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Sammendrag 
Nettleksikonet Wikipedia har vokst kontinuerlig i omfang og bruk siden lanseringen i 2001. 

Leksikonet baserer seg på at alle kan bidra i kunnskapsdelingen, men undersøkelser har vist 

store kjønnsmessige skjevheter, ved at kun 10–20% av Wikipedias bidragsytere er kvinner. 

Videre undersøkelser har også vist en klar kjønnsbias i innholdet på den engelskspråklige 

versjonen. 

Gjennom analyse av seks leksikonartikler fra kategorien «Hobbyer» i bokmålsversjonen av 

Wikipedia, og med vekt på sjanger og sjangerutøvelse, undersøker jeg følgende 

problemstilling: I hvilken grad gir Wikipedia-sjangeren slik den normeres og praktiseres 

kjønnsmessige føringer? Dette innebærer at jeg både har kartlagt Wikipedias sjangernormer, 

hvor objektivitetskravet står sentralt, og undersøkt hvorvidt og hvordan normene praktiseres i 

de seks artiklene. I tråd med problemstillingen har jeg også undersøkt hvorvidt artiklene 

formidler noen forestillinger om kjønn og i så tilfelle hvilke. Dessuten undersøker jeg i 

hvilken grad det kan identifiseres kvalitetsforskjeller mellom artiklene som korrelerer med 

artikkeltemaets antatte kjønnethet.  

I analysene har jeg tatt utgangspunkt i Hallidays tre metafunksjoner for å få en forståelse for 

hvordan artiklene kommuniserer. I tillegg har de retoriske appellformene vært brukt for å 

kunne vurdere artiklene overbevisningskraft. 

Analysene viser at ingen av artiklene kvalitetsmessig lever opp til Wikipedias regulative 

sjangernormer. Dermed gir dette lite grunnlag for å hevde at artiklers kvalitet korrelerer med 

artikkeltemaets antatte kjønnethet, ettersom ingen utmerker seg som spesielt gode artikler. 

Artiklenes framstilling av kjønn viser derimot en tydelig skjevhet, hvor menn får opptre som 

individualiserte aktører, mens kvinner kun får representere sitt kjønn. Videre har 

undersøkelsene vist at artiklene vanskelig kan leve opp til Wikipedias krav om objektiv, 

faktabasert kunnskap ettersom hobbyer er et kunnskapsområde basert på erfaringsbasert, 

«fronetisk», kunnskap. 

Dette danner grunnlag for å oppfordre til at det opprettes offisielle retningslinjer for 

bokmålsversjonen av Wikipedia som eksplisitt krever en relevansvurdering ved å tilskrive 

aktører kjønn. I tillegg kunne Wikipedia åpnet for bredere interessetilfang gjennom å 

inkludere fronesis – erfaringsbasert og kontekstbunden kunnskap – i sitt kunnskapssyn. 
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Forord 
Masteroppgavesjangeren tro vil jeg bruke denne plassen på å takke de menneskene som på 

ulikt vis har bidratt til at denne oppgaven ser dagens lys. 

Først og fremst vil jeg takke Johan L. Tønnesson for fremragende veiledning. Ditt 

engasjement, din evne til å lese tekst på alle stadier i prosessen og din klokketro på at alt 

ordner seg til slutt har vært helt avgjørende. 

Takk til Wikimedia Norge for å ville la meg ta del i et spennende prosjekt. Særlig takk til 

Astrid Carlsen som har bistått med mye relevant Wikipedia-litteratur og ellers vært 

tilgjengelig for små og store spørsmål. 

Takk til Kaja for både peptalks, fagsnakk og generelt for mange lunsjer, kaffekopper og 

lufteturer. Også takk til øvrige medstudenter for småsnakk og kaffe. 

Takk til familien for heiarop og barnevaktsitting. Og til slutt: Takk til Sigurd og Eivor! Dere 

gjør hverdagen til en fryd. 
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1 Innledning 
Nettleksikonet Wikipedia er i dag en selvsagt del av internetthverdagen. Til tross for mye 

skepsis til et leksikon der alle kan bidra, har Wikipedia økt i omfang og bruk siden oppstarten 

i 2001. Det er i dag verdens 5. mest besøkte nettsted og inneholder over 36 millioner artikler 

på over 250 forskjellige språk (Alexa, 2016a; Maher, 2016). Wikipedias plass som 

kunnskapskilde kan vanskelig overvurderes, og vi har alle erfart hvor kort vei det er fra et søk 

i Google til en artikkel på Wikipedia. 

Selv om leksikonet er basert på at alle kan bidra som skribenter, er det ikke dermed sagt at 

alle tar del i kunnskapsdelingen. De senere årene har undersøkelser vist at 

kvinnerepresentasjonen er lav og ligger på mellom 10 og 20 %. Som en kommentar til dette, 

skrev Store norske leksikons redaktør Marte Ericsson Ryste og nettansvarlig Ida Jackson i 

2013 i en kronikk at «[d]et er et demokratisk problem dersom kunnskapskildene på nett kun 

oppdateres av et lite miljø. Og det er et problem for kvaliteten på kunnskapsformidlingen.» 

(Jackson & Ryste, 2013) I tråd med dette utsagnet har videre undersøkelser av den skjeve 

kjønnsfordelingen på engelsk Wikipedia nettopp vist at skjevhet i kjønnsfordelingen på 

skribenter gir systematisk skjevhet i nettleksikonets innhold; artikler som omhandler 

kvinnerelaterte temaer, har på ulikt vis vist seg å holde en lavere kvalitet enn artikler om 

mannsrelaterte temaer (Graells-Garrido, Lalmas, & Menczer, 2015; Lam mfl., 2011). 

Utgangspunktet for denne oppgaven har vært et samarbeid med Wikimedia Norge. Ettersom 

forskning fram til nå i stor grad har tatt for seg den engelske versjonen av Wikipedia, ønsket 

Wikimedia Norge at tematikken også skulle undersøkes nærmere i den norskspråklige 

versjonen. Blant annet var de nysgjerrige på om det opptrådte språklige eller kvalitetsmessige 

forskjeller mellom artikler om temaer kulturelt knyttet til kvinner og temaer kulturelt knyttet 

til menn. Denne nysgjerrigheten delte jeg, og lot dette være utgangspunktet for arbeidet med 

denne oppgaven, og gjennom næranalyse av seks artikler om ulike hobbyer hentet fra 

bokmålsversjonen av Wikipedia har jeg forsøkt å kaste lys over tematikken. 

Som nettleksikon forholder Wikipedia seg til en lang leksikontradisjon, en sjanger som har 

blitt forbundet med sikker og objektiv kunnskap. Ettersom vi også ser en økende bruk av 

Wikipedia som kunnskapskilde, er det viktig at vi har kunnskaper om premissene for hvordan 

kunnskapsproduksjonen og -formidlingen foregår. Denne oppgaven er et bidrag i så måte. 
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1.1 Problemstilling og avgrensning 
Med bakgrunn i det ovennevnte er problemstillingen for denne oppgaven:  

I hvilken grad gir Wikipedia-sjangeren slik den normeres og praktiseres 
kjønnsmessige føringer? 

«Kjønnsmessige føringer» kan romme mye. For eksempel kan dette dreie seg om at 

Wikipedia-sjangeren gir implisitte beskjeder om å holde seg til en «mannlig» diskurs eller å 

velge temaer som er enten kjønnsnøytrale eller mannsrelaterte. Verken det første eller andre 

vil være vektlagt i denne oppgaven; jeg ønsker ikke å tillegge en hel diskurs et kjønn, 

ettersom det vanskelig kan la seg gjøre med mindre kjønnet i seg selv er et tema. Oppgaven er 

en casestudie, og er dermed heller ikke egnet til å undersøke den fordelingen av temaer det 

finnes – og mangler – artikler om på Wikipedia.  

Gjennom grundig analyse av seks Wikipedia-artikler vil jeg i stedet undersøke om det opptrer 

en skjevhet i hvordan ulike temaer behandles på Wikipedia, knyttet til temaets antatte 

kjønnethet, på en slik måte at kvaliteten på artikler om temaer kulturelt forbundet med menn 

er bedre enn tilsvarende for kvinner. Videre vil jeg undersøke hvorvidt artiklene formidler 

noen forestillinger om kjønn og hva disse uttrykker. Dette gir to forskningsspørsmål: 

Forskningsspørsmål 1: Hvordan forholder artiklene seg til sjangeren, og i hvilken 
grad kan sjangerutøvelsen, nærmere bestemt artiklenes sjangermessige kvalitet, 
knyttes til artikkeltemaets kjønnethet? 

Forskningsspørsmål 2: Formidler artiklene noen forestillinger om kjønn, og hva 
uttrykker i så tilfelle disse? 

Oppgavens tilnærmingsmåte er dermed overordnet deskriptiv gjennom å analytisk undersøke 

hvordan artiklene er eksempler på utøvelse av sjangeren og hva sjangerutøvelsen kan fortelle. 

1.2 Oppgavens oppbygning 
Etter denne introduksjonen følger en presentasjon av oppgavens materiale og metodiske 

framgangsmåte (kapittel 2). Normeringen av Wikipedia-sjangeren er temaet for teoridelens 

kapittel 3 og forståelsen av kjønnstematikken kan leses om i kapittel 4. Deretter følger 

analyser av de konkrete eksemplene på praktisering av sjangeren i kapitlene 5–10. I 

avslutningskapitlet (11) vil jeg trekke linjer mellom praktisering og normering, og peke på de 

eventuelle kjønnsmessige føringene materialet har gitt grunnlag for å si noe om og trekke de 

endelige konklusjonene. 
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2 Metode 
I denne delen vil jeg gjøre rede for hvilke metodiske valg og framgangsmåter jeg har gjort og 

benyttet meg av for å besvare oppgavens problemstilling. For å undersøke sjangeren 

Wikipedia med vekt på kjønn har jeg analysert seks artikler fra Wikipedias kategori 

«Hobbyer». Jeg vil i det følgende presentere dette som en kvalitativ casestudie og begrunne 

utvalget av materialet. Jeg vil også presentere hvilke grunnleggende teoretiske verktøy jeg har 

tatt i bruk for å analysere materialet. 

2.1 Utvalg og materiale 
Utvalget består av seks artikler fra Wikipedias kategori1 «Hobbyer». Jeg valgte denne 

kategorien fordi hobbyer er en kjønnet arena, hvor noen hobbyer konnoterer å være knyttet til 

et bestemt kjønn (Cooper & Smith, 2010; Lippa, 2005; Zhou, Dawson, Herr, & Stukas, 2004). 

Det at et fenomen er kjønnet, kan beskrives som  

The sociohistorical process in which particular cultural forms come to be associated 
more with one sex than the other within a culture, generating gender connotations and 
playing a significant part in the construction of gender. Such forms include discourses, 
genres, shapes, colours, media, tools, and technologies. (Chandler & Munday, 2011) 

I og med kjønnetheten knyttet til hobbyer anså jeg Wikipedia-artikler om hobbyer som 

artikler der jeg også potensielt kunne finne noen forestillinger om kjønn eksplisitt uttrykt. 

Samtidig ga kategorien mulighet for å kunne sammenlikne den sjangermessige kvaliteten 

mellom artikler med kjønnede temaer som for øvrig er engasjert i den samme oppgaven: å 

beskrive ulike sider ved en hobby for et bredt publikum.  

Wikipedias kategori «Hobbyer» viste seg å inneholde 52 artikler. For å kvalifisere som en 

artikkel til mitt utvalg, måtte artikkelen enten handle om en aktivitet, eller om et objekt som i 

artikkelteksten eksplisitt beskrives som gjenstand for en hobbyaktivitet, slik det for eksempel 

gjøres med radiostyrt bil og glansbilde. Dette eliminerte 18 artikler. «Hobbyer»-kategorien 

inneholdt artikkelen «Håndarbeid», hvor vi kan lese at «artikkelen gir kun en oversikt over 

ulike håndarbeidsteknikker knyttet til tekstil. For mer detaljerte beskrivelser vises det til 

                                                
1 Wikipedias artikler er som regel plassert i én eller flere kategorier. Kategoriene er en form for klassifisering av 
artikler; kategoriseringen er med på å forklare konteksten innholdet skal forstås innenfor. Kategoriseringen 
legger til rette for å enkelt kunne navigere mellom artikler som tematisk knytter an til hverandre (Wikipedia, 
2016c). Både artikler og kategorier kan kategoriseres. Siden for en gitt kategori gir oversikt over både artikler 
som er kategorisert direkte i kategorien og ulike underkategorier. 
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artikler om de enkelte teknikkene» (2016d). Denne fungerer dermed som en liste og en portal 

til artikler om ulike former for håndarbeid, og dermed valgte jeg å også innlemme artiklene 

som oversiktsartikkelen viser til i utvalget, dersom de oppfylte de øvrige kriteriene. Dette ga 

et artikkelutvalg på 49 tekster. Av disse valgte jeg ut et kjernekorpus på seks tekster som i 

oppgaven vil bli gjenstand for grundig analyse. Utvalget av disse seks foregikk i to ledd. Først 

markerte jeg tekster som skilte seg ut ved å bære i seg kjønnede konnotasjoner. Deretter 

valgte jeg tilfeldig2 to artikler om hobbyer som kulturelt knyttes til menn, to tilsvarende for 

kvinner og to blant de kjønnsnøytrale som ikke har noen sterke kjønnede konnotasjoner 

knyttet til seg. Antallet på seks muliggjorde sammenlikningsgrunnlag både innad og mellom 

kjønnskategoriene, samtidig som det innenfor oppgavens omfang var mulig å analysere hver 

tekst grundig. De seks tekstene som dermed utgjør kjernekorpus, er presentert i tabellen 

under. Inndelingen av tekstene etter kjønn er basert på kulturelle oppfatninger av hobbyens 

koblinger til kjønn. Der det har vært mulig, har jeg forsøkt å innhente informasjon om 

kjønnsfordeling blant deltakerne i de ulike hobbyene. Inndelingen av artiklene etter kjønn har 

vært en måte å gripe om og systematisere materialet på som ga muligheter til å sammenlikne 

artikler som har et noenlunde likt sjangermessig utgangspunkt, og undersøke om det finnes 

sammenhenger mellom artikkeltemaets antatte kjønnethet og artiklenes sjangermessige 

kvalitet og/eller framstillinger av kjønn. 

KJERNEKORPUS 

Hobby som kulturelt 
forbindes med menn  

Hobby som kulturelt 
forbindes med kvinner 

Hobby som kulturelt ikke 
forbindes med noe 

spesifikt kjønn 
(kjønnsnøytral) 

- Radiostyrt bil 

- Fuglekikking 

- Strikking 

- Scrapbooking 

- Søppeldykking 

- Cosplay 

Tabell 1 Kjernekorpus. Seks artikler inndelt etter antatt kulturell tilknytning til kjønn 

De resterende 43 tekstene i utvalget vil fungere som et satellittkorpus, som jeg har gjort en 

skjematisk grovanalyse av i vedlegg 1. Korpuset har fungert som en referanseramme for 

arbeidet, og i avslutningskapitlet vil jeg se til dette der det er relevant for funnene. Relasjonen 

mellom «Hobbyer»-kategorien, kjernekorpus og satellittkorpus er framstilt i figuren under: 

                                                
2 Jeg sørget for at hobbyene innenfor hver kjønnskategori var av ulik karakter, for eksempel ikke både strikking 
og hekling, eller både modelljernbane og radiostyrt bil. 
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Figur 1 Relasjon mellom «Hobbyer»-kategorien, kjernekorpus og satellittkorpus 

Utover relasjonen til kjønnstematikken var kategorien «Hobbyer» en innfallsvinkel til å 

undersøke artikler som ligger i Wikipedias grunnbase. En sideeffekt av Wikipedias 

brukerbaserte tilblivelsesform er at artiklene om dagsaktuelle nyhetssaker og noen bestemte 

temaer (som for eksempel krigshistorie) er de mest utfyllende og nylig oppdaterte, mens andre 

i mindre grad blir oppdatert og forbedret etter at artikkelen først er skrevet (Keegan, Gergle, 

& Contractor, 2013; Warncke-Wang, Ranjan, Terveen, & Hecht, 2015). Artiklene i hobby-

kategorien kan sies å representere temaer som verken er spesielt omstridte eller gjenstand for 

hyppig oppdatering, men som allikevel er med på å tilby informasjon om verden til lesere som 

oppsøker eller på annet vis kommer over dem.  

Vi kan merke oss at dersom vi anser hobby for å være et begrep for noe man interesserer seg 

for og driver med på fritiden (jf. Bokmålsordboka ), har kategoriens artikler store mangler. De 

fleste former for idrett er for eksempel ikke å finne i kategorien, og det samme gjelder for 

kulturlivsrelaterte hobbyer som å spille et instrument eller gå i en teatergruppe. 

2.2 Øvrige presiseringer 
2.2.1 Språkversjon og artikkelversjon 

Wikipedia finnes i mange ulike språkutgaver som er tett koblet sammen gjennom den interne 

lenkestrukturen. Der ikke annet er presisert, henviser jeg til bokmålsversjonen av Wikipedia 

når Wikipedia omtales. Analysematerialet er også hentet fra denne språkversjonen, og 

Kategori:Hobbyer
52	artikler,	hvorav	34	

oppfylte	
relevanskriteriene

Håndarbeid

Utvalgt	artikkel:
Strikking

Sattellittkorpus:	
Øvrige	håndarbeids-
artikler	(9	stykker)

Utvalgte	artikler:
Cosplay

Fuglekikking
Radiostyrt	bil
Scrapbooking
Søppeldykking

Satellittkorpus
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grunnen til at jeg har valgt bokmål og ikke nynorsk Wikipedia, er at denne er mer utbygget. 

Der jeg finner det nødvendig, vil jeg tidvis se til den engelskspråklige versjonen, ettersom 

denne står i en særstilling som en normgiver for de andre språkversjonene, både gjennom å 

være den første Wikipedia-versjonen og gjennom engelsk språks status som lingua franca.  

På Wikipedia kan man gå inn og se på artiklenes tilblivelse steg for steg gjennom å trykke på 

historikkfanen øverst til høyre i hver artikkel. Analysene er basert på artiklenes seneste 

versjon per juni 20163. Selv om artikkelens tilblivelse kunne vært interessant å gå inn på, er 

det artikkelen slik den møter leseren som er utgangspunktet for mine analyser.  

2.2.2 Segmentering 

For å lett kunne vise til artikkeltekstene har jeg delt tekstene i segmenter og deretter 

nummerert disse. Segmentene er delt inn etter ytringer, forstått som det som står mellom to 

store skilletegn, eller det som er atskilt ved linjeskift, slik som overskrifter og punkter i en 

liste. De segmenterte og nummererte tekstene er lagt ved i vedlegg 3. Ordene som i den 

opprinnelige Wikipedia-artikkelen er markert med internlenke, er i vedlegget og sitater vist til 

i teksten markert med understrek, og ord som opprinnelig er markert med rødlenke er i 

vedlegget og teksten markert med stiplet understrek. 

2.3 Casestudie 
Oppgaven er en casestudie, som Grønmo (2004:414) beskriver som en «detaljert og intensiv 

studie av en enkelt analyseenhet eller av noen få analyseenheter som sammenlignes». Styrken 

til en casestudie er at man får gått i dybden, der andre former for metode tilbyr bredde. 

Flyvbjerg (2009 [2001]:89) argumenterer for at casestudien har en styrke gjennom å kunne 

vise «konkret, kontekstafhængig viden» som han mener er relevant i studiet av menneskelige 

forhold, slik leksikonartikler på Wikipedia kan sies å være gjennom å være eksempler på en 

sjanger (jf. 3.1 hvor sjangre beskrives som sosiale handlinger). Artiklenes sjangertilhørighet 

gjør også at artiklene forholder seg til sjangerkonvensjoner som gjelder for hele Wikipedia. 

Dermed kan disse eksemplene på sjangerutøvelse potensielt være med på å fortelle noe om 

Wikipedia-sjangeren generelt, slik Flyvbjerg (2009 [2001]:94) argumenterer for når han 

mener at generaliseringer er mulig på grunnlag av casestudier. Gjennom en nærstudie av disse 

eksemplene kan jeg vinne en dypere innsikt i hva som står på spill i sjangerutøvelsen. 

                                                
3 Skjermdumper av artiklene er lagt ved i vedlegg 2. Per november 2016 er alle artiklene fremdeles i denne 
versjonen. 
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Framgangsmåten for denne casestudien har videre vært abduktiv, slik Svennevig (2001) 

beskriver denne tilnærmingen. Det vil si at det hele tiden foregår en vekselvirkning mellom 

hypoteser og det jeg har funnet i materialet. Problemstillingen i seg selv var frambrakt av 

visse antakelser og observasjoner av et fenomen: Tidligere forskning har vist en 

kjønnsubalanse blant bidragsytere og i innhold på Wikipedia internasjonalt. Denne 

observasjonen ledet til videre undersøkelser av om dette også gjør seg gjeldende på norsk 

Wikipedia (jf. 1). Dette skapte også føringer for utvalget av tekster, hvor jeg valgte en 

kategori som potensielt kunne inneholde artikler om kjønnede temaer. Denne formen for 

utvelgelse kaller Flyvbjerg (2009 [2001]:96) for informasjonsorientert utvelgelse, som 

kjennetegnes av «at maksimere den informative nytteværdi af små udvalg og enkelte cases. 

Cases udvælges på grundlag af forventet informationsindhold». I den abduktive metoden 

ligger også en erkjennelse av at dette er et kvalifisert forsøk, men ikke nødvendigvis 

representerer den hele og fulle sannheten. Min nærstudie av tekstene kan avdekke noe om 

sjangerutøvelsen på Wikipedia, men samtidig kan jeg gå glipp av andre momenter som ville 

framkommet ved å studere andre artikler. 

Studiens reliabilitet hviler i stor grad på at analysene av tekstene foreligger i sin helhet, slik at 

leseren kan følge resonnementene som er gjort. Flyvbjerg (2009 [2001]:102) framholder at en 

vanlig kritikk mot casestudien er at den kun bekrefter forskerens forhåndsantakelser, men han 

tilbakeviser dette med at erfaring med casestudier har vist en større tendens til å avkrefte og 

tilbakevise disse. Samtidig erkjenner Flyvbjerg at man ikke kan «lægge en ’synsvinkel ude fra 

det tomme rum’ på begivenhederne», og i den abduktive metoden gjør man mange antakelser 

underveis. Disse antakelsene vil henge sammen med forskerens bakgrunnskunnskap både på 

et faglig og et mer ubevisst plan. For eksempel gjør jeg i analysene antakelser om hva som 

anses som allmenn kjent informasjon eller ikke, og her vil jeg selvsagt ikke kunne fri meg fra 

egne oppfatninger og egen bakgrunnskunnskap. I undersøkelsen av tekstene vil jeg derfor i 

hver enkelt analyse forsøke å benytte de analytiske verktøyene (jf. 2.4) til å avdekke hva og 

hvordan artiklene kommuniserer, og basert på dette vil jeg trekke konklusjoner. Dette er også 

med på å styrke studiens validitet, som i kvalitativ forskning styrkes gjennom å aktivt 

forholde seg til «aktuelle teorier og perspektiver, samt til tidligere forskning som er gjort 

innenfor samme tema og/eller med samme metoder.» (Tjora, 2012:206) Validiteten 

omhandler hvorvidt man måler det sosiale fenomenet man tror man måler (Silverman, 

2011:367). I undersøkelsen av hvorvidt sjangerutøvelsen på Wikipedia bærer i seg noen 

kjønnsmessige føringer, er slutningene jeg kan trekke begrenset til seks artikler, hjulpet av 
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kontekstualiseringen satellittkorpuset er med på å gi. Dette utgjør kun en brøkdel av 

Wikipedias over 450 000 artikler4. Dermed måler ikke studien hele omfanget av eventuelle 

kjønnede føringer på Wikipedia, men kan allikevel bringe innsikter i hvorvidt kjønn er en 

relevant variabel i studiet av Wikipedias tekster. 

2.4 Analysemetode 
For å kunne gripe fatt i og analysere materialet har jeg hatt behov for noen strukturerende 

verktøy. Grunnleggende har jeg tatt utgangspunkt i Hallidays tre språklige metafunksjoner for 

å få grep om tekstenes ulike sider. I tillegg har jeg støttet meg på multimodal teori om 

hvordan ulike semiotiske ressurser spiller sammen og kommuniserer. Dette vil jeg presentere 

under. Jeg har også gitt analysene en fast struktur for å ha et likt utgangspunkt for 

sammenlikning. Denne er som følger: 

 Punkt i analysen Innhold 

1 Presentasjon av teksten En kort presentasjon av artikkelens oppsett 

2 
Kulturkontekst Kort beskrivelse av hobbyens kulturelle 

kontekst, inkludert hobbyens kjønnethet 

3 

Ideasjonell metafunksjon Analyse av artikkelens ideasjonelle innhold 

(se 2.4.1.1), ekstra oppmerksomhet på 

artiklenes eventuelle representasjon av 

kjønn 

4 
Mellompersonlig metafunksjon Analyse av artikkelens mellompersonlige 

metafunksjon (se 2.4.1.2) 

5 
Tekstuell metafunksjon Analyse av artikkelens tekstuelle 

metafunksjon (se 2.4.1.3) 

6 

Sjanger Vurdering av artikkelens sjangerutøvelse 

sammenholdt med regulative sjangertrekk 

(se 3.5). Særlig vekt på objektivitetskravet 

(se 3.7) 

                                                
4 Bokmålsversjonen har 454 497 artikler per 19. november 2016 (Wikipedia, 2016s). 
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7 

Tekstens overbevisende kraft: 

Retoriske bevismidler 

En vurdering av tekstens overbevisende 

kraft ved hjelp av de retoriske bevismidlene 

(se 3.6) 

8 

Kort sammenfatning En kort sammenfatning av artikkelens 

særtrekk og antydet sammenheng med 

kjønnstematikken. Endelig diskusjon av 

kjønnstematikken finner sted i kapittel 11. 

Tabell 2 Fast oppsett av analysene 

Selv om strukturen er fast, vil vektleggingen i analysene være noe ulik. 

2.4.1 Hallidays tre metafunksjoner 

Når vi bruker språk til å skape mening, for eksempel til å skrive en Wikipedia-artikkel, er det 

til enhver tid tre grunnleggende komponenter til stede som er med på meningsskapingen 

(Maagerø, 1998:38). Disse omtaler Halliday som språkets tre metafunksjoner. Jeg vil nå 

presentere kort hva Halliday legger i hver av disse5 og hvordan jeg kommer til å benytte meg 

av disse i analysene. Jeg vil gjerne presisere at jeg i analysene kommer til å bruke 

metafunksjonene som et utgangspunkt og en innfallsvinkel for å undersøke de ulike måtene 

Wikipedia-tekstene skaper mening på. Jeg vil imidlertid ikke gjøre en fullverdig systemisk-

funksjonell grammatikkanalyse.  

2.4.1.1 Den ideasjonelle metafunksjonen 

Den første av måtene språket skaper mening på, er å representere og forholde seg til 

fenomener i verden (Maagerø, 2005:98), og omhandler det Halliday kaller den ideasjonelle 

metafunksjonen. Dette er ytringens innhold, eller det man ofte mener når man snakker om hva 

en setning betyr (Maagerø, 2005:100). For å representere verden bruker vi språket til å 

formidle ulike prosesser som har noen deltakere og noen omstendigheter (Maagerø, 

2005:101–102). I den systemisk-funksjonelle grammatikken som Halliday er en talsmann for, 

gjøres en slik analyse på setningsnivå. I mine analyser vil jeg i større grad undersøke tekstene 

på et overordnet makronivå, og undersøke hva disse som helhet formidler som sitt 

ideasjonelle innhold, men med tidvise dypdykk i enkeltsetninger. For å undersøke hvilket 

proposisjonelt innhold teksten formidler, og dermed hva språket representerer, vil jeg 

                                                
5 I presentasjonen av Hallidays metafunksjoner, har jeg hovedsakelig støttet meg på Eva Maagerøs 
innføringsbok Språket som mening. Innføring i funksjonell lingvistikk for studenter og lærere fra 2005. 
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undersøke tekstens referentkjeder og ordvalg og plassering i kategori (se 2.4.1.3). Dessuten 

vil en beskrivelse av det ideasjonelle innholdet være tett knyttet til den kulturelle konteksten 

teksten befinner seg i. 

2.4.1.2 Den mellompersonlige metafunksjonen 

Den andre metafunksjonen er den mellompersonlige, og dreier seg om hvordan vi bruker 

språket som kommunikasjon. Maagerø skriver at «[g]jennom språket inngår vi i samhandling 

med andre», og dermed er en del av meningen i enhver ytring også med på å etablere og 

opprettholde sosiale forhold og uttrykke avsenders holdninger og vurderinger (2005:135). 

Språklig realiseres den mellompersonlige meningen gjennom modus og modalitet. På norsk 

har vi to modusformer: Indiktativ, som er fortellende setninger og modus for utveksling av 

informasjon, og imperativ, som er modus for utveksling av varer og tjenester. Målet for en 

artikkel på Wikipedia er å formidle informasjon, og vi vil derfor forvente at språket holdes i 

indikativ. Det jeg heller vil vektlegge i analysene er tekstenes modalitet. Gjennom å 

undersøke språkets modalitet kan vi si noe om avsenders holdninger til innholdet som 

formidles. Derfor har modaliteten «en sterk mellompersonlig kraft» (Maagerø, 2005:150). 

Modaliteten har to ulike dimensjoner: modalisasjon, som har med sannsynlighet og vanlighet 

å gjøre, og modulasjon som har med nødvendighet og tilbøyelighet å gjøre (Maagerø, 

2005:150–153). Modalitet kan uttrykkes gjennom ulike modusadjunkter, som kanskje, 

muligens, nok, antakelig, ofte, av og til og alltid, eller gjennom et finitt modalt element, som 

kan, må, bør og skal. 

Utover å undersøke hvilke holdninger avsender formidler om det ideasjonelle innholdet, vil 

jeg også under dette punktet i analysen legge vekt på hvilke antakelser avsender i teksten gjør 

om mottaker. Dette kan komme til syne gjennom hva avsender antar som felles 

bakgrunnskunnskap eller hvilke ord som er markert med internlenker.  

2.4.1.3 Den tekstuelle metafunksjonen 

Den tredje metafunksjonen, den tekstuelle, «uttrykker forholdet mellom språket og dets 

omgivelser.» (Maagerø, 1998:54) Dette er måtene man benytter språkets ressurser for å binde 

sammen ytringer til å framstå som en helhetlig tekst, og ikke bare løsrevne ytringer, for å 

derigjennom gjøre at «ytringen blir effektiv ut fra den hensikten den har og omgivelsene den 

er en del av.» (Maagerø, 2005:159) Den tekstuelle meningen realiseres gjennom temamønstre 

i teksten og ulike sammenbindingselementer, som vi også kaller kohesjonsmekanismer. Den 



 11 

tekstuelle sammenbindingen henger sammen med medieringen av teksten: Ulik mediering vil 

kreve ulik form for tema- og kohesjonsmønstre (Maagerø, 2005:160). 

På setningsnivå skapes tekstuell sammenheng gjennom en tema-rema-struktur. Man plasserer 

emnet for setningen, det setningen skal handle om, på temaplassen, altså før det finitte verbet 

i setningen (Svennevig, 2009:229). Det vanlige er at informasjonen på temaplassen viser til 

noe som man regner for kjent for mottakeren. Den nye informasjonen i setningen plasserer 

man som regel etter det finitte verbet, på remaplassen (Svennevig, 2009). Dette er et 

hovedmønster som ikke alltid blir fulgt. Kjent informasjon kan plasseres på rema-plassen, og 

ny informasjon kan plasseres på tema-plassen. I siste tilfelle skaper allikevel plasseringen i 

setningen inntrykk av at informasjonen er kjent. Ettersom tema-rema-mønsteret ikke alltid 

følger kjent-nytt-mønsteret, må disse to distinksjonene holdes atskilt (MacWhinney & Price, 

1980:1). I tema-rema-analysene markerer jeg derfor kjent og ny informasjon med ulike farger, 

mens setningene plasseres i et skjema som viser tema-rema-strukturene. Relasjonene mellom 

den kjente og nye informasjonen vises også gjennom nummerering. I analysene av artiklene 

vil jeg undersøke i hvilken grad innholdet i de identifiserte tema-rema-strukturene er i 

samsvar med de språklige og sjangermessige forventningene. 

I tillegg kan man skape tekstlig sammenheng gjennom ulike kohesjonsressurser. For det første 

kan man bruke språklige ressurser som «introduserer og følger identiteten til deltakerne i 

teksten», som vi kaller referanse (Maagerø, 2005:178). Vi kan bruke mange ulike ord for å 

vise til det samme fenomenet – referenten – i en tekst. For eksempel kan en leksikonartikkel 

om strikking omtale strikkingen som strikking, trikotasje, en syssel eller en aktivitet. Når vi 

identifiserer de ulike måtene en referent har blitt henvist til på, har vi identifisert en 

referentkjede. Denne kan være med på å binde teksten sammen. Selv om dette angår den 

tekstuelle metafunksjonen, vil jeg i analysene mest omtale referentkjedene under avsnittene 

om den ideasjonelle metafunksjonen, ettersom ordvalgene i referentkjedene også forteller oss 

mye om det ideasjonelle innholdet. 

I tillegg organiseres en tekst ved at setninger kobles sammen på ulike måter (Maagerø, 

2005:185). Denne sammenkoblingen kan markeres eksplisitt eller forstås implisitt. De 

eksplisitte setningskoblingene kan vi kalle forbindere. Disse gir uttrykk for en relasjon 

mellom setningene som uttrykker enten «tid, årsak, motsetning, tillegg eller et alternativ 

mellom setninger» (Maagerø, 2005:185). Forholdet som oppstår mellom setningene kan vi 
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kalle relasjonskobling eller konneksjonstype. Disse ulike koblingene danner også grunnlaget 

for det vi i neste kapittel (3.5.2) skal kalle teksttyper. 

2.4.2 Multimodal analyse 

Wikipedia-tekstene som skal analyseres utgjøres ikke bare av verbaltekst, men kommuniserer 

også gjennom andre semiotiske ressurser som bilder, fonter og en romlig komposisjon. Disse 

elementene angår alle de tre sidene ved meningsskapingen, altså de tre metafunksjonene, og 

dermed vil dette også være en del av analysen. For å gripe om bilder og annen visuell 

kommunikasjon vil jeg hente begreper fra Gunther Kress og Theo van Leeuwen (2006), og vil 

henvise til disse slik de er blitt oversatt og forstått av Anne Løvland (2007). Kress og van 

Leeuwen er foregangspersonene når det kommer til å utvikle et analytisk språk for 

multimodale tekster. Med multimodale tekster mener vi tekster som «kombinerer einingar 

som skaper meining på ulike måtar.» (Løvland, 2007:20). Disse ulike enhetene kalles for 

modaliteter, som igjen er ulike måter å uttrykke mening på, som verbaltekst, bilde, en graf 

eller et maleri. I analysene vil særlig begrepene om informasjonskoblinger bli benyttet. 

2.4.2.1 Informasjonskoblinger 

På samme måte som ulike setninger i verbaltekst står i et forhold til hverandre, står også ulike 

informasjonsbiter i en multimodal tekst i en relasjon til hverandre, og disse kalles 

informasjonskoblinger. Jeg vil i analysene basere meg på Løvlands presentasjon av de fem 

ulike typene (Løvland, 2007:37). Løvland (2007:38) beskriver at to modaliteter i hovedsak 

kan stå til hverandre på to forskjellige måter: Innholdet i den ene modaliteten kan enten utvide 

eller innsnevre meningspotensialet i den andre. Herunder kan innsnevringen, som Løvland 

kaller en utdyping, skje på to måter: Den første av disse er spesifisering, hvor informasjonen 

uttrykt i element A gjør informasjonen i element B mer spesifikk. Den andre er tolkning, hvor 

element A tolker informasjonen i element B. Utvidelse av innholdet kan skje på tre ulike 

måter: Gjennom omskriving, der informasjonen i både A og B uttrykker det samme, men 

gjennom ulik modalitet, gjennom konstrastering, hvor elementene kontrasterer hverandre, 

eller gjennom utfylling, hvor informasjonen i A og B forteller hver sin del av den totale 

informasjonen, og dermed utfyller hverandre. I analysene vil jeg både undersøke relasjonen 

mellom bilde og tekst og hvilken funksjon bildene har i artiklene, og i ett tilfelle (10.4.1) også 

bruke dette som et utgangspunkt for å se på relasjonen mellom ordene i artikkelteksten som er 

markert med internlenke og målartikkelen for denne lenken. 



 13 

3 Sjanger 
Materialet i denne oppgaven er artikler hentet fra nettleksikonet Wikipedia, og vi har dermed 

å gjøre med sjangeren leksikonartikler. Forståelsen av tekstene vil være uløselig knyttet til 

sjangeren leseren oppfatter at teksten tilhører, så for å kunne analysere artiklene på en 

fyllestgjørende måte må vi ha en klar forståelse av hva sjanger er og hva som kjennetegner 

leksikonsjangeren generelt og Wikipedia-sjangeren spesielt. Dette er også relevant for 

kjønnstematikken: Dersom vi skal få innblikk i hvorvidt kjønn er en relevant faktor i studiet 

av Wikipedia, trenger vi å undersøke tekstkulturen der grundig. Gjennom tykke beskrivelser 

av denne kan vi hente kunnskap om hva som eventuelt er på spill, og i denne oppgaven 

vektlegger jeg sjangerutøvelsen for å nærme meg tematikken. I det følgende vil jeg klargjøre 

hvilken forståelse av sjanger som ligger til grunn for oppgaven og legge fram 

leksikonsjangerens kjennetegn med vekt på nykommeren i klassen: Wikipedia-artikkelen. 

3.1 Sjangere: Sosiale handlinger 
I den moderne retoriske tradisjonen er det vanlig å anse sjangre som konvensjonaliserte 

kommunikative mønstre for gjentatte sosiale handlinger, i tråd med synet Carolyn Miller 

presenter i artikkelen «Genre as social action» (2001 [1984]). Det vil si at man som sosial 

aktør benytter seg av ulike sjangre (skriftlig eller muntlig) ut fra hvilken sosial handling man 

ønsker å gjennomføre. Eller man kan si det motsatt: Sjangerne springer ut fra ulike 

gjentakende sosiale handlinger. Disse ulike formene for sjangre og sosiale handlinger er 

sosialt og kulturelt betinget, og vil være i konstant endring etterhvert som kulturen forandrer 

seg.6 For å konkretisere sjanger ytterligere kan vi se til John Swales (parafrasert i Bhatia, 

1993) som Svenningsen (2007:26) påpeker bygger videre på Millers innsikt og gir oss denne 

definisjonen:  

Genre […] is a recognizable communicative event characterized by a set of 
communicative purpose(s) identified and mutually understood by the members of the 
[discourse community] in which it regularly occurs. Most often it is highly structured 
and conventionalized […]. (Bhatia, 1993:13) 

Vi ser dermed at sjangre er noe medlemmene innenfor et diskursfellesskap, i vid forstand en 

kultur, kan kjenne igjen og dra nytte av for å effektivisere kommunikasjonen seg imellom. I 

                                                
6 Dette står dermed i motsetning til et formalistisk syn på sjanger som noen på forhånd gitte kategorier med 
tilhørende kriterier. 



