artefakter (objektene som mening sendes 
gjennom; film, tv, klesmoter, møbler, etc.)

• Har ført til en større oppmerksomhet omkring 
forbruksgjenstander og forholdet mellom produksjon og 
forbruk



Sosialpsykologisk diskursanalyse

Bringer sammen tre tilnærminger:

1. Etnometodologi
2. Semiotikk
3. Teorien om ”talehandlinger” (J. Austin)

Mens strukturalistisk lingvistikk er opptatt av 
språket som system, er denne tilnærmingen mer 
opptatt av språket som ytring



Språkets rolle og utvikling
• Språket er ikke et abstrakt system som 

reflekterer verden som den er
• Språket er en levende aktivitet, og som alle 

menneskelige handlinger, involverer det 
intensjoner og mening

• Språksystemer reproduseres kontinuerlig 
gjennom aktivitetene til dem som bruker det til å 
kommunisere

• Språksystemene gir bare mening innenfor en 
spesiell historisk og sosial kontekst



Analysenivåene i diskursiv 
psykologi

Kompetanse

Ytelse

Betingelser for mening (semiotikk)

Regler for atferd (etnometodologi)

Tale og skrift (Austins talehandlingsteori)



Potter og Wethrells
tolkningsrepertoire

Ideer, begreper og termer som brukes til å 
evaluere erfaringer og hendelser
– Metaforer (bruken av ord som karakteriserer 

noe annet som likevel gir en mening) 
– Metonymer (der betegnelsen på en ting 

erstatter en annen)
– Simile (eksplisitt sammenligning av to ting)



Eksempler på metaforer i 
vitenskapen

• ”Markedets usynlige hånd”: Ikke bare 
en beskrivelse av markedets 
prismekanisme, men også av måten 
interaksjonen mellom tilbud og 
etterspørsel gir den beste 
ressursfordelingen

• ”Humankapital”: Utdannelse av ansatte 
beskrives som en form for investering som 
vil gi en langsiktig gevinst for selskapet



Poststrukturalistisk diskursanalyse

• Diskursiv psykologi studerer erfaringene 
med kommunikasjon mellom mennesker 
med intensjoner og hensikter

• Poststrukturalistisk diskursanalyse
studerer relasjoner mellom ”tekster” (i vid 
forstand) og legger vekt på forholdet 
mellom leseren og forfatteren



Forholdet til ”virkeligheten”
• Det er ingen sannhet eller autentiske erfaringer 

utenfor diskursen
• Det er ikke noe utenforliggende referansepunkt 

som vi kan sammenligne eller kontrastere våre 
fortolkninger med

• Disse ”fundamentene” behandles også som 
diskursive konstruksjoner og er dermed åpne for 
endring

• Det finnes ingen denotasjon (Barthes gikk selv 
bort fra dette begrepet i sine senere skrifter)



Barthes setter leseren i fokus:

• Den reaktive leser: Leseren lytter til en 
autoritativ ”stemme” og bestemmer seg for 
å akseptere eller forkaste den

• Den proaktive leser: Leseren kan delta i  
meningsproduksjonen, trekke sine egne 
linjer og bygge sine egne fortellinger 
(samfunnsviteren er dermed en ”skribent” 
heller enn en ”forfatter”)



Foucaults syn
• Definerte diskurs som et system av representasjon som 

regulerer mening og praksis som kan eller ikke kan 
produseres

• Pekte på at en diskurs består av regler for atferd eller 
væremåter, etablerte tekster og institusjoner

• Var særlig opptatt av forholdet mellom kunnskap og 
maktrelasjonene knyttet til det feltet som studeres

• Gir mulighet for innsikt i hvordan ulike 
vitenskapsteoretiske tilnærminger (som diskurser) 
opererer i definerte historiske og sosiale kontekster