 14 

tillegg ser vi at sjangre ofte er strukturerende, slik at man gjennom kjennskap til sjangeren vet 

noe om rekkefølgen på og mengden informasjon man skal inkludere for å gjøre seg forstått. 

Sjangre fungerer altså tosidig: Både som en hjelp for en avsender som vil oppnå et 

kommunikativt mål, og som en forventningshorisont som aktiveres hos mottakeren og hjelper 

mottakeren med å eliminere irrelevante forståelser og vektlegge relevant informasjon. 

Når vi leser en artikkel på Wikipedia, vil de forventingene vi har til en leksikonartikkel, spille 

inn på hvordan artikkelen framstår for oss. Som Berge og Ledin påpeker: 

Pragmatiskt sett är en genre en instans som kodar kontextuella förväntningar. När vi 
uppfattar en text som tillhörande en viss genre blir en hel del av meningsskapandet 
förutsägbart. (Berge & Ledin, 2001:6) 

Dersom vi oppfatter en tekst som tilhørende en viss sjanger, møter vi altså denne med et sett 

med forventninger til form og innhold. Ikke bare hjelper sjangeren oss til å forstå hvilken 

sosial handling avsender forsøker å oppnå, den vil også ligge rundt og i teksten som en 

referanseramme vi vurderer teksten opp mot: 

Sjangeren ligger alltid som en ramme av muligheter og begrensninger for 
kommunikativ handling. Dermed er en ytring aldri akseptabel eller uakseptabel, 
velformet eller ikke velformet i seg selv, men bare i forhold til den sjangeren den 
tilhører. (Svennevig, 2009:248) 

Dersom mottaker ikke synes avsender forholder seg til sjangerforventningene på en relevant 

måte, risikerer avsender at ytringen blir vurdert som dårlig eller irrelevant – eller i ytterste 

konsekvens ikke akseptert som et forsøk på sjangeren i det hele tatt. Svennevig skiller her 

mellom konstitutive og regulative sjangerkonvensjoner, hvor førstnevnte er de elementene 

som er nødvendige for å kvalifisere som en sjanger, mens de andre «stiller kvalitetskrav til 

teksten innenfor en gitt sjanger» (Svennevig, 2009:248). I analysene av Wikipedia-artiklene 

er det særlig de regulative sjangerkonvensjonene vi kommer til å forholde oss til, og vi skal se 

at å oppfylle disse er avgjørende for avsenders etos (se 3.6.1). Hvilke kvalitetskrav og 

sjangerforventninger man møter en Wikipedia-artikkel med, er nettopp det vi skal se nærmere 

på nå. Da kommer vi ikke utenom leksikonsjangeren i sin helhet. 
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3.2 Leksikon og Wikipedia: Fra Diderot til digital 
dugnad 

Wikipedia skriver seg inn i en leksikontradisjon. Dette ser vi uttrykt helt eksplisitt i 

Wikipedias regler og retningslinjer: «Wikipedia er en encyklopedi. Vi skal holde oss innenfor 

rammene av et leksikon, og ikke mer.» (Wikipedia, 2016r) Også i Wikipedias fem søyler kan 

vi lese: «Wikipedia er en encyklopedi som behandler emner fra generelle encyklopedier, 

spesialiserte encyklopedier, leksika og almanakker.» (Wikipedia, 2016k) Videre følger også 

en negativ definisjon av hva Wikipedia ikke er: «Wikipedia er ikke en ordbok, en 

propagandamaskin, en avis, en markedsplass, et annonsemarked, en bedriftskatalog, et 

eksperiment i anarki eller demokrati eller en samling lenker (hverken interne eller eksterne).» 

Leksikonsjangeren slik vi kjenner den, springer ut fra en ambisjon om «å samle all verdens 

kunnskap og dele den med andre.» (Jordheim, 2012:10) Dermed er den også et klart eksempel 

på sakprosa, «tekster som adressaten har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om 

virkeligheten.» (Tønnesson, 2012:34) Selve ordet leksikon kommer fra gresk lexikón, og 

betyr «(bok) som har med ord å gjøre» (de Caprona, 2013:628). Wikipedia bruker termen 

encyklopedi om sitt oppslagsverk. Dette ordet har blitt brukt synonymt med leksikon, og er en 

latinsk avledning av greske enkúklios paideia og kan oversettes med «opplæring som omfatter 

hele kretsen av vitenskaper» (de Caprona, 2013:618), eller «kunnskap eller dannelse i ring» 

(Bratteteig & Maurseth, 2012:18). De to termene forteller oss sammen at leksikon både 

handler om kunnskap koblet sammen i et system, og at dette er uløselig knyttet til språket. 

Tradisjonen for leksikon i den vestlige kultur strekker seg helt tilbake til det første århundret i 

vår tidsregning, med Plinius d. e.’s Naturalis historia (Berg, Berg, Bjordal, & Jordheim, 

2012:28), men den moderne leksikontradisjonens startskudd tilskrives gjerne Diderot og de 

franske encyklopedistenes store franske encyklopedi fra midten av 1700-tallet (Berg mfl., 

2012:66). Deres ambisjon var å samle all verdens kunnskap. Mens leksikon tidligere kun 

hadde inneholdt visse former for det som ble ansett som høyverdig kunnskap, som teologi, 

kjemi og økonomi, sidestilte de franske encyklopedistene praktisk og teknologisk kunnskap 

med de allerede eksisterende kunnskapsfeltene. Dette var inspirert av den tidligere filosofen 

og vitenskapsmannen Francis Bacon, og representerte «et fremtidsrettet kunnskapsbegrep, en 

kunnskap som hele tiden strebet mot nye oppdagelser, innsikter, teknologiske og praktiske 

løsninger. Dette kunnskapsbegrepet ligger til grunn for hele den moderne 

leksikontradisjonen» (Jordheim, 2012:12). 
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Ønsket om å samle all verdens kunnskap ser vi også som bærende for Wikipedias 

utgangspunkt. Grunnleggeren Jimmy Wales har uttalt «Imagine a world in which every single 

person is given free access to the sum of all human knowledge. That's what we're doing.» 

(Lih, 2009:xv) På retningslinjene for den norske Wikipedia kan man lese det uttalte målet: 

«Vårt mål med Wikipedia er å skape en fri encyklopedi. Den største encyklopedi i historien 

både i bredden og i dybden. Vi ønsker også at Wikipedia blir en ressurs man kan stole på.» 

(Wikipedia, 2016r) Målet om å bli størst i historien er ambisiøst, men premissene for 

kunnskapsformidlingen er også en helt annen i dag: Mens leksikon inntil nylig (også for oss 

født i 1991, året internett ble åpent for alle) var ensbetydende med en eller som regel flere 

relativt tettskrevne bøker, er internett nå i ferd med å utkonkurrere papirleksikonet for godt7. I 

tillegg har Wikipedia en radikal form for tilblivelse for et leksikon: redaktørene og 

fagskribentene er forlatt, og hvem som helst kan være med å bidra. Denne formen for 

kunnskapsdugnad er muliggjort gjennom internetts utbredelse og wiki-teknologi: teknologi 

for internettsider som sporer brukernes endringer og gjør det enkelt å foreta disse uten å 

kjenne til datakodingsspråk (Jemielniak, 2014:10).  

Denne åpenheten byr på både muligheter og utfordringer. For eksempel betyr ikke det at 

hvem som helst kan bidra, at alle faktisk bidrar – en tematikk som danner bakgrunnen for 

denne oppgaven (jf. kapittel 1 og 4). Samtidig setter det troverdigheten til leksikonet på spill: 

Tilliten leksikonsjangeren har bygget opp til at det som står der er «riktig, sant, etterrettelig, 

upartisk og nøytralt» (Jordheim, 2012:17) er ikke lenger sikret gjennom fagredaksjoner og 

redaktører. For å kompensere for dette opererer Wikipedia med et strengt objektivitetskrav til 

artiklene sine: «Wikipedias grunnpolitikk er at alle artikler skal ha et objektivt ståsted.» 

(Wikipedia, 2016p) Dette kommer vi tilbake til i 3.7. 

Mange har vært skeptiske til Wikipedias videreutvikling av leksikonsjangeren (Berg mfl., 

2012:268). Tross skepsisen har Wikipedias omfang og bruk vært betydelig siden leksikonets 

oppstart i 2001. Nettleksikonet som helhet inneholder over 26 millioner artikler (Maher, 

2016) og er verdens 5. mest besøkte og Norges 6. mest besøkte nettside (Alexa, 2016a, 

2016b). Wikipedia har dermed vokst til å bli en av dagens mest betydningsfulle 

kunnskapskilder. Dette ser vi ikke bare gjennom at nettstedet har høy trafikk. For eksempel 

                                                
7 Se for eksempel: https://www.theguardian.com/books/2012/mar/13/encyclopedia-britannica-halts-print-
publication. 
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brukes Wikipedia som en kilde innen journalistikken8. Om dette er et tegn på en utbredt tro på 

at Wikipedia faktisk er en kilde til god og sikker kunnskap, eller et resultat av behov for rask 

tilgang på informasjon, kan vi selvfølgelig ikke avgjøre. Også skoleelever bruker Wikipedia 

som kilde i sine oppgaver, og Blikstad-Balas, som har undersøkt dette blant norske elever, 

konkluderer med at «[o]ne of the main findings is that students gladly use Wikipedia, as they 

consider it suitable for the vast amount of informal tasks that they are required to complete at 

school.» (Blikstad-Balas, 2013:50) I tillegg er det vanskelig å styre unna Wikipedia i en 

normal internetthverdag. I vanlige søk på Google har Wikipedia-artikler en tendens til å havne 

langt oppe på trefflisten. Dette kan særlig forklares med at en av Googles innstillinger for 

sortering av søk er hvor mange lenker som fører til en nettside. Wikipedias utstrakte bruk av 

internlenking er dermed med på å øke synligheten i verdens mest brukte søkemotor (Rainie & 

Tancer, 2007). I tillegg har Google den senere tiden i større grad integrert treff i Wikipedia 

som en del av søkeresultatene, slik vi kan se på skjermdumpen under: 

 

Figur 2 Skjermdump av Google-søk på «polyfoni». Forklaring hentet fra Wikipedia kommer i egen rute over 
trefflisten, hvor for øvrig Wikipedia-artikkelen også ligger som første treff.	

                                                
8 Søk på Atekst med søkestrengen (kilde* AND wikipedia*) innenfor norsk rikspresse på papir viser mellom 650 
og 850 treff per år siden 2008.  
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Kunnskap hentet fra Wikipedia opptrer dermed i mange kanaler, og Wikipedias plass som 

kunnskapskilde bør ikke undervurderes. 

3.3 Wikipedias rolle som leksikon 
For å identifisere hvilken rolle Wikipedia har som leksikon, vil jeg se til Petter Henriksens 

artikkel «Encyklopediens rolle i samfunnet, og rollens betydning for encyklopediens 

utforming» (1994). Artikkelen er fra 1994, og nettleksikonet slik vi kjenner det i dag, var på 

den tiden kun in spe. Allikevel presenterer Henriksen et nyttig rammeverk for å gripe fatt i 

leksikons rolle i samfunnet, og hvordan den intenderte rollen spiller inn på leksikonets 

innhold, språk og organisering. 

Henriksen klassifiserer encyklopedier i tre grupper. Type A tar på seg rollen som «nasjonens 

eller ideologiens nedtegner» (1994:64) og formidler bevisst en nasjonal eller ideologisk 

identitet. Leksikontypen er normativ og redaktøren velger ut artikler etter hva som anses å 

være betydningsfullt for generasjonen eller ideologien, presentert gjennom et høyverdig 

språk. 

Type B-leksikon har rollen som «fagmiljøenes talerør» og skal fungere som et forum for 

eksperter innenfor ulike felt. Fagtradisjonene tas med inn i leksikonet, og artikkelforfatterne 

vil i større grad resonnere åpent og vegre seg for å komme med for bastante svar der det 

finnes uenighet på feltet. Man vil vise til kilder for å bygge oppunder og presentere 

divergerende syn. Fagets begrepsbruk vil komme til syne i språket, som sikter mot presisjon 

heller enn generelle vendinger. 

Type C-leksikon tar rollen som «formidler av informasjon til allmennheten» og er nok den 

typen de fleste kjenner fra de ulike konversasjonsleksikonene. Typen kjennetegnes av en 

pragmatisk holdning både i utvalg av oppslagsord og i artikkelinnholdet. Bruksnytte og 

kjenthet blant de antatte leksikonleserne er viktigere en betydning for nasjonen eller et 

bestemt fagfelt. Språket søker å være pedagogisk og utformingen forsøker å legge til rette for 

at brukeren enkelt skal finne fram til rett oppslag gjennom desentralisering: Heller mange 

korte artikler om konkrete oppslagsord enn færre mer overordnede artikler. I tillegg lettes 

lesingen av artiklene gjennom en klar struktur presentert gjennom ikke-partikulære 

undertitler, altså overskrifter som ikke forutsetter kjennskap til artikkelens emne. 

Når jeg nå skal plassere Wikipedia i dette rammeverket, vil jeg argumentere for at Wikipedia 

forsøker å forene B- og C-typen, men motsetter seg å være A-typen. For å begynne med C-
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typen: Ambisjonen om å nå allmennheten ligger som et fundament i Wikipedias oppbygning 

og tilblivelse. Dette ser vi i uttalelsen fra Wikipedias grunnlegger Jimmy Wales (2005): 

«Wikipedia is first and foremost an effort to create and distribute a free encyclopedia of the 

highest possible quality to every single person on the planet in their own language.» 

Organiseringen av innholdet i hver enkelt artikkel tar også sikte på å være pedagogisk og 

tilgjengeliggjørende: Kriteriene for hvordan en utmerket Wikipedia-artikkel skal være 

forteller oss at de skal være skrevet med «et feilfritt språk, med god flyt» og ha «god[e] 

introduksjon[er]» (Wikipedia, 2016n). I tillegg har artiklene innholdsfortegnelse, undertitler 

og lenker underveis i teksten som kan være med på å tilgjengeliggjøre innholdet og lette 

lesingen. I tillegg kan Wikipedia sies å ha en desentralisert struktur, med oppslagsord for både 

over- og undertemaer. 

Wikipedia utvider også brukerperspektivet i C-kategorien ved at brukerne selv kan opprette 

artikler, og dermed legge til artikler dersom man søker på noe det ikke allerede finnes et 

oppslag om. Dette viderefører C-typens pragmatiske og kjenthetsbaserte form for 

artikkeltilfang; artikler opprettes (potensielt) etter hvert som allmenheten spør etter dem. 

Brukervennligheten er også gjort mange ganger lettere med søkefunksjonen, i tillegg til at de 

fleste av artiklene inneholder en rekke internlenker i den løpende teksten (3.5.4). Slike 

henvisninger markerer ikke i seg selv noe nytt for leksikon, men hyperlenken gjør funksjonen 

mer effektiv. 

At Wikipedia også har elementer fra B-typen, henger i stor grad sammen med 

objektivitetskravet Wikipedia stiller til leksikoninnholdet i Wikipedias fem søyler: 

Wikipedia har en nøytral synsvinkel, som innebærer at vi streber etter artikler som 
ikke forfekter ett enkelt standpunkt. Dette krever av og til at man presenterer mange 
synspunkter, og ikke presenterer noen av disse som «sannhet». Dette betyr at man skal 
sitere verifiserbare autoritative kilder i størst mulig grad, spesielt på kontroversielle 
områder. (Wikipedia, 2016k) (min utheving) 

Vi ser at presentasjon av divergerende syn og nøyaktig kildehenvisning er viktig, slik også 

Henriksen beskriver B-typen. Objektivitetskravet skal diskuteres utførlig senere (3.7), men så 

langt kan vi fastslå at mye av Wikipedias troverdighet (etos, se 3.6.1) hviler på dette punktet i 

fravær av redaksjon og faglig ekspertise på avsendersiden. Denne siden ved B-leksikonet er 

dermed essensiell for Wikipedia. Imidlertid skiller Wikipedia seg fra B-typen på 

forfattersiden: Alle kan skrive, ikke bare fagpersoner. Det er i tillegg lite som tyder på at 

Wikipedia fungerer som et forum for ulike fagmiljøer. For eksempel har tidsskriftet Vox 
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Publica hatt en egen artikkelserie der de etterlyser at akademikere må bruke Wikipedia som 

publiseringskanal (Nærland, 2008).  

Objektivitetskravet er også hovedgrunnen til at Wikipedia-motsetter seg å være et A-leksikon. 

Den normgivende redaktøren i A-leksikonets egenart kan ikke forenes med et krav om å være 

objektiv. I tillegg vil den demokratiske tanken om at alle kan bidra, kunne åpne for et 

mangefasettert mangfold av artikler og perspektiver som ikke kan forenes med en autorativ 

overordnet tilnærming der kun høydepunktene velges ut som verdige for leksikon. 

Vi kan oppsummere med å si at Wikipedia viderefører grunnprinsippet fra B-leksikon med 

både formen og ambisjonen (å nå allmennheten) til C-leksikon. Sett i lys av Wikipedias 

popularitet kan vi gi Henriksen rett, når han i 1994 tillegger C-rollen en viktighet og antar en 

økende relevans etter hvert som informasjonssamfunnet vokser: «Samfunnet trenger akutt at 

noen utfører oppgaven med å organisere og tilgjengeliggjøre informasjon. Her har vi en viktig 

rolle for [C-]encyklopedien.» (1994:66) 

3.4 Wikipedia-sjangeren: Konstitutive trekk 
Hva er det som gjør at vi kjenner igjen en leksikonartikkel som nettopp en leksikonartikkel? 

Hvilke er de konstitutive og hva er de regulative sjangerkonvensjonene? Svennevig kobler de 

konstitutive sjangerkonvensjonene til språkhandlinger. Språkhandlingsteorien dreier seg om 

hvordan vi bruker språket til å gjøre handlinger, og forholder seg dermed til Hallidays 

mellompersonlige metafunksjon (jf. 2.4.1.2). Svennevig (2009:61–64) gjengir Searles 

inndeling i fem språkhandlinger: 

- Konstativer: Representerer saksforhold om virkeligheten.  

- Direktiver: Oppfordrer mottaker til å foreta seg noe. 

- Kommisiver: Avsender forplikter seg til en framtidig handling. 

- Ekspressiver: Avsender uttrykker en psykologisk tilstand. 

- Kvalifiseringer: Virkeligheten endres gjennom språkhandlingen. 

For leksikonsjangeren er det den første og den siste av disse som er mest relevante. 

Konstativene formuleres gjerne i utsagnssetninger og formidler noe om verden. En 

leksikonartikkel er ment å formidle et lite utsnitt av virkeligheten og beskrive denne for 

mottakeren. På den måten kan vi si at leksikonartikkelen overordnet er en konstativ. 
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Om kvalifiseringen skriver Svennevig at denne ofte krever en institusjonell ramme. For 

eksempel skaper dommeren en ny virkelighet gjennom å dømme noen skyldige og ilegge 

straff, men dette skjer nettopp i kraft av at avsender er en dommer som opererer innenfor 

rettsinstansene. Samtidig er definisjoner av ord en undergruppe av kvalifiseringene: «Å 

definere et ord er ikke å si noe om virkeligheten, men å fastsette hva ordet skal brukes om.» 

(Svennevig, 2009:64) Leksikonartikler inneholder alltid et oppslagsord med en tilhørende 

forklaring, og vil dermed bære i seg et forsøk på å kvalifisere ordet til å forstås på en bestemt 

måte. Rollen Henriksen beskriver for A-leksikon, vil innebære at leksikonartiklene i stor grad 

vil anta form som kvalifiseringer gjennom den normgivende ambisjonen:	

Nasjonalencyklopedien spiller rollen som nasjonal hukommelse.  

I forlengelsen av dette kan en nasjonalencyklopedi - på samme måte som en nasjonal 
ordbok - brukes til å dokumentere de offisielle standpunkter og former, som 
normgiver. (Henriksen, 1994:64)  

Den kvalifiserende funksjonen for A-leksikonet understrekes ytterligere av de institusjonelle 

rammene med en fagredaksjon og et ofte tungtveiende forlag på utgiversiden som styrker 

kvalifiseringens autoritet. 

Wikipedia derimot kan sies å motsette seg at artiklene skal fungere som kvalifiseringer. 

Wikipedias mål om å gjengi all verdens kunnskap gjennom en objektiv framstilling som ikke 

tar stilling, bærer også i seg en ambisjon om at artiklene skal fungere som en konstativ: 

«Ifølge disse og disse kildene, er det denne informasjonen som eksisterer om dette 

fenomenet.» Samtidig inneholder Wikipedias artikler definisjoner, og de velger å trekke fram 

noe framfor noe annet både i oppslagsord og innhold. På den måten kan Wikipedia sies å 

være med på å kvalifisere hva som er kunnskap, og hvordan virkeligheten skal forstås, som 

for eksempel at «å bygge, kjøre og modifisere radiostyrte biler er en hobby for mange 

entusiaster i alle aldre». Artiklene kan altså inneholde elementer av kvalifiseringer, og 

hvorvidt de er dette, vil henge sammen med hvilken autoritet Wikipedia til enhver tid har som 

nettleksikon. Men ettersom målet er å gjengi ukontroversiell og udiskutabel kunnskap, er ikke 

kvalifiseringen målet på samme måte som i de ideologiske A-leksikonene. Med andre ord: 

Andre med faglig autoritet måtte først kvalifisere Pluto som en dvergplanet før Wikipedia 

kunne skrive (gjennom en konstativ) at den er det. 

Så langt har vi dermed kommet fram til at sjangerkonvensjonene som konstituerer 

leksikonsjangeren involverer et språklig innhold – et oppslagsord med tilhørende elaborering 
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av oppslagsordets mening i kulturen – og en eller to bestemte språkhandlinger. For at videre 

skal akseptere en tekst som et leksikonoppslag i Wikipedia-sjangeren, må denne i tillegg 

inneholde noe som «avslører» at artikkelen er fra Wikipedia og ikke et annet leksikon. Som 

regel vil dette ligge i artikkelens kotekst, som at man finner artikkelen på Wikipedias nettsider 

eller fordi man kjenner igjen logoen, oppsettet eller internettadressen i en printet tekst. 

Konstitutive sjangertrekk for en Wikipedia-artikkel 

Språkhandling:  Konstativ med innslag av kvalifisering. 

Språklig realisering:  Oppslagsord med tilhørende forklaring. 

Visuelle kjennetegn: Wikipedia-signatur 

Tabell 3 Konstitutive sjangertrekk for en Wikipedia-artikkel 

 
3.5 Regulative sjangertrekk ved Wikipedia-artikler 
Flere steder på Wikipedia kan vi lese at artiklene skal være encyklopediske i stilen. Dersom en 

artikkel er skrevet på en måte som avviker fra idealet, vil den ofte være merket med et banner 

som opplyser om at artikkelen er «uencyklopedisk». Noen ganger er det spesifisert hva som er 

problemet, andre ganger henvises det til Wikipedias stilmanual. Banneret kan vise både 

formatering og oppsett, så vel som innhold og språk. Wikipedias stilmanual forteller en del 

konkret om hvordan artiklene skal utformes, mens noen ganger er det brukernes fornemmelse 

av brudd på leksikonsjangeren som medfører anmerkningen. I brukerdiskusjoner bak artiklene 

ser vi også at begrepet encyklopedisk/uencyklopedisk brukes for å påpeke at artiklene ikke er 

i tråd med sjangerforventningene9. Begrepsbruken viser at man har noen tydelige 

forestillinger om hvordan en leksikonartikkel skal være utformet, som vel så mye er kulturelt 

formet, som formet av Wikipedias egne krav. For å identifisere sjangerkravene på Wikipedia 

må vi derfor både ta hensyn til de klart definerte retningslinjene som eksisterer for 

skribentene. For bokmålsversjonen gjelder egne retningslinjer, som i mange tilfeller har 

hentet inspirasjon fra den engelskspråklige Wikipedia. Samtidig spiller mer generelle 

forestillinger om leksikonsjangeren inn. I denne sammenheng vil jeg skjele til Store norske 

leksikons forfattermanual som et naturlig referansepunkt. 

                                                
9 Se for eksempel https://no.wikipedia.org/wiki/Diskusjon:Klimaskepsis 
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3.5.1 Innhold 

Innholdet på Wikipedia er strukturert etter ulike oppslagsord som får danne emner for artikler. 

Oppslagsordene er (i det minste i teorien) emner som anses som en del av etablert og allmenn 

kunnskap. Hva inneholder så disse artiklene av informasjon om oppslagsordet? Dette vil 

variere fra tema til tema, og arte seg likere for noen typer tema enn andre. Dette kan man se 

uttrykt i Wikipedias stilmanual, som har standardoppsett for artikler om for eksempel 

kunstnere, kommuner og utmerkelser (Wikipedia, 2016t). Allikevel vil vi innholdsmessig 

kunne peke på noen fellestrekk for alle. Alle artikler kan ventes å inneholde en beskrivelse av 

hva fenomenet som er tema for artikkelen er, eller snarere blir forstått som. I analysene av 

hobbyartiklene vil vi se at dette ofte knytter seg tett til hvilken kulturell forståelse som legges 

til grunn. I tillegg forventer vi informasjon om hva som gjør emnet «leksikonverdig». For å ha 

leksikonrelevans, må emnet ha en relevans i kulturen enten nasjonalt eller internasjonalt 

(Store norske leksikon, u.å.-b). Dette kan henge tett sammen med de førstnevnte 

beskrivelsene av hva fenomenet er. Ofte vil den kulturelle relevansen komme til syne 

gjennom en historisk redegjørelse for fenomenet som omtales10, at det nevnes noe om grad av 

aktualitet, utbredelse, oppkomst eller liknende11. Noen ganger kan nok leksikonrelevansen 

være noe underforstått. For eksempel står naturvitenskapene høyt i kurs i vår kultur, og 

dermed kan artikler innenfor dette feltet kun inneholde beskrivelser av hva noe er, uten videre 

kontekstualisering12. 

Wikipedias tilblivelsesform virker også inn på våre forventninger til og den faktiske 

utformingen av innholdet. For det første formes Wikipedia av hva leserne søker på og 

etterspør, og dermed vil også innholdet kunne preges av hva som er populært i samfunnet til 

en hver tid. Og til forskjell fra tidligere papirleksikon har ikke Wikipedia noen 

plassbegrensning. Dette gir nye muligheter til detaljrikdom, men følges allikevel av et 

relevanskriterium foreskrevet av sjangeren. Wikipedia er ikke «en tilfeldig samling av 

informasjon» (Wikipedia, 2016l), informasjonen må kunne vise til å være av allmenn 

interesse. Vi ser allikevel at artikler som har blitt kåret til utmerkede artikler, ofte er relativt 

                                                
10 At dette er en vanlig forventning, ser vi også uttrykt på en side om artikkelutvikling på Wikipedia: «For mange 
emner, er en historieseksjon meget passende, som viser hvordan tenkning om konseptet har utviklet seg over 
tid.» https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Artikkelutvikling 
11 Se også 3.6.3, hvor ulike topoi for en Wikipedia-artikkel om en hobby listes opp. 
12 For eksempel artikkelen om blad https://no.wikipedia.org/wiki/Blad og om stengel 
https://no.wikipedia.org/wiki/Stengel 
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omfattende13. 

Med internett har det også kommet nye forventninger til artikkelinnholdets grad og hyppighet 

av oppdatering (Jordheim, 2012:12). Denne forventningen har alltid vært der: 

Digitale, nettbaserte leksika representerer med andre ord ikke noe kvalitativt nytt, men 
bare et siste forsøk på å finne en løsning på det som er den moderne 
encyklopedisjangerens iboende paradoks: Den skal formidle en kunnskap som – idet 
den bidrar til samfunnsendring og fremskritt – gjør seg selv utdatert og overflødig. 
[…] Målet, eller iallfall selve grenseverdien, er leksikonet som nyhetsmedium: Et 
’leksikon live’, der det komplekse samspillet av tider, fortid, nåtid og fremtid som 
Diderot beskriver, er redusert til et oppdateringens nå […]. (Fagerjord & Jordheim, 
2012:81)  

Wikipedia kan synes å representere den løsningen man har kommet opp med så langt som i 

størst grad nærmer seg et «leksikon live». Allikevel framhever Fagerjord og Jordheim 

(2012:87) at kravet til å referere til andre kilder viser at et helt live leksikon heller ikke er 

ønskelig fra Wikipedias side. Kunnskapen om et fenomen er ikke «etablert» idet noe nytt 

skjer i verden, og øyeblikkelig oppdatering vil endre leksikonsjangerens essens. Redaktør for 

Store norske leksikon Andreas Tjernshaugen (2015) betoner forskjellen mellom leksikon og 

nyheter slik: «Leksikonartikkelen er en mer sindig sjanger enn nyhetssaken, og har mye 

lengre holdbarhet.» Langsomheten er det som kjennetegner sjangeren, men noe av denne er i 

ferd med å forsvinne på Wikipedia. Store nyhetssaker har vist seg å få egne artikler samme 

dag, med løpende oppdateringer14. Kravet til kildehenvisninger er altså det som holder 

Wikipedia fra muligheten til å bli en løpende nyhetsoppdatering. Kildehenvisninger er også 

en forventet innholdskomponent i Wikipedia-sjangeren. 

Wikipedia har også retningslinjer for en del innhold som ikke hører hjemme der (Wikipedia, 

2016l): artikler som kun er en ordboksdefinisjon av et ord, original forskning, reklame og 

annonsering for bedrifter og enkeltpersoner, brukerveiledninger, reiseguider, minneord, 

nyhetsrapporter, slektshistorie (annet enn for kjente personer) og underholdningsguider 

trekkes fram som innhold som ikke skal inngå på Wikipedia. 

3.5.2 Språk 

Vi forventer at språket i et leksikon følger rettskrivingsnormene som til en hver tid gjelder. 

Wikipedia følger disse slik de er normert fra Språkrådet, og innenfor dette gis det rom for ulik 

                                                
13 Se https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Utmerkede_artikler 
14 Fagerjord og Jordheim (2012:87) viser til skolemassakeren på West Virginia Tech i 2007 som eksempel, og 
Godal (2015) skriver på SNLs blogg om Wikipedias kontinuerlige oppdatering under Paris-terroren i 2015. 
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realisering av språknormene: «Det er i utgangspunktet opp til førsteforfatter å velge 

skriveform. Det er derfor normalt ikke tillatt å endre på språket i artikler, f.eks. fra moderat til 

radikalt bokmål.» (Wikipedia, 2012) 

Utover dette skal artikler på Wikipedia være skrevet i en «encyklopedisk stil» (Wikipedia, 

2016j). I SNLs forfatterveiledning kan vi lese at dette innebærer at en artikkel i tråd med 

leksikonsjangeren «beskriver, ikke forteller», er «eksplisitt, presis og forteller det essensielle 

om temaet», er «forsiktig med litterære virkemidler og uten klisjeer», er «analytisk, ikke 

oppramsende», ikke er «personlig» og «bruker et aktivt språk som er enkelt, klart og 

pedagogisk» og «forklarer fagbegrepene som blir brukt». Dette oppsummerer også mye av 

instruksjonene Wikipedia gir om skriving av sine egne artikler, som vektlegger «en formell, 

upersonlig tone» og at det «skrives med distanse til stoffet den handler om.» (Wikipedia, 

2016m) 

Vi ser at mange av stilkravene over henger sammen med kravet om objektiv framstilling (se 

3.7). En viktig følge av den objektive formidlingen er at artiklene skal være beskrivende, ikke 

argumenterende, for å opprettholde det upersonlige og objektive. Her kan vi trekke inn 

begrepet om teksttyper, som beskriver forholdet mellom enkeltdeler i en tekst (Seljeseth, 

2013:33). Vi deler gjerne inn i fire teksttyper: deskriptiv, eksplikativ, argumentativ og 

narrativ, og vi identifiserer teksttypen ved å se på hvilke koblinger – konneksjonstyper – vi 

har mellom setningene. Disse kan stå der eksplisitt eller forstås implisitt. Ida Seljeseth 

(2013:34) har ordnet teksttypene i en oversiktlig tabell: 

Teksttype  Konneksjonstype  Eksempel  

Deskriptiv  Additiv  Og  

Eksplikativ  Implikativ  Derfor/fordi  

Argumentativ  Kontrastiv  Men  

Narrativ  Temporal  Før/etter  

Tabell 4 De fire teksttypene, basert på Kjell Lars Berges Tekstnormers diakroni (1990) 

I leksikon og på Wikipedia vil vi dermed i overveiende grad overordnet forvente å finne den 

deskriptive teksttypen, der setningene bygger på hverandre gjennom en additiv kobling 

(Svenningsen, 2007:97). I tillegg kan vi at forvente å finne eksplikativ, der for eksempel 

fagbegreper trenger ytterligere forklaring. Vi kan kanskje tenke oss at mange leksikonartikler 
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presupponerer eksplikativ, at man regner med at mottakeren skjønner hvorfor oppslaget står i 

leksikon og hva hver artikkel forklarer (gjennom et deskriptivt språk). Vi kan også tenke oss 

at vi kan finne narrativer i noen historiske utgreiinger knyttet til artikkelens tema. Derimot vil 

argumentativ teksttype bryte med forventningene om distansert og objektiv framleggelse. 

Utover teksttypen kan vi ut fra sjangerkravene forvente et presist språk som gir de nødvendige 

detaljene for at en bred og sammensatt lesergruppe kan forstå. 

3.5.3 Tekstlig organisering 

I tillegg til at det er en bestemt type innhold og en bestemt språklig stil vi forventer på 

Wikipedia, knytter det seg forventninger til rekkefølgen innholdet presenteres i og hvordan 

teksten struktureres. Artikler på Wikipedia over en viss lengde har først en innledning og 

deretter kapitler med underoverskrifter, som vi kan se i innholdsfortegnelse som alltid 

kommer under innledningen. Innledningen er særlig viktig. Den er det første (og kanskje 

eneste) leseren møter, og den setter konteksten emnet skal forstås innenfor. Likeledes er den 

første setningen den viktigste for hele artikkelen (Store norske leksikon, u. å.). Her forventer 

vi en presis og forståelig beskrivelse av hva som er artikkelens tema og hvilken kontekst dette 

forstås innenfor. Introduksjonsavsnittet som helhet forventer vi også at gir oversikten over 

hva artikkelen dreier seg om og hvorfor dette har fått en artikkel i leksikon. I tillegg bør 

introduksjonen kunne forstås av lesere som ikke er kjent med temaet fra før (Wikipedia, 

2016m). 

Videre beskriver SNLs forfatterveiledning (u.å.-b) et prinsipp for informasjonsutvikling som 

vi også forventer på Wikipedia: Den viktigste informasjonen presenteres først slik at alle kan 

forstå, mens detaljnivået og vanskelighetsgraden kan økes utover i artikkelen. SNL kaller 

dette for en omvendt pyramide-struktur, slik man også gjør innen journalistikken. Men mens 

det i journalistikken dreier seg om å fortelle det viktigste, og da ofte det nyeste, i saken først 

(Kjendsli, 2008:66), er det i leksikonteksten en bevegelse fra «det vesentlige og enkleste på 

toppen av teksten, til det mer spesialiserte og vanskelige mot bunnen av teksten» (Foss, 

2015:36). Dette er for å gjøre artiklene pedagogiske og tilgjengelige for alle. 

Artiklene avsluttes gjerne med ett eller flere av kapitlene «Se også», som henviser til andre 

Wikipedia-artikler med beslektet tema, «Referanse og fotnoter» som viser til kildene som er 

brukt og eventuelle fotnoter, «Litteratur» som viser til bøker om artikkelens tema, og 
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«Eksterne lenker» med henvisning til andre internettsider hvor man kan lese om temaet 

(Wikipedia, 2016q). 

Utover dette er hver artikkel som regel plassert i én eller flere kategorier. Disse kan man 

trykke på for å få oversikt over andre artikler eller kategorier som kan knyttes til artikkelens 

overordnede tema. Dette er for å koble artikkelens innhold til en større sammenheng, og er 

dermed med på å markere artikkelens kontekst, i tillegg til å være en måte å strukturere 

leksikonet som helhet. 

3.5.4 Multimodal utforming  

Utover den tekstlige organiseringen er også artiklene organisert romlig og multimodalt. 

Wikipedia har et fast oppsett for format, oppsett og fonter som beskrives i Wikipedias 

stilmanual (Wikipedia, 2016t). Etter å ha besøkt Wikipedia noen ganger, vil man raskt kjenne 

igjen den visuelle utformingen, med overskrifter med serifer, underoverskrifter i fet skrift uten 

serifer og de mange blå og rød lenkene i den løpende teksten. 

De blå lenkene underveis i den løpende teksten viser til andre Wikipedia-artikler, og jeg 

kommer derfor til å omtale disse som internlenker. Internlenkenes funksjon er å vise til sider 

som inneholder bakgrunnskunnskap for det som formidles ved at lenken fører til en artikkel 

om det ordet som står i teksten. Ikke alle ord skal ha en lenke selv om det finnes artikkel om 

ordene, «bare de mest relevante og poengterte» (Wikipedia, 2016r). Lenkene berører den 

mellompersonlige metafunksjonen (jf. 2.4.1.2): De forteller noe om hva avsender antar at 

mottaker vet fra før og hva mottaker trenger mer informasjon om. Internlenkene er med på å 

bygge opp bildet av leksikonet som et nettverk av kunnskap. I tillegg til å lenke til allerede 

eksisterende artikler, kan man også lenke til artikler som burde finnes. Dette markeres med en 

rød lenke, og fungerer som en oppfordring til å opprette artikkelen. 

I tillegg har mange artikler bilder og av og til annet medieinnhold. Mange artikler inneholder 

for eksempel en informasjonsboks øverst til høyre i artikkelen som presenterer 

nøkkelinformasjon, for eksempel areal, folketall, flagg, riksvåpen, nasjonalsang for avspilling 

og språk i en artikkel om et land. Når det gjelder bildebruk, plasseres et bilde som regel øverst 

til høyre på siden, med mindre artikkelen inneholder mange bilder, som da kan opptre i de 

avsnittene bildene er relevante for. Bildene har som regel en tilhørende bildetekst som knytter 

sammen artikkeltema og bilde. Bilder i artiklene kan være med på å gjøre artikkelens innhold 

mer tydelig, og Wikipedia påpeker selv at «[e]n artikkels kvalitet øker dramatisk når man får 
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bilder inn i den.» (Wikipedia, 2016q) Her viser SNLs forfatterveiledning en mer restriktiv 

holdning til bildebruk, og stiller krav til bildet funksjon: «Den overordnede regelen for 

bildebruk er at artikkelen må bli bedre av at bildet legges til. Bildet må være direkte relevant 

for artikkelinnholdet og bildet må tilføre noe nytt.» (Store norske leksikon, u.å.-a) Wikipedia 

har altså ikke et like strengt krav til bildebruk, i det minste ikke eksplisitt formulert, og har 

ikke spesifisert at bildet må tilføre noe nytt. Vi kan allikevel anta at leksikons 

relevanskriterier ligger underforstått, og at et bilde av strikkepinner i artikkelen om radiostyrte 

biler ikke ville blitt akseptert. Hvorvidt bildet har funksjon som en ren omskriving eller 

tilfører noe mer, vil ikke være avgjørende for om bildet har en plass i artikkelen. Det kan være 

utfordrende for Wikipedia-skribentene å finne gode bilder ettersom alt medieinnhold som 

brukes på Wikipedia må være lastet opp på Wikipedia Commons og ha fri lisens.  

3.5.5 Oppsummering av Wikipedias regulative sjangertrekk 

For å tydeliggjøre dette underkapittelets hovedpoenger har jeg laget tabellen under som en 

oppsummering av de regulative sjangertrekkene på Wikipedia: 

Innhold: - Hva fenomenet forstås som 
- Fenomenets plassering i og relevans for kulturen 

Informasjonsmengde: - Detaljert, men avpasset i samsvar med hva som oppfattes 
som relevant og viktig 

Sannhetskrav: - Etterstrebe objektiv framstilling: Innlemme divergerende 
syn på og oppfatninger av saken 

- Være oppdatert 
- Inneholde kildehenvisninger 

Språk: - Språk i samsvar med språkkonvensjonene 
- Overordnet deskriptiv teksttype 
- Presist og informativt, men forståelig for lesere uten 

kjennskap til temaet 
- Upersonlig og distansert 

Tekstlig organisering: - Innledning som presenterer den viktigste og mest 
grunnleggende informasjonen for lesere med ulik 
bakgrunn. Første setning presenterer hovedtrekkene ved 
fenomenet og setter det i en kontekst 

- Omvendt pyramide: Overordnet og viktigst informasjon 
først, detaljer lenger nede 

- Lange artikler er organisert med innholdsfortegnelse etter 
innledningen som viser til kapitlene i artikkelen 

- Er plassert i en eller flere kategorier 
Multimodal 

utforming: 

- Følge Wikipedias stilmanual med hensyn til format og 
skrifttyper 

- Relevante og informative bilder 
- Internlenker på nøkkelord i den løpende teksten 

Tabell 5 Oppsummering av regulative sjangertrekk ved Wikipedia-artikler 
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3.6 Retorikkens bevismidler og Wikipedia 
Retorikk omtales gjerne som kunsten å overbevise, noe som gjerne kan gi assosiasjoner til 

argumentasjon og resonnementer. Vi har akkurat slått fast at Wikipedia-artikler ifølge de 

regulative sjangernormene skal være deskriptive i sin framleggelsesform, ikke 

argumenterende. Dette betyr allikevel ikke at artikkelen ikke forsøker å overbevise leseren om 

at det som står der er en riktig representasjon av virkeligheten. De elementene i en tekst som 

er med på å overtale leseren, kalles i retorikken for bevismidler. Aristoteles skiller i Rhetorica 

mellom tekniske og ikke-tekniske bevismidler (Bakken, 2009:33). De ikke-tekniske 

bevismidlene omfatter «de fakta, kjensgjerninger og elementer som foreligger på forhånd», og 

som den som skriver artikkelen kan trekke på i sin framstilling (Kjeldsen, 2006:32). Dette er 

ikke en del av selve retorikken, men noe forfatteren kan benytte seg av på en måte som virker 

overbevisende. I en Wikipedia-artikkel vil dette i overveiende grad ligge i hvilke «autorative 

kilder» om artikkelens tema som finnes tilgjengelig. 

De tekniske bevismidlene er de formene for overbevisning som oppstår i selve teksten 

(Bakken, 2009:33). Her skiller Aristoteles mellom tre former: etos, patos og logos. Måten 

bevismidlene kan fungere overbevisende på i en Wikipedia-artikkel, vil også være tett knyttet 

til sjangerforventningene vi har. Disse forventningene legger føringer for hvordan artiklene 

kan benytte seg av de ulike bevismidlene for å overbevise. En oppfyllelse av 

sjangerforventningene vil i seg selv ha en overbevisende funksjon. For å tydeliggjøre hvordan 

overbevisningen kan foregå, skal vi nå ta for oss de tre tekniske bevismidlene og se dem i 

sammenheng med sjangerforventningene slik det her har blitt skissert. I analysene vil 

bevismidlene benyttes for å kunne vurdere artiklenes overbevisning. 

3.6.1 Etos 

Etos innebærer at avsender overbeviser gjennom sin karakter og troverdighet (Bakken, 

2009:33), eller slik Kjeldsen definerer det: «den oppfatningen en mottaker har av en avsender 

på et bestemt tidspunkt.» (Kjeldsen, 2006:119) Siden artikler på Wikipedia er skrevet av et 

kollektiv av anonyme og pseudonyme forfattere, er det ikke de konkrete personene som 

faktisk har skrevet som blir gjenstand for vår vurdering. Etosen vil måtte bygges innad i 

teksten og knyttes til hver artikkel, samtidig som hver artikkel vil være fundert i den etosen 

Wikipedia som nettleksikon til enhver tid måtte ha. 
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Aristoteles mener etos består av tre aspekter: arete, fronesis og eunoia (Mral, Gelang, & 

Bröms, 2016:37). Arete betegner avsenders dyd, gode karakter og moral, at avsender framstår 

slik at han eller hun «ikke kan mistenkes for å bedra eller villede oss.» (Bakken, 2009:34) 

Wikipedia som organisasjon kan kanskje sies å forsøke å bygge en slik form for etos gjennom 

å legge til rette for åpen og enkel spredning av kunnskap. Formidlingen av en arete i hver 

artikkel er vanskeligere å formidle, ettersom man normalt ikke vet hvem som har skrevet. 

Allikevel kan artikkelen formidle denne formen for etos gjennom kildehenvisninger til andre 

med autoritet og troverdighet innenfor det gitte området. 

Bakken (2009:34) og Kjeldsen (Kjeldsen, 2006:120) oversetter fronesis til å betegne 

forstandighet, og det innebærer at avsender oppfattes som kompetent og i stand til å ta gode 

avgjørelser. Flyvbjerg (2009 [2001]:72) oversetter ordet til kløkt og trekker fram det å besitte 

erfaringsbasert kunnskap som en viktig side ved fronesis. I en artikkel på Wikipedia vil 

fronesis kunne komme til syne på flere områder. En side ved dette er å vise kjennskap til 

sjangerkonvensjonene som gjelder, slik vi har beskrevet dem over, som at man språklig 

holder seg til den «encyklopediske stilen» Wikipedia foreskriver og viser en forståelse av hva 

som anses for relevant informasjon og relevant omfang. I tillegg vil fronesis komme til syne 

gjennom at avsender viser kjennskap til emnet. Her vil avsender igjen måtte vise til andre 

kilder, men allikevel vil evnen til å bruke informasjonen fra disse kildene og legge den fram i 

en språklig form som viser at avsender også behersker tematikken, være viktig. 

Eunoia betegner avsenders velvilje overfor mottakeren, og handler om at mottakeren må 

oppfatte avsenderen som velvillig innstilt. I Wikipedia-artikler kan dette komme til uttrykk i 

oppsett og layout: at avsenderen følger det gjengse oppsettet for artikkelen, gjør det lett å 

orientere seg i informasjonen med kapitler med forståelige overskrifter og internlenker i 

teksten der leseren kan trenge bakgrunnsinformasjon. I tillegg kan det å få laget noen 

forklarende og informative førstesetninger, å ha et forståelig språk uten for mange 

fremmedord og å følge den omvendte pyramide-strukturen være med på å hjelpe avsender 

gjennom teksten, og dermed bygge oppunder avsenders eunoia. Vi kan også trekke fram det å 

gi forslag til videre lesning og tydelige kildehenvisninger som sider ved eunoia. Tønnesson 

(2004:236) har kalt denne formen for etos for leserelskverdighet, noe som godt oppsummerer 

hvordan eunoia kommer til uttrykk. 

3.6.1.1 Avsender på Wikipedia  

Oppfatningen mottaker har av avsender, altså avsenders etos, virker inn på hvordan man 
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forholder seg til det avsender formidler (Kjeldsen, 2006:124). Vi kan dermed ikke overse hva 

det har å si at avsenderen for enhver Wikipedia-artikkel er et kollektiv av pseudonyme og 

anonyme skribenter. At Wikipedia har en kollektiv, ikke navngitt avsender, representerer i seg 

selv ikke noe nytt. Vi så i sjangerbeskrivelsen at Wikipedia-artikler er en form for funksjonell 

sakprosa. Dette innebærer at dette er «offentlig tilgjengelige tekster skrevet av private eller 

offentlige institusjoner eller av navngitte eller ikke navngitte privatpersoner.» (Tønnesson, 

2012:34) Videre skriver Tønnesson at i den funksjonelle sakprosaen er forfatterforståelsen 

kollektiv: «Forfatteren henvender seg som skribent på vegne av en institusjon til allmennheten 

eller andre institusjoner.» Heri ser vi at det å skrive funksjonell sakprosa, ofte ikke krever at 

man er navngitt, det er navnet på kollektivet – Wikipedia – som står som avsender.	 

Allikevel er det nytt at alle – eller «a bunch of nobodies» som førsteamanuensis i 

medievitenskap Andrew Lih (2009) uttrykker det – kan bidra i utformingen av et leksikon. I 

mye annen funksjonell sakprosa antar vi at de som har bidratt, på et eller annet vis har blitt 

gitt mandat til eller har (spesial)kompetansen til å utforme teksten, som at én eller flere 

jurister er satt til å utforme lovtekster eller at busselskapene selv kjenner til egne busstider, og 

dermed kan antas å ville formidle korrekt informasjon om disse i sine rutetabeller. Artikler på 

Wikipedia er skrevet av frivillige bidragsytere, og hver enkelt artikkel vil være et resultat av 

et samarbeid mellom flere av disse (med mindre artikkelen ikke blir redigert av andre enn 

artikkeloppretteren). Skribentene velger selv om de vil logge inn og skrive under oppgitt navn 

eller pseudonym, eller la være, og la endringene knyttes til IP-adresse. Artikler kan være 

resultater av mange eller få, små eller store redigeringer. 

Uavhengig av den faktiske historien bak en Wikipedia-artikkel om hvor mange som har 

bidratt og hvor små eller store endringer som er gjort, presenteres den som én artikkel for den 

gjengse Wikipedia-bruker. Hvem som har skrevet hva er ikke tydeliggjort i selve artikkelen, 

og dermed formidles teksten gjennom Wikipedias stemme – og ikke de enkelte 

bidragsyternes. Avsender vil derfor i denne oppgaven bli betraktet som den totale summen av 

alle som har bidratt med noe på artikkelen i samspill med normgiveren Wikipedia.org, 

ettersom både nasjonale og internasjonale retningslinjer legger føringer for artiklenes 

utforming. Avsender viser dermed ikke til en bestemt person, men er en tekstlig størrelse som 

skriver seg fram i teksten. Noen ganger kan denne avsenderen framstå helhetlig og 

avbalansert, andre ganger kan avsender gi motstridende og kontrastfylte signaler. Dette kan 

settes i sammenheng med Tønnessons (2001, 2002) begreper om teksters iboende 

flerstemmighet. Tønnesson bygger videre på litteraturforskeren Mikhail Bakhtin når han 
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hevder at de fleste tekster er flerstemmige, altså inneholder «mange stemmer og lag» 

(Tønnesson, 2002:17). Denne flerstemmigheten vil variere mellom å være homofon eller 

polyfon – eller befinne seg et sted midt i mellom. Metaforen er hentet fra musikkens verden. 

Homofoni vil si at tekstens ulike stemmer enten kan la én stemme få være den bærende 

melodistemmen, mens de andre akkompagnerer og på mange måter trekker i samme retning 

som denne. Polyfoni er derimot et musikalsk prinsipp der hver stemme har en selvstendig 

melodiføring. Flerstemmighet behøver ikke å bety at man ikke oppfatter teksten som en 

tekstlig helhet (eller det musikalske verket som et helhetlig verk), men er et bilde på hvordan 

en tekst på to ulike måter kan romme flere stemmer (Tønnesson, 2001:59). Samspillet mellom 

de ulike stemmene vil til sammen danne et bilde av avsender. 

Idéhistorikerne Anders Ruby og Brian Benjamin Hansen (2014) har utforsket implikasjonene 

av en kollektiv pseudonym forfatter, der det som ytres ikke kobles til den faktiske personen 

som utsier ytringen, men heller til den avsenderen som konstrueres i fellesskap. Deres 

beskrivelser av en kollektiv pseudonymitet kan være med på å belyse dynamikken for 

avsenderens tilblivelse i Wikipedias artikler. De skiller mellom en simpel pseudonymitet som 

oppstår når en forfatter velger et eller flere andre navn enn sitt eget, men hvor pennen som 

holdes fører tilbake til én og samme person, og en kollektiv pseudonymitet, hvor samme penn 

fører tilbake til mange ulike fysiske forfattere (Ruby & Hansen, 2014:13). Innad på 

Wikipedia-samfunnet opererer de ulike skribentene med den simple pseudonymiteten som 

Ruby og Hansen beskriver: Hver enkelt bruker er koblet til sitt pseudonym. Men utad 

fungerer Wikipedia slik de beskriver den kollektive pseudonymiteten: Skribentene tar opp 

Wikipedias penn, og skriver på vegne av en størrelse utenfor seg selv. Ruby og Hansen 

utforsker ved hjelp av disse begrepene mulighetene som ligger i kollektiv pseudonymitet i 

humaniora, som at man blir frigjort fra å skulle forsvare en tanke på vegne av seg selv og 

dermed kan tenke videre. Det å ta opp Wikipedia-pennen innebærer også en hel del 

begrensninger som ligger i retningslinjene og sjangerforventningene vi har sett over. Allikevel 

kan bildet med en felles penn holdt av mange ulike mennesker anskueliggjøre hvordan 

samarbeidet konstruerer en avsender som framtrer for leserne av Wikipedia. 

3.6.2 Patos 

Patos handler om å vekke følelser hos mottakeren for derigjennom å overbevise. Bakken 

(2009:39) påpeker at overtalelse alltid påvirkes av mottakers følelser: De bidrar til å holde på 

oppmerksomheten, de virker inn på menneskers vurderinger, de kan fungere som implisitte 
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premisser for argumenter og de kan motivere til handling. Aristoteles beskriver at man har to 

hovedstrategier for å vekke følelser: enten selv å vise at man er i den følelsen man ønsker å 

oppnå hos mottaker, eller å beskrive en situasjon der denne følelsen gjerne vekkes (Bakken, 

2009:42). Sjangerkonvensjonene på Wikipedia tillater ikke mye eksplisitt form for patos, og 

vi vil heller ikke se målet om å overbevise mottaker til handling som hovedmålet til en 

Wikipedia-artikkel. Patos’ hovedfunksjon på Wikipedia kan sies å være å holde på 

oppmerksomheten og etterlate leseren med en følelse av å ha tilfredsstilt et 

informasjonsbehov. En riktig god artikkel vil kunne vekke leserens interesse og etterlate 

denne med følelsen: «Dette var interessant!» 

3.6.3 Logos 

Logos er tett knyttet til saken, det som omtales (Kjeldsen, 2006:33). Logos er derfor spesielt 

viktig i et leksikon, hvor man slår opp nettopp for å få vite noe om en bestemt sak. 

Mottakeren blir overbevist gjennom logos når han eller hun oppfatter beskrivelsene og 

argumentasjonen som presenteres for sanne eller sannsynlige (Bakken, 2009:44). Disse må 

være i overensstemmelse med mottakers doxa, altså mottakers oppfattelse av virkeligheten 

(Bakken, 2009:44). For Wikipedia vil dette i første omgang bety at innholdet må framstå som 

korrekt og i tråd med de oppfatninger mottaker allerede har om virkeligheten. Som vi skal se, 

legger Wikipedias objektivitetskrav føringer for at Wikipedia skal representere den brede 

doxa som mange slutter seg til. I tillegg ligger det i sjangerforventningene til leksikon 

generelt at det som står der er sant, altså preget av sterk logos.	Vi så over at kravet til at 

artikler skal være oppdatert er blitt sterkere med internett og Wikipedia. Dette vil også spille 

inn på en Wikipedia-artikkels logos. Dersom informasjonen virker foreldet eller lite 

oppdatert, vil mottakeren heller ikke anse dette for å være en god representasjon av 

virkeligheten, og dermed heller ikke sann. I tillegg forventer leseren at innholdet presenteres 

på en logisk måte som gjør at mottakeren kan henge med på premissene for 

informasjonsformidlingen, noe som i sin tur vil styrke artikkelens logos. 

Måten vi forventer at saken skal presenteres på henger sammen med det Kjeldsen kaller 

strukturelle topoi: «De strukturelle topoi er en form for mentale kart, lister eller skjemaer som 

dirigerer en talers søken etter materiale og argumenter.» (Kjeldsen, 2006:151) Topos betyr 

sted, og de strukturelle topoi er for avsender «et mentalt sted tanken går til for å finne de 

allmenne synspunkter og overbevisende argumentene som kan brukes i enhver sak» 

(Kjeldsen, 2006:152). Dermed blir de strukturelle topoi en hjelp til å finne det som er relevant 
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å nevne i forbindelse med en gitt sak. Kjeldsen (2006:156) eksemplifiserer med at journalister 

har en slik mental liste når de velger ut hva som er gode nyhetssaker. En slik liste – en topikk 

– over forventet innhold kan vi også sette opp for leksikonartikler. Denne listen kan lages mer 

eller mindre generell, ut fra om den skal dekke alle leksikonartikler, eller kun leksikonartikler 

knyttet til et gitt underemne, som for eksempel leksikonartikler om ulike personer. En 

generell topos for leksikonartikler kan for eksempel være: Hva er dette og hvilken relevans 

har det for menneskeheten? Ettersom materialet i denne oppgaven er hentet fra samme 

kategori, hobbyer, vil jeg her sette opp en mer spesifikk liste over forventede topoi i en 

leksikonartikkel om en hobby: 

- Aktivitet: Hva går hobbyen konkret ut på? Hvilke ulike handlinger kan man gjøre for å 
«gjøre» hobbyen?  

- Utstyr: Hvilke redskaper eller hjelpemidler trenger og bruker man i forbindelse med 
hobbyen? 

- Utbredelse: Hvor vanlig, populær eller utbredt er hobbyen?  
- Aktør: Hvem holder på med hobbyen? Har noen mennesker utmerket seg, eller noen 

allerede kjente mennesker vært forbundet med hobbyen? 
- Aktualitet: Når har hobbyen gjort seg aktuell? Er den spesielt kjent gjennom bøker, 

filmer eller liknende? 
- Historie: Hvordan har hobbyen startet og utviklet seg? 
- Sosial organisering: Finnes det et organisert sosialt liv tilknyttet hobbyen? 
- Geografisk kontekst: Hvor finner praktisering av hobbyen sted? 
- Resultat: Frambringer man noe gjennom å utøve hobbyen, og i så fall hva? 
- Kulturell plassering: Hvilken plassering har hobbyen i kulturen? 
- Etymologi: Hvor stammer betegnelsen på hobbyen fra? 

 
Dersom en artikkel skal overbevise gjennom logos, vil vi forvente å finne et flertall av de 

topoi som er på listen, representert i artikkelen. 

3.7 Wikipedias objektivitetskrav: «Wikipedia har en 
nøytral synsvinkel» 

Wikipedia opererer med et krav om objektivitet i sine artikler. I Wikipedias fem søyler – som 

«definerer Wikipedias karakter» – kan vi lese: 

Wikipedia har en nøytral synsvinkel, som innebærer at vi streber etter artikler som 
ikke forfekter ett enkelt standpunkt. Dette krever av og til at man presenterer mange 
synspunkter, og ikke presenterer noen av disse som «sannhet». Dette betyr at man skal 
sitere verifiserbare autoritative kilder i størst mulig grad, spesielt på kontroversielle 
områder (Wikipedia, 2016k).	



 35 

Videre kan vi lese i hovedreglene for Wikipedia: «Unngå forutinntattheter. Artikler skal 

skrives ut fra et objektivt ståsted, som representerer ulike synspunkter på en rettferdig og 

sympatisk måte.» I tillegg finnes det en egen side som kun omhandler objektivitet på 

Wikipedia og er en offisiell retningslinje. Her kan vi lese at «Wikipedias grunnpolitikk er at 

alle artikler skal ha et objektivt ståsted. [...] En politikk om nøytralt ståsted betyr at alle 

artikler skal representere alle synspunkt på en rettferdig proporsjonal og upartisk måte.» Det 

ser ut til at de norske retningslinjene for Wikipedia bruker ordene objektivitet og nøytralitet 

synonymt. Trolig handler det om hvordan hver enkelt bidragsyter har valgt å oversette fra 

engelsk, hvor denne politikken omtales som «Neutral point of view» eller ofte bare NPOV. 

For ytterligere lesning viser de norske retningslinjene også til den engelskspråklige versjonen 

av Wikipedia, som har beskrevet dette mer detaljert, blant annet med å etablere et skille 

mellom «majority view», «minority view» og «tiny minority view» som en rettesnor for hva 

som skal gis mest plass innad i en artikkel. 

Retningslinjer fungerer på to måter: Både som en normativ instruks til Wikipedias 

artikkelforfattere for hvordan de skal utforme artikler, og som en erklæring utad om at 

Wikipedias troverdighet er sikret gjennom kravet til objektivitet – sammen med det 

medfølgende etterrettelighetskravet vi ser antydet i sitatet fra de fem søylene. Vi skal nå se 

nærmere på premissene og forutsetningene som ligger bak det jeg kommer til å omtale som 

objektivitetskravet. 

Kravet om objektivt ståsted har blitt kritisert, og kritikken omhandler det mest grunnleggende 

ved objektivitetskravet: Er det egentlig mulig å framstille noe objektivt? Muligheten til å 

framstille noe som objektivt kan sies å hvile på at det finnes noe som er sant, og at denne 

sannheten er mulig å formidle på en verdifri og nøytral måte som korrelerer med 

utgangspunktet – eller som Bjordal og Tønnesson (2012:129)uttrykker det: at det finnes «rene 

fakta». Bjordal og Tønnesson er ikke alene når de hevder at dette er en umulighet. For 

eksempel er hele grunnpremisset for den diskursanalytiske tradisjonen at ytringer alltid blir 

ytret i en kontekst som er med på gi disse mening. Vi kan også se til historieprofessor Knut 

Kjeldstadli (1999:306) som påpeker at historieskriving aldri kan være helt objektiv: 

«[Historieforskeren] er sjøl historisk og samfunnsmessig plassert og vil nødvendigvis være 

preget av den tida, det samfunnet, den sosiale klassen, det kjønnet han eller hun tilhører, og av 

sine egne meninger og verdier.» Dette gjelder selvfølgelig også for forfatterne på Wikipedia. 

Kjeldstadli viser videre til hvordan historieforskeren må foreta valg på ulike plan som spiller 

inn på objektiviteten: emnevalg, kildevalg, metode, teori, kategorier, vurderinger (både 
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implisitte og eksplisitte), framstilling og språk. Sett bort fra selve forskningsmetoden vil en 

som skriver på Wikipedia også måtte foreta valg på de samme områdene; det er ikke objektivt 

gitt hvilke emner som fordrer eller fortjener en egen artikkel, hvilke kilder som er de mest 

dekkende eller hvilken rekkefølge informasjonen skal presenteres i. Språket dette formidles 

gjennom spiller også en avgjørende rolle, og hvordan man språklig trekker fram noe framfor 

noe annet om et fenomen er med på å forme forståelsen av dette (Svennevig, 2009:175, 190). 

Som Bjordal og Tønnesson (2012:129) uttrykker det: «‘Fakta’ er, som vi har sett, aldri rene i 

den forstand at de ikke er uplettet av språket de formidles gjennom.» 

Ettersom fakta er noe mange forbinder med leksikon, kan vi ha nytte av å se til John Searles 

skille mellom «brute facts» og «institutional facts», som Helge Dyvik (1995:24) har oversatt 

til henholdsvis råfakta og institusjonelle fakta. Mens råfaktaene betegner fakta som kan 

eksistere uavhengig av mennesker og deres institusjoner, avhenger institusjonelle fakta av 

eksistensen av disse (Dyvik, 1995:24). Som et eksempel er det et råfaktum at det en del av 

jordens overflate er dekket av vann, mens det er et institusjonelt faktum at et område av dette 

kalles for Atlanterhavet. Vi kan legge til at selve overgangen fra det fysiske fenomenet til 

formuleringen «en del av jordens overflate er dekket av vann» kan hevdes å representere en 

overgang til institusjonelle fakta. I så fall nærmer vi oss «doxologien», som skal drøftes 

nedenfor. De institusjonelle faktaene er uansett ikke noe mindre sanne for mennesker enn 

råfakta, men de hadde ikke eksistert om det ikke hadde vært for mennesker. I dette kan vi se 

at fakta ikke er gitt, men må etableres gjennom språket. 

En som har gått grundig inn i forholdet mellom språk og kunnskap og koblet dette til den 

retoriske tradisjonen er filosof og retoriker Mats Rosengren. I hans essay Doxologi. En essä 

om kunskap (2008) tar han utgangspunkt i begrepet doxa, som betegner oppfatningene vi har 

om verden. Han presenterer dette synet på kunnskap:  

Människan är i kraft av logos måttet för alla ting. Endast det som kan omtalas, tänkas 
eller uppfattas som något av människan finns till för människan, det som inte kan 
omtalas, tänkas eller uppfattas som något finns inte för människan. (Rosengren, 
2008:27–28)15 

I dette ligger en oppfatning av at menneskelig kunnskap oppfattes gjennom og oppstår og 

formes ved hjelp av språket. For Rosengren eksisterer dermed ikke Searles skille mellom 

råfakta og institusjonelle fakta. Språket brukes til å kategorisere og forme det vi oppfatter, 

                                                
15 Sitatet er en videreutvikling av Protagoras opprinnelige: «Menneskene er alle tings mål: målet for det 
værende, at det er, og for det ikke-værende, at det ikke er.» 
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samtidig som språket allerede har eksisterende kategorier som virker inn på hvordan vi 

oppfatter verden (Rosengren, 2008:23). Med dette som utgangspunkt presenterer Rosengren 

et doxologisk syn på kunnskap som innebærer at det ikke finnes «én kunnskap, eller én 

sannhet – det finnes mange» (2008:33). Dette er fordi en følge av at alt oppfattes og formes 

gjennom logos (språket), er at all kunnskap er betinget av hver enkelts tidligere erfaringer og 

konteksten kunnskapen utformes i. Kunnskapen er alltid situert og befinner seg innenfor en 

historisk og sosial sammenheng (Rosengren, 2008:72). Med dette postulerer Rosengren et 

relativistisk syn på kunnskap: Ingenting eksisterer som sikker viten utenfor og uavhengig av 

mennesket selv, og ingenting er dermed uforbeholdent «sant». 

Man kan kanskje synes at Rosengren trekker relativismen litt langt i sitt kunnskapssyn. 

Samtidig kan man se doxologien som en måte å forklare hvordan mennesker forholder seg til 

verden, uavhengig av hva som faktisk eksisterer som sikker viten (episteme) og ikke. 

Mennesker forholder seg til verden som om noen ting er sant, selv om hva som utgjør det 

sanne kan variere fra samfunn til samfunn og person til person. I denne sammenhengen kan vi 

ha nytte av Bourdieus begreper knyttet til doxa. Han skiller doxa fra heterodoksi og ortodoksi 

(Bourdieu, 1977 [1972]:164). Mens doxa representerer det i vår oppfatning av verden som 

ikke settes spørsmålstegn ved og tas for gitt, betegner heterodoksi og ortodoksi to ulike 

posisjoner man kan ha innenfor «a universe of discourse (or argument)» som kan oppstå 

innenfor den omkringliggende doxa (Bourdieu, 1977 [1972]:168), slik vi ser i figur 3:  

 

Figur 3 Forenklet utgave av Bourdieus figur for doxa, heterodoksi og ortodoksi. Hentet fra Bourdieu (1977 
[1972]:168). Oversettelser lånt fra Tønnesson (2003:222) 
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Meninger 
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Tønnesson (2003:222) forklarer distinksjonen mellom de to: «Den ortodokse vet at det finnes 

andre syn, men avviser disse som vranglære, mens den heterodokse setter ulike oppfatninger 

og perspektiver opp mot hverandre og sammenholder dem.» Begrepene betegner altså to ulike 

måter man kan forholde seg til at ens doxa har blitt utfordret. 

Utover denne inndelingen av doxa, kan man også dele doxaen i ulike deler. Bakken (2009:44) 

skiller mellom en generell del, en kulturell del og en individuell del av doxa, mens Rosengren 

(2008:80) mener doxaer spenner fra det smale og spesialiserte til det generelle og 

commonsensiske. Dette innebærer at vi alle tar del i ulike doxa, hvor noen av disse deles med 

så og si alle mennesker, mens noen kun fungerer som en referanseramme innenfor et lite 

felleskap – eller kun for oss selv.  

Rosengrens doxologi, Bourdieus skille mellom heterodoksi og ortodoksi og inndelingen av 

doxaens rekkevidde kan også knyttes til Wikipedia og objektivitetskravet. Selv om 

Wikipedias formuleringer av objektivitetskravet i åpningssetningene kan framstå som 

kategoriske («Alle artikler skal ha et objektivt ståsted»), gir ikke disse førstesetningene alene 

det fulle bildet av hva som ligger i retningslinjene. Vi ser at Wikipedia i det videre 

anerkjenner nettopp det at mennesker har forskjellige måter å se verden på – ulike doxa –, 

som igjen medfører at de anser ulike virkelighetsbilder for å være sanne. Derfor maner 

retningslinjene til at «alle artikler skal representere alle synspunkt på en rettferdig, 

proporsjonal og upartisk måte.» (Wikipedia, 2016p). Heri kan vi lese inn en ambisjon om å 

gjøre ulike doxa eksplisitte, slik at Wikipedia totalt sett blir en representasjon av både en 

allmenn doxa og ulike spesialiserte doxa, og dermed en ambisjon om at artiklene skal 

representere en heterodoksi. Ikke bare i selve artiklene vil disse doxaene komme til uttrykk, 

men også hvordan man kategoriserer og hvilke emner som finnes beskrevet forteller noe om 

hva som tillegges en verdi som kunnskap. Diskusjoner bak artiklene og «redigeringskriger» 

kan sånn sett anses som en forhandling om hva som skal være den allmenne doxaen og hva 

som er adekvat kunnskap. 

Retningslinjene omhandler allikevel kun objektiviteten innad i teksten på artikkelnivå. Vi ser 

at ulike doxaer skal representeres i artikkelen i samsvar med hvor utbredte disse er (jf. 

«proporsjonal»). At alle artikler skal representere alle synspunkt, vil åpenbart kunne ende i 

det absurde. Her kan vi trekke inn henvisningen til de engelske retningslinjene, som vi så 

skiller mellom «majority view», «minority view» og «tiny minority view». Vi kan sette disse i 

sammenheng med Bakkens og Rosengrens inndeling av doxa. Majority view vil i så måte 
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utgjøre en bred kulturell doxa som de fleste som medlemmer av en stor (internasjonal) kultur 

vil kjenne til, mens minority view vil representere en mer avgrenset, spesialisert delkultur. 

Tiny minority view kan sammenliknes med den individuelle doxaen, som er «de 

virkelighetsoppfatningene som en person er alene om» basert på at alle mennesker gjør seg 

ulike erfaringer (Bakken, 2009:45), eller med en smal delkulturell doxa som deles kun av 

noen få personer. De engelske retningslinjene slår fast: «Views that are held by a tiny 

minority should not be represented except in articles devoted to those views.» (Wikipedia, 

2016o) Dersom man tar de engelske retningslinjene til følge, vil dermed ikke en individuell 

eller smal delkulturell doxa ha noen plass i artikkelen, selv om man eventuelt kan belegge 

denne med kilder. Dette finmaskede skillet mellom hvilke doxaer som skal med og hvor mye 

plass hvert av dem skal få i en artikkel, kan få ulike utslag for hvorvidt heterodoksien eller 

ortodoksien er målet for en artikkel. Dersom det ligger en tydelig vurdering av de ulike 

doxaene i selve artikkelen som eksplisitt eller implisitt forteller at «dette er den rette 

forståelsen, men disse andre eksisterer også», vil artikkelen formidle en ortodoksi. Dersom 

artikkelen derimot gir de ulike doxaene like mye tyngde, vil dette signalisere heterodoksi. I 

denne sammenhengen er ikke retningslinjene klare på hva som er ønskelig. 

3.8 Kritikk av objektivitetskravet 
3.8.1 Mai: Etisk pluralisme 

Professor i informasjonsvitenskap Jens-Erik Mai stiller seg kritisk til den hierarkiske 

kategoriseringen av kunnskap som Wikipedia stiller opp (Mai, 2016). Han mener Wikipedia 

overser at kunnskap er situert og lokal, og at retningslinjene slik de står nå forfekter et 

standpunkt der det er likegyldig hvem som skriver artiklene, siden disse uansett skal være 

objektive. Som en så viktig kunnskapskilde som Wikipedia har blitt, mener Mai at Wikipedia 

har et etisk ansvar for å være mer åpne om at kunnskap er en varierende størrelse uløselig 

bundet til konteksten. Dette argumenterer han for i flere ledd. For det første påpeker han at 

Wikipedia opererer med et kunstig skille mellom fakta og mening:  

[...] in Wikipedia an assertion can either be an opinion or a fact. However, only 
uncontested and uncontroversial assertions can be facts. If there is a discussion or 
disagreement about a matter in reliable sources, then all assertions are opinions. (Mai, 
2016:17) 

Dette skillet, sammen med tredelingen av mulige synspunkter, fører ifølge Mai til at 

Wikipedia formidler et kunnskapssyn der det går an å finne ulike kjerner av kunnskap, som 
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utgjøres av sikre fakta som majoriteten er enige om er udiskutable og verdinøytrale, og som 

utgjør emnet for hver enkelt Wikipedia-artikkel. Om disse «faktakjernene» kan mennesker ha 

ulike meninger, som i så fall skal presenteres i artikkelen for å gjenspeile dette mangfoldet av 

meninger og dermed gjøre framstillingen objektiv. Dette medfører at minoritetssynspunkter 

aldri vil kunne bli presentert som fakta og sannheter, kun som ulike meninger om et allerede 

etablert faktum. Mai ser dette i et etisk perspektiv, og mener Wikipedias objektivitetskrav er 

absolutistisk i sentrum, men relativistisk i kantene (Mai, 2016:20). Dette mener Mai er en lite 

fruktbar tilnærming med hensyn til objektiviteten og foreslår heller en pluralistisk tilnærming 

der man anerkjenner at kjernene i seg selv heller ikke er nøytrale og verdifrie. For å få til dette 

viser han til Umberto Ecos bilde av å se kunnskap som en rhizom: 

In the rhizome every point can be connected with every other point; there is no top, no 
bottom, no beginning, no end. Everything can potentially connect with everything 
else. […] Such an encyclopedia would not only register true facts about a topic, but 
also register what is believed to be false and how different cultures conceive of the 
topic. (Mai, 2016:18) 

Mai konkluderer med at Wikipedias retningslinjer bør skrives om, så Wikipedia i større grad 

er åpne om at kunnskap er situert, – det spiller en rolle hvem som skriver – og gjennom å 

tillate «people to wrestle and struggle with understanding the world» og dermed støtte oppom 

den pluraliteten Mai mener Wikipedia egentlig forsøker å oppnå (Mai, 2016:21). Dermed kan 

kanskje en Wikipedia-artikkel om strikking romme både en forståelse av strikking som en 

tradisjon og av strikking som en motepreget hobbysyssel. 

3.8.1.2 Etosbygging gjennom konsensus 

I likhet med Mai etterlyser også Adler (2016) mer åpenhet om hvordan Wikipedias 

bidragsytere kommer fram til det som får bli stående som «sikker kunnskap» i artiklene.	Hun 

mener at Wikipedia bygger mye av sin etos på å være kunnskap framforhandlet gjennom 

diskusjon og konsensus, og mener dette også kan gi leserne en falsk trygghet av at artikkelen 

slik den til en hver tid står, er et resultat av konsensus og diskusjon. Forhandlinger om 

forståelsen av virkeligheten 

og møter mellom ulike doxa 

foregår på Wikipedia, men 

de eksplisitte diskusjonene 

foregår på en egen 

diskusjonsside. Denne kan 
Figur 4 Fanen til diskusjonssiden	
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man finne ved å trykke på en egen fane øverst på selve artikkelen. Adler antar at de færreste 

faktisk benytter seg av denne muligheten, og dermed er det artikkelen slik den framstår på et 

gitt tidspunkt som får representere konsensus. Adler foreslår i denne sammenheng at 

diskusjonssidene gjøres mer synlige, for å gjøre den gjengse Wikipedia-bruker oppmerksom 

på funksjonen, og for å tydeligere vise fram de ulike synspunktene.  

3.8.2 Kunnskapssyn 

I tillegg til å framheve Wikipedias etiske ansvar for åpenhet om objektiviteten, kritiserer altså 

Mai hvordan kunnskapssynet som gestaltes i Wikipedias retningslinjer kan være til hinder for 

objektivitet og representasjon av mangfold. Dette temaet berører også Heather Ford (2016) og 

Melissa Adler (2016). Begge kritiserer Wikipedias ekskludering av erfaringer som kunnskap, 

og mener den store vektleggingen av autoritative kilder ikke samsvarer med ambisjonen om å 

samle «all menneskelig kunnskap». Adler påpeker at ambisjonen indikerer en form for 

universalitet som hun hevder det ikke er grunnlag for, når mye kunnskap ikke faller innenfor 

de aksepterte rammene på Wikipedia. Ford formulerer det slik: «Ironically, although 

Wikipedia seeks to represent human knowledge, it asks its editors to leave their knowledge at 

the door.»  