Derridas diskursanalyse

• Hans tilnærming er utpreget anti-essensialistisk
• Det er ikke mulig å ”fryse” et begreps mening
• Skillet mellom det ”objektive” og ”subjektive”, 

eller det ”tilsynelatende” og ”reelle”, eksisterer 
bare innenfor diskursen

• Gjennom dekonstruksjon utforskes tekster med 
tanke på deres oppbygning rundt motsetninger 
som sant/falsk, rasjonalitet/irrasjonalitet, 
maskulinitet/femininitet



To måter å tenke på forskjeller

1. Forskjellene mellom ord hjelper oss til å 
finne mening i verden

2. Ethvert forsøk på å avslutte 
meningsproduksjonen er alltid foreløpig



Intertekstualitet

• Det er ikke mulig å tenke seg en enhetlig 
tekst siden hver tekst eksisterer på grunn 
av sine relasjoner til andre tekster

• Det er ingen opprinnelig kilde til mening
• En tekst er en møteplass for en strøm av 

begreper, som kan kombineres på andre 
måter med andre begreper i 
konstruksjonen av nye tekster



Forståelsen av kultur
• Kultur brukes ofte for å betegne praksis og 

livsstil til et samfunns elite 
• Kultur brukes også som ”høykultur”, i motsetning 

til ”lavkultur” (eller populærkultur)
• Kultur brukes også om hverdagslivets 

representasjoner (som arbeiderklassekultur)
• Kultur kan også være noe man streber etter 

(bøker og læring, eller moter)
• Kultur er også assosiert med koder knyttet til 

klær, talemåter og kroppsspråk, som 
kommuniserer sosial status



Antropologisk inspirerte 
kulturstudier

• Involverer utforskningen av representasjoner og 
livserfaringer i hverdagslivet

• Ved å studere andre kulturer kan vi forstå bedre 
hva som er spesielt ved vår egen kultur

• Når vi ser at noe kan være annerledes, rettes 
søkelyset mot det vi tar for gitt

• Dermed kan vi bedre forstå vår egen sosiale 
eksistens



Raymond Williams’ kulturanalytiske 
tilnærming

• Kulturstudier må bryte med elitistenes tendens til 
å utelate populærkulturen

• Vi må studere måter å føle og tenke på som 
kommer til uttrykk gjennom kulturinstitusjoner 
(som massemedia og høykulturen)

• Det dreier seg ikke bare om å dokumentere 
vanlige menneskers liv, men om å rekonstruere 
kultur

• Det er nødvendig å avdekke de 
”følelsesstrukturene” som  ligger under en 
spesifikk kultur, dens verdier og hvordan disse 
uttrykkes



Kultur som et konfliktfylt rom
• Kulturer er alltid i endring
• De er produkter av konkurrerende måter å fortolke 

verden på
• Hall betraktet kultur som et rom der kamper mellom ulike 

sosiale krefter utspiller seg
• Men i følge Hall er ikke kultur bare en manifestasjon av 

klasseinteresser
• Kultur forhandles fram gjennom kommunikasjon og 

kulturfortolkning
• Kultur må defineres relasjonelt; populærkultur kan bare 

forstås i relasjon til høy-, elite- eller minoritetskultur



Kulturgeografiens (Masseys) 
behandling av stedsbegrepet

1. Steder må beskrives i relasjon til andre 
steder

2. Steder er åpne og porøse, og 
implikasjonene av dette er i liten grad 
beskrevet

3. Man skal motsette seg ethvert syn på 
identitet (enten til person eller sted) som 
betrakter det som bundet eller avstengt 
fra utsiden



Massey om steders grenser

1. Disse linjene representerer ikke noen evig 
sannhet om stedet, men er linjer trukket av 
samfunnet til spesielle formål

2. Grenser vil alltid gå på tvers av andre sosiale 
relasjoner som konstruerer sosiale rom

3. Grenser har betydning, de er en måte å 
organisere sosiale rom på

4. Tegning av grenser er en utøvelse av makt 
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