I denne sammenheng kan vi ha god nytte av å trekke inn Aristoteles tredeling av intellektuelle 

dyder – epistemé, techné og fronesis – og hvordan Bent Flyvbjerg (2009 [2001]) mener disse 

har formet synet på vitenskap i dag. Ifølge Flyvbjerg har kunnskapssynet siden 

opplysningstiden holdt epistemé som ideal for hva som er vitenskapelig kunnskap. Epistéme 

kjennetegnes av å være «universell, uforanderlig» og «kontekstuavhengig» kunnskap, basert 

på «generell analytisk rasjonalitet» (Flyvbjerg, 2009 [2001]:71). Techné omhandler praktisk 

kunnskap om håndverk og produksjon, og er «pragmatisk, variabel» og «kontekstavhengig». 

Fronesis beskrives også som pragmatisk, kontekstavhengig og variabel, men er handler på sin 

side om etikk og en «praktisk verdirasjonalitet». Flyvbjerg oversetter begrepet til kløkt, og 

forklarer at det handler om å vite hva som er rett å gjøre i enhver situasjon, og at det handler 

om en evne til å se det praktiske, partikulære og spesielle i sammenheng med det overordnede 

og generelle, og krever «overveielser, skjønn og valg» (Flyvbjerg, 2009 [2001]:72). Å besitte 

fronetisk kunnskap krever dermed erfaring. Flyvbjerg argumenterer for dagens kunnskapssyn 

må inkludere fronesis som en likeverdig kunnskapsform som epistemé, der denne er relevant. 

Dette mener han særlig gjelder for samfunnsfagene, som etter hans syn har mistet sin egenart i 

å forsøke å etterlikne naturvitenskapelige metoder.	



 42 

Ut fra dette kan det se ut til at det både Adler, Mai og Ford etterspør, er et videre 

kunnskapsbegrep som favner en større del av den menneskelige kunnskap og i større grad 

inkluderer fronesis – erfaringsbasert, kontekstavhengig og pragmatisk kunnskap. Wikipedias 

retningslinjer slik de står i dag, vil i mange tilfeller måtte utelukke slik kunnskap, ettersom 

dette ikke er skrevet om i den typen kilder som Wikipedia verdsetter. Slik fronetisk kunnskap 

vil også være relevant for å skrive en artikkel om for eksempel fuglekikking eller radiostyrte 

biler som hobby. Kunnskap om disse emnene er ikke nødvendigvis å finne i akademisk 

arbeid, oppslagsverk eller fagtidsskrifter, som er eksempler Wikipedia gir på gode kilder 

(Wikipedia, 2015b). 

3.8.3 Et pragmatisk kompromiss? 

Nå har vi sett på noen svake sider ved utformingen av objektivitetskravet. Felles for kritikken 

fra Mai, Adler og Ford er at man mener Wikipedia tilslører hva som egentlig er sannheten 

(eller sannhetene) når de hevder at artiklene har et objektivt ståsted, og at Wikipedia formidler 

kunnskap som gir en falsk form for trygghet. En form for oppsummering av denne kritikken 

kan vi finne hos Bratteteig og Maurseth, som jeg også vil bruke som et utgangspunkt for å 

moderere kritikken noe: 

Fordi den ikke tilkjennegir uenighet, men fremstiller alt som nøytralt og objektivt, 
representerer den åpne Wikipedia paradoksalt nok, og i større grad enn encyklopedien, 
et syn på kunnskap som er lukket. Wikipedia åpner ikke for uenighet og divergerende 
tolkninger, og inspirerer dermed i mindre grad til en refleksjon over hva kunnskap er 
og hvordan leserne selv må vurdere kritisk det de leser. (Bratteteig & Maurseth, 
2012:27) 

Kritikken så langt har i stor grad forholdt seg til signalene Wikipedia sender om egen 

troverdighet til lesere gjennom objektivitetskravet. Dette ser vi også hos Bratteteig og 

Maurseth, som anlegger lesernes perspektiv. Disse konkluderer med at Wikipedias form ikke 

inspirerer leseren til å vurdere kritisk. Dette mener jeg heller vil kunne ha motsatt effekt. 

Denne slutningen ser vi også Mona Solvoll (2008) trekker når hun skriver om hvordan 

Wikipedia kan brukes til å oppøve kildekritikk:  

Studenter som er fortrolig med Wikipedia er klar over dette premisset [Wikipedias 
tilblivelsesform] når de bruker nettstedet, og leser i stor grad artikler på Wikipedia 
med en annen innstilling enn når de leser annen kunnskapsinformasjon. At studenter er 
observante på Wikipedias troverdighet, er en styrke som bør overføres til andre 
informasjonskilder, deriblant andre nettsteder, leksikon og til og med pensumlitteratur. 
(Solvoll, 2008:224) 
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Videre framhever Solvoll at Wikipedia, i motsetning til mange andre informasjonskilder, ofte 

gjør leseren oppmerksomme på egne svakheter. Dette er ikke noe vi nødvendigvis kan lese ut 

av retningslinjene, men i praksis vil man ofte kunne se artikler merket med ulike typer 

bannere som «Objektivitet: Denne artikkelens objektivitet er omstridt», «Geografisk omfang: 

Perspektivet og/eller eksemplene i denne artikkelen/seksjonen fokuserer på norske forhold og 

representerer ikke et globalt ståsted» eller «Snever: Denne artikkelen er snevrere enn hva 

tittelen skulle tilsi»16. Dette kan være med å vise at Wikipedia bestreber seg på å vise fram at 

innholdet er diskutabelt. 

Vi kan også i større grad vektlegge retningslinjenes funksjon som instrukser til skribentene. 

Selv om vi fortsatt vil støte på alle de samme problemene («Hva er objektivitet, går det an?»), 

kan det potensielt framheve den pragmatiske funksjonen retningslinjene for objektivitet 

kanskje er ment å ha. I retningslinjene ligger en oppfordring om å forsøke å nyansere det 

temaet man skriver om. Bratteig og Maurrseths påstand om at Wikipedia «[ikke] åpner [...] 

for uenighet og divergerende tolkninger» kan sies å være misvisende sammenliknet med det 

vi kan lese ut av kravet om at «alle artikler skal representere alle synspunkt på en rettferdig, 

proporsjonal og upartisk måte». Selv om vi har sett de problematiske sidene ved dette, kan 

objektivitetskravet allikevel fungere som en rettesnor og noe å strekke seg etter for de 

mangfoldige Wikipedia-skribentene. Objektivitetskravet kan være med på å gjøre Wikipedia 

til et oppslagsverk, og ikke bare en side som speiler all informasjonen som finnes på 

internett17 og i verden. I og med at Wikipedia har disse retningslinjene, blir bidragsyterne 

tvunget til å forsøke å bli bevisst på egen situerthet og se verden utover denne.	

Selv om – eller nettopp fordi – vi innser at sannheten alltid er omstridt, kontekstavhengig, 

mangfoldig og udefinerbar, kan Wikipedia anses som et forsøk på å gjøre ulike sider ved både 

våre felles doxa og våre mer spesialiserte doxa synlige. Å bestrebe seg på objektivitet 

viderefører en sjangerforventning man har til leksikonsjangeren, slik vi for eksempel kan se i 

Søk & Skrivs (2014) beskrivelse av sjangeren: «Formålet med en leksikonartikkel er å 

presentere etablert kunnskap på en nøytral, kortfattet og oversiktlig måte.» At objektivitet og 

nøytralitet er vanskelig å oppnå, betyr ikke at det ikke er noe å strekke seg etter. Dariusz 

Jemielniak (2014:61) viser til at objektivitetskravet fungerer som et referansepunkt i 

                                                
16 For banner-maler, se: https://no.wikipedia.org/wiki/Mal:Vedlikeholdsmaler 
17 Dette ser vi også Wikipedia eksplisitt uttrykker at de ikke ønsker å være: «Wikipedia er ikke et vevspeil eller 
en samling av lenker, bilder eller andre filer» (Wikipedia, 2016l) 
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diskusjonene bak artiklene, og er med på å bidra til at diskusjonene dreier seg om saken og 

fører til forbedring av artiklene18. Nettopp tanken om at hvem som helst kan bidra, skaper et 

praktisk behov for en felles målestokk. Dermed kan objektivitetskravet anses som et 

pragmatisk verktøy, en rettesnor, som bidrar til at Wikipedia fungerer som et leksikon, og 

ikke som en slagmark.  

Med dette sier jeg ikke at det ikke er problematiske sider ved Wikipedia objektivitetskrav. 

Nettopp fordi disse utgjør rettesnoren for alle artikler, er utformingen av disse avgjørende. Vi 

har sett at kravet til en viss type kilder kan være med å utelukke mye kunnskap som er viktig 

for den overordnede objektivtiten. Videre kunne Wikipedia potensielt vist en større ydmykhet 

og åpenhet om utfordringene ved objektivitet, og tydeliggjøre at definisjonsmakten ofte ligger 

i kjernen, og at denne også vil kunne forhandles om. Man kunne også sett en tydeligere 

forståelse og formidling av at kunnskap og perspektiver alltid er kontekstavhengige og 

situerte og betinget av språklig formidling. Allikevel vil retningslinjene måtte balansere mer 

overordnede vitenskapsteoretiske problemstillinger opp mot de pragmatiske hensynene. For 

mange forbehold kunne tenkes å fjerne noe av Wikipedias karakter, øke terskelen for å bidra 

og gjøre Wikipedia mindre anvendelig som en kilde til informasjon.  

I sum kan Wikipedia med sine retningslinjer og struktur sies å gi motstridende signaler om 

hva kunnskap er. På én og samme tid formidles et bilde av kunnskap som lukket, som vi kan 

se i en tro på at det finnes objektiv og nøytral kunnskap som formidler en universell sannhet, 

samtidig som vi ser et syn på kunnskap som varierende og sammensatt, i anerkjennelsen av at 

det finnes ulike og likeverdige oppfatninger av hva kunnskap er og hvordan man skal omtale 

den. Til sist ser vi i Wikipedias struktur et iboende syn på kunnskap som noe i forandring, 

gjennom oppfordringen om å redigere som ligger eksplisitt i hver eneste artikkel.  

 

 

 

 

 

                                                
18 Jemielniak påpeker at andre forutsetninger også må være til stede. Noen diskusjoner ender i rene 
redigeringskriger, hvor den mest utholdende vinner. 
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4 Kjønnstematikken i oppgaven 
Vi har nå sett at beskrivelser av virkeligheten henger sammen med språket og avsenders 

situering, og at objektivitet aldri vil kunne måles opp mot en felles målestokk for alle 

mennesker. Ettersom beskrivelser av virkeligheten henger sammen med den som beskriver, 

kan vi tenke oss at en beskrivelse av all verdens kunnskap krever at alle verdens mennesker 

bidrar i kunnskapsinnsamlingen. Ettersom det av åpenbare grunner ikke er mulig å få hele 

verdens befolkning til å skrive på Wikipedia, kan man tenke seg en strategi der man 

identifiserer ulike grupper, og legger til rette for at alle disse er representert. Man kan foreta 

en slik inndeling basert på mange ulike variabler: kjønn, alder, geografisk plassering, 

samfunnsklasse, språklig tilhørighet, fagfelt, utdanningsnivå og tilgang på teknologi, for å 

nevne noen. Slike inndelinger vil særlig vise seg å være relevante dersom de avdekker en 

underrepresentasjon av visse grupper. Wikipedia har gjennom egne undersøkelser avdekket at 

kvinnelige skribenter utgjør en slik gruppe: Kun mellom 10 og 20 % av Wikipedias skribenter 

er kvinner (Glott, Schmidt, & Ghosh, 2010; Helgeson, 2015; Lam mfl., 2011; Lund, 2011). På 

oppdrag fra Wikimedia retter jeg derfor en særlig oppmerksomhet mot kjønn, og jeg vil nå 

redegjøre for bakgrunnen for og hvordan jeg vil forholde meg til denne kjønnstematikken. 

4.1  Kjønnsubalansen på Wikipedia 
At kvinner er underrepresentert som leksikonskribenter er ikke noe nytt. Snarere kan det 

nærmest ses som en videreføring av en tradisjon. Diderot skrev at «én mann alene kan ikke	

vite alt» – og fikk med seg flere menn på laget i arbeidet med den franske encyklopedien 

(Maurseth, 2015). Redaksjonene i norske leksikon har også vært mannsdominerte. 

Reklamebildet for Gyldendal Store for Gyldendals Store Norske er talende: av 15 avbildede 

er 14 menn, og verbalteksten forteller oss at det er de 14 som både er ansvarlige og et slags 

Figur 5 Fjorten menn rundt et bord. En garanti for kvalitet? Reklame for Gyldendals Store. Bilde hentet fra 
Nasjonalbiblioteket http://www.nb.no/utstillinger/leksikon/img/bilder/22b04.jpg 
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synonym med kvalitet. Bildet er fra 1959, men menn har vært majoritet i norske 

leksikonredaksjoner helt inntil nylig: Tidligere nettansvarlig Ida Jackson og redaktør Marte 

Ericsson Ryste i Store norske leksikon skriver at så sent som i 2012 var 

kvinnerepresentasjonen der kun 18 prosent (Jackson & Ryste, 2013), mens denne andelen 

hadde økt til 30 prosent ved inngangen til 2015 (Ryste, 2015). 

På Wikipedia har ulike undersøkelser vist at kvinneandelen på skribentsiden ligger mellom 10 

og 20 %. En undersøkelse som ofte vises til, ble publisert i 2010 i et samarbeid mellom 

Wikimedia Foundation og UNU-MERIT og foretatt globalt på Wikipedia (inkluderte alle 

språkversjoner) (Glott mfl., 2010). Basert på 169 796 respondenter viste resultatene at kvinner 

utgjorde kun 12,64 % av bidragsyterne. I 2011 presenterte Lam mfl. (2011) en mer finmasket 

undersøkelse av kjønnsproblematikken, som ofte omtales som «the gender gap». 

Undersøkelsen tok rede på hvorvidt «the gender gap» eksisterer, og om det er grunn til å tro at 

det er i ferd med å krympe i takt med at kvinner blir mer involvert i andre arenaer på internett. 

Resultatene viste en kvinneandel på 16,1 % av nye bidragsytere gjennom et år, men disse sto 

for kun 9 % av alle redigeringer i den samme perioden. I tillegg fant artikkelforfatterne at i 

løpet av de fem årene de har tall for (2006–2011) har andelen kvinner av nye registrerte 

brukere holdt seg stabilt rundt 16 %. Denne undersøkelsen gjaldt kun den engelskspråklige 

versjonen av Wikipedia, men også i Norden er det foretatt noen mindre undersøkelser av 

tematikken. I Sverige skrev Bjørn Helgeson sin master i medieteknikk om kjønnsubalansen på 

svenske Wikipedia. Blant ca 2700 respondenter fant han ut at kvinneandelen også der ligger 

mellom 13 og 19 % (Helgeson, 2015), avhengig av om man teller antall registrerte brukere 

(19%) eller antall redigeringer (13 %). For norske Wikipedia har en mindre undersøkelse blitt 

foretatt av Anne-Catrine Lund i forbindelse med hennes masteroppgave om Wikipedia i 

medier og kommunikasjon. Hennes undersøkelse med 500 respondenter viste en kvinneandel 

på 11,8 % (Lund, 2011:39). En utfordring for alle disse undersøkelsene er at man må basere 

seg på selvrapportering fra brukernes side. Resultatene totalt sett viser allikevel en så markant 

lav kvinnerepresentasjon at vi kan anta at en klart lavere kvinnedeltakelse enn 

mannsdeltakelse på Wikipedia. 

Wikimedia Foundation19 erkjenner den skjeve kjønnsfordelingen som et problem. I 

strategiplan for 2015 kan vi lese at en strategi fram mot 2015 er å «[e]ncourage diversity by 

conducting outreach among groups that have the potential to bring new expertise to the 

                                                
19 Wikimedia Foundation er den ideelle organisasjonen som drifter Wikipedia (Foundation, 2016). 
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projects.» (Wikimedia Foundation, 2011) Utfordringen for Wikipedia er åpenbart at 

leksikonet er basert på frivillighet. Der Store norske leksikon med en redaksjon aktivt kan 

oppsøke skribenter de ønsker, er Wikipedia begrenset til å forsøke å formidle oppfordringen 

om å bidra på en slik måte at flest mulig får lyst til å gjøre nettopp dette. Forskning som kan 

forklare hvorfor så få kvinner bidrar, kan i neste omgang være med på å få en større 

kjønnsbalanse blant skribentene.  

Det er vanskelig å vite i hvilken grad Wikipedias kjønnsubalanse virker inn på Wikipedias 

innhold. Lam mfl. (2011) innlemmer denne problemstillingen i sin undersøkelse. De fant at 

artikler om temaer som er forbundet med kvinner, som for eksempel chick flick-filmer 

(komedier rettet mot en kvinnelig målgruppe), har mindre omfattende artikler enn artikler om 

temaer forbundet med menn, som for eksempel actionfilmer (rettet mot en mannlig 

målgruppe). De fant også ut at det er større sannsynlighet for at de første bidragene en 

nyregistrert bruker gjør, blir slettet når dette er skrevet av en kvinne. Graells-Garrido mfl. 

(2015) har også undersøkt samme problemstilling gjennom å sammenlikne artikler om menn 

og artikler om kvinner. Gjennom å statistisk sammenlikne språket fant de ut at menn mest 

assosieres med sport, mens kvinner mest assosieres med kunst, kjønn og familie. Videre viser 

de at artiklene språklig objektiviserer kvinner i større grad enn menn, ved at «men are more 

frequently described with words related to their cognitive processes, while women are more 

frequently described with words related to sexuality». I tillegg fant de ut at 

nettverksstrukturene på Wikipedia gjør kvinner vanskeligere å finne enn menn, ved at færre 

sider fører videre til disse. Artikkelforfatterne er oppmerksomme på at Wikipedias 

nøytralitetskrav innebærer at artiklene baserer seg på andre kilder, noe som kunne ført til at 

Wikipedia kun speiler en kjønnsubalanse i de tilgjengelige kildene. Graells-Garrido mfl. 

(2015) tilbakeviser en slik kritikk med å påpeke at skribentene på Wikipedia skal gjengi 

kildenes viktigste innhold i egne ord, og at språklige skjevheter dermed angår Wikipedia i seg 

selv.  

4.2 Forståelsen av kjønn 
Hva som ligger i ordet kjønn, er ikke selvsagt. Professor i sosiologi Aagot Elise Storvik 

anlegger en doxologisk innfallsvinkel til kjønn når hun hevder at:  

Kjønn som et kulturelt klassifikasjonssystem er et felt som er preget av hva Bourdieu 
(1977) kaller heterodoksi. Det innebærer at klassifikasjonene diskuteres og utfordres. 
Kjønn har sluttet å ha karakter av doxa, dvs. å være en kategori hvor klassifikasjonene 
tas for gitt.  
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Dette viser nødvendigheten av å avklare hvilken kjønnsforståelse som legges til grunn i denne 

oppgaven, i tillegg til at det aktualiserer forskningsspørsmål 2 og nødvendigheten av å 

undersøke kjønnsforståelsen som kommer til uttrykk i materialet. 

I kjønnsforskningen er det lang tradisjon for å skille mellom sosialt og biologisk kjønn, 

jamfør de engelske betegnelsene sex og gender. Helt enkelt kan vi si at biologisk kjønn viser 

til de kroppslige forskjellene mellom menn og kvinner, mens sosialt kjønn er alle de 

forventningene som sosialt og kulturelt stilles til en person ut fra om denne anses som en 

kvinne eller mann. 

I analysene av materialet vil jeg trekke på tradisjonen etter filosofen og retorikeren Judith 

Butler, som anser kjønn som en diskursivt formet kategori.20 Dette handler om å se kjønn som 

noe man gjør, snarere enn noe man er og har: «Kjønn er noe som framstår gjennom 

handlinger og praksiser, ikke minst gjennom de ulike måtene vi snakker om kjønn på.» 

(Jegerstedt, 2008:76) Dette presenterer Butler i sin bok Gender Trouble (1990), og beskriver 

kjønn som en performativ kategori. Dette kobler hun til språkhandlingsteorien, der 

performative handlinger er de som «bringer inn i verden det de benevner» (Jegerstedt, 

2008:76), som vi i 3.4 har kalt kvalifiseringer. Når vi gjør kjønn, gir vi innhold til en kategori 

som på forhånd er historisk og diskursivt formet. I så måte forstår Butler kjønn som et 

institusjonelt faktum (jf. 3.7). Med denne forståelsen opphever dermed Butler skillet mellom 

biologisk og sosialt kjønn, eller hun snur i det minste om på hva som er det primære. Mens 

man tidligere har tenkt at det biologiske kjønnet er utgangspunktet, som vi så former det 

sosiale på grunnlag av, mener Butler at det biologiske kjønnet, idet vi benevner det og 

gjennom dette tillegger det en mening, blir diskursivt formet. Det biologiske kjønnet kan ikke 

opptre utenfor diskursen, og nettopp det at det blir ansett som noe21 som får følger for hvem vi 

er og hvordan vi skal oppføre oss, er historisk og diskursivt betinget.22	

Dette synet på kjønn vil medføre at kjønn som kategori og forestillinger om kvinnelighet og 

mannlighet først kan analyseres der de er uttrykt. I Wikipedia-artiklene kan disse komme til 

syne gjennom både bilder og verbaltekst. Det at kjønn eventuelt kobles til en kulturelt 

fenomen som for eksempel en hobby, er med på å skape forestillinger både om det kulturelle 

                                                
20 For å presentere Butlers perspektiver, vil jeg støtte meg på litteraturviter og kjønnsforsker Kari Jegerstedts 
presentasjon av Butler i boken Kjønnsteori (Jegerstedt, 2008). 
21 Her ser vi doxologien slik Rosengren framstiller den gjør seg gjeldende, jamfør at det vi oppfatter og omtaler 
som noe, finnes for menneskene (Rosengren, 2008:27). (Se 3.7) 
22 Dette synet har ifølge Kari Jegerstedt av flere blitt lest dithen at Butler avviser at det biologiske kjønnet finnes 
overhodet. Jegerstedt (2008:79) avviser en slik lesning, og medgir at dette ville være absurd å hevde 
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fenomenet og om kjønn. Vi så i 3.7 at Wikipedia-artikler skal representere de store utbredte 

doxaene i samfunnet for å etterleve objektivitetskravet. Dermed vil det om kjønn nevnes 

(eksplisitt eller implisitt) eller ikke, være med å fortelle om kjønn er noe som tillegges en 

relevans i doxaen som er representert. 

Butler har blitt kritisert. Tove Pettersen (2011:192) trekker fram at Butlers syn medfører en 

avskaffelse av subjektet og gjør individet til en tabula rasa som fylles med kulturelle koder. 

Pettersen gjengir filosofen Seyla Benhabib, som mener dette fratar individet autonomi som i 

neste rekke gjør etikk umulig. Dette blir en filosofisk diskusjon, og på samme måte som at 

man ikke trenger å gå med på hele Rosengrens relativisme (ingenting finnes, bare 

språket/diskursen) for å gjøre nytte av teorien hans, trenger man ikke gå med på «hele Butler» 

for å gjøre nytte av hennes teori. Butler mener man trenger utfordrende kategorier som drag, 

homoseksualitet og biseksualitet for å bryte ned dikotomien kvinne–mann, og at 

heteronormativitet må kritiseres (Pettersen, 2011:191). Å utvide hva kjønnskategoriene kan 

inneholde, gir mer plass til mangfold, men blir et etisk prosjekt utenfor denne oppgavens 

rekkevidde. Jeg kommer derfor til å forholde meg til kjønn som todelt mellom kvinne og 

mann. Ikke fordi jeg mener dette er en fyllestgjørende beskrivelse av de ulike 

kjønnsidentiteter som finnes, men fordi dette er en måte å strukturere arbeidet på. I og med at 

kjønn er et tema preget av heterodoksi, peker sosialantropolog Bjarne Vandeskog (2007) på at 

én av de grunnleggende kjønnsforståelsene er et vestlig «folkebegrep» som bygger på at 

«kjønn er biologisk gitte kategorier i form av ulike biologiske kropper» og at forskningen så 

langt ikke har løsrevet seg fra dette. Debatten i kjølvannet av Harald Eias tv-program 

Hjernevask viste også at det å overse det biologiske bryter radikalt med en utbredt, doksisk 

forståelse i vårt samfunn. Uansett om kultur eller biologi er det som i størst grad deler 

samfunnet inn i kjønn, vil undersøkelsen av Wikipedia-artiklene basere seg på skrevet tekst 

og kulturelle forestillinger som kommer til uttrykk diskursivt. Dette er dermed overordnet i 

tråd med Butlers tradisjon, uten å hevde en avskaffelse av subjektet og av kjønn knyttet til 

biologi. Uavhengig av hvordan kategoriene oppstår, vil språkbruk og diskurser være med på å 

bekrefte, forme eller utvikle vår oppfattelse av kategoriene og disses relevans. I analysene vil 

jeg også være åpen for å se om materialet inneholder kategorier og oppfatninger som ikke 

passer inn i en tokjønnsmodell. 
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4.3 Innfallsvinkel til kjønnstematikken 
Denne oppgavens utgangspunkt var at Wikimedia Norge lurte på om noen språklige 

forskjeller kom til syne i artikler om temaer som tradisjonelt er forbundet med kvinner og 

temaer som typisk er forbundet med menn. Jeg begynte derfor arbeidet med å undersøke 

forskning om kvinner og menns språk, og de eventuelle forskjellene mellom disse, for så å 

kunne undersøke om noe av dette kom til syne i Wikipedia-artikler. Tilgjengelig forskning på 

kvinner og menns språk omhandler i stor grad talt språk. I tillegg har mange etter hvert 

kommet til den innsikten at kjønnets eventuelle innvirkning på språket vanskelig kan skilles 

fra andre faktorer, slik Lynne Young og Brigid Fitzgerald oppsummerer: 

Gender also includes social identity and social practices. For example, recent research 
in gender and language shows that men and women speak the way they do because of 
who they are and what they are doing, not simply because they are male and female. 
Therefore, we cannot say that men and women talk in this way or that way; rather, 
they talk in certain ways depending on the social situations in which they find 
themselves. (Young & Fitzgerald, 2006:36) 

Også Hege Berg Løkken, som i 2013 undersøkte de retoriske strategiene til fire politiske 

aktører og så dem i lys av kjønn, måtte konkludere med at retorisk situasjon, sjanger og 

(innledende) etos virker vel så mye inn på hvordan man bygger opp språk og tekst (Løkken, 

2013:113). På Wikipedia forsøker alle skribenter å utføre den samme oppgaven: å tematisk 

presentere ulike sider ved doxa. Dette har gitt seg utslag i at visse former for språkbruk anses 

som akseptable, slik vi har sett i kapittelet om sjanger over (3.5). Sjangeren representerer et 

sett med begrensninger og muligheter for skribentene. Dermed har en utforskning av 

sjangeren og de mulighetene og begrensningene som ligger i denne, blitt tillagt hovedvekten i 

denne oppgaven. Wikipedia-artiklers tekster er resultater av et samarbeid mellom flere 

skribenter, og vi kan heller ikke vite kjønnsidentiteten til disse. Det å identifisere ulike 

kjønnsmarkeringer i dette språket ville dermed fort blitt spekulativt og lite fruktbart. 

Ut fra disse innsiktene kommer kjønn til å tematiseres i oppgaven på to måter. For det første 

vil jeg undersøke om tekstene i materialet framstiller noe om kjønn, og i så fall hva slags 

forståelse av kjønn som diskursivt kommer til syne i artikkeltekstene. Det å i det hele tatt 

operere med kjønn som en kategori, sier noe om hva man tillegger en verdi eller anser som en 

relevant kategori og forteller dermed noe om avsenders doxa. På Wikipedia finner vi et utkast 

til en retningslinje med tittelen «Kjønnsbalansert språk» (Wikipedia, 2015). Her ser vi at det å 

skrive objektivt og nøytralt settes i sammenheng med å forholde seg balansert til omtalen av 
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kjønn i artikler. Siden omhandler særlig hvordan man skal bruke yrkestitler, hvordan man skal 

skrive biografier og hvordan man kan bruke pronomen. I tillegg kan vi lese at man skal 

«Unngå bruk av adjektivene kvinnelig og mannlig ved yrkestitler hvis det ikke er en grunn til 

det». Retningslinjen er opprettet og sist redigert sommeren 2015, men er ikke siden blitt 

omgjort til en offisiell retningslinje. Allikevel viser utkastet en gryende oppmerksomhet på 

framstilling av kjønn som en faktor for å nærme seg objektivitetskravet. 

For det andre vil jeg diskutere hvorvidt analysene kan brukes til å si noe om hvordan 

leksikontemaene behandles på Wikipedia ut fra om temaet kulturelt i utgangspunktet er 

forbundet med kvinner eller menn. Kjønnstematikken har dermed også virket inn på utvalget 

av Wikipedia-artikler for denne oppgaven, både gjennom den antatte kjønnetheten i selve 

kategorien «Hobbyer», i tillegg til at selve artikkelutvalget er basert på antakelser om de 

respektive hobbyenes kjønnethet (se 2.1). Disse forestillingene om kjønnethet er basert på 

kulturelle stereotypiske forestillinger om kjønn. Det vil si at det at for eksempel radiostyrte 

biler i mitt materiale er med for å representere en «mannehobby», ikke betyr at dette er en 

hobby som utelukkende drives med av menn eller som menn (naturlig) er mer interessert i enn 

kvinner. Det betyr heller at i vår kultur finnes det konnotasjoner som knytter bilsport til det 

mannlige. Den tidligere forskningen som er gjort på de innholdsmessige følgene av 

kjønnsubalansen på Wikipedia (som vi så i 4.1), har nettopp undersøkt hvorvidt tekster om 

«mannstemaer» er mer utfyllende og sjangersterke enn om de om typiske «kvinnetemaer». 

4.3.1 Kjønn og Wikipedia-sjangeren 

Ettersom Wikipedia-sjangeren er en forlengelse av leksikonsjangeren, og begge disse 

sjangertradisjonene historisk har vært preget av mannsdominerte skribentgrupper, kan vi 

spørre oss om noen av sjangertrekkene i seg selv bærer preg av å være kjønnet. Sjangeren 

representerer et sett med muligheter og begrensninger, og derfor vil det være problematisk 

dersom sjangeren i sin struktur er preget av mannsdominansen som har vært i leksikonets 

historie. Oppsettet av artikler og språklig drakt kan vanskelig kobles til kjønn. Det er 

imidlertid annerledes når det kommer til leksikonets innhold og hvilke temaer som er 

leksikonverdige, noe som vil formes av kulturen. Marte Ericsson Ryste i Store norske 

leksikon skriver at  

leksikonets relevanskriterier har virket til å fremme mannsdominansen. Et leksikon 
skal gi et sammendrag av det viktigste, alt kan ikke få plass og alle kan ikke få plass. 
Fagkritikk og supplerende historieskriving kan få plass i akademia og faglitteratur, 
men oppslagsverk prioriteres konsensus [sic.]. Da er det lett at det som er 
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«mainstream» og det som har fått status som det aller viktigste blir prioritert. Det har 
gitt dårlige kår for «glemte kvinner». (Ryste, 2015) 

Ryste trekker fram at kvinner kan bli glemt i et mannsdominert leksikon, men vi kan også 

tenke oss at ulike kunnskapsfelt som tradisjonelt er knyttet til kvinner kan få en mindre 

fullgod representasjon, kanskje særlig når leksikonet produseres på dugnad og frivillighet. Et 

noe tabloid eksempel på dette kunne man se da noen opprettet en artikkel om Kate 

Middlethons brudekjole på engelske Wikipedia etter det britiske kongelige bryllupet i 2011. 

Kjolen var gjenstand for stor oppmerksomhet og har hatt stor innvirkning på brudemoten 

siden. Artikkelen om kjolen ble umiddelbart foreslått slettet, og flere brukere mente temaet 

var for trivielt for Wikipedia. Wikipedias grunnlegger Jimmy Wales kommenterte selv saken, 

og trakk fram kjolens videre påvirkning på kulturen som et hovedargument for artikkelens 

rettmessige plass på Wikipedia (Bosch, 2012; Walker, 2012). I diskusjonen om hvorvidt 

artikkelen skulle slettes eller ikke, satte Wales saken i sammenheng med kjønnsubalansen, og 

sammenlikner med Wikipedias dekning av operativsystemet Linux: 

I believe that our systemic bias caused by being a predominantly male geek 
community is worth some reflection in this context. [...] [W]e have nearly 90 articles 
about Linux distrubtions, counting only the stubs. With the major distros included, 
we're well over a hundred. […] I think we can have an article about this dress. We 
should have articles about one hundred famous dresses. (Wikipedia, 2015a) 

Eksempelet viser at det på Wikipedia finnes klare forestillinger om hva som er 

leksikonkunnskap og ikke, og i enkelte tilfeller kan disse oppfatningene kobles til et 

kjønnsperspektiv, slik Wales gjør. 

Til slutt i dette kapittelet vil jeg bemerke at det kan være problematisk å hevde at kvinner kan 

tilføre leksikon et eget perspektiv. Dette kan insinuere en essensialisme som hevder at alle 

kvinner har noen felles egenskaper som forener dem som gruppe og at det dermed finnes et 

perspektiv som kvinner besitter i kraft av å være kvinner. Dette stemmer ikke overens med 

forståelsen av kjønn som jeg har presentert her. Allikevel vil nettopp det at kjønn er en 

diskursivt formet kategori, gjøre at kjønn utløser en rekke assosiasjoner for deltakere i 

kulturen. Dermed kan det være at noen temaer, fagområder eller tenkemåter blir forbundet 

med en kjønnskategori, uten at dette betyr at dette er et «kvinnetema» eller «mannstema» fra 

naturens side. 
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5 Analyse av «Radiostyrt bil» 
5.1 Presentasjon av teksten 
Artikkelen er den lengste i det totale utvalget. Innledningen består av seks ytringer, fordelt på 

to avsnitt. Den inneholder ni kapitler: «Fremdriftssystemer», «Arrangementer», «Biltyper», 

«Styring», «Nyttige funksjoner», «Oppbygging», «Bruksområder», «Referanser» og 

«Eksterne Lenker». Kapittel 1 og 3 har også underkapitler, henholdsvis «Nitrobiler», 

«Bensinbiler» og «Elektriske biler», og «Buggy», «Monstertruck», «Driftebil», 

«Deathmatchbil», «Truggy», «Touring», «Storskala» og «Mini og micro». Artikkelen har én 

kildehenvisning til Guinness Rekordbok. Artikkelen har to bilder: fotografier som begge viser 

radiostyrte biler, ett plassert ved innledningen, og ett plassert til høyre i avsnittet «Storskala». 

Artikkelen er plassert i kategoriene «Hobbyer», «Leketøy» og «Trådløs kommunikasjon». 

     

Figur 6 T.v.: Bilde 1. Ingen bildetekst. T.h.: Bilde 2. Bildetekst: «FG Marder 1:6 skala buggy med bensinmotor» 

 

5.2 Kulturkontekst 
En radiostyrt bil er en bil som kan kontrolleres ved hjelp av en trådløs kontroll som sender 

signaler til bilen. Som regel er bilen mange ganger mindre enn en vanlig bil, og i vår kultur 

assosieres radiostyrte biler med leketøy eller noe man holder på med som en hobby. 

Interessen for radiostyrte biler hadde en boom på 80-tallet, men styremedlem for Oslo 

modellbilklubb Svein Harald Ytternes forteller om et fortsatt levende miljø, og at tilbudet av 

ulike typer biler den siste tiden «har tatt helt av»23. 

Bilsport har lenge vært assosiert med menn (Næss, 2012), og dermed også radiostyrte biler. 

Dette kan vi for eksempel tydelig se uttrykt hos leketøysbutikken Bralek, som har flere 

                                                
23 Opplysningene er innhentet gjennom e-postkorrespondanse med styremedlem Svein Harald Ytternes. 
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radiostyrte biler som forslag til passende leker for gutter mellom 8 og 12 år, men ikke til 

jenter.24 Blant de aktive medlemmene i Oslo modellbilklubb er det en helt klar overvekt av 

menn/gutter.25 Klubben har også laget en historisk oversikt over modellbilen, hvor man kan 

lese at det ligger som en grunnantakelse at utøverne innenfor hobbyen stort sett er menn i 

ytringer som: 

Du blir vel ikke veldig overrasket når jeg avslører at de fleste utøverne var menn. [Om 
modellbilsporten på 1960-tallet] 

Nå gutter, skal dere få en skikkelig godbit! 

En annen overraskelse var 16 år gamle Debbie Preston fra England, som kjørte inn på 
2. plass i et race med verdens beste førere. Vi håper ALLE våre kvinnelige lesere nå 
har merket seg at jenter kan kjøre RC-bil like fort som gutta! [Om en konkurranse i 
Monaco i 1978] (Ytternes, 2016) 

En slik oppfatning kan vi også lese ut av nyhetssaker om temaet, som ingressen i en NRK-sak 

om temaet: «Radiostyrte køyretøy er langt ifrå berre for smågutar. På Raudeberg i Vågsøy har 

ein gjeng over gjennomsnittet entusiastiske menn laga sin eigen minilandsby for lastebilane 

sine.» (Svanes & Johansen, 2014) 

5.3 Ideasjonell metafunksjon 
Selv om artiklers hovedtema i leksikon er gitt av oppslagsordet, er det ikke alltid åpenbart hva 

som skal være det ideasjonelle innholdet. Oppslagsordet for denne artikkelen er «Radiostyrt 

bil», noe som kan gi inntrykk av at artikkelen vil omhandle en teknologisk gjenstand og gi 

informasjon om hva en radiostyrt bil er, hvordan den fungerer rent teknisk, kanskje noe 

historisk om når den ble funnet opp og av hvem, og noe om i hvilke sammenhenger den gjør 

seg relevant. Denne forståelsen finner vi også i denne teksten, men den lever side om side 

med en mer utvidet forståelse av radiostyrt bil som et kulturelt og sosialt fenomen: en 

gjenstand for en hobbyvirksomhet som involverer «entusiaster i alle aldre» (5). I innledningen 

er begge forståelsene representert. 

En radiostyrt bil (RC) er en motorisert modellbil som styres ved hjelp av radiokontroll. 
Radiokontrollen sender radiosignaler til bilens radiomottaker, som igjen kontrollerer 

                                                
24 Se http://www.bralek.no/butikk/jente/8-12-ar/ og http://www.bralek.no/butikk/gutt/8-12-ar. Lastet ned 
10.10.16 
25 Opplysningene er innhentet gjennom e-postkorrespondanse med styremedlem Svein Harald Ytternes. På 
spørsmål om kjønnsfordelingen i miljøet svarte han: «Definitivt 99% menn, men det finnes noen få jenter.» Jeg 
leser de 99% som et muntlig uttrykk for «en klar overvekt» av menn. 
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akselerasjon, brems og styring. Å bygge, kjøre og modifisere radiostyrte biler er en 
hobby for mange entusiaster i alle aldre. (3–5) 

Gjennom artikkelen ser vi begge disse forståelsene representert. Vi får mange tekniske 

detaljer om hvilke typer radiostyrte biler som finnes og hva som kjennetegner disse, og ofte 

kobles funksjonene til bilene opp mot den som styrer, fikser og betaler for bilen, altså koblet 

til det å ha bilen som hobby. I tillegg ser vi i kapittelet «Arrangementer» (34–47), at det 

sosiale livet rundt bilene særlig framheves:  

Mange baner er eid av RC-klubber mens andre er til for at entusiaster uten noen 
klubbtilknytning kan få kjøre bilene sine på bane. […] Entusiaster liker å introdusere 
nye mennesker til RC-sporten for å holde hobbyen i live. […] De faste klubbene pleier 
å konkurrere med hverandre på egen eller innleid bane. (36, 41, 43) 

I kapittelet «Bruksområder» ser vi en tredje forståelse av artikkelens oppslagsord representert. 

Her er det verken hobbymiljøet eller bilen som blir vektlagt, men selve teknologien 

radiostyring av ulike kjøretøy («biler, fly eller båter» (166)) og hvordan menneskeheten kan 

dra nytte av denne, enten i filmstunts (168–170), for å utforske andre planeter (171–174) eller 

i krigføring eller (andre) krisesituasjoner (175–182) . Innledningen av kapittelet gir tegn på at 

dette ikke er hovedforståelsen av artikkelens tema gjennom bruken av ordet andre: 

«Radiostyrte biler, fly eller båter brukes i flere andre sammenhenger» (166). Bruksområdene 

som presenteres her er dermed noe annet enn det som i resten av artikkelen har vært 

beskrevet. 

Vi kan oppsummere med at teksten gir tre ulike forståelser av oppslagsordet «Radiostyrt bil», 

hvor hver av forståelsene vektlegger ulike deler ved den fysiske verden: 

Forståelse Innhold Sammenfallende 

kategori 

Radiostyrt bil som en 
teknologisk gjenstand  

bil + radiokontroll + teknisk 
funksjon 

 

Radiostyrt bil som hobby  
 

fører + bil + radiokontroll + teknisk 
funksjon + sosial funksjon 

Hobby 
(Leketøy) 

Radiostyring som teknologi Teknisk funksjon + nytteverdi for 
menneskeheten 

Trådløs 
kommunikasjon 

Tabell 6 Tre forståelser av radiostyrt bil 

Vi ser i tabellen at artikkelens kategorier også kan plasseres inn i forståelsene som er 

representert. 
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I referentkjeden (se vedlegg 5a) ser vi hvordan utøverne av hobbyen omtales som både 

entusiaster, fører, barn, mennesker i alle aldre og begge kjønn, tenåringsgutter, veteraner, 

bedrifter, foreninger og faste klubber, i tillegg til det mer generelle pronomenet «man». Særlig 

bruken av ordet «entusiast» gjør at hobbyaktiviteten framstår som lystbetont, i tillegg til at 

mangfoldet på aktørsiden er med på å framstille hobbyen som noe mange finner glede i. 

Fotografienes funksjon er å eksemplifisere det teksten beskriver. Dermed er de et eksempel på 

omskriving (jf. 2.4.2.1). For en som ikke har kjennskap til feltet framstår innholdet på bildene 

svært likt. Selv om bilde 2 ut fra bildeteksten skal eksemplifisere en radiostyrt bil i storskala, 

altså en som er større enn de øvrige, er det vanskelig å oppfatte størrelsesforskjellen fra det 

andre fotografiet, ettersom man ikke har noe å sammenlikne med. 

5.3.1 Representasjon av kjønn 

Artikkelen nevner ulike demografiske trekk ved hobbyens utøvere. I ytring 38–39 kan vi lese 

om både alder og kjønn blant deltakerne i Oslo Modellbilklubb: «På banene finnes mennesker 

i alle aldre og begge kjønn. Å se tenåringsgutter konkurrere med veteraner på 50 – 70 år er 

vanlig.» Ytring 38 forteller oss altså at begge kjønn er representert innenfor hobbyen. 

Allikevel er det tenåringsgutter som får figurere i eksempelet, der man like gjerne kunne 

skrevet tenåringer. Dette gir signaler om at det gutter er mer representative for sportens 

utøvere. I tillegg er det noe overspesifiserende ved det å skrive at man kan se «mennesker i 

begge kjønn». Til sammenlikning ville man nok ikke sagt: «Alle barn av begge kjønn går på 

skole i Norge». Det at det står «mennesker» (eller «barn» i mitt eksempel) inkluderer allerede 

både kvinner og menn. Dermed indikerer det at de to kjønnene spesifiseres at dette er noe 

man egentlig ikke skulle tro, ettersom avsender anser spesifiseringen for nødvendig. 

I ytring 71 kan vi lese at «[deathmatchbilene] er kun laget for å ødelegge motstanderne sine 

biler da dette er en slags ‘kongen på haugen’-aktivitet». Bruken av «kongen på haugen» kan 

gi inntrykk av at aktiviteten er voldsom (slik vi kjenner fra leken, der man dytter hverandre 

ned fra en haug) og angår en kamp mellom potensielle konger. Helt konkret er det bare gutter 

som kan bli konger, noe som dermed kan gi inntrykk av at death match-aktiviteten også bare 

angår gutter. På den andre siden brukes begrepet om kongen på haugen i dag mer overført, til 

å betegne at man konkurrerer om å en plass bare én kan ha, så bruken av uttrykket trenger 

dermed ikke nødvendigvis tillegges så mye vekt i et kjønnsperspektiv. 
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5.4 Mellompersonlig metafunksjon 
I denne analysen vil jeg særlig vektlegge den mellompersonlige metafunksjonen. Avsender i 

artikkelen gjør nemlig både antakelser om mottakers forkunnskaper, framsetter eksplisitte 

vurderinger av artikkelens innhold og presenterer språkhandlinger som er uvanlige for 

leksikonsjangeren.  

5.4.1 Antatte forkunnskaper skaper innforstått avsender 

For å kunne forstå teksten og lese den på en relevant måte forutsettes en stor mengde 

forhåndskunnskaper. Dette er tydelig tidlig i teksten (i ytring 4 brukes «akselerasjon, brems 

og styring» uten videre forklaring), og kommer virkelig til uttrykk i det første kapitlet 

«Fremdriftssystemer». Vi kan se nærmere på underkapitlet om nitrobiler: 

Nitrobiler (eller fuelbiler) går på en blanding av nitrometan, metanol og olje for å 
smøre mekanismene i motoren. De trenger en glødeplugg for å antenne drivstoffet ved 
hvert slag. For å starte en nitrobil må man bruke en såkalt gløder, som kjører en 
elektrisk strøm igjennom glødepluggen for at den skal gløde, mens man drar igang 
motoren med enten snorstart eller en elektrisk starterboks man setter bilen på. Enkelte 
motorer har inngang for "rotostart" - starting med en drilliknende pistolrotor. En fuel-
konkurransemotor med slagvolum 3,5 cm3 kan gjerne komme opp i turtall over 40 
000 o/min og yter pr. 2007 rundt. 3hk for 1/8 buggy. I konkurranse er denne klassen 
begrenset oppad til 3,5 cm3 i motorstørrelse. (11–16) 

Vi ser at fire av ordene er internlenket, noe som indikerer at avsender enten anser dem som 

spesielt viktige, eller antar at ordene ikke nødvendigvis er kjent for alle, og dermed trenger 

ytterligere forklaring. Uansett grunn er det mange andre ord i teksten som er svært 

spesialiserte og knyttet til nær kjennskap med den gitte erfaringsverdenen som ikke er 

internlenket: gløder, glødeplugg, snorstart, elektrisk starterboks, rotostart, drilliknende 

pistolrotor, slagvolum og buggy. Buggy blir senere i artikkelen forklart til å være en type 

radiostyrt bil, mens de andre ordene kun brukes i dette avsnittet. Det å bruke fremmede ord 

trenger ikke i seg selv være et problem, men denne teksten blir vanskelig å forstå, fordi 

forklaringen på for eksempel «gløder» baserer seg videre på flere av de nevnte ordene. 

Avsender markerer gjennom ordet «såkalt» at dette ordet ikke nødvendigvis er kjent for alle. 

Allikevel er det til liten hjelp for en leser uten de nødvendige kunnskapene, ettersom 

forklaringen kun kan forstås innenfor den erfaringsverdenen avsender skriver ut fra. De videre 

opplysningene om motorens slagvolum, turtall og hestekrefter (hk) gir lite informasjon for en 

mottaker som ikke har noe referansepunkt for disse tallene.  
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Gjennom hele artikkelen kan vi finne eksempler på at avsender er innforstått, eller forklarer 

noe med videre innforståttheter. Jeg gir her noen eksempler hvor jeg har uthevet det jeg mener 

eksemplifiserer dette: 

1:8 bilene drives vanligvis av en nitromotor, i 1:6 og 1:5 bilene er det vanligst med 
bensin da de trenger høyt dreiemoment som en bensinmotor kan tilby. (60) 

Slike biler er ulovlige Norge, Sverige og en rekke andre land av åpenbare grunner. 
(75) 

Før i tiden ble det brukt analoge signaler og styring og throttle fikk hver sin 
radiofrekvens. (131) 

I artikkelen blir den innforståtte tonen også særlig tydelig når avsender gjør ulike 

sammenlikninger:  

I likhet med de fleste andre totaktsmotorer så trenger disse bilene en oljetilsetning av 
syntetisk olje i bensinen som kan variere fra 2 – 6 %. (21) 

Slike motorer er på størrelse med motorsagmotorer, mellom 23-35cm3. (108) 

Det vanligste på radiostyrte biler er en såkalt sentrifugeclutch på samme måte som i en 
motorsag. Den kobler inn når turtallet øker ved hjelp av vekter som presser 
membranen i clutchen inn i koblingsflaten til drivverket. Disse er justerbare så de kan 
tilpasses etter hvilket turtall man ønsker at clutchen skal reagere på. (146–148) 

Vi ser at eksemplene antar at mottaker har kjennskap til både totaktsmotorer og 

motorsagsmotorer. Parallellene som trekkes mellom de ulike motorene, kan for noen lesere 

fungere som en hjelp til å forstå innholdet bedre, dersom man på forhånd kjenner til 

funksjonene ved disse, og dermed kan bruke de ulike motorene som et referansepunkt. For 

lesere som ikke har besitter denne kunnskapen, blir analogiene mer fremmedgjørende. 

Kanskje særlig i det siste eksempelet om sentrifugeclutchen er dette tydelig, hvor den første 

ytringen ikke inneholder noen videre forklaring enn at sentrifugeclutchen fungerer på samme 

måte som på en motorsag. 

Samlet ser vi at avsender gjennom hele artikkelen antar mange spesifikke forkunnskaper hos 

mottaker. Dette gir oss innblikk i avsenders doxa og forteller oss hva avsender anser som 

selvfølgelig kunnskap, i tillegg til at det virker inn på tekstens meningspotensial. 

5.4.2 Vurderinger av ideasjonelt innhold 

I artikkelen kommer avsenders meninger om det ideasjonelle innholdet ofte til syne. For det 
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første kan vi se dette uttrykt gjennom modalisasjon: 

Man referer [sic.] ofte til skala (for eksempel 1:8) når man snakker om radiostyrte 
biler. 

Bensinbilene går som regel på samme bensin som man får på bensinstasjoner (oktan).  

De vanligste klassene er 1:8 og 1:10, med både nasjonale og interasjonale [sic.] 
konkurranser. (6, 18, 51, min utheving) 

I dette ser vi at avsender ofte uttrykker hva som er vanlig og utbredt innenfor feltet. Utover 

dette ser vi noen eksempler på at avsender kommer med eksplisitte vurderinger: 

Barn bør være sammen med en ansvarlig voksen mens de opererer bensin- eller 
fuelbiler. (30) 

Det [å holde på med radiostyrt bil] er en fin hobby for bedrifter og foreninger i fritiden 
på lik linje med fotball og gocart. (42)  

Touringbilene fra seriøse produsenter er ofte utstyrt med forsterkede materialer som 
skal tåle store påkjenninger ved en kollisjon. Dette er viktig da en komplett 
profesjonell touringbil kan koste mellom 10 000 – 30 000 kr. (102–103) 

I alle disse eksemplene kommer avsenders holdninger tydelig fram. I ytring 30 gir avsender 

en tydelig formaning om barns sikkerhet. Dette angår hvorvidt noe er nødvendig eller ikke, og 

er dermed et eksempel på modulasjon. Indirekte nærmer også denne ytringen seg å være en 

direktiv, som vi skal se nærmere på under. I 42 gir avsender en verdimessig vurdering av 

hobbyen. Dette er en subjektiv meningsytring som tillegger hobbyen en positiv verdi gjennom 

å være fin for bedrifter og foreninger. I 102 ser vi i to ledd uttrykk for avsenders vurderinger: 

For det første at det er viktig at touringbilene kan tåle store påkjenninger, noe som igjen er et 

eksempel på modulasjon, og for det andre i den videre forklaringen, hvor det at bilen koster 

mellom 10 000 og 30 000 begrunner det første. Her underforstår avsender at dette er snakk 

om mye penger, og derfor en grunn til å unngå skade. Vi kunne tenkt oss både andre grunner 

til at det er viktig å unngå skade, og at det skulle større eller mindre pengesummer til før dette 

var et argument i seg selv. 

5.4.3 Språkhandlinger 

I leksikonartikler forventer vi stort sett å finne konstativer, språkhandlinger som representerer 

forhold i verden (jf. 3.4). Den allerede nevnte ytring 30 kan tolkes som dette, men her ser vi at 

avsender gir klare råd om framtidige handlinger (barn må være sammen med en voksen), og 
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ytringen kan dermed tolkes indirekte som en direktiv til mottakeren. I ytring 164 får vi et helt 

direkte eksempel på dette: 

Beskytt alltid elektronikken din ordentlig og forsikre deg om at elektronikken fungerer 
som det skal før du kjører. 

Dette er en imperativsetning der avsender henvender seg direkte til mottakeren og gir et 

påbud om hvordan man skal handle. Dette skaper en sterk mellompersonlig mening, samtidig 

som det er et tydelig sjangerbrudd, både i språklig stil og hva den objektive framstillingen 

angår. 

5.5  Tekstuell metafunksjon 
Overordnet er teksten strukturert etter forståelsen av radiostyrt bil som en teknologisk 

gjenstand. Vi ser at ulike sider ved bilens funksjoner får være tema for de fleste kapitlene. 

Kun i kapittelet «Arrangementer» har hobbyforståelsen fått være dominerende. Allikevel ser 

vi i alle de andre avsnittene at de tekniske detaljene hele tiden kobles opp med hva de har å si 

for den som eier og styrer bilen. 

Artikler i leksikon er kjennetegnet av en deskriptiv teksttype. Dette ser vi også gjelder 

overordnet for denne artikkelen, men flere steder ser vi eksempler på eksplikativer: 

Andre funksjoner kan være servostyrt drivstoffkran for å kutte motoren sin drivstoff 
tilførsel, eller blokkere luftinntaket for å kvele motoren som en slags «nødstopp» om 
motoren skulle henge seg opp i full gass for eksempel, da dette kan skje. (139) 

Automatgir er den mest vanlige. Det lar føreren kjøre uten å tenke på giringa. (153–
154) 

Dette gir teksten et preg å være pedagogisk – sett bort fra at ordvalgene kan være uforståelige 

for mange. 

5.6 Sjanger 
5.6.1 Innhold og informasjonsmengde 

Vi så i 5.3 at innledningen gir en kort innføring i artikkelens hovedtema og herunder de to 

hovedforståelsene av radiostyrt bil som ligger i artikkelen. Temaet forklares som 

«leksikonverdig» gjennom å være en teknologisk gjenstand som er gjenstand for en 

hobbykultur. Detaljnivået i artikkelen er høyt, og selv om detaljene kanskje er presise, er de 
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med på å gjøre det vanskelig for en som ikke har en grunnleggende forståelse av bil, å forstå 

deler av artikkelen. 

5.6.2 Sannhetskrav og objektivitet 

Artikkelen har kun én kildehenvisning, og denne er til Guinness Rekordbok som belegg for 

påstanden om fartsrekorden for radiostyrte elektrobiler. Kravet til kilder er det som i størst 

mulig grad skal sikre Wikipedia-artiklers objektivitet, og artikkelen oppfyller dermed dette 

sjangerkravet i liten grad. Dette har vi også sett gjennom at avsender uttrykker sine subjektive 

vurderinger. Vi kan også få inntrykk av at artikkelen er lite oppdatert når det i ytring 15 står at 

en fuel-konkurransemotor «pr. 2007 [yter] rundt. 3hk for 1/8 buggy». 2007 er snart ti år siden, 

og det virker sannsynlig at denne opplysningen ikke lenger er sann. 

5.6.3 Språk, tekstlig organisering og multimodal utforming 

I en leksikonartikkel forventer vi verken mange eksplikativer eller subjektive vurderinger og 

direktive språkhandlinger. I sum gjør dette at denne artikkelen tidvis får mer preg av å være 

en guide eller en håndbok til de som vil starte med radiostyrt bil som en hobby heller enn en 

leksikonartikkel. Også språkføringen er med på å gi et sjangerfremmed preg. Denne har tidvis 

en muntlig tone, som når konkurranse mellom deathmatch-biler beskrives som «en slags 

kongen på haugen-aktivitet» (71), eller gjennom metaforbruk: 

Disse [storskalabiler] er en god del dyrere enn sine mindre søsken, og er heller ikke så 
vanlige. (106) 

Fordelen er at bilen «skjønner» når den kommer utenfor rekkevidde. (122) 

Flere militære makter har snust på radiostyrt teknologi innen krigføring. (175) 

Dette gjør at artikkelen mister troverdighet som en god leksikonartikkel. 

5.7 Tekstens overbevisning: Retoriske bevismidler 
Avsender bygger etos gjennom å vise fronesis, erfaringsbasert kunnskap. Avsender gir 

inntrykk av å ha mye kunnskap om emnet. Dette er ikke bokkunnskap, men snarere kunnskap 

som springer ut av praktisk erfaring med radiostyrte biler, og er særlig uttrykt gjennom 

modalisasjon som gir uttrykk for hva som er vanlig på feltet, og også gjennom modulasjon, 

gjennom ulike tips for hva som er lurt å gjøre for en fører av en radiostyrt bil. Slik 

informasjon gir inntrykk av at avsender er en innsider, en som både kjenner til miljøet og 
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ulike sider ved hobbyvirksomheten gjennom egen erfaring. Avsenders nære kjennskap til 

temaet påvirker avsender eunoia, velvilje overfor leseren, på to måter. For det første har vi 

sett at teksten kan være vanskelig tilgjengelig for en som ikke kjenner til biler og motorer fra 

før, ettersom avsender baserer seg på mye innforstått kunnskap. Samtidig viser avsender en 

omtanke for mottaker, gjennom å forklare nybegynnere hvilke biler som passer til hva, 

helsemessige implikasjoner, sikkerhet, alderstilpasning, hvordan man kan endre på bilene, 

nyttige funksjoner og hvor man kan henvende seg for å være med. Dette styrker avsenders 

eunoia, samtidig som det tidvis gjør at teksten endrer sjangeruttrykk mot en instruksjon eller 

guide. Kildebruken med bare én kilde skaper en svak troverdighet (arete). 

Avsender formidler et engasjement for hobbyen gjennom patosbruk. Dette kan vi se gjennom 

de positive vurderingene av hobbyen, som at den er fin for bedrifter (42), og omtalen av 

deltakerne som «entusiaster» (5, 36, 41). I tillegg skaper avsender et bilde av miljøet rundt 

hobbyen som levende og entusiastisk, særlig i kapittelet «Arrangementer». Dette kan være 

med å skape interesse for temaet hos leseren.  

Artikkelens logos svekkes av at det kun er én kilde, noe som gir et svakt sannhetsbevis. 

Samtidig er presisjonsnivået med på å gi inntrykk av en sterk logos med mye «harde fakta». 

Dette faller noe sammen når det gjør formidlingen og etosen svak. Sammenholdt med 

forventede topoi i en hobbyartikkel (3.6.3), ser vi at denne artikkelen inneholder mye om 

aktivitet, utstyr og sosial organisering, men derimot i liten grad forteller om utbredelse, 

historie, geografisk kontekst og aktualitet. Det er ikke nødvendigvis avgjørende å ha med alle 

topoi for å være en god leksikonartikkel, allikevel er det en mangel at artikkelen i liten grad 

har ulike kontekstualiserende topoi. 

5.8 Kort sammenfatning 
Artikkelen inneholder mye informasjon, men formidlingen av denne foregår på en innforstått 

måte. Lengden og detaljnivået viser at temaet er behandlet grundig, selv om vi ser at 

kontekstualiserende topoi som historie og kulturell plassering mangler. Artikkelen vektlegger 

selve aktiviteten og utstyret man trenger. Analysen forteller oss også at artikkelen rommer et 

engasjement for hobbyen, som tidvis uttrykkes på en sjangerfremmed måte gjennom en klar 

begeistring fra avsender. Herigjennom ser vi også at radiostyrt bil gis en selvfølgelig plass i 

leksikon gjennom å være en engasjerende interesse. Den innforståtte formidlingen er med på å 

ekskludere lesere som ikke deler den samme interessen fra å ta del i kunnskapen. Gitt temaets 

kjønnhethet vil dette i mange tilfeller omfatte kvinner. 
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6 Analyse av «Fuglekikking» 
6.1 Presentasjon av teksten 
Artikkelen har en innledning på tre ytringer. Den har fire kapitler: «Aktiviteter», «Utstyr», 

«Se også» og «Eksterne lenker». «Aktiviteter» inneholder igjen fire underkapitler: 

«Kryssing», «Fôring», «Fuglekasser» og «Fugleturisme». «Se også» viser til to lister over 

henholdsvis «viktige fugleområder i Norge» og «norske ornitologiske bøker». Artikkelen har 

ingen kildehenvisninger, men viser i «Eksterne lenker» til en side som presenterer – eller 

reklamerer for – en håndbok i fuglekikking: Guide til Norges fugleliv av Bjørn Olav Tveit. 

Artikkelen inneholder videre to fotografier. Det første viser et fuglekikkertårn på avstand med 

et titalls mennesker i, mens det andre viser en mannlig fuglekikker som kikker i et teleskop. 

Artikkelen er plassert i kategoriene «Friluftsliv», «Hobbyer» og «Fugler». 

 

Figur 7 T.v.: Artikkelen slik den framstår uten scrolling. T.h.: Andre halvpart av artikkelen 

6.2 Kulturkontekst 
I en rapport fra Innovasjon Norge om fuglekikking som potensiell turistnæring i Norge 

(Amundsen & Fisk, 2015:2-5) kan vi lese beskrivelser av hva det vil si å være en fuglekikker. 

Rapportforfatterne mener fuglekikking er mer enn en hobby, at det er en livsstil. De beskriver 

en global kultur av fuglekikkere som alle bærer på noen felles trekk: En felles glede over 

naturen og det uforutsigbare i den, og over å oppdage og kartlegge fuglers aktiviteter. I tillegg 

kan man ifølge artikkelforfatterne gjenkjenne fuglekikkerne på utstyret: en kikkert eller et 

teleskop. De beskriver et levende globalt fuglekikkermiljø der internett med ulike sosiale 

medier og blogger har fått en sentral plass i å dele relevant informasjon. 

Rapporten forteller også noe om kjønnsfordelingen blant fuglekikkere. Rapporten viser både 

til egen undersøkelse og tidligere undersøkelser som viser at i Europa er opp mot 80 % av 
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aktive fuglekikkere menn (Amundsen & Fisk, 2015:20). At kvinner er i undertall også i 

Norge, kan vi lese ut av Norsk Ornitologisk Forenings26 nettsider, hvor de har opprettet 

«Jentegruppa [...] som et prosjekt for å rekruttere flere jenter til fuglemiljøet i Norge.» (Norsk 

Ornitologisk Forening, u.å.-a) I USA og Storbritannia er kjønnsfordelingen jevnere, men 

dersom man gjør en mer finmasket måling, viser biologiene Caren B. Cooper og Jennifer A. 

Smith at det er en overvekt av menn innenfor det å drive med fuglekikking på et 

konkurrerende nivå, gjennom å lage lister over ulike arter man har sett i en gitt periode 

(Cooper & Smith, 2010). Denne formen for fuglekikking krever kunnskap og ofte mye utstyr, 

i tillegg til at man aktivt må oppsøke ulike steder hvor nye fuglearter kan befinne seg. Til 

sammenlikning fant Cooper og Smith (2010) en overvekt av kvinner (fortsatt i USA og UK) 

når det gjelder andre former for fuglekikking, som å sette ut fuglemat og lage et fuglevennlig 

miljø i hagen. 

6.3 Ideasjonell metafunksjon 
I denne analysen kommer jeg til å ta utgangspunkt i Hallidays tredeling av den ideasjonelle 

metafunksjonen i prosess, deltaker og omstendigheter. Artikkelen handler i hovedsak om en 

prosess, det å bedrive fuglekikking, som gjennom artikkelen får ulike nyanser. For det første 

dreier det seg om å se på og lytte etter fugler, og dernest får man i artikkelens andre ytring (4) 

vite at dette også innebærer identifikasjon av de observerte fugleartene. Underkategorier av 

fuglekikkingen får vi i innholdsfortegnelsen vite er kryssing, fôring og å henge opp 

fuglekasser. Kryssing viser seg å være å sette kryss i en fuglebok for hver nye fugleart man 

ser, mens fôringen og opphenging av fuglekasser dreier seg om å lokke fugler til steder de kan 

observeres. Samtidig får vi inntrykk av at en fuglekikker like mye er en fuglekikker, framfor å 

gjøre fuglekikking. Dette ser vi i beskrivelsene av fuglekikkeren, hvor for eksempel ytring 8 

viser at man aldri tar pause fra fuglekikking.  

Deltakerne i artikkelen er i hovedsak fuglekikkere og fugler. I artikkelen ser vi et mønster vi 

kjenner fra «Radiostyrte biler»: Vi får konkret informasjon om hvordan fuglekikking foregår, 

utstyr man trenger og hva man gjør rent praktisk. På samme tid får vi også informasjon om 

menneskelig sosialt liv rundt denne konkrete aktiviteten. Vi ser at avsender skaper en 

fortelling om en (enkelt) fuglekikkers følelsesliv, vaner og preferanser. Vi får vite at en 

                                                
26 Foreningen har som en viktig del av sitt arbeid «å være bindeledd mellom fugleinteresserte over hele landet», i 
tillegg til naturvern og fuglebevaring. (Norsk Ornitologisk Forening, u.å.-b). 



 65 

fuglekikker: 

- «benytter sin hobby til rekreasjon, gjerne kombinert med andre typer friluftsliv» (5) 

- «holder et øye til fugler året igjennom, men tar spesielle turer der observasjon av 

fugler er hovedformålet» (8) 

- er mest aktiv som fuglekikker under høst- og vårtrekket (9) 

- tar hensyn (12) 

- «liker å holde øye med de fuglekassene som er hengt opp, og å loggføre art, antall egg, 

antall levedyktige unger osv.» (36) 

I tillegg får i vite at en fuglekikker vurderer det det som «en spesiell opplevelse» å være med 

på «skogfuglleik» (40). Artikkelen omtaler altså ikke bare en fuglekikkers ytre handlinger, 

men også dennes indre tanker og vurderinger. Referentkjeden for fuglekikkeren (se vedlegg 

5b) viser at fuglekikkeren sjelden omtales som noe annet enn nettopp fuglekikker. Et unntak 

fra dette ser vi i innledningen, hvor fuglekikkeren kalles for «en amatør» (5), og settes som en 

motsetning til en ornitologer, som omtales som «profesjonelle biologer som benytter 

vitenskapelige metoder i sine studier». Dette er med på å vise hvordan begrepet fuglekikking 

og fuglekikker defineres i artikkelen: Fuglekikkeren «benytter sin hobby til rekreasjon», og 

gjør dette på fritiden. 

Den andre deltakeren i teksten er fuglene. Disse omtales i stor grad generisk, som dyreklasse 

(fugler) eller art (hakkespetter, meiser, orrfugl og storfugl) eller andre grupperinger som 

standfugler og trekkfugler (28) eller «levedyktige unger» (36). Funksjonen fuglene har i 

artikkelen er stort sett å være fenomenet den sansende (fuglekikkeren) observerer. I «Fôring» 

og «Fuglekasser» ser vi at fuglene i større grad blir gjort til aktører. Fuglene tillegges 

intensjoner og «lar seg villig mate» (30), «hekker i hullrom [sic.]» (33), «hakker ut sine egne 

hull» (34) eller «er avhengige av å finne egnede reirplasser» (34). I tillegg er fuglene med på å 

skape en «etterspørsel» etter reirhull (35). 

Omstendighetene viser oss at årstidene spiller en viktig rolle for fuglekikkere. 

Stedsbetegnelsene viser at perspektivet i overveiende grad er ut fra en nordisk kontekst; både 

Sverige, Norge, Finland og Norden nevnes, i tillegg til Runde, som ligger i Norge, og den 

norske regionsbetegnelsen «fylke». Gibraltar og Bosporos er de eneste stedene utenfor 

Norden som nevnes. Utover dette ser vi at en fuglekikker kan ha ulik grad av avansert utstyr, 

alt fra «det blotte øye» til teleskop og speilreflekskamera med spesielle telelinser.  
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Det vi derimot ikke får vite mye om, er fuglekikkingens kulturhistoriske plassering. Bildene 

forteller oss litt: Ut fra bilde 1 kan vi lese at fuglekikking kan være en sosial aktivitet, 

ettersom flere fuglekikkere står sammen. Verbalteksten for øvrig har ikke vektlagt denne 

dimensjonen ved fuglekikkingen, annet enn ved å nevne en «eliteklubb» for de som har 

registrert flere enn 300 arter (19). Bilde 2 viser en mann som ser i et teleskop utendørs, med 

kikkert om halsen og notatblokk og penn i hånden, og bildeteksten forteller oss at det er en 

fuglekikker. Bildets kvalitet – sorthvitt og tydelig gammelt (bildeinformasjonen sier at bildet 

er fra 1939 (Wikimedia Commons, 2015)) – kan fortelle at fuglekikking har tradisjoner 

bakover i tid. 

6.3.1 Representasjon av kjønn 

Kjønn nevnes ikke eksplisitt i verbalteksten. Selv om vi får 

lese om ulike aktiviteter som fuglekikkere kan gjøre, får vi 

ikke så mye inntrykk av hvordan det sosiale livet rundt 

fuglekikkingen er, i motsetning til inntrykket man for 

eksempel får av å lese rapporten om fuglekikking i Norge 

eller se på hjemmesidene til Norsk Ornitologisk Forening. 

Vi får dermed heller ikke vite mye om hvem som driver 

med fuglekikking. Bilde 2 viser en fuglekikker på nært 

hold, som vi kan se er en mann. Bildeteksten forteller at 

det er «[e]n fuglekikker med et teleskop». Ettersom dette er det eneste stedet i artikkelen man 

ser en fuglekikker ordentlig, blir dette stående som særlig definerende for hva som 

kjennetegner en fuglekikker. Samtidig kan det at bildet ser gammelt ut, være med på å gi 

signaler om at dette er slik fuglekikkere var før, og dermed ikke ha den samme definerende 

kraften for hvordan fuglekikkere ser ut i dag. 

6.4 Mellompersonlig metafunksjon 
6.4.1 Modalisasjon 

Hvilken holdning uttrykker avsender til det innholdet som kommuniseres? I teksten kommer 

avsenders holdning til uttrykk gjennom flere eksempler på modalisasjon, enten uttrykt 

gjennom modusadjunkter som gjerne og de fleste eller gjennom modalverbet kan: 

I tillegg innebærer fuglekikking gjerne lytting og identifikasjon av fuglesang. 

Figur 8 Bilde 2. Bildetekst: «En 
fuglekikker med et teleskop» 
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De fleste fuglekikkere holder et øye til fugler året igjennom 

Det er i disse periodene man kan forvente å observere flest arter. (4, 8, 10, min 
utheving) 

Avsender tar altså stilling til hva som er vanlig og sannsynlig oppførsel og erfaringer både for 

fuglekikkere og fugler. Dette er dermed en måte å uttrykke sikkerhet om det man sier på. 

Maagerø (2005:152) understreker at dersom man er helt sikker på noe, vil man ikke markere 

dette gjennom modalisasjon. En overvekt av ytringene i artikkelen er av denne umarkerte 

typen, for eksempel: 

I naturen finnes en rekke fuglearter som hekker i hullrom. (33) 

Fuglekikkere liker å holde øye med de fuglekassene som er hengt opp. (36) 

Vi ser også et eksempel på modulasjon i ytring 12, uttrykt gjennom modalverbet må: 

spesielt i hekkesesongen må en fuglekikker være varsom og unngå unødvendige 
forstyrrelser. 

Modulasjonen viser at avsender mener det er spesielt viktig å overholde påbudet som 

framsettes i ytringen, og fungerer indirekte som en direktiv. 

6.4.2 Antatte forkunnskaper 

Vi kan også lese ut noen antakelser avsender gjør seg om mottakers forkunnskaper. Graden av 

kjennskap til fugler og fuglekikkerens vaner som forutsettes, ser ut til å variere. Allerede i 

innledningen ser vi at mottaker antas å kjenne til at ornitologi er fagtermen for læren om 

fugler, ettersom det ikke står forklart i teksten at en ornitolog har fugler som fagområde. 

Ordet er internlenket til artikkelen om ornitologi, og dette kan dermed kompensere noe for at 

dette ikke forklares i teksten. Denne muligheten ser vi ikke er benyttet om ordene «trekk» og 

«hekkesesong»: 

De mest aktive periodene for en fuglekikker er i høst- og vårtrekket og under 
hekkesesongen. Det er i disse periodene man kan forvente å observere flest arter. (9–
10) 

Ytring 9 følges ikke av noen forklaring på hva begrepene betyr. På Wikipedia finnes både en 

artikkel om trekkfugler (som inneholder en beskrivelse av hva fugletrekk er) og en om 

hekking. Når det ikke lenkes til slike relevante artikler, virker det som avsender antar disse 

begrepene som kjent for mottaker. Andre ord som antas kjent for mottaker er «skogfuglleik» 
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(39) og «spillplasser» (40). Det er ikke gitt at mennesker som står utenfor en 

fuglekikkerdiskurs er fortrolig med disse begrepene. 

I beskrivelsene av «kryssing» (14) markerer avsender at begrepet – som altså betegner det å 

sette et kryss i en fuglebok for hver fugleart man observerer – ikke nødvendigvis er kjent 

utenfor fuglekikkermiljøet ved å markere ordet «kryssing» og senere «livskryss» i 

anførselstegn. Avsnittet følges allikevel av en innforstått og sjangerfremmed «osv.»: 

Det finnes også andre varianter av kryssing enn slike «livskryss». Man kan for 
eksempel samle årskryss, for de artene en observerer i løpet av et år. Fylkeskryss, for 
de artene en har observert i et gitt fylke. Hagekryss, for de arter en har observert i sin 
egen hage, osv. (22–25) 

Bruken av «osv.» indikerer at mottakeren kan tenke seg til resten selv. I dette tilfellet er det 

nok ganske enkelt for lesere utenfor et fuglekikkermiljø å tenke seg til andre måter å dele inn i 

ulike kryssekategorier på. I ytring 36 ser vi også at «osv.» tas i bruk, og her må mottakeren i 

større grad ha erfaring med fuglekikking, for å kunne tenke seg til flere momenter en 

fuglekikker vil like å loggføre: 

Fuglekikkere liker å holde øye med de fuglekassene som er hengt opp, og å loggføre 
art, antall egg, antall levedyktige unger osv.  

I artikkelens siste kapittel «Utstyr» (41–47) ser vi en klar innsnevring i forforståelsene man 

må ha for å kunne forstå og benytte seg av informasjonen. De tekniske beskrivelsene av 

«digiscoping» (45–47) er vanskelige å forstå for utenforstående. Dette kan på en side virke 

ekskluderende, men er samtidig i tråd med den omvendte pyramidestrukturen i 

vanskelighetsgrad og detaljnivå (jf. 3.5.3). 

6.5 Tekstuell metafunksjon 
Tema-rema-strukturen i artikkelen følger til en viss grad forventningen til fordeling av kjent 

og ny informasjon (se vedlegg 4b). Flere av temaene som presenterer ukjent informasjon, 

viser til tids- og stedsangivelser (blå markerer ny informasjon): 

 Tema Rema 
9.  De mest aktive periodene 

for en fuglekikker  
er i høst- og vårtrekket og under hekkesesongen. 

21.  I Norge  fører organisasjonen FeltOrnitologene 
rangeringslister over de personene som har 
registrert flest fuglearter. 
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Dette er ikke informasjon man blir overrasket over å finne tematisert selv om denne ikke er 

nevnt tidligere i teksten. Mer overraskende er det at oppslagsordet «fuglekikking» kun 

tematiseres i første ytring og aldri igjen. Vi ser at det heller er fuglekikkeren som gjøres til 

artikkelens hovedtema, og dermed gjøres til gjenstand for gjentatt tematisering (8, 17, 30 og 

36). Gjennom beskrivelser av hva fuglekikkeren gjør, presenteres aktiviteten fuglekikking. Vi 

ser også flere eksempler på brå innføring av ny informasjon, kanskje særlig tydelig i 

innledningen: 

5. I motsetning til ornitologer, 
som er profesjonelle 
biologer som benytter 
vitenskapelige metoder i 
sine studier,  

er fuglekikkere amatører som benytter sin hobby til 
rekreasjon, gjerne kombinert med andre typer 
friluftsliv. 

 

Selv om tema-rema-strukturen kan virke noe uryddig, blir leseren hjulpet gjennom teksten av 

overskriftene på kapitlene. Overskriftene til kapitlene «Aktiviteter» og «Utstyr» er ikke-

partikulære. Det vil si at ordene er allmenne og ikke koblet til et spesifikt felt. 

Underoverskriftene innad i kapittelet er derimot mer partikulære (særlig «Kryssing»), men 

gjøres forståelige gjennom å være plassert som en aktivitet; selv om mottaker ikke vet hva 

«kryssing» er, forstår man raskt at dette er en aktivitet fuglekikkere driver med. 

Bildene i artikkelen spiller også inn på den tekstuelle metafunksjonen. Begge bildene har det 

Løvland (2007:37) kaller en spesifiserende informasjonskobling; fotografiene viser eksempler 

på hvordan det kan se ut når noen driver med fuglekikking. Det er ingen eksplisitte 

verbaltekstlige koblinger mellom bildene og verbalteksten, men bildenes plassering i den 

romlige komposisjonen viser hvordan bildene tematisk henger sammen med det som står i 

verbalteksten. Bilde 1 er dermed et eksempel på hvordan fuglekikking kan arte seg generelt i 

tråd med innledningen, mens bilde 2 i større grad er relatert til en fuglekikkeres utstyr, i bildet 

eksemplifisert med teleskop på stativ, kikkert med halssnor, notatblokk og penn. Imidlertid 

kan bildet virke noe utdatert. Verbalteksten beskriver en moderne teknikk som fuglekikkere 

har begynt å benytte seg av, mens bildet viser utstyr som har vært tilgjengelig i flere tiår. I 

denne sammenheng kan også bildet framstå noe kontrasterende til det moderne utstyret som 

beskrives i verbalteksten.  
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6.6 Sjanger 
Artikkelen definerer hva fenomenet fuglekikking er, men underkommuniserer 

fuglekikkingens plassering i kulturen, som å opplyse når man begynte med fuglekikking og 

hvor utbredt fenomenet er, og eventuelt hvordan dette påvirker miljøet. Om vi ser til den 

engelske artikkelen om samme tema, ser vi at denne inneholder både et eget kapittel om 

fuglekikkingens historie og om den sosiale organiseringen (Wikipedia, 2016a), noe som viser 

at dette er informasjon som finnes tilgjengelig.  

Språket i artikkelen er stort sett forståelig, men vi finner sjangerfremmede elementer som den 

allerede kommenterte «osv.», og vi har sett at tema-rema-strukturen – med mange nye temaer 

og lite tematisering av artikkelens hovedtema – ikke er slik vi ville forventet i en 

leksikonartikkel. Til tross for dette, får mottakeren en god del informasjon om fuglekikking, 

gjennom beskrivelsene av en fuglekikkers liv, og teksten er stort sett organisert etter den 

omvendte pyramide-strukturen, og har mer detaljerte og avanserte opplysninger om utstyret til 

slutt i artikkelen, mens mer generell informasjon om fuglekikkingen, som hva det er og når, 

hvor og hvordan det foregår kommer tidligere i teksten. Bildene bidrar også til å formidle 

hvordan fuglekikking foregår gjennom å en spesifiserende informasjonskobling. 

6.6.1 Objektivitetskravet 

Som vi allerede har vært inne på, framstiller artikkelen opplevelsene og tankene en 

fuglekikker kan ha. Artikkelen synes nærmest å være skrevet ut fra én enkelt fuglekikkers 

perspektiv, og vi så det også i tema-rema-strukturens tematisering av fuglekikkeren. Det at 

avsender formidler vurderinger av de ulike aktivitetene, slik vi ser i ytring 36, «Fuglekikkere 

liker å holde øye med de fuglekassene som er hengt opp», gjør at artikkelen får et subjektivt 

preg, også selv om påstanden er gjeldende for fuglekikkere generelt. Det subjektive preget 

forsterkes av at artikkelen ikke har noen kildehenvisninger. Eksemplene som trekkes fram for 

hva en fuglekikker foretar seg, virker også noe tilfeldige, og dermed basert på det som 

avsender tilfeldigvis kjente til av aktiviteter og reisemål for fuglekikking. 

Innledningen anlegger én klar hovedforståelse av fuglekikking og fuglekikkere, gjennom å 

skille fuglekikkere klart fra ornitologer, og at rekreasjonselementet kun er til stede for 

fuglekikkere som driver hobbybasert fuglekikking, og ikke for ornitologer (5). Dette synet 
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kan nok diskuteres, og for eksempel trekker begge ornitologene som er intervjuet om yrket 

sitt på Utdanning.no fram det å være ute med fuglene som det beste med jobben sin.27 

I 6.2 så vi at biologene Cooper og Smith (2010) opererte men en mer finmasket inndeling av 

begrepet fuglekikking, hvor det både kan være en konkurranserettet hobby, som det å samle 

flest mulig «kryss», eller det kan være en mer generell form for interaksjon med fugler, som å 

se på fuger i hagen, sette opp fuglemat eller fuglekasser, eller følge med på et fuglerede. 

Avsender beskriver fuglekikkingen som noe som inneholder elementer av flere av disse 

aktivitetene, men vi ser at det å observere flest mulig forskjellige arter ligger under som et 

premiss flere steder: 

De mest aktive periodene for en fuglekikker er i høst- og vårtrekket og under 
hekkesesongen. Det er i disse periodene man kan forvente å observere flest arter. (9–
10) 

Dette innebærer at idet man observerer en ny fugleart, setter et kryss i en fuglebok. På 
denne måten kan man samle arter eller kryss. (15–16) 

 Vi ser dermed at artikkelen samlet presenterer én bestemt versjon av hva fuglekikking 

innebærer, som virker tett koblet til avsenders erfaringer. Artikkelen representerer med dette 

en form for homofoni; det er ikke flere selvstendige stemmer, men heller trekker innholdet i 

samme retning. Artikkelen presenterer dermed også saken som én faktakjerne, og har ikke 

med ulike perspektiver på fuglekikkingen, slik Wikipedias retningslinjer foreskriver, eller i 

det minste åpner opp for. For å strekke seg etter objektivitetskravet måtte artikkelen i større 

grad innlemmet et bredere perspektiv og hatt kildehenvisninger. 

6.7 Tekstens overbevisning: Retoriske bevismidler 
6.7.1 Etos 

Artikkelen har ingen kildehenvisninger. Innenfor Wikipedia-sjangeren er dette med på å 

svekke avsenders arete, gode karakter. De manglende kildehenvisningene veies opp av at 

avsender ser ut til å ha erfaringsbasert kunnskap om temaet og dermed viser fronesis. Språklig 

uttrykt gjennom modalisasjon så vi over at avsender uttaler seg om hva som er vanlig og 

                                                
27 Som svar på spørsmålet «Hva er det beste med yrket ditt?», svarer de henholdsvis: «Jeg setter også stor pris på 
å ha muligheten til å være mye ute i feltarbeid, og spesielt på godværsdager.» og «Det beste er når jeg får være 
ute i naturen sammen med fuglene.» Lastet ned 04.11.16 fra: https://utdanning.no/tema/yrkesintervju/ornitolog_0 
og https://utdanning.no/tema/yrkesintervju/ornitolog 
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sannsynlig innenfor feltet. Vi ser også at avsender kan gi råd om fordeler og ulemper med 

ulikt utstyr (46-47), noe som vitner om tidligere erfaring med utstyret. 

Avsenders velvilje overfor mottaker, eunoia, kommer til uttrykk gjennom lenking, forklaring 

og struktur i artikkelen gjennom underoverskrifter som leseren kan orientere seg etter. De 

ikke-partikulære overskriftene er særlig med på å lette forståelsen. Tross bruken av noen 

innforståtte ord gjør lenking og forklaringer i teksten stort sett tekstens innhold tilgjengelig 

for leseren. I tillegg viser de spesifiserende bildene velvilje overfor leseren ved å 

eksemplifisere det som uttrykkes i verbalteksten. 

6.7.2 Patos 

Den encyklopediske stilen åpner i utgangspunktet ikke for det man vil tenke på som eksplisitt 

bruk av patos. Dette får vi heller ikke i denne artikkelen, men som vi har sett over (6.3), får vi 

innblikk i både fugler og fuglekikkerens tanker, følelser eller intensjoner. Dette kan være med 

på å skape en relasjon mellom leser og de tenkte aktørene i teksten, og dermed til en viss grad 

vekke følelser hos mottaker. I tillegg beskrives hobbyen i innledningen som noe man gjør for 

rekreasjon (5), et ord med assosiasjoner til avslapning og å drømme seg bort fra hverdagen. 

Dette bygger opp aktiviteten som en lystbetont aktivitet gjennom å konnotere positive 

følelser. 

Bildene i artikkelen er ikke like inviterende. Fuglekikkerne i bilde 1 er på så stor avstand at 

mottakeren vanskelig kan få noe inntrykk av personenes følelsesliv. Machin poengterer at 

«[c]lose-ups create a sense of intimacy with those represented. They become individuals with 

feelings as we can see their faces and expressions. Increased distance creates anonymity.» 

(Machin, 2007:117) Ifølge Bakken (2009:42) er én av de to måtene man kan vekke følelser 

hos mottakeren på, å presentere denne for en situasjon som normalt vekker den følelsen man 

sikter til. Et bilde tettere på fuglekikkerne hvor disse så ut til å like seg eller vise et 

engasjement for fuglekikkingen, ville dermed også kunnet vekke et større følelsesmessig 

engasjement hos leseren. I bilde 2 kommer vi tettere på én spesifikk fuglekikker. Allikevel er 

heller ikke dette et spesielt følelsesladet bilde: Fuglekikkeren kikker inn i teleskopet sitt, og 

dermed ser ikke leseren ansiktet hans spesielt godt. At bildet tydelig er gammelt, kan skape en 

følelse av nostalgi, som i så tilfelle kan være med på å gjøre artikkelens innhold mindre 

dagsaktuelt.  
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Når det er sagt, kan det dempede følelsesuttrykket sies å være en måte å komme sjangeren 

objektivitetskrav i møte på, og dermed være med på å skape troverdighet. 

6.7.3 Logos 

For at mottaker skal oppfatte det som står som sant eller sannsynlig, og dermed bygge 

oppunder logos, må påstandene som legges fram stemme overens med mottakers doxa 

(Bakken, 2009:44). Bruken av innforståtte ord som «skogfuglleik», «spillplasser» og 

«digiscoping» kan noen steder gjøre at mottakeren ikke har mulighet til å vite om teksten er i 

overensstemmelse med egen doxa, men allikevel slo vi over fast at tekstens innhold stort sett 

er tilgjengelig for leseren. Bortsett fra bruken av de feltrelaterte ordene er det lite i teksten 

som bryter med den brede kulturelle doxaen vi kan regne for sannsynlig at leserne på 

Wikipedia er en del av, og man har liten grunn til å finne det som presenteres for usannsynlig. 

Selv om for eksempel «kryssingen» kan være ukjent for den som leser, er det ikke noe man 

har vanskelig for å forestille seg eller akseptere som en aktivitet en fuglekikker kan holde på 

med. 

Beskrivelsene av saken og av virkeligheten i artikkelen er fundert i fronesis, erfaringsbasert 

kunnskap. I denne artikkelen har vi sett at dette gjør at den får et individuelt preg og ikke har 

et bredt perspektiv som forteller om de historiske linjene for hobbyens utvikling eller noe om 

dens sosiale organisering – informasjon en gjerne ville forvente å finne. Samtidig presenterer 

artikkelen informasjon om fuglekikking som kan være ny og interessant for lesere som ikke 

vet noe særlig om fuglekikking, og dersom man skulle ønske å starte med hobbyen, har man 

fått tilgang på noen grunnleggende tips (når på året og døgnet det er flest fugler, hvordan man 

kan legge til rette for å se fugl, hva man kan gjøre når man ser den (krysse) og hvilket utstyr 

man trenger). Allikevel gjør mangelen på å sette fuglekikkingen inn i en bredere kontekst at 

artikkelens saksinnhold framstår noe svakt.  

6.8 Kort sammenfatning 
Sammenliknet med «Radiostyrt bil» er denne artikkelen mer forståelig for lesere med ulike 

bakgrunner. Tidvis ser vi allikevel noen tendenser til å være innforstått, som når artikkelen 

nevner skogfuglleik, digiscoping og bruker «osv.». For både denne og «Radiostyrt bil» har vi 

også sett en nærhet mellom avsender og det ideasjonelle innholdet. Her ser vi dette gjennom 

at artikkelen presenterer ett perspektiv på fuglekikking som uten kontekstualiserende topoi får 

preg av å være én persons opplevelse av fuglekikking.  
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Mens «Radiostyrt bil» ekskluderte mange lesere, åpner denne opp for en noe bredere 

lesersammensetning, også kjønnsmessig. Vektleggingen av det å observere flest arter som en 

kjerne i fuglekikking, presenterer en forståelse av aktiviteten som samsvarer med den 

«maskuline» versjonen av fuglekikking som Cooper og Smith (Cooper & Smith, 2010) 

beskriver (6.2). En større nyansering av aktiviteten kunne dermed i større grad åpnet for å 

favne flere kjønnede opplevelser av det å drive med fuglekikking. 
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7 Analyse av «Strikking» 
7.1 Presentasjon av teksten 

 

Figur 9 Skjermdump av artikkelen slik den framstår uten scrolling. 

Artikkelen er den nest lengste av artiklene i det totale tekstutvalget. Innledningen består av tre 

avsnitt, og artikkelen har åtte kapitler: «Historisk utvikling», «Strikkeprosessen», «Verktøy», 

«Garn», «Strikketeknikker» og «Strikkemønstre», «Se også», «Referanser» og «Eksterne 

lenker». De fire første kapitlene har også egne underkapitler. Artikkelen inneholder elleve 

bilder, og er dermed den av de analyserte artiklene med klart flest bilder. Under «Se også» 

settes artikkelens tema i sammenheng med amigurumi, trikotasje, topplue, lusekofte og Norsk 

Trikotasjemuseum. Artikkelen har fem kildehenvisninger, og er plassert i kategoriene 

Håndverk, Husflid, Brukskunst og Tekstilfag.	 

7.2 Kulturkontekst 
Strikking er en håndarbeidsform med en lang historie, så man vet ikke akkurat når strikkingen 

ble en utbredt teknikk for alle. Norsk Husflidlag skriver at de første sporene av strikkede 

plagg i Norge er fra rundt år 1500 (Kjellberg, Gravjord, Rosander, & Svendsen, 1987:11). 

Mens strikking gjennom historien har vært noe man gjør for å forsørge seg og familien og 

skaffe til veie klær, er det i dag mest ansett som en hobbysyssel. Som dette har strikkingen de 

seneste årene fått en stor utbredelse. For eksempel har Dorthe Skappel og duoen Arne 
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Nerjordet og Carlos Zachrison skapt blest om strikking gjennom flere bokutgivelser, og bøker 

om strikking har toppet salgslistene for generell litteratur flere ganger28.  

At strikking i dag er et kjønnet fenomen, ble tydelig under strikkedebatten som gikk i 

Morgenbladet i desember 2015 og januar 2016. Debatten ble utløst da sakprosaanmelder 

Espen Søbye skrev en noe utradisjonell analyse av flere av strikkebøkene på bokhandlernes 

bestselgerlister (Søbye, 2015). Her skriver han at «[a]lle strikkebøkene er skrevet av kvinner 

og henvender seg til kvinner», og bruker anmeldelsen til å hevde at strikkebøkene baserer seg 

på og skaper et kvinneideal basert på«det mange oppfatter som tradisjonelle feminine verdier: 

pyntelyst, ønsket om å kle barna godt og fint, gleden over huslige sysler», i tillegg til at det å 

følge en strikkeoppskrift ikke bærer i seg noe kreativt, men heller grenser mot underkastelse 

og lydighet. I tillegg mener han at bøkene inneholder en selvmotsigelse med å på den ene 

siden hevde at strikking er en tradisjon som overleveres mellom generasjonene innenfor et 

kvinnefelleskap, samtidig som han mener behovet for strikkebøkenes instruksjoner er et bevis 

på at dette kvinnefelleskapet ikke lenger eksisterer. Reaksjonene lot ikke vente på seg, og i 

Morgenbladets podcast slår programleder Askild Matre Aasarød fast at anmeldelsen utløste et 

«strikkeopprør». I podcasten kaller Allers redaktør Elisabeth Lund-Andersen strikking for «en 

av kvinnenes største hobbyinteresser» og for en «kvinnesyssel» idet hun forsøker å forklare 

strikkingens kultur.29	 

7.3 Ideasjonell metafunksjon 
Makrotemaet for artikkelen er strikking. I teksten er dette underdelt i to hovedkategorier: 

(1) Strikking og strikkeprosessen helt konkret, med hva dette innebærer av materialer og 

teknikker 

(2) Strikkingens plassering i kultur.  

For å vise dette, og for å gi en sammenfattet oversikt over artikkelens ideasjonelle struktur, vil 

jeg følge Hellspong og Ledin (1997:118) ved å dele opp teksten i mikrotemaer og vise 

hvordan verbalteksten veksler mellom disse to forståelsene. Der rutene er delt opp, er det 

fordi et mikrotema fungerer som et makrotema innenfor et område i teksten som igjen kan 

                                                
28 Se for eksempel http://bok365.no/artikkel/slett-ikke-gratt-for-grey/#.WB3Xe2M17dR eller 
https://morgenbladet.no/boker/2015/12/mellom-rett-og-vrangt . Lastet ned 04.11.16 
29 Podcasten kan høres her: https://morgenbladet.no/podcast30,. Lund-Andresens uttalelser er omkring 18.30 og 
og 22.30 minutter ut i sendingen. 
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inneholde ett eller flere mikrotemaer. 

MAKROTEMA: STRIKKING 
Yt-
ring 

TEKNISK: DET Å STRIKKE
  

STRIKKINGENS KULTURHISTORISKE 
PLASSERING 

3-6 Strikkeprosessen  
7-8  Dialektuttrykk for strikking og strikkere 
9  Utdannelse innen strikking 
10-
12  Strikkingens geografiske utbredelse og 

opprinnelse 
13  

 
 
 
 
 
 
Strikkingens 
historiske 
utvikling fra 
1900 f. Kr. 
og fram mot 
vår tid  

 
15  Nålebinding 
16-
23  Strikkingens geografiske 

utbredelse og opprinnelse 
24-
26  Strikking som selvberging 

27-
29 

Strikkemønstre og 
strikkeoppskrifter  

30-
31  Strikking i kjønn og klasse  

32-
39 

Mønsterstrikking: metoder og 
utfordringer 

 
 

40 Strikkeprosessen  
41  Strikkeferdigheter er 

tradisjonell kunnskap 
42-
43   

Strikking i ungdomskultur og 
populærkultur i nyere tid 

44 Datateknologi og strikking  
45-
50 Strikkede produkter  Strikkede produkter  

51-
67 

Strikke-
prosessen 

  

56-
59 

To alternative 
strikkemåter: 
Rundstrikk eller 
fram og tilbake 

 

61-
67 Strikkefasthet  

68-
122 Redskapene 

man trenger for 
å strikke 
 

  

69-
106 Strikkepinner  

107-
122 

Garn som 
brukes til 
strikking 
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123-
142 Strikketeknikker 

	 	

124-
142 Strikkeoppskrift  

143  Norske strikkemønstre 
144-
149   Relaterte temaer på Wikipedia 

Tabell 7 Fordeling av mikrotemaer i «Strikking» 

I tabellen ser vi at artikkelen veksler mellom å gi informasjon om det tekniske rundt hvordan 

man gjennomfører selve strikkingens og strikkingens kulturelle omgivelser, og begge 

forståelsene er godt representert. Artikkelens makroproposisjon, altså en oppkonstruert 

sammenfatning av artikkelens hovedbudskap (Hellspong & Ledin, 1997:122), kan dermed 

sies å være: «Strikking er et en håndarbeidsteknikk som har lange kulturhistoriske 

tradisjoner.» For å gå nærmere inn på tekstens ideasjonelle innhold kan vi også undersøke den 

geografiske konteksten artikkelen anlegger og hvordan avsender navngir aktiviteten strikking 

og de som utfører strikkingen. 

7.3.1 Omstendighet: Geografisk kontekst 

Der verbalteksten ikke eksplisitt nevner noe annet, fungerer 

Norge som konteksten for informasjonen som artikkelen 

presenterer. Dette indikeres allerede gjennom artikkelens 

første bilde, som viser og lenker til Wikipedia-artikkelen om 

Selbu-rosemønsteret, et strikkemønster som mange 

forbinder med å være typisk norsk.30 Ettersom bildet står 

først i artikkelen, har dette også en ekstra definerende tyngde. 

Innledningen slår også fast at strikking i dag regnes «for en 

skandinavisk sysselsetting og spesialitet». I verbalteksten finner vi disse markeringene av 

stedsomstendigheter: 

Utenfor Norge Norge er en del av Norge 

Fra Midtøsten det meste av verden torget i Stavanger 

Fra Bahnasa i Egypt skandinavisk norsk opprinnelse 

                                                
30 Et uttrykk for dette er at Norsk Husflidslag har denne som sin logo. Da Statoil i 2009 fikk ny logo, valgte de 
også denne som sitt symbol. (Se http://www.tv2.no/a/3017273, lastet ned 10.10.16) 

Figur 10 Bilde 1. Bildetekst: 
«Selburose» 
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Borum Eshøj her [peker tilbake på 

skandinavisk] 

Lokalt [for eksempel i 

Selbu] 

I en kvinnegrav i Thüringen I Norden   

catwalkene i Paris   

Tabell 8 Markeringer av geografisk kontekst i verbalteksten 

Vi ser i tabellen at det er flere og lengre stedsangivelser for steder utenfor Norge. I dette 

ligger at Norge er en kontekst avsender tar for gitt, og dermed ikke trenger å spesifisere når 

ikke annet er relevant. Vi ser også at den norske forståelsesrammen ligger til grunn i bruken 

av dialektord: 

Andre dialektuttrykk for strikking er binding, bunding og spøt, spøting. (7) 

For at tjenestefolk på gårdene i enkelte distrikter ikke skulle gå «gjerandslause» (uten 
noe å gjøre), var de vanligvis utstyrt med en pose med garn og strikkeutstyr slik at de 
kunne gå og strikke sokker samtidig[trenger referanse]. (31) 

Selv om verbalteksten forklarer «gjerandslause», og dermed åpner opp for en bredere 

kulturkontekst, viser allikevel det at dialektuttrykkene er med at det er snakk om strikking i 

sammenheng med norske forhold i selve teksten. Artikkelen trekker også fram mennesker 

(Per Spook), firmaer (Oleana) og mønstre (Selbu) med norsk opphav, som kan vise at 

avsender antar at disse er viktigere å nevne enn mennesker, firmaer og mønstre fra andre land.  

7.3.2 Strikkere og strikking: Referenter i teksten 

For å danne oss et bilde av hvordan teksten framstiller de sosiokulturelle sidene ved strikking, 

kan vi også se på hvem i teksten som utøver strikkingen, hvem som er aktørene. I teksten ser 

vi strikkeren(e) henvist til som (kronologisk etter første gang nevnt, tall i parentes angir 

frekvens):  

Man (23), «spøtakjerringer», Profesjonelle strikkere, de spanske maurere, jomfru 
Maria (2), en (10), begge kjønn, [kvinnedominert], tjenestefolk på gårdene, En øvet 
strikker, [enkelte ungdomskulturer], Per Spook, norske designere og produsenter som 
Oleana, en dame, selv, du (4), Strikkere. 

Vi ser at måten artikkelen oftest viser til den som strikker, er gjennom de ubestemte 

pronomena man og en. Fire steder henvender avsender seg direkte til leseren som en strikker, 

ved å bruke du. Utover dette er strikkere en broket forsamling: både profesjonelle strikkere, 

øvede strikkere, spøtakjerringer, spanske maurere, jomfru Maria, begge kjønn, tjenestefolk og 
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Per Spook er representert. Dette skaper et mangfoldig bilde av hvem som kan være en 

strikker, og knytter strikkingen til mange ulike kontekster. 

Gjennom ulike måter å omtale strikkingen ser vi også hvordan forståelsen veksler mellom å 

vektlegge teknikk-siden og den kulturelle siden ved strikking (tall i parentes angir frekvens):  

Teknikk Umarkert Kultur 

- trikotasje  
- en 

håndarbeidsteknikk 
for å lage tekstiler av 
garn (tråd) ved hjelp 
av strikkepinner 

- strikketeknikker (4) 
- teknikk (3) 
- nye strikketeknikker 
- en ny metode for 

mønsterstrikk 
- hønsestrikk og 

restegarnsutnyttelse 
- rundstrikk 
- Rundstrikkingen  
- Glattstrikk på retten 
- Glattstrikk på 

vrangen 
- Perlestrikk 
- Rillestrikk	

- Strikking (8)  
- en metode 
- strikk 

- binding  
- bunding 
- spøt 
- spøting  
- en skandinavisk 

sysselsetting og spesialitet 
- strikkemåter [som regnes 

for avanserte] 
- strikkekunsten 
- en viktig faktor i 

selvbergingen 
- en aktivitet som ble utøvd 

av begge kjønn 
- en mer kvinnedominert 

syssel 
- tradisjonell mønsterstrikk i 

flere farger 
- tradisjonell kunnskap en 

vanskelig kan si når oppsto 
- en del av enkelte 

ungdomskulturer	
Tabell 9 Referentkjede for strikking, plassert etter tilknytning til en teknisk eller kulturell forståelse	

Omtalen av strikking viser godt hvordan de to forståelsene av strikking gjør seg gjeldende. Vi 

kan godt anse dette som to diskurser: En teknisk diskurs og en tradisjonsdiskurs. Den tekniske 

ser vi i artikkelens vektlegging av tekniske spesifikasjoner ved strikking, i referentkjeden 

synlig ved benevning av mange ulike strikketeknikker. Vi ser den også representert i bilde 2 

og 6. Diskursen formidler et syn på verden der det som er viktig kunnskap er det som handler 

om hvordan noe foregår, som i denne sammenhengen vil si tekniske spesifikasjoner for 

hvordan man strikker og hvordan noe blir produsert gjennom strikking. Den tekniske 

diskursen gjør seg særlig gjeldende i kapitlene Strikkeprosessen, Verktøy, Garn, 

Strikketeknikker og Strikkemønstre, noe vi også ser stemmer godt overens med den tekniske 

siden i oversikten over mikrotemaer i tabell 7. 
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Tradisjonsdiskursen vektlegger at strikking er en tradisjon med 

lange kulturhistoriske røtter, og derfor trenger vi en 

leksikonartikkel om denne. Dette baserer seg på en presupponert 

verdi om at tradisjoner i seg selv er viktige. I referentkjeden ser 

vi denne diskursen uttrykt gjennom at strikkingen kobles til 

ulike historisk-kulturelle faktorer, og direkte uttrykt gjennom å 

kalle strikkingen «tradisjonell kunnskap en vanskelig kan si når 

oppsto.» (41) Også bildet av selburosa og bilde 4 (se neste 

avsnitt) bygger opp strikkingen som en tradisjon. I 

tradisjonsdiskursen ligger også vektleggingen av det nasjonale 

(jf. 7.3.1). Tradisjonsdiskursen gjør seg særlig gjeldende i 

artikkelens innledning og kapitlet Historisk utvikling, og 

sammenfaller med kultursiden i mikrotema-tabellen.  

7.3.3 Representasjon av kjønn 

Gjennom den kulturelle forståelsen av strikking kommer 

også noen forestillinger om kjønn til syne. For det første 

blir kjønnsfordelingen blant strikkere eksplisitt uttrykt: 

«Strikking var en aktivitet som ble utøvd av begge kjønn 

fram til ca. 1900, da det ble en mer kvinnedominert 

syssel[trenger referanse].»31 (30) Bilde 4 og 5 er med å befeste 

strikkingen som en kvinneaktivitet. Av de elleve bildene, 

er det disse to – begge malerier – som viser selve 

strikkeren, og på begge bildene er strikkeren en kvinne. 

Bildeteksten til bilde 4 framhever dette ved å påpeke at det 

er «en dame» som strikker (162a). Dialektuttrykket for 

strikkere, «spøtakjerring», viser også strikkingen som en 

kvinneaktivitet. Tradisjonsdiskursen viste at strikking anses som uløselig knyttet til 

tradisjoner og sedvane. Når dette kobles sammen med de klare uttrykkene for at strikking er 

en kvinnesyssel blir artikkelen med på å befeste et kjønnsrollemønster for strikkeaktivitet. 

                                                
31 Ytringen er merket med at den trenger referanse. Vi kan ikke vite om det er tidfestingen eller påstanden om 
kjønnsfordeling som etterspørres dokumentert i kilder. 

Figur 12 Bilde 4. Bildetekst: «En 
dame strikker. Maleri av Anders 
Zorn.» 

Figur 11 Bilde 2 og 6. Befester 
den tekniske diskursen. 
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Dette strekker seg ikke bare bakover i tid, men legger føringer 

for hvordan strikking gjennom tradisjon er knyttet til kvinner 

også i dag.32 

På tross av at strikkingen legges fram som en kvinneaktivitet, 

trekker artikkelen fram en mann, Per Spook, når en vellykket og 

profesjonalisert strikker skal framheves (43). Produsenten 

Oleana nevnes i samme ytring, uten at designeren Solveig 

Hisdal bak merkevaren Oleana blir nevnt. 

7.4 Mellompersonlig metafunksjon 
7.4.1 Artikkelen som språkhandling 

Artikkelen er overordnet et tilbud om informasjon til leseren (slik alle Wikipedia-artikler er), 

og er dermed også en konstativ. Vi så i 3.4 at Wikipedias krav om å referere til kilder gjør 

Wikipedia-artikler til en gjengivelse av andre, heller enn å være en selvstendig kvalifisering, 

slik tradisjonelle leksikontekster kan anses for å være. Den kulturelle forståelsen og 

tradisjonsdiskursen medvirker allikevel til at artikkelen kan oppfattes som en kvalifisering. 

Selv om artikkelen har fem kildehenvisninger, er fire av disse kun knyttet til de ulike 

historiske arkeologiske funnene som er gjort i forbindelse med strikking, og fungerer dermed 

som sannhetsbevis for at akkurat disse funnene har funnet sted. Den femte viser til en side 

med en yrkesbeskrivelse av det å være strikkehåndverker, som belegg for at 

strikkeutdanningen tar fire år. Alt det øvrige innholdet som kobler strikkingen til tradisjoner 

og det nasjonale er kun fra artikkelens avsender, og dermed kan artikkelen oppfattes som et 

forsøk på en kvalifisering av strikking som en skandinavisk håndverkstradisjon med en særlig 

norsk kulturhistorie. 

Etter hvert som artikkelen går nærmere inn på den tekniske forståelsen av strikkingen (51–

142), begynner artikkelteksten å likne en direktiv språkhandling. De inngående forklaringene 

av ulike strikketeknikker gir artikkelen et preg av å være en instruksjonsmanual, noe man 

tydeligst ser i ytring 91 og 95, hvor avsender henvender seg direkte til leseren: 

                                                
32 At strikkingen manifesteres som en kvinneaktivitet i kulturen, så vi også i 7.2. 

Figur 13 Bilde 5. Bildetekst: 
«Altertavle i Buxtehude av jomfru 
Maria, ca 1390.	
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For å lage en enkel flette kan du for eksempel sette maske 1, 2 og 3 på flettepinnen og 
la den henge foran arbeidet uten å strikke dem, strikke maske 4, 5 og 6, før du strikker 
maske 1, 2 og 3. (91) 

Når man skal strikke rundt legges det opp masker på en pinne på samme måte som når 
du strikker fram og tilbake […]. (95) 

Direkte leserhenvendelse er ikke noe man forventer i et leksikon, og kan i denne 

sammenhengen fortelle oss at avsender antar at mottaker leser artikkelen for å få informasjon 

om hvordan man strikker (snarere enn hvilken kulturell betydning strikkingen har). 

7.4.2 Avsenders holdning til det ideasjonelle innholdet 

I likhet med flere av de andre artiklene inneholder denne også markeringer av modalisasjon 

knyttet til vanlighet: Avsender uttrykker kunnskaper om hva som er vanlig for strikkere nå og 

hva som var vanlig for strikkere før. I tillegg er modaliteten tidvis preget av at avsender 

uttrykker en usikkerhet, særlig synlig gjennom at åtte ytringer er markert med «trenger 

referanse». Dette viser at avsender stiller seg kritisk til eget innhold. Utover dette kan vi lese 

en usikkerhet inn i ytring 11, som gir et forsøk på å forklare hvorfor strikkingen regnes som 

skandinavisk (min utheving): «Dette kan henge sammen med at en del spesielle 

strikkemønstre og -måter, som regnes for avanserte, trolig ble utviklet her.» Ytring 27 åpner 

med «tilsynelatende», som også indikerer en form for tvil: «Tilsynelatende var det ikke stort 

utviklingspotensiale for nye strikketeknikker inn på 1900-tallet.» Den uttrykte usikkerheten 

viser en åpenhet om at det som står, ikke nødvendigvis er det eneste rette, men at andre 

forklaringer også kan være sannsynlige. 

7.5 Tekstuell metafunksjon 
Artikkelen har en tema-rema-struktur som i liten grad følger mønsteret for plassering kjent og 

ny informasjon (se vedlegg 4c). Dette er tydelig allerede i innledningen. Uten at vi tidligere 

har lest om dialektuttrykk for strikking, kan vi i ytring 7 lese (blå markerer ny informasjon): 

 Tema Rema 
7.  Andre dialektuttrykk for strikking  er binding, bunding og spøt, spøting. 

Videre i innledningen, presenteres også «Selbuvottene» som om det var kjent informasjon, 

noe som også understrekes av at ordet står i bestemt form: 

12. Selbuvottene  er av norsk opprinnelse 
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Kapittelet «Historisk utvikling» åpner med et særlig framtredende eksempel på at kjent og ny 

informasjon ikke følger det forventede mønsteret: 

15. Nålebinding  er en teknikk som mest forbindes med 
vikingene; 

Her er ordet nålebinding satt i temafeltet. Ordet er verken nevnt tidligere i teksten eller 

internlenket, noe som til en viss grad kunne kompensert for brå tema-innføring. Som første 

ord i et avsnitt om strikkingens historiske utvikling kan dette skape forvirring for leseren om 

hva som faktisk var temaet for avsnittet, for ikke å si artikkelen som helhet. Dette bruddet 

med forventningene om plassering av kjent og ny informasjon gjør seg gjeldende gjennom 

hele artikkelen. Dette gjør teksten lite koherent og vanskelig å lese, i tillegg til at det viser at 

avsender i høy grad antar mye forhåndskunnskap hos leseren, noe som også angår den 

mellompersonlige metafunksjonen. 

I kapittelet om strikkingens historie ser vi at flere av temaene er steds- og tidsangivelser. 

Sammenholdt med makrotemaet for avsnittet – strikkingens historiske utvikling fra 1900 f. 

Kr. og fram mot vår tid, jamfør tabell 7 – er ikke disse temaene helt uventede, og kan passe 

inn i et forventet mønster i en historieframstilling. Allikevel oppfattes kapittelet som lite 

sammenhengende, og mye kan forklares med en manglende kronologi. Som leser vil man 

forvente, i tråd med en lineær historieforståelse, at en historisk utvikling presenterer funnene 

av strikkeredskaper og strikkede klær fra eldst til nyest. Rekkefølgen i historieavsnittet følger 

ikke en slik kronologi, slik vi kan se i illustrasjonen: 

 

Figur 14 Manglende kronologi i historieavsnittet. Loddrett akse er årstall. Vannrett akse er rekkefølgen på 
ytringer som inneholder spesifikk tidfesting av informasjon. 

Der vi skulle forvente en kurve som beveget seg jevnt oppover fra venstre mot høyre, ser vi at 

framstillingen gjør stadige sprang fram og tilbake i tid. Dette gjør historieframstillingen 
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uoversiktlig og vanskelig å orientere seg i. Siden kronologien i teksten mangler, blir det også 

vanskelig å få noen forståelse av tidfestingen av opplysninger som står uten årstall. 

Videre kunne vi forventet at det historiske skulle videreføres helt fram til vår tid, ettersom 

strikking fremdeles utøves i stor grad. Den historiske framstillingen slutter ved 80-tallet, og 

artikkelen inneholder lite og uklar informasjon om strikkingens nåværende utbredelse. Dette 

kan henge sammen med tradisjonsdiskursen, som formidler strikking som en 

håndverkstradisjon som har vært mest aktuell i tidligere tider. Dette ser vi blant annet 

gjennom bruk av preteritum: 

Et problem-område for tradisjonell mønsterstrikk i flere farger, var at de fargede 
trådene måtte «følge med» på innsiden av plagget, og ofte ble hengende i løkker som 
hengte seg opp i knapper og lignende[...]. Teknikkene for å unngå dette var krevende, 
og ble vanligvis ikke brukt. […] Alt dette var en del av tradisjonell kunnskap en 
vanskelig kan si når oppsto. (37-41, min utheving) 

Her ser vi at utfordringene med mønsterstrikk omtales som noe fortidig og ikke lenger aktuelt. 

Ut fra teksten kan det virke som dette enten ikke er aktuelt lenger fordi man i dag har 

overvunnet utfordringene, eller fordi det ikke er så vanlig å strikke lenger. Et enkelt Google-

søk på «mønsterstrikk» kan avsløre at dette er problematikk mange som strikker i dag 

forholder seg til.33 Artikkelen overser altså strikkingens nåværende utbredelse og popularitet 

(jf. 7.2). Strikking framstilles i artikkelen nærmest som noe avleggs. Sammen med dette 

mister man også et perspektiv på strikking som en hobbysyssel, noe som gir direkte utslag i at 

artikkelen ikke er kategorisert direkte i Hobbyer-kategorien.34  

Selve beskrivelsen av strikkeprosessen gir allikevel noen signaler om at strikking fremdeles er 

aktuelt. I kapittelet om garn kan vi lese at grunnet forskjell i innfarging på ulike garnpartier 

har strikkere gjerne «en avtale med butikken om å ha reservert litt ekstra garn i tilfelle 

behov.» (114) Formuleringen viser at dette er noe som er vanlig blant strikkere også i dag. 

 

 

                                                
33 For eksempel viser søket at garn- og strikkeoppskriftsprodusenten Pickles i 2013 har laget en video som 
nettopp omhandler forklaringer og forslag til løsninger på problemet. http://www.pickles.no/lange-fargeskift-
mnsterstrikk/ 
34 Disse avsluttende avsnittene om artikkelens manglende informasjon angår i stor grad artikkelens ideasjonelle 
metafunksjon. Allikevel valgte jeg å presentere poengene under den tekstuelle metafunksjonen, ettersom dette 
var en naturlig forlengelse av å undersøke kronologien i kapittelet om strikkingens historie. 
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7.6 Sjanger 
7.6.1 Innhold og informasjonsmengde 

Artikkelen inneholder det grunnleggende i en leksikonartikkel: Et oppslagsord med en 

tilhørende forklaring. Artikkelen bygger opp strikking som et «leksikonverdig» tema gjennom 

å framstille det som en tradisjon og som en teknikk, et håndverk som har utviklet egne 

framgangsmåter. Til tross for artikkelens lengde har vi sett at store mengder informasjon om 

strikkingens utbredelse i dagens samfunn er utelatt. Samtidig inneholder artikkelen mye 

informasjon om strikkingens redskaper og ulike framgangsmåter. Denne informasjonen er 

detaljert, og fordrer en viss grad av forhåndskunnskaper om strikking for å gi mening.  

7.6.2 Sannhetskrav og objektivitet 

Vi har sett at kildehenvisningene i artikkelen stort sett er oppgitt som belegg for arkeologiske 

funn, mens artikkelen har flere merknader om at påstander trenger referanse. Dette viser en 

åpenhet om at en del av innholdet ikke nødvendigvis stemmer. Med hensyn til sannhetskravet 

er artikkelens største svakhet den manglende og uklare beskrivelsen av dagens strikking. 

Dette får artikkelen til å virke lite oppdatert, og som leser kan man bli usikker på om det 

artikkelen presenterer, er en relevant representasjon av temaet strikking. 

Videre strekker avsender seg i liten grad etter objektivitetskravet når artikkelen så selvsagt 

anlegger et norsk perspektiv. Wikipedia har som mål at «Wikipedias artikler skal gjenspeile 

virkeligheten ikke bare i Norge, men også i andre land» (Wikipedia, 2008), og dette 

overholdes i liten grad i denne artikkelen. 

7.6.3 Språk, tekstlig organisering og multimodal utforming 

Vi har sett at tekstens tema-rema-struktur er problematisk, og er med på å gjøre artikkelen 

usammenhengende, vanskelig å orientere seg i, og får den til å virke innforstått. Dette gjør det 

vanskelig for en mottaker å oppfatte artikkelen som en god leksikonartikkel. Innledningen kan 

til en viss grad kan være med å bygge opp en omvendt pyramide-struktur gjennom å 

presentere generell og grunnleggende informasjon om strikking, men denne inneholder også 

detaljer som synes fremmede for en innledning, jf. dialektuttrykk og selbuvottene som kom til 

syne i tema-rema-analysen, og eksempelet med «spøtakjerringene» på torget i Stavanger. 

Vi så også at teksten tidvis minner mer om en instruksjonsmanual enn et leksikon i 

beskrivelsene av strikkeprosessen, gjennom å gi mottaker direktiver, noe som gir disse 
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avsnittene et sjangerfremmed preg. Språklig finner vi også sjangerfremmede uttrykk som 

«osv.» og muntlige formuleringer som at strikkeoppskrifter «glatt» ville krevd et eget album 

uten forkortelser (29). 

Artikkelens bilder er i overveiende grad relevante, selv om plasseringen av disse i artikkelen i 

større grad kunne fulgt omvendt pyramide-mønsteret, ved å gå fra det generelle og 

overordnede til det mer spesielle. I stedet starter artikkelen med et spesifikt bilde av selburosa, 

og først i bilde fire ser vi et bilde som viser strikkeprosessen som tittelen «Strikking» viser til. 

Mengden internlenker synes overordnet avpasset, gjennom å stort sett være på tekstens 

kjerneord. 

7.7 Tekstens overbevisning: Retoriske bevismidler 
Avsender bygger hovedsakelig etos gjennom å vise erfaringsbasert kunnskap, fronesis. Dette 

ser vi særlig gjennom at avsender demonstrerer inngående kjennskap til selve 

strikkeprosessen, og ser ut til å vite om en del vanlige utfordringer man kan støte på. 

Artikkelen har fem kildehenvisninger, som er det høyeste antallet i hobby-korpuset. Dette kan 

styrke avsenders arete, troverdighet. Samtidig er det åtte steder merket med «trenger 

referanse». Hovedtyngden av både kildehenvisninger og markering av manglende kilde 

forekommer i historieavsnittet. Dette henger nok sammen med karakteren på innholdet, som i 

stor grad er påstander om at noen forhold har vært tilfelle. Når mange av disse påstandene 

ikke har kildebelegg, kan disse framstå som synsing og løsrevne antakelser, og svekker 

dermed troverdigheten til innholdet. Samtidig viser dette også en velvilje overfor mottaker, 

gjennom å gjøre oppmerksom på egne svakheter. Utover dette gjør den svake tekststrukturen 

at avsender viser lite eunoia, velvilje, ettersom teksten blir vanskelig tilgjengelig for leseren. I 

tillegg ser vi en stadig veksling mellom forklaringer hvor man antar at mottaker ikke kjenner 

til strikking overhodet (3–4, bilde 3 og 6) og forklaringer som baserer seg på en innforståtthet, 

som oppramsingen i 134–142. I sistnevnte eksempel hjelper det lite å vite at man bør «tenke 

på [...] glattstrikk på vrangsiden» før man begynner å strikke, dersom man ikke vet hva dette 

innebærer. Bildene, særlig bilde 2, 3 og 6, er med på å hjelpe leseren til å forstå, men samtidig 

kunne koblingene mellom bilder og verbaltekst vært gjort tydeligere for å trekke leseren med 

inn i kunnskapen teksten formidler. I denne sammenheng har vi også sett at bildenes 

plassering og rekkefølge kunne vært mer i tråd med sjangerforventningene, og dermed lettere 

for leseren å følge. 
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Teksten formidler en viss grad patos gjennom å koble strikking til en tradisjon og det 

nasjonale. Samtidig viser avsender tidvis et engasjement for temaet, for eksempel gjennom 

fascinasjonen som kommer til syne over at forkortelsene gjør det mulig å få en 

strikkeoppskrift på en A4-side, når dette «glatt» kunne fylt et album (29), eller gjennom å 

framheve strikking som noe viktig, som at det var en del av selvbergingen (24). Allikevel er 

hovedinntrykket at avsender behandler temaet med en viss distanse, noe som også gjør teksten 

mindre engasjerende.  

Hva logos angår, inneholder denne artikkelen de fleste av de forventede topoi vi forventer i en 

hobbyartikkel (jf. 3.6.3). Særlig det at artikkelen inneholder strikkingens historie, er med på å 

gi inntrykk av at artikkelen er forseggjort og representerer saken på en grundig måte. 

Artikkelen styrker også sin logos gjennom bildene, som fungerer som et sannhetsbevis, og 

den skjematiske framstillingen av masker i et strikketøy i bilde 2 gir temaet faglig tyngde. 

Allikevel blir igjen den store svakheten at artikkelen virker lite oppdatert og mangler 

informasjon om dagens strikkekultur hvor strikking er en utbredt hobby, i tillegg til at den 

rotete formidlingen gir artikkelen et useriøst preg.  

7.8 Kort sammenfatning 
Sammenliknet med de to foregående artiklene om mannsrelaterte temaer ser vi her noen klare 

forskjeller. Denne artikkelen vektlegger i langt høyere grad den kulturelle konteksten rundt 

aktiviteten, uttrykt gjennom tradisjonsdiskursen. Vi ser at inngående forklaring av selve 

strikkeprosessen kommer først etter en tydelig vektlegging av strikking som tradisjon og 

kulturarv. De to foregående artiklene gikk til dels rett på slike beskrivelser av utøvelse av 

aktiviteten. Dette kan vi tolke på to måter. Enten kan strikking, som en «kvinnedominert 

syssel», trenge et større forsvar for å være et leksikonverdig tema, eller så kan dette vise at 

temaet i større grad er tatt på alvor som et leksikontema, og har dermed fått en utfyllende 

artikkel som inneholder et bredt spenn av de forventede topoi. Allikevel er det en tydelig 

svakhet at strikkingen ikke formidles som noe aktuelt. Vi kan også merke oss at artikkelen er 

den første der hobbyen eksplisitt kobles til ett spesifikt kjønn. Dette kan være med å snevre 

inn oppfattelsen av hvem hobbyen «egner seg for»; der «Radiostyrt bil» frir til alle gjennom å 

påpeke at alle aldre og begge kjønn er representert, kan kjønningen av strikking potensielt 

ekskludere menn fra å bli strikkere. Dette kan i noen grad veies opp av at referentkjeden for 

strikkere formidler et større mangfold. 
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8 Analyse av «Scrapbooking» 
8.1 Presentasjon av teksten 
Artikkelen består av en innledning på tre avsnitt, og den har fem kapitler: «Materialer», 

«Alterned projects», «Digital scrapbooking», «Se også» og «Eksterne lenker». Artikkelens 

lengde er rett over gjennomsnittet i det totale tekstutvalget. Den har 64 internlenker. 

Artikkelen har to illustrasjonsbilder som begge er fotografier som viser utsnitt av en side i en 

scrapbook. Den er plassert i to kategorier: «Hobbyer» og «Engelske ord og uttrykk». 

8.2 Kulturkontekst 
Scrapbooking er en hobby som innebærer å arrangere bilder på en albumside med tilhørende 

dekorasjoner, som for eksempel klistremerker, ulike typer mønstret papir eller egnede minner 

fra hendelsene på bildene, som for eksempel billetter og brosjyrer (Medley-Rath, 2010:1). 

Hobbyen var særlig populær for omkring ti år siden. Statistikk fra Google Trends (2016) viser 

hvordan antall søk på scrapbooking har utviklet seg, og at antall søk på ordet var høyest i 

perioden 2005-2007: 

 

Figur 15 Søkestatistikk for ordet «scrapbooking» på Google.  

Dette mønsteret kan vi også se igjen i antall bokutgivelser som omhandler scrapbooking, hvor 

det var et toppunkt i antall utgitte bøker om temaet i perioden 2003–2007 hos norske 

bokhandlere35. At hobbyen ikke lenger er like aktuell, gjør den ikke mindre aktuell for en 

                                                
35 Se for eksempel https://www.ark.no/ark/catalog/simpleSearch.jsf?s0=0&sort=YEAR_DESCENDING&wec-
appid=ARK&show=12&view=row&simpleSearchString=scrapbooking&wec-
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leksikonartikkel på Wikipedia, men vi skal se at dette potensielt kan føre til lite oppdatert 

informasjon. 

Kjønnsmessig er dette en hobby som er mest utbredt blant kvinner. I sin doktorgrad i 

sosiologi om scrapbookere skriver Medley-Rath (2010:44) at menn også driver med 

scrapbooking, men at det er sjeldnere og vanskeligere å finne36. Samtidig skriver hun at det 

kommer an på hva som ligger i definisjonen scrapbooking. Dersom man legger til grunn en 

videre forståelse der det dreier seg om generelt å lime noe inn i en bok (som nyhetsutklipp 

eller å lage en rapport), er det flere av begge kjønn som sier at de driver med dette.		

8.3 Ideasjonell metafunksjon 
Scrapbooking presenteres i ytring 3 som en hobby, noe vi også ser det omtalt som i ytring 6, 9 

og 57a, og gjennom artikkelens plassering i kategorien «Hobbyer». Ytring 3 beskriver denne 

hobbyen som en skapende virksomhet der man både «pynter og designer» sidene i et 

fotoalbum. Referentkjeden (se vedlegg 5c) for scrapbooking som aktivitet forteller oss at 

denne har flere varianter, både «alterned projects» (29)/«altered» projects» (30), som er å 

dekorere andre ting enn albumsider, og «digital scrapbooking» (35), som er å lage scrapbook-

sidene digitalt. I det videre skal vi se at forståelsen av scrapbooking som en hobby går hånd i 

hånd med en forståelse av dette som en kommersiell aktivitet. 

8.3.1 Markedsdiskurs 

Måten scrapbooking er omtalt på i teksten, kobler hobbyen tett til en markedsdiskurs. 

Allerede i ytring 6 kan vi lese: «Scrapbooking er en hobby som har økt betraktelig de siste 

årene i Norge.» «Å øke» i denne sammenhengen kan kobles til en markedstenkning, hvor det 

at noe er utbredt og populært måles gjennom andel på markedet. Videre ser vi i bildetekst 57a 

at hobbyen kalles for en «kommersiell hobby», noe som gjør koblingen mellom hobbyen og 

markedstenkningen eksplisitt. Denne koblingen ser vi går igjen i hele artikkelen. Vi ser 

eksplisitt henvisning til markedet (7, 21). Materialene man bruker for å gjøre scrapbooking, 

omtales som «produkter» (7, 18, 23–25). Disse kan man «handle» (25), og artikkelen nevner 

ulike former for butikker: «nettbutikker» (11), «spesialbutikker, velassorterte hobbybutikker 

                                                
locale=no&filter=main_catalog_area%3DB%25C3%25B8ker, lastet ned 02.11.16. Søket viser 13 bøker utgitt 
mellom 2003 og 2007, og kun fem bøker siden 2009. 
36 Denne er skrevet i en amerikansk kontekst, men vi kan anta at kjønnsfordelingen er tilnærmet lik i Norge. For 
eksempel er mannsandelen marginal blant de omkring 1500 medlemmene i Facebook-gruppen for 
scrapbookingmessen «StempelScrap» https://www.facebook.com/groups/91499035846/members/. 
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eller fotobutikker» (25). I tillegg nevnes spesifikke produsentmerker på die-cut-maskin (21), 

heller enn å bare beskrive die-cut-maskinens funksjon for en scrapbooker. En av fordelene 

som trekkes fram ved digital scrapbooking er at dette er «kostnadsbesparende» (36), noe som 

også viser hvordan det å holde på med scrapbooking med papir er tett knyttet sammen med å 

bruke penger. Ytring 26–28 omhandler hvilken ISO-standard som gjelder for produkter som 

skal selges til scrapbooking. Slike detaljer kan virke mer aktuelle for en som skal selge dette, 

enn for en som sitter og lager en scrapbook-side med bilde av barna sine som bader. At 

uttrykkene man bruker for de ulike scrapbooking-materialene er på engelsk, forklares også 

med utgangspunkt i markedet; USA er markedsledende leverandør, dermed er terminologien 

på engelsk. 

I tillegg til alle disse spesifikke markedsrelaterte ordene kalles hobbyen for «en livsstil» (9). 

Dette ordet kan bære i seg en konnotasjon til det å være forbruker; begrepet livsstil brukes 

ofte i media for å betegne tekster som omhandler ulik form for forbrukeratferd. 37 

Markedsdiskursen er knyttet så tett opp til beskrivelsene av scrapbooking som hobby at disse 

to virker vanskelig å skille fra hverandre. Dette gjelder særlig for kapitlet «Materialer» (13–

28), hvor spesifiseringene av formater (14–16), pyntetilbehøret (20) og die-cutting-maskin 

med spesifikke merker skaper inntrykk av at man må ha tilgang på veldig spesifikke 

produkter for å drive med scrapbooking – som man i så fall må kjøpe på markedet i de ulike 

spesialbutikkene (25). Dette tydeliggjøres i ytring 23: «Produktene som benyttes er 

spesiallaget for formålet, fordi det er viktig at disse ikke inneholder lignin eller syre som på 

sikt kan skade fotografiene.» Denne tette forbindelsen mellom markedet og hobbyen kan gi 

inntrykk av at hobbyen ikke eksisterer uten at det finnes produsenter og leverandører som 

leverer de nødvendige produktene. 

8.3.2 Multimodalitet 

De to bildene med tilhørende bildetekst står i ulik relasjon til det øvrige innholdet i 

artikkelens verbaltekst og bidrar dermed på ulikt vis til meningsskapingen. Bilde 1 viser et 

eksempel på en albumside fra en scrapbook. Siden består av to fotografier av badende barn 

som har blitt klippet ut og limt sammen med ulik form for dekorasjon, som bobleplast, 

verbaltekstene «BATHTIME» og «Grins and Giggles», et tegnet badekar, etterlikning av 

flislagt vegg og mønsterpapir med illustrasjon av bobler. Ordet «BATHTIME» ser ut til å 

                                                
37 Se for eksempel NRK sine livsstil-temasider, som blant annet inneholder en rekke forbrukertester: 
https://www.nrk.no/livsstil/ 
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være skrevet ved hjelp av en sjablong, mens 

«Grins and Giggles» ser ut til å være 

klippet ut av et ferdigprodusert ark med 

mønster og skrift. Dermed ser vi at bildet 

støtter oppunder forståelsen av 

scrapbooking som er dominerende i 

artikkelen for øvrig: en kommersiell hobby 

der man «pynter og designer» (3) en side 

«med fotografier i fokus» (4) «ut fra temaet 

eller fargene i fotografiene» (5), og hvor 

man kjøper og bruker produktene 

spesiallaget og kjøpt for formålet. Bilde 1 

har dermed en spesifiserende funksjon til artikkelteksten for øvrig, gjennom å være et 

eksempel på dette. 

Bilde 2 med bildetekst har derimot en 

utfyllende funksjon til artikkelen for 

øvrig. Dette bildet viser en utvidet 

forståelse av scrapbooking som ikke er 

avgrenset til å bruke bestemte 

materialer og produkter som er framstilt 

kun for scrapbooking, og som heller 

ikke er en slags avansert form av 

familiefotoalbumet. Bildet viser et 

tegnet kart med oversikt over slaget ved 

Chantilly. Kartet er limt på en side i 

papir som tydelig ser gammelt ut hvor 

«Chantilly» er skrevet som en overskrift direkte på arket med svarte tykke bokstaver med rød 

skygge. I tillegg ser vi at en lapp med lilla og sorte bokstaver er limt på under overskriften 

med nærmere detaljer. Vi ser altså at noen har klippet, limt og dekorert en side i et album, 

men verken fotografier eller bestemte scrapbooking-produkter er blitt brukt. Bildetekstene 

under bildene tydeliggjør forskjellene på de to bildene: Bilde 1 illustrerer «moderne» (55b) 

scrapbooking som er en «kommersiell hobby» (52a), mens bilde 2 illustrerer en lengre 

tradisjon med å pynte sider i personlige album. Denne historiske dimensjonen og utvidelsen 

Figur 17 Bilde 2. Utfyllende funksjon 

Figur 16 Bilde 1. Spesifiserende funksjon 
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av begrepet til å gjelde annet enn den kommersielle varianten er ikke nevnt i artikkelen for 

øvrig, og dermed tilfører bildet og bildeteksten artikkelen egen informasjon og fungerer som 

en utfylling. Ettersom artikkelens verbaltekst ikke bringer inn noen forståelse av scrapbooking 

som noe annet enn en trend som gjør seg gjeldende i nyere tid, framstår bildet som en lite 

relevant måte å illustrere artikkelteksten på. 

8.3.3 Representasjon av kjønn 

Artikkelen har ingen direkte henvisninger til kjønn. Vi ser i referentkjeden for utøverne av 

hobbyen at disse omtales med kjønnsnøytrale uttrykk som «scrappere» (17), «mange» (10) og 

«brukerne» (41). Dersom vi ser på tekstens intertekstuelle plassering, ser vi at kapitlet «Se 

også» (43) henviser til flere relaterte Wikipedia-artikler, deriblant artiklene om glansbilder og 

om minnebøker. Begge disse temaene omtales i de lenkede artiklene som noe som særlig 

interesserer jenter: «I dag er minnebøker vanligst som små vennealbum blant skolebarn, oftest 

jenter.» (Wikipedia, 2016f) Og: «I Norge og andre land var glansbildesamling særlig utbredt 

blant jenter i første halvdel av 1900-tallet.» (Wikipedia, 2016b) Dette kan indirekte være med 

på å gi signaler om at scrapbooking også anses som noe som er mest utbredt blant jenter, uten 

at dette er en nødvendig slutning.  

Som nevnt i 8.2 hevder Medley-Rath (2010) at det å drive med scrapbooking er en hobby som 

har størst utbredelse blant kvinner – i hvert fall når man forstår dette som den markedsførte 

formen for scrapbooking der man kjøper egne scrapbookingprodukter og utformer sidene i 

tråd med denne spesifikke sjangeren. Men hun skriver videre at ««[t]he gender gap lessens 

when the definition of a scrapbook is expanded» (Medley-Rath, 2010:35). Når man også 

anser scrapbooking som det å bevare minner i en utklippsbok eller for eksempel lage en 

rapport, vil også flere av begge kjønn fortelle at de driver med dette. Bilde 2 er i så måte med 

på å åpne opp for en slik bredere forståelse av scrapbooking. 

8.4 Mellompersonlig metafunksjon 
Graden av antatte forhåndskunnskaper varierer i stor grad gjennom artikkelen. Innledningen 

åpner for at et bredt publikum kan forstå, mens det i de videre kapitlene er vanskelig å forstå 

hvem teksten er skrevet for. 

I avsnittet om digital scrapbooking kan vi i ytring 37–39 lese detaljert om hvordan et fysisk 

papir bare kan rives en gang uten mulighet til å endre rivingen når den først er skjedd, mens 

man i digital databehandling kan angre og begynne forfra uten at noe har blitt ødelagt. Dette 
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er kunnskap de fleste med basiskunnskaper om datamaskiner vet, og forklaringen kan framstå 

banal. Andre steder kan vi se at mottakers forkunnskaper antas å være langt høyere, og særlig 

gjelder dette for kapittelet «Materialer». I dette avsnittet kan det være problematisk for lesere 

å oppfatte verbaltekstens ideasjonelle innhold, slik vi kan se i forklaringen på hva en die-cut-

maskin er: «likner en plotter med skjærekniv» (21). Riktignok kan leseren trykke på en 

internlenke for å undersøke nærmere hva en plotter er, men allikevel framstår dette som en 

innforstått måte å legge fram og forklare om die-cut-maskinens funksjoner på. 

I tillegg innføres det mange ukjente tekstreferenter, som «eye-lets» (19), «rub-ons» (20) og 

die-cut-maskin, og språket er preget av en teknisk stil. Svennevig (2009:261) beskriver at en 

slik stil blant annet kjennetegnes av «fagterminologi og andre fremmedord», «nøyaktige mål- 

og mengdeangivelser» og «høy informasjonstetthet». Vi finner eksempler på alle disse 

punktene i «Materialer»-kapitlet. Dette trenger ikke nødvendigvis være et problem i seg selv; 

presisjon og god informasjonsformidling er noe av det man forventer i et leksikon (3.5.2). 

Problemet her ligger i at leseren blir presentert for en mengde ukjente ord som enten ikke 

forklares eller forklares lite tilfredsstillende, og detaljnivået gjør det vanskelig å orientere seg 

i teksten. I tillegg kan man spørre seg om all informasjonen er relevant for en artikkel om 

scrapbooking. Er det relevant for en leser som slår opp dette oppslagsordet å lese om hvilke 

ISO-standarder som gjelder for scrapbooking-produkter? For mange og for lite relevante 

detaljer kan være med å gjøre kommunikasjonen uklar, og dette ser ut til å gjøre seg gjeldende 

i større og mindre grad gjennom hele artikkelen, og særlig i dette kapitlet. Dermed skapes en 

distanse mellom avsender og mottaker, som potensielt kan gjøre at avsender avskriver 

artikkelen som irrelevant.  

Utover dette kan vi lese ut avsenders holdning til det ideasjonelle innholdet. Vi kan se 

avsenders fascinasjon over utviklingen i digital scrapbooking: «Digital scrapbooking har 

avansert dithen at digitale scrapbook-LO'er kan bli laget kun ved bruk av online internett-

basert programvare.» (40, min utheving) Vurderingen av mulighetene som ligger i altered 

projects kan anses som en ekspressiv som også uttrykker avsenders engasjement: «Det er bare 

fantasien som setter grenser[!]» (32) Gjennom en oppramsing av fordelene med digital 

scrapbooking (se også 8.5), får vi også innblikk i avsenders holdninger, som at 

miljøvennlighet og kostnadsbesparelse er viktige verdier (36). Hele markedsdiskursen 

forteller oss også noe om avsenders verdenssyn, som at det å være stor på et marked indikerer 

suksess og gir definisjonsmakt. 
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8.5 Tekstuell metafunksjon 
I overensstemmelse med sjangerforventningene er artikkelen overordnet deskriptiv. Et brudd 

med dette finner vi i ytring 36: 	

Scarapbooking [sic.] ved bruk av digitale hjelpemidler ser ikke ut til å ha tatt av i 
Norge, til tross for alle fordelene det byr på; større variasjon i materialvalg, mer 
miljøvennlig, kostnadsbesparende, mulighet til enkelt å dele ferdige prosjekter/sider på 
internett, og bruk av bilderedigeringsprogram for å eksperimentere og manipulere 
sidene på ulike måter uten å måtte gjøre varige endringer. 

Ytringen kan forstås som en argumentativ, noe som kommer tydeligere fram ved omskriving: 

«Scrapbooking ved bruk av digitale hjelpemidler byr på mange fordeler, men ser ikke ut til å 

ha tatt av i Norge.» Eksemplene som følger fungerer som argumenter for påstanden om at 

digital scrapbooking har mange fordeler. Dette formidler noe om hvilke vurderinger avsender 

gjør seg om hva som er fordelaktig, som at det å være miljøvennlig er et mål verdt å 

etterstrebe, og angår i så måte også den mellompersonlige metafunksjonen. I tillegg er 

argumentativ teksttype et brudd med sjangerkonvensjonene. 

Artikkelen er overordnet strukturert etter omvendt pyramide-prinsippet. Innledningen gir en 

tredelt og relativt oversiktlig innføring i hva scrapbooking går ut på: Ytring 3–5 forklarer 

konkret hva man foretar seg når man scrapbooker, ytring 6–7 utrykker noe om hobbyens 

utbredelse og ytring 9–11 forteller mer detaljert om hvordan hobbyen arter seg for 

menneskene som driver med den. Som vi allerede har sett, tar detaljnivået og 

vanskelighetsgraden seg opp i de videre kapitlene, og er sånn sett i tråd med denne strukturen, 

men ettersom detaljnivået blir overdrevet og er vanskelig å følge, er dette lite til hjelp som et 

strukturerende prinsipp. 

Vi har sett at teksten innfører mange ukjente tekstreferenter, noe som gjør den lite 

sammenhengende. Dette er i stor grad ulike referenter for ulike typer materialer man kan 

bruke for å scrapbooke (se vedlegg 5c). Tema-rema-strukturen samsvarer stort sett med 

forventet plassering av kjent og ny informasjon (se vedlegg 4d). Unntak fra dette ser vi ved 

sted og tidsanvisninger («USA» (7), «i senere tid» (15)). I tillegg ser vi at «Papirformatene» i 

innledningen og «En internasjonal standard, ISO 18902» i «Materialer»-kapittelet innføres 

brått (blå markerer ny informasjon (N), grønn markerer kjent (K)): 
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  Tema Rema 
7.  USA  er markedsledende når det gjelder 

produkter og trender (N4) – 
7. b og derfor (K4) er terminologien basert på engelske ord og 

uttrykk. 
8.  Papirformatene er ofte oppgitt med amerikanske mål. 

 

26.  En internasjonal standard, 
ISO 18902,  

gir spesifikke retningslinjer for material 
som er sikkert/velegnet for scrapbooking, 
gjennom dens krav for album, rammer og 
lagringsmaterialer. 

 

I tillegg til den hyppige innføringen av nye tekstreferenter, er disse avvikene fra forventet 

tema-rema-struktur med på å gjøre teksten mindre sammenhengende. 

8.6 Sjanger 
Vi har sett at artikkelen gjør det som er grunnleggende for å bli oppfattet som en 

leksikonartikkel: Presenterer et fenomen – scrapbooking – og gir informasjon om hva det 

forstås som – en kommersiell hobby – og hvordan det plasserer seg i og er relevant for 

kulturen, gjennom å påpeke at det er mer og mer populært og har tett tilknytning til 

amerikanske markedskrefter. Utover dette er artikkelen sjangermessig svak, både når det 

gjelder informasjonsmengde, sannhetskrav, språk og tekstlig organisering (jf. 8.5) og til en 

viss grad også den multimodale utformingen, jamfør utfyllingskoblingen mellom verbaltekst 

og bilde 2. Jeg skal i det videre gå noe nærmere inn på sannhetskravet, og deretter 

informasjonsmengden.  

8.6.1 Innholdets samsvar med virkeligheten 

Artikkelen er lite oppdatert. Scrapbooking er ikke lenger like populært som innledningen på 

artikkelen hevder. I tillegg er det i 2016 en selvfølge for mange at man kan arbeide i 

programmer på internett, i motsetning til overraskelsen vi så implisitt i ytring 40 (jf. 8.4). 

Dette er med på å gi artikkelen preg av å være lite oppdatert. I tillegg er overskriften i ytring 

29 feilstavet; det heter «altered projects» slik det står i ytring 30.  

Når informasjonen virker utdatert eller direkte feil, vil ikke leseren ha noen interesse av å lese 

artikkelen, ettersom dette går imot leserens hensikt med å slå opp i leksikon i utgangspunktet. 

Når det er sagt, er ikke informasjonen feil i en så stor grad at leseren ikke vil få noe ut av 
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artikkelen. Dersom leseren ikke vet hva scrapbooking er, gir artikkelen informasjon om dette. 

I tillegg vil denne leseren ikke nødvendigvis vite at dette ikke er like populært lenger (i hvert 

fall ikke som artikkelens hovedforståelse av dette som kommersiell hobby), og dermed vil 

heller ikke dette prege leserens oppfatning av innholdet. Preget av å være lite oppdatert gjør at 

artikkelen framstår sjangersvak. Dette kan også være med på å vise at Wikipedia i mindre 

grad oppdateres når noe slutter å være aktuelt (jf. 2.1). 

8.6.2 Kunnskapssyn: Hva er relevant kunnskap? 

Som vi nå har sett, inneholder artikkelen mye detaljer som både gjør den tung å lese og 

vanskelig å forstå. Internett har ikke samme plassbegrensning som et tradisjonelt 

papirleksikon, og som vi var inne på i 3.5.1 byr dette på mulighet for å være mer utførlig i 

hvert leksikonoppslag. Samtidig kan dette by på utfordringer, for hva skal man utelate når 

man har plass til alt? Hva er relevant kunnskap for en leksikonartikkel?  

Wikipedia er et leksikon som åpner for stor bredde i artikkeltilfang. Artiklene spenner fra det 

store, overordnede og generelle til det helt konkrete og pragmatiske. En artikkel om en 

spesiell hobby kan utformes på ulike måter. Et minstekrav er at det blir gitt en beskrivelse av 

hva scrapbooking er og hva man foretar seg når man holder på med scrapbooking. Utover 

dette vil en pragmatisk tilnærming (i tråd med tradisjonen i c-leksikon, se 3.3) kunne være 

nettopp å gi informasjon om hvilket utstyr man trenger for å drive med dette. En som er 

ubevandret i scrapbooking-verden trenger i den sammenheng generell informasjon om dette 

utstyret, slik vi kan se i ytring 18: «Basisprodukter er, foruten kartong og mønsterpapir, 

papirkutter, syrefritt lim/tape og saks.» Detaljopplysningene om papirformater (14–16), ISO-

standarder (26–28) og merker på die cut-maskiner (21) kommer i veien for den pedagogiske 

kunnskapsformidlingen om hva scrapbooking er.  

I 3.5.2 stadfestet vi at en av sjangerforventningene til Wikipedia-artikler er presisjon. 

Allikevel begynner vi å ane at denne teksten inneholder for mange presise detaljer. En 

utenforstående vil potensielt kunne ende med å overse innholdet i en del av opplysningene i 

forsøket på å forstå tekstens sammenheng. Med andre ord får detaljene en støyende effekt og 

framstår som irrelevante for mottakeren. Vi ser dermed at overdreven presisjon og 

detaljrikdom kan gjøre en ytring mer uklar. Dette er også et sjangerbrudd, ettersom artikkelen 

skal inneholde relevant informasjon av allmenn interesse (jf. 3.5.1). Utover dette er også 

markedsdiskursen på kanten med Wikipedias retningslinjer for hva en Wikipedia-artikkel ikke 

er. De spesifikke detaljene om formater og særlig merker kan sies å nærme seg en reklame for 
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noen spesifikke produkter, noe som retningslinjene spesifiserer ikke hører hjemme på 

Wikipedia (jf. 3.2).	

Vi så i 3.1 at sjanger virker strukturerende for den som produserer en tekst. Avsenders 

oppfatning av sjangeren vil dermed virke inn på hvordan tekstens utforming blir. Vi kan ikke 

vite hva de faktiske forfatterne av denne teksten har tenkt, men vi kan tenke oss at et bilde av 

leksikonsjangeren som et sted man presenterer «harde fakta» kan ha vært med på å gi denne 

teksten sin form. En stereotyp oppfatning av leksikonkunnskap er jo nettopp ulike mål: 

lengden på elver, høyden på fjell, befolkningstall og liknende. I artikkelen om scrapbooking 

er det ikke nødvendigvis slike detaljer man som leser er ute etter. 

8.7 Tekstens overbevisning: Retoriske bevismidler 
Artikkelen bruker i hovedsak logos-argumentasjon for å forsøke å overbevise leseren. De 

mange detaljene kan tolkes som et forsøk på å få innholdet til å virke sant og sannsynlig. Vi 

kan peke på to problemer ved denne logos-strategien: For det første blir den svekket når 

artikkelens påstander og informasjon ikke er oppdatert på mange år. Dette medfører at 

artikkelen står igjen med opplysninger som ikke lenger er sanne (slik vi så i 8.6.1). For det 

andre medfører logos-strategien en svekkelse av etos, ved at de mange detaljopplysningene 

gjør teksten vanskelig å lese. Dermed viser avsender lite velvilje, eunoia, overfor leseren. I 

tillegg mangler artikkelen kildereferanser, noe som gir svak arete, troverdighet. Dette veies til 

en viss grad opp av avsenders fronesis, ettersom det virker som avsender har mye 

erfaringsbasert kunnskap om hobbyen. 

I artikkelen kan vi se en viss patos som kan være med på å skape engasjement for temaet, og 

fungere som en liten motvekt til alle de oppramsende detaljene. Vi kan spore en form for 

entusiasme når scrapbookere omtales som ivrige utøvere (9), og etter ytring 32 kan vi 

nærmest lese inn et utropstegn: «Det er bare fantasien som setter grenser.» Dette kan gi 

mottakeren et inntrykk av at hobbyen gir utøverne glede og åpner for kreativitet, og dermed 

også motivere mottaker til å lese artikkelen.	

Alt i alt er allikevel ikke tekstens patos og fornesis nok til å veie opp for de andre svakhetene i 

tekstens overbevisning, og dette er artikkelen i kjernekorpus med svakest retorisk appell. 
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8.8 Kort sammenfatning 
Vi har nå sett at artikkelens detaljer kommer i veien for kunnskapsformidlingen vi forventer i 

leksikon. Vi har sett liknende tendenser i både «Strikking» og «Radiostyrt bil», men denne 

artikkelen utmerker seg i særlig grad ved at informasjonen også framstår irrelevant og lite 

oppdatert. Radiostyrt bil og fuglekikking ble gitt en selvfølgelig plass i leksikon i kraft av 

aktiviteten i seg selv, mens strikking også ble begrunnet med den tilknyttede kulturhistorien. 

Gjennom markedsdiskursen tillegges scrapbooking først og fremst en leksikonverdi gjennom 

å være en vare på et marked, og dernest gjennom aktiviteten som en hobby til glede for 

utøverne. Dette er også med på å gjøre formidlingen av aktiviteten uklar og senker artikkelens 

kvalitet. Ettersom artikkelen tydelig kaller på forbedringer, kan vi spørre oss hvorfor ikke 

dette har skjedd. Temaet er antatt å i større grad oppta kvinner, uten at vi kan vite om dette er 

forklaringen på artikkelens manglende oppdatering, ettersom dette kan også kan forklares 

med temaets avtakende aktualitet.  
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9 Analyse av «Søppeldykking» 
9.1 Presentasjon av teksten 
Artikkelen er den korteste i kjernekorpus. Den består av en innledning på to avsnitt og tre 

kapitler: «Motstand», «Referanser» og «Eksterne lenker». Artikkelen har to kildereferanser og 

tre eksterne lenker som alle viser til ulike avisartikler. Artikkelen er plassert i kategoriene 

«Avfall», «Hobbyer», «Beskjeftigelser» og «Fattigdom». Den har ingen bilder. 

9.2 Kulturkontekst 
Søppeldykking (antakeligvis mest kjent som «dumpster diving») er blitt vanlig i visse miljøer 

de senere årene. Begrepet viser til det å lete gjennom søppelkassene til ulike butikker, i 

hovedsak matbutikker, for å finne mat som kan spises eller gjenstander som kan brukes. I 

boken Green consumerism: An A-to-Z guide (2011) kan vi lese oppslaget om søppeldykking:  

Dumpster diving involves picking through discarded trash for usable material goods 
and edible food. Although many engage in this activity solely out of economic 
necessity, Dumpster diving, as it is used here, is a critical or frugal reaction to the 
wastefulness of the consumer society. Dumpster diving […] is often done for a variety 
of political, environmental, and ethical reasons. Dumpster divers, also known as 
“freegans,” live off the enormous amount of waste produced by the modern world. 
Some Dumpster dive to protest capitalism and the hyper-consumptive society it 
produces. Others scavenge because they want to lessen their impact on the 
environment. (Scott, 2011) 

Med termen «dumpster diving» menes her altså noe mer enn å lete i søppelkasser etter mat. 

Dette signaliserer et sett med holdninger og personkarakteristika. Slik det beskrives her er det 

lite trolig at noen vil bruke termen om en bostedsløs rusmisbruker som sjekker tilfeldige 

søppelkasser etter mat eller pant. Det later til at søppeldykkingen henger sammen med en mer 

eller mindre bevisst og selvvalgt form for livsstil. Fenomenet kan knyttes til en internasjonal 

bevegelse som er opptatt av «miljøet, av ressursutnyttelse og fordeling» (Nilsen, 2012). 

Imidlertid er den ikke knyttet til noe spesifikt kjønn. Utbredelsen er størst i større byer, der 

tilgangen på butikker og søppelkasser er størst (Nilsen, 2012). 

Søppeldykking har blitt mer vanlig og gjennom dette nettopp blitt etablert som et fenomen 

som har sitt eget navn. At søppeldykking har blitt mer utbredt, kan vi se gjennom at media har 

viet dette en viss oppmerksomhet. For eksempel lanserte AftenpostenTV høsten 2015 en 

nettserie der søppeldykkere (eller «skrallere») sammen med matbloggere konkurrerer om å 



 101 

lage den beste matretten av mat funnet i matbutikkers søppelkasser38. TV2 viste i mars 2016 

en dokumentar om en ungdomsgjeng som syklet Norge på langs og kun levde på mat kastet 

av butikker39. Senest høsten 2016 viste NRK en livsstilsserie der programleder Live Nelvik 

forsøker å redusere sitt CO2-utslipp, og i den forbindelse også prøver søppeldykking.40 

9.3 Ideasjonell metafunksjon 
Artikkelen har ingen bilder. Dermed er det verbalteksten alene som formidler det ideasjonelle 

innholdet. Aktiviteten gis tre sidestilte navn: Søppeldykking, kontainerdykking eller dumpster 

diving (3), men det er søppeldykking som brukes som oppslagsord videre i artikkelen. 

Søppeldykking betegnes som det å «lete i kontainere for å finne brukbare ting som har blitt 

kastet av butikkene» (3), og omtales i det videre også som en livsstil. 

Vi ser at artikkelen er plassert i fire vidt ulike kategorier: Avfall, hobbyer, beskjeftigelser og 

fattigdom. Kategoriseringen kan virke inn på hvordan vi som lesere forstår innholdet. Dersom 

dette er en artikkel innenfor kategorien fattigdom, forventer vi annen type informasjon enn 

om vi skal lese om en hobby. I skjemaet under har jeg fordelt artikkelteksten etter hver ytrings 

anknytning til de fire ulike kategoriene. I tillegg har jeg lagt til kategorien «aktivisme», som 

vil få en nærmere forklaring under, hvor jeg går gjennom de ulike kategoriene og artikkelens 

plassering innenfor disse. 

 Avfall Hobbyer Beskjeftigelser Fattigdom (Politisk) 
aktivisme 

3 

Søppeldykking,[trenger 
referanse] 
kontainerdykking[treng
er referanse] eller 
dumpster diving er en 
betegnelse på når 
vedkommende velger å 
lete i kontainere for å 
finne brukbare ting 
som har blitt kastet av 
butikkene. 

Søppeldykking,[trenger 
referanse] 
kontainerdykking[treng
er referanse] eller 
dumpster diving er en 
betegnelse på når 
vedkommende velger å 
lete i kontainere for å 
finne brukbare ting 
som har blitt kastet av 
butikkene. 

Søppeldykking,[trenger 
referanse] 
kontainerdykking[treng
er referanse] eller 
dumpster diving er en 
betegnelse på når 
vedkommende velger å 
lete i kontainere for å 
finne brukbare ting 
som har blitt kastet av 
butikkene. 

*Søppeldykking,[treng
er referanse] 
kontainerdykking[treng
er referanse] eller 
dumpster diving er en 
betegnelse på når 
vedkommende *velger 
å lete i kontainere for å 
finne brukbare ting 
som har blitt kastet av 
butikkene. 

Søppeldykking,[trenger 
referanse] 
kontainerdykking[treng
er referanse] eller 
dumpster diving er en 
betegnelse på når 
vedkommende velger å 
lete i kontainere for å 
finne brukbare ting 
som har blitt kastet av 
butikkene. 

4 Det kan være fra mat, 
klær, elektronikk, 
møbler og andre varer. 

Det kan være fra mat, 
klær, elektronikk, 
møbler og andre varer. 

Det kan være fra mat, 
klær, elektronikk, 
møbler og andre varer. 

Det kan være fra mat, 
klær, elektronikk, 
møbler og andre varer. 

Det kan være fra mat, 
klær, elektronikk, 
møbler og andre varer. 

5  
 

Noen velger denne 
livsstilen for å spare 
penger,[trenger 
referanse] 

 
 

Noen *velger denne 
livsstilen for å spare 
penger,[trenger 
referanse]  

 

 

 
 

men andre gjør det på 
grunn av politiske 
årsaker.[trenger 
referanse] 

 
 
 
 

 
 
 
 

men andre gjør det på 
grunn av politiske 
årsaker.[trenger 
referanse] 

                                                
38 http://www.aftenposten.no/webtv/#!/video/101662/skrallerne-ep-1-hvis-du-er-redd-rotter-er-dette-ikke-for-deg 
39 http://www.tv2.no/a/8174474/ 
40 https://tv.nrk.no/serie/live-redder-verden-litt/MYNT19002116/sesong-1/episode-1 
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6 
I Norge blir det kastet 
mer enn 300 000 tonn 
mat årlig, noe som som 
blir ansett[av hvem?] 
som lite miljøvennlig. 

  * I Norge blir det 
kastet mer enn 300 000 
tonn mat årlig, noe 
som som blir ansett[av 
hvem?] som lite 
miljøvennlig. 

I Norge blir det kastet 
mer enn 300 000 tonn 
mat årlig, noe som som 
blir ansett[av hvem?] 
som lite miljøvennlig. 

7 
Det utgjør en fjerdedel 
av alt Norge produserer 
og importerer.[1] 

   
 
 
 

Det utgjør en fjerdedel 
av alt Norge 
produserer og 
importerer.[1] 

8 Siden flere tonn mat 
blir kastet, har 
søppeldykkere godt 
utvalg å velge i. 

Siden flere tonn mat 
blir kastet, har 
søppeldykkere godt 
utvalg å velge i. 

Siden flere tonn mat 
blir kastet, har 
søppeldykkere godt 
utvalg å velge i. 

*Siden flere tonn mat 
blir kastet, har 
søppeldykkere godt 
utvalg å velge i. 

Siden flere tonn mat 
blir kastet, har 
søppeldykkere godt 
utvalg å velge i. 

9 
  Mange[hvem?] synes 

det er synd at masse 
mat blir kastet og 
velger denne livsstilen 
som protest mot 
kasting av mat. 

  Mange[hvem?] synes 
det er synd at masse 
mat blir kastet og 
velger denne livsstilen 
som protest mot 
kasting av mat.  

1

0 

 Livsstilen er særlig 
brukt blant 
miljøaktivister. 

  Livsstilen er særlig 
brukt blant 
miljøaktivister. 

1

1 

Mat som har utgått på 
dato pleier å bli kastet 
av butikkene.  

    

1

2 

Årlig kaster 
dagligvarehandelen 68 
000 tonn, industrien 60 
000 tonn og forbrukere 
231 000 tonn mat.[2] 

  * Årlig kaster 
dagligvarehandelen 68 
000 tonn, industrien 60 
000 tonn og forbrukere 
231 000 tonn mat.[2] 

Årlig kaster 
dagligvarehandelen 68 
000 tonn, industrien 60 
000 tonn og forbrukere 
231 000 tonn mat.[2 

1

3 
    Motstand 

1

4 
   *Søppeldykking har 

både møtt på støtte og 
motstand. 

Søppeldykking har 
både møtt på støtte og 
motstand. 

1

5 
    Enkelte folk[hvem?] er 

skeptisk til 
søppeldykking. 

1

6 

Argumentene som ofte 
blir brukt i diskusjonen 
i mot det er at en kan 
risikere å bli syk av å 
spise mat fra 
søppelet.[trenger 
referanse] 

  *Argumentene som 
ofte blir brukt i 
diskusjonen i mot det 
er at en kan risikere å 
bli syk av å spise mat 
fra søppelet.[trenger 
referanse] 

Argumentene som ofte 
blir brukt i diskusjonen 
i mot det er at en kan 
risikere å bli syk av å 
spise mat fra 
søppelet.[trenger 
referanse] 

1

7 

Noen butikker låser 
kontainere og prøver å 
gjøre dem så 
utilgjengelig som 
mulig, slik at 
søppeldykkere ikke kan 
få adgang til dem. 

   Noen butikker låser 
kontainere og prøver å 
gjøre dem så 
utilgjengelig som 
mulig, slik at 
søppeldykkere ikke kan 
få adgang til dem. 

1

8 
   *Det er en uenighet om 

søppeldykking bør 
fortsettes eller 
ikke.[trenger referanse] 

Det er en uenighet om 
søppeldykking bør 
fortsettes eller 
ikke.[trenger referanse] 

  

Tabell 10 Tabellen viser artikkelteksten i sin helhet plassert i kolonner som viser hvordan hver enkelt ytring er 
knyttet til artikkelens kategorier. Kursiv markerer at teksten er den samme som den foregående kolonnen. I 
kategorien «Fattigdom» er ytringer merket med * når disse står i et motstridende forhold til kategorien. 

Avfall: På Wikipedia inneholder kategorien «Avfall» ulike artikler om avfall og 

avfallshåndtering. Vi ser at 9 av artikkelens 16 ytringer inneholder informasjon relatert til 
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dette temaet: Søppeldykking som en form for avfallshåndtering (3–4), hva som blir kastet (4, 

6, 8, 11–12), mengden mat som kastes i Norge (6–7 og 12), grunnen til at mat kastes (11) og 

hvem som kaster (11–12). Vi ser at selv om ytring 4 forteller at søppeldykking handler om å 

finne mange ulike ting som har blitt kastet – «mat, klær, elektronikk, møbler og andre varer» 

–, forholder artikkelen seg for øvrig kun til kasting og innsamling av mat. Dette ser vi også i 

avisartiklene som refereres til som kilder og eksterne lenker. Til sammen framstår 

avfallsmengde og kasting av mat som et like stort tema i artikkelen som det å faktisk samle 

inn denne fra kontainere og søppelkasser.  

Hobbyer: Denne kategorien på Wikipedia inneholder ulike artikler om ulike aktiviteter man 

kan ha som hobby. I artikkelen om søppeldukking er ikke en forståelse av aktiviteten som en 

hobby framtredende. Riktignok får leseren noe opplysninger om hva hobbyen går ut på (3–4), 

beveggrunnene søppeldykkere måtte ha for å velge hobbyen (5, 9), en menneskegruppe som 

er særlig representert som utøvere av hobbyene (10) og noe om hobbyens muligheter og 

begrensninger (utvalg av mat) (8). Allikevel ville man i en artikkel om en hobby forvente mer 

informasjon om hvordan hobbyen foregår rent praktisk, eventuell organisering, utstyr man 

trenger for å holde på med hobbyen eller liknende (jf. topoi i 3.6.3).  

Beskjeftigelser: Denne Wikipedia-kategorien inneholder ulike kategorier og artikler som 

beskriver ulike yrker. Dermed ser vi at søppeldykkingen både kobles til å være en ubetalt 

fritidsaktivitet, og en aktivitet der man får en form for lønn, her i form av mat og andre 

brukbare gjenstander fra søppelkassene. Denne forståelsen har lite belegg i selve artikkelen, 

men kan spores i artikkelens åpning, som kan leses som en yrkesbeskrivelse (3–4) og i ytring 

8, hvor kvaliteter ved beskjeftigelsens lønn beskrives (flere tonn kastet mat gir godt utvalg).  

Fattigdom: Sorteringen av teksten innenfor denne kategorien har foregått på en litt annen 

måte. Artikkelen inneholder nemlig innhold som står i et vanskelig, om ikke motstridende, 

forhold til det å være en artikkel om temaet fattigdom, og disse er markert med en asterisk. 

Det viktigste her ligger i beskrivelsen av søppeldykking som noe man «velger», slik vi ser i 

ytring 3 og 5. Et av problemene for en person som lever i fattigdom, kan være nettopp det å 

ikke ha mye valg: «Fattigdom er å ha for lite penger og materielle goder til å leve et 

tilfredsstillende liv.» (Lind, 2016) Det å velge seg en livsstil, som avsender skriver om det å 

drive med søppeldykking, kan dermed vanskelig forenes med det å være fattig. Selv om ytring 

5 forteller at noen velger dette for å spare penger, framstilles dette like fullt som et valg. Det 
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at man kan bli syk av å spise mat som har ligget i søppelet, kan på samme måte ikke fungere 

som et motargument, dersom en spiser mat fra søpla i mangel på andre muligheter. 

I tillegg beskrives i ytring 6 omfanget av maten som kastes i Norge til å være 300 000 tonn. 

At slike mengder med mat kastes, kan heller gi signaler om rikdom enn fattigdom, og gjør 

også at teksten er lite i overensstemmelse med plasseringen i fattigdomskategorien.  

Politisk aktivisme: Artikkelen er ikke plassert i denne kategorien41, men vi kan se at så godt 

som hele artikkelen kan plasseres innenfor en forståelsesramme der man forstår fenomenet 

som en politisk handling. For det første trekkes det fram at dette henger sammen med ulike 

former for politisk overbevisning: Noen gjør det av «politiske årsaker» (5), noen som «protest 

mot kasting av mat» (9), og mange er «miljøaktivister» (10). Videre er det lettere å forstå at 

dette kan møte motstand (13–18), dersom det forstås som en politisk handling, og ikke som et 

yrke, en hobby eller noe mennesker gjør som et resultat av fattigdom. I tillegg kan alle 

opplysningene som står om avfallsmengder forstås som premisser for det politiske 

standpunktet søppeldykkerne i så tilfelle forfekter. Denne forståelsen passer også med det at 

søppeldykkingen er noe man velger å gjøre. 

Oppsummert ser vi altså at artikkelen i hovedsak formidler søppeldykking som en politisk 

motivert aktivitet der man går i kontainere, særlig tilhørende butikker, for å finne mat som 

kan brukes. Artikkelen vektlegger at dette er et valg man foretar, noe som kan være med på å 

skape et inntrykk av at aktiviteten ikke er helt gjengs, men noe noen få bevisst velger å holde 

på med. I tillegg framstilles aktiviteten som en livsstil. At noe er en livsstil kan virke mer 

altomgripende enn at noe er en hobby: En hobbyaktivitet kan være noe man oppsøker i ledige 

stunder, mens en livsstil indikerer en hel livsførsel, en måte å ta valg på i livet. Vi skal se i det 

videre at mangfoldet av kategorier og artikkelens uklare tilknytning til disse også er med på å 

skape en svak koherens. 

9.3.1 Representasjon av kjønn 

Artikkelteksten nevner ikke kjønn eksplisitt. I de lenkede avisartiklene i referanselisten og 

«Eksterne lenker» opptrer både menn og kvinner. Kvinnene er noe i flertall, men dette kan i 

hovedsak forklares med at tre av artiklene handler om den samme personen: Astrid fra 

Tromsø, som alltid opptrer som hovedperson i artiklene, men som har kjæresten Lars med på 

                                                
41 For øvrig finnes kategorien «aktivisme» på Wikipedia, uten at denne artikkelen har blitt merket med den: 
https://no.wikipedia.org/wiki/Kategori%3AAktivisme  
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både søppeldykking og å gi kommentarer til avisene. Ut fra artikkelteksten ser det ikke ut til 

at søppeldykking er forbundet med noe spesielt kjønn. 

9.4 Mellompersonlig metafunksjon 
Hva forteller avsender om sin egen holdning til innholdet? I denne relativt korte teksten ser vi 

hele ni steder at påstander er blitt markert med ulike metakommentarer til teksten: Seks steder 

i teksten kan vi lese merknaden «trenger referanse» (3, 5, 16 og 18). I ytring 6 ser vi også 

merknaden «av hvem?» og i ytring 9 og 15 ser vi merknaden «hvem?». Dersom man er kjent 

med Wikipedia-sjangeren, kjenner man igjen slike merknader som et uttrykk for 

samskrivingprosjektet som Wikipedia er. For leseren fungerer slike markeringer som 

avsenders metakommentarer til selve innholdet. Kommentarene gjør mottakeren oppmerksom 

på at innholdet ikke nødvendigvis er helt presist eller har belegg i kilder, og fungerer på den 

måten som en eksplisitt form for modalitetsmarkering; vi får her vite noe om avsenders 

«evaluering eller vurdering av utsagnet» (Maagerø, 2005:150).  

Allerede i omtalen av selve oppslagsordet formidler avsender en form for usikkerhet om 

hvordan fenomenet skal omtales. Dette kommer ikke bare til uttrykk gjennom at avsender 

foreslår tre sidestilte termer, men også ved at de to første begrepene er markert med 

bemerkningen «trenger referanse», noe som forteller leseren at begrepsbruken ikke er gitt. 

Markeringene formidler en beskjed til leseren om informasjonen som presenteres, og 

meningen som formidles forandres av markeringene. Særlig i ytring 6 ser vi dette: 

I Norge blir det kastet mer enn 300 000 tonn mat årlig, noe som som [sic.] blir ansett 
[av hvem?] som lite miljøvennlig. 

Dersom ytringen hadde stått uten markeringen, ville den formidlet en mening om at det 

generelt finnes en oppfatning av at det å kaste 300 000 tonn mat er lite miljøvennlig. Med 

markeringen blir meningen endret til at noen, men ikke alle, anser dette som lite miljøvennlig. 

Vi kan anse merknadene som en form for flerstemmighet hos avsender: En stemme hevder det 

første, en annen stemme hevder det andre. Til sammen blir effekten at mottaker får større 

innblikk i avsenders holdninger til og vurderinger av eget innhold. 

9.5 Tekstuell metafunksjon 
I beskrivelsen av tekstens ideasjonelle innhold så vi at avfall og avfallskasting gis mye 

oppmerksomhet. Kohesjonen og den tekstuelle strukturen i artikkelen er relativt svak. Dette 
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henger i stor grad sammen med det vi var inne på i 9.3: Ettersom artikkelens hovedtema er 

søppeldykking, skulle man tro at beskrivelser av denne aktiviteten er tekstens 

hovedanliggende. I stedet ser vil vel så mye beskrivelser av avfallsmengden i Norge, noe som 

er med på å skape en uklar tema-rema-strukutr. Dette kan vi for eksempel se her: 

 Tema Rema 

6. 
I Norge  blir det kastet mer enn 300 000 tonn mat årlig (N3), 

noe som som blir ansett[av hvem?] som lite 
miljøvennlig. 

7. Det (K3) utgjør en fjerdedel av alt Norge produserer og 
importerer.[1] 

8. Siden flere tonn mat blir 
kastet (K3),  

har søppeldykkere godt utvalg å velge i. 

9. 
Mange[hvem?]  synes det er synd at masse mat blir kastet og velger 

denne livsstilen (N4) som protest mot kasting av 
mat. 

10. Livsstilen (K4) er særlig brukt blant miljøaktivister. 
11. Mat som har utgått på dato  pleier å bli kastet av butikkene. 

12. Årlig  kaster dagligvarehandelen 68 000 tonn, industrien 
60 000 tonn og forbrukere 231 000 tonn mat.[2] 

Tabell 11 Fordeling av kjent og ny informasjon innenfor tema-rema-strukturene. Grønn = kjent (K), blå = nytt 
(N).  

Her ser vi at allerede i ytring 7 tematiseres matkastingen i Norge gjennom henvisning tilbake 

til rema i ytring 6. Dette temaet følges opp i ytring 8. Deretter er det «Mange» som utgjør 

temaet, og rema viser seg å vise til søppeldykkere som driver med søppeldykking som protest 

mot matkasting. I ytring 10 er det selve aktiviteten søppeldykking som tematiseres 

(«Livsstilen»), men så er det mat (som er gått ut på dato) som igjen er tema i 11, og som også 

utgjør hovedbudskapet i ytring 12. Vi ser dermed at temautviklingen ikke følger i en logisk 

rekkefølge, i tillegg til at matkasting framstår som et like stort tema som søppeldykking.  

For å tydeliggjøre tekstlig hva som er hovedtemaet for artikkelen, kan man også savne en 

eksplisitt klassifisering av hva søppeldykking er. Man forventer å finne dette i artikkelens 

første ytring, men dette utelates:  

Søppeldykking,[trenger referanse] kontainerdykking[trenger referanse] eller dumpster diving 
er en betegnelse på når vedkommende velger å lete i kontainere for å finne brukbare 
ting som har blitt kastet av butikkene. (3) 

For eksempel kunne det stått at søppeldykking er «en betegnelse på [en aktivitet/en hobby/en 

livsstil/en trend der] vedkommende velger å […]» for å gjøre det klarere hva artikkelen dreier 

seg om. I det videre blir søppeldykkingen omtalt som en livsstil, og ved plassering i hobby- 
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og beskjeftigelse-kategoriene, kan man også anta at dette klassifiserer fenomenet. Dette 

kommer allikevel utydelig fram slik teksten er utformet i artikkelen. 

9.6 Sjanger 
Hvordan forholder artikkelen seg til sjangerforventningene? Innholdsmessig har vi så langt 

sett at artikkelen inneholder en definisjon av hva fenomenet søppeldykking er og plasserer 

dette i kulturen gjennom å knytte artikkelens tema til ulike sosiale miljøer. Dermed er 

artikkelen på et grunnleggende nivå i tråd med sjangerforventningene. Allikevel har 

formidlingen vist seg å være noe upresis, og gjennom å gå nærmere inn på de ulike regulative 

sjangertrekkene skal vi nå få enda bedre grep om hvorfor. Mye av dette kan henge sammen 

med at artikkelen er relativt ny (opprettet april 2016), og dermed foreløpig har få bidragsytere 

som har bidratt med å forbedre den. Dette kan i og for seg også være et sjangertrekk ved 

Wikipedia: Artikler ligger åpent ute også mens de er i prosess. Allikevel kan vi anta at en som 

slår opp på Wikipedia for å lese om et tema, måler artikkelen opp mot den sjangernormen 

som gjelder for en mer utbygget artikkel. 

9.6.1 Innhold og informasjonsmengde 

Selv om det grunnleggende innholdet er til stede, har vi sett at artikkelen sender blandede 

signaler om hva som er artikkelens hovedtema. Vi har sett at beskrivelsene i stor grad handler 

om matavfall, holdninger til dumpster diving og beveggrunner dumpster diverene måtte ha for 

å drive med dette og mindre om hvordan selve søppeldykkingen foregår. Som en artikkel i 

hobby-kategorien ville man forvente mer om hvordan selve søppeldykkingen gjennomføres. 

Fenomenet søppeldykking plasseres i kulturen gjennom å vise til hvilke politiske 

overbevisninger deltakerne har. Artikkelens informasjonsmengde er som vi har sett litt lite 

utfyllende. Leseren kan savne mer om artikkelens oppslagsord, som organisering, praktisk 

gjennomføring, nødvendig utstyr, særlig dersom dette skal forstås som en hobby eller 

beskjeftigelse. I tillegg kunne artikkelen inneholdt mer om søppeldykkingens kulturhistoriske 

plassering. Informasjonen skraper foreløpig kun i overflaten. 

9.6.2 Språk, tekstlig organisering og multimodal utforming 

Språket i artikkelen er med på å gjøre informasjonsformidlingen utydelig og mindre troverdig. 

Til tross for at artikkelen er relativt kort, kan vi finne flere eksempler på språk som bryter med 

konvensjonene for et godt språk. Vi har allerede vært inne på artikkelens første ytring, som 

etter sjangerkonvensjonene burde være den tydeligste. I tillegg til å mangle en form for 
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klassifisering, er den også noe klønete formulert. Ordet vedkommende brukes som regel om 

noen «som nettopp er nevnt» (Bokmålsordboka), og virker dermed litt malplassert i 

artikkelens første ytring. Videre finnes ulike språklige «umusikaliteter» som at noen velger 

denne livsstilen på grunn av politiske årsaker (5) og at man kan bruke en livsstil (10), i tillegg 

til grammatiske feil som manglende samsvarsbøying (15, 17), gjentakelse av samme ord (6) 

og et «men» som burde vært «mens» (5). Til sammen gjør dette at språkbruken framstår noe 

umoden og sjangerfremmed.  

Til tross for at den tekstlige organiseringen er noe uklar, og at artikkelens åpningsytring er 

rotete og mangelfull, vil jeg hevde at artikkelen har en tekstlig organisering som overordnet er 

i samsvar med sjangerforventningene. De tre første ytringene gir mye nøkkelinformasjon for å 

forstå hva søppeldykkingen er som aktivitet (lete i butikkers kontainere), hva som er målet 

med aktiviteten (finne brukbare gjenstander) og hvorfor noen gjør dette (spare penger, 

politiske årsaker). Ytring 6–12 gir mer bakgrunnsinformasjon, mens ytring 13–18 nyanserer 

bildet ved å trekke inn motforestillinger. Dermed kan artikkelen sies å følge den forventede 

omvendt pyramide-strukturen. 

Multimodalt er det heller ingen direkte brudd med sjangerforventningene. Wikipedias 

stiloppsett er fulgt, og artikkelen inneholder 13 internlenker. Artikkelen kunne hatt et bilde for 

å øke kunnskapsformidlingen og artikkelens kvalitet, men dette er ikke et strengt regulativt 

sjangerkrav. 

9.6.3 Objektivitetskravet 

Artikkelen er den i analysematerialet som mest eksplisitt forholder til objektivitetskravet. For 

det første ser vi at de allerede nevnte markeringene underveis, med krav om presisering om 

hvem som mener noe og krav om kildebelegg, gjør leseren oppmerksom på at det som står i 

teksten, representerer ett syn av flere mulige, og ikke nødvendigvis er verifisert gjennom 

kilder.  

For det andre viser kapitlet «Motstand» et ønske om å vise fram at det kan finnes ulike syn på 

saken. Dette formuleres eksplisitt: «Søppeldykking har både møtt på støtte og motstand.» (14) 

Redegjørelsen for de ulike synene er mangelfull, men avsender gjør oss oppmerksom på dette 

gjennom merknadene i teksten. Selv om teksten ikke presenterer hvem eller hvor 

motargumentet kommer fra, blir allikevel leseren presentert for en negativ side ved 

søppeldykking («at en kan risikere å bli syk av å spise mat fra søppelet») (16). Det at noen 
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butikker forsøker å forhindre søppeldykkere å få tilgang til deres søppelkasser (17), er ikke i 

seg selv et motargument, men et uttrykk for at noen forsøker å unngå at søppeldykkingen skal 

skje. Motforestillingene som presenteres er kanskje ikke veldig hardtslående, og 

hovedfunksjonen til kapitlet blir å fortelle leseren at det finnes et negativt syn på 

søppeldykking, mer enn å redegjøre for hva disse motforestillingene innebærer.	

Artikkelen forholder seg til en forståelse av kunnskap og objektivitet slik Wikipedia 

foreskriver i sine retningslinjer, men som Mai kritiserer (jf.3.8.1): Hva søppeldykking er, 

framstilles som et udiskutabelt faktum, mens om det er ønskelig eller ikke, altså meningene 

om «faktakjernen», er det som kan variere og framstilles som divergerende. Dette er dermed i 

tråd med Wikipedias retningslinjer, men objektiviteten i dette kan allikevel diskuteres. 

Søppeldykkingen i seg selv er det Searle (Dyvik, 1995:24) kaller for et institusjonelt faktum, 

et faktum konstruert av sosiale og kulturelle oppfatninger. Dermed kan vi tenke oss at 

artikkelen om dette kunne redegjort for de ulike grensedragningene som ligger i dette 

konstruerte faktumet for å derigjennom nærme seg en objektiv framstilling. Hva inngår i 

begrepet: Må det være politisk eller økonomisk motivert? Er det søppeldykking når en fattig 

uteligger leter gjennom en søppelkasse som tilfeldigvis står utenfor en butikk? Eventuelt 

hvorfor ikke? Nettopp hva som ligger i begrepet kunne variert etter hvem man spør.  

Utover dette anlegger avsender en norsk kontekst uten å tematisere dette – den tas for gitt. 

Dette ser vi gjennom henvisningene til tall på mengden mat som kastes i Norge. Denne norske 

konteksten anlegges til tross for at begrepet dumpster diving hentyder til at fenomenet også er 

relevant for en annen og en større kontekst. Dette er ikke i henhold til Wikipedias 

retningslinjer for objektivitet og gjør at perspektivet på fenomenet er farget av norske forhold.  

Derimot frigjør artikkelen seg noe med en utbredt kulturell forestilling om grensene mellom 

søppel og brukbare gjenstander. Vi ser at artikkelens første ytring ikke omtaler gjenstandene 

som søppeldykkerne finner for søppel, men nettopp som «brukbare ting som har blitt kastet». 

9.7 Tekstens overbevisning: Retoriske bevismidler 
Avsenders etos styrkes gjennom å virke åpen om egne svakheter, men svekkes av dårlig språk 

og lite dyptgående informasjon om emnet. Vi kan presisere dette gjennom etos’ tre 

bestanddeler. Avsenders arete – gode karakter og troverdighet – styrkes gjennom å være åpen 

på uklarheter og svakheter i teksten, gjennom de nevnte markeringene «trenger referanse» 

«hvem?» og «av hvem?». Dette viser at avsender ikke ønsker å villede leseren til å tro at 
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artikkelen representerer den hele og fulle sannheten. I tillegg viser avsender til ulike syn på 

saken, og kan dermed ikke mistenkes for å ville legge fram saken med et klart negativt eller 

positivt fortegn. Videre har artikkelen to kildehenvisninger og tre lenker til annen lesning om 

emnet som også er med på å bygge opp avsenders troverdighet. Artikkelens overordnede 

struktur er forståelig og avsender bruker ingen vanskelige ord. Dette er med på vise eunoia, 

velvilje. Samtidig har vi sett at språket er sjangerfremmed og slurvete i uttrykket. Dette 

svekker det totale inntrykket av avsender og vårt inntrykk av fronesis, erfaringsbasert 

kunnskap, som blir svak av to grunner: språkets sjangerfremmede stil, og at avsender ikke 

viser inngående kjennskap til aktiviteten søppeldykking. Der mange av de andre 

hobbyartiklene har vist fronetisk styrke ved å formidle fronetisk kunnskap om emnet, preges 

denne artikkelen av tynn og overflatisk informasjon om hobbyen. 

Hva patos angår, kan avsender potensielt vekke følelser hos leseren gjennom å framstille 

søppeldykkingen som noe omstridt og diskutert. Noen lesere vil også kunne bli engasjert av å 

lese om de store mengdene mat som kastes. For andre vil mengdeangivelsene bli for 

abstrakte; man har normalt ikke noe klart forhold til hvor mye eller lite mat 300 000 tonn er. 

Logos-argumentene i artikkelen er varierende. Artikkelen viser til konkrete tall over mengden 

på avfall, men har lite innhold i framleggelsen av ulike syn på søppeldykkingen. Leseren kan 

sitte igjen med et inntrykk av å ikke ha fått den informasjonsmengden man forventet. 

9.8 Kort sammenfatning 
Sammenliknet med de tidligere analyserte artiklene representerer denne noe nytt. Mens de 

foregående har inneholdt detaljerte beskrivelser av hvordan man utøver hobbyen, er dette 

perspektivet nærmest fraværende i «Søppeldykking». I tillegg er artikkelen den eneste som 

uttrykker eksplisitte motforestillinger, og har dermed strekt seg etter objektivitetskravet om å 

gjengi ulike syn. Begge disse faktorene kan forklares med artikkelens forståelse av 

søppeldykking som en politisk handling. Dette kan tyde på at Wikipedia-artikler innlemmer 

divergerende syn i artikler om temaer knyttet til politikk, et felt der man er klar over at ulike 

meninger er i spill. Denne bevisstheten har ikke vært framtredende i de kjønnede artiklene, 

uten at dette har vært mindre viktig. For eksempel er det stor forskjell på å forstå strikking 

som en motepreget hobby og en kvinnedominert tradisjon. En slik bevissthet på ulike 

forståelser av verden kunne dermed bidratt til å gjøre den eksplisitte kjønningen av strikking 

mindre tatt-for-gitt. 
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10 Analyse av «Cosplay» 
10.1  Presentasjon av teksten 
Teksten består av en innledning på to ytringer og tre kapitler: «Rollefigurer, kostymer og 

bruk», «Se også» og «Eksterne lenker». Første kapittel har to underkapitler. Artikkelen har 

fire bilder med tilhørende bildetekster, og alle bildene viser to eller flere utkledde mennesker. 

Artikkelen er den med flest internlenker i tekstutvalget – hele 74 stykker – selv om lengden på 

artikkelen ikke ligger så mye over gjennomsnittet. Artikkelen er plassert i kategoriene 

«Anime», «Manga», «Lek», «Hobbyer», «Subkulturer» og «Mote». 

10.2  Kulturkontekst 
Cosplay har vokst fram som et populærkulturelt fenomen og en hobby i både Norge og i 

verden for øvrig. I en artikkel om fenomenet i kulturavisa Natt & Dag kan vi lese om at 

kulturen springer ut fra spill- og tegneseriekultur i Japan og USA som i løpet av 90-tallet har 

vokst til et eget populærkulturelt fenomen (Bamle, 2014, 26.11). At dette har blitt utbredt og 

anerkjent som en egen hobbysjanger også i Norge kan vi for eksempel se ved at tre 

folkehøgskoler tilbyr egne cosplay-linjer42, og at det største norske cosplay-arrangementet 

Desucon har over 7000 deltakere (Bamle, 2014, 26.11).  

For kjønnstematikken er hobbyen interessant: Mange av kostymene tar utgangspunkt i og 

etterlikner ulike tegneserie- og dataspillfigurer, en verden hvor det er langt mellom sterke 

kvinnelige karakterer – og enda lenger mellom disse dersom man leter etter noen uten et 

seksualisert utseende (Bamle, 2014, 26.11). I tillegg er dataspill noe som kulturelt forstås som 

                                                
42 Se 
http://www.folkehogskole.no/site/skole/show_search_result.php?region%5B%5D=&q=Cosplay&chc_tilknytnin
g=&chc_kurstype=42&limit=50&offset=0&page_id=84&searchtype=kurs, lastet ned 01.11.16 
 

Figur 18 Bilde 1, 2 og 3. 
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en maskulin aktivitet (Ask, Bang, & Karlstrøm, 2016). I amerikanske cosplay-miljøer har man 

ifølge Bamle hatt et utbredt problem med seksuell trakassering av kvinnelige cosplayere, noe 

som har gitt seg utslag i kampanjen «Cosplay ≠ Consent». Hobbyen i seg selv kan vanskelig 

karakteriseres som enten «guttehobby» eller «jentehobby». Begge kjønn er godt representert 

som utøvere, selv om det er en overvekt av kvinnelige deltakere (Bamle, 2014, 26.11; 

Lotecki, 2012; Winge, 2006). 

10.3  Ideasjonell metafunksjon 
Den innledende ytringen i artikkelen beskriver cosplay på ulike måter. For det første 

beskrives det som en «utkledningslek» og en «hobby», altså en konkret aktivitet der man 

«kler seg ut med kostymer og annet utstyr for å likne en bestemt rollefigur fra særlig japansk 

populærkultur» (3). Denne beskrivelsen av cosplay ser vi videre i ytring 13 og 15: 

«Cosplayere […] viser seg fram i forseggjorte drakter» og kjøper eller lager kostymene selv. I 

innledningen ser vi også cosplay beskrevet som en performancekunst. Denne forståelsen ser 

vi i og med aktiviteten «å vise seg fram» på ulike offentlige arenaer, noe de fire bildene 

eksemplifiserer. 

Den tredje forståelsen, som også er den som er gitt størst plass kvantitativt, er forståelsen av 

cosplay som en «subkultur». Per Morten Schiefloe (2011:164-165) beskriver en subkultur 

som «en identifiserbar gruppe i befolkningen» der deltakerne ofte «utvikler sitt eget språk 

eller egne talemåter», gjerne har «spesielle oppfatninger av hvordan en bør kle seg» og 

«legger beslag på visse geografiske områder eller skaffer seg egne møtesteder». Vi ser 

dermed en beskrivelse av subkulturen gjennom beskrivelser av deltakerne (13) og 

beskrivelser og oppramsinger av hvilke populærkulturelle fenomener deltakerne i subkulturen 

forholder seg til (7-12, 14, 16) og heri hvordan de kler seg. I tillegg beskrives de ulike 

arenaene hvor deltakerne møtes (13, 14, 17–22). Med andre ord: Artikkelen beskriver i større 

grad deltakerne og omstendighetene rundt, enn selve aktiviteten å kle seg ut. 

Alle de fire bildene viser mennesker utkledd i ulike kostymer. Disse kan forenes med alle tre 

forståelsene av cosplay innledningen presenterer: Folk utfører aktiviteten å kle seg ut; de viser 

seg fram i offentlig rom, og kan dermed sies å drive med performancekunst; de er samlet med 

flere andre som holder på med det samme og utgjør i felleskap en subkultur. 

Referentkjeden (jf. vedlegg 5d) for de som utøver aktiviteten og deltar i subkulturen forteller 

oss noe om subkulturens deltakere. En «cosplayer» omtales som:  
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en person – ungdom – ung voksen – voksen – cosplay-utøver – Andre – furrytilhenger 
– cosplayer – nerdete tilhenger av populære TV-serier og annet – en person som kler 
seg ut – cosplay-deltaker – entusiaster – ungjente  

Vi ser dermed at fenomenet cosplay kobles til unge og voksne mennesker som er «nerdete» 

og entusiastiske og som kler seg ut. I tillegg ser vi at deltakerne kan omtales som 

«cosplayere». 

Beskrivelsene av omstendighetene innbefatter beskrivelser av de geografiske og sosiale 

arenaene cosplay opptrer, kostymene og kulturfenomenene som spiller inn på deltakernes valg 

av kostymer. Beskrivelsene av draktene eller kostymene deltakerne bruker, gir innblikk i både 

hva slags figurer cosplayerne kler seg ut som, og gir henvisninger til hvilke kulturfenomener 

subkulturen trekker på. Særlig japansk populærkultur trekkes fram som et referansepunkt (3), 

og følges opp med henvisninger til manga og anime (7, 10), tokutaserier (7) og kigurumi (9), 

som alle er japanske fenomener. 

10.3.1 Representasjon av kjønn i teksten 

Artikkelteksten nevner ikke noe om kjønnsfordelingen blant cosplay-utøvere. Allikevel ser vi 

at kjønn nevnes to steder: 

Enkelte cosplay-kostymer spiller på seksuell fetisjisme og leker med karikerte 
kjønnsroller, for eksempel i «seksualiserte» stuepike-kostymer, skolepikeuniformer og 
lolitamote. (12) 

Ungdommer i fursuits utkledt som Pokémon-figurene Umbreon and Lucario og 
ungjente i stuepike-kostyme under Tekkoshocon 2010. (52a)	

Ytring 12 forteller oss at avsender har en formening 

om at det finnes noen gitte kjønnsroller som er så 

tydelige at de lar seg karikere og settes inn i en 

seksualisert sammenheng. Denne ytringen vil jeg 

undersøke nærmere i 10.6.1. Ytring 52a er knyttet 

sammen med bilde 4, og står i en spesifiserende 

relasjon til bildet. Spesifiseringen er med på å 

innsnevre meningspotensialet i bildet (jf. Løvland, 

2007:38): Den viser at det er de tre personene som 

står i front av bildet som gjør bildet relevant for artikkelen, at disse er utkledd som to 

navngitte pokémoner og en stuepike, og at personene er to «ungdommer» og «en ungjente». 

Figur 19 Bilde 4. 
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Bildeteksten foretar i så måte en kategorisering av de tre personene, og i stedet for å bruke én 

betegnelse for alle tre («ungdommer», personer eller cosplayere), er den ene av dem omtalt 

som en «ungjente». Det at avsender poengterer kjønnet til en av deltakerne på bildet, indikerer 

at dette er av betydning. Ungjente er ikke nødvendigvis et nøytralt uttrykk. Ordet kan bety 

«jente i puberteten og årene nærmest etter» slik Bokmålsordboka foreslår, men kan også 

konnotere en form for umyndiggjøring og paternalisme. Et søk på ordet på Google viser at i 

tolv av de nitten øverste treffene (de to første sidene) opptrer ordet i nyhetssaker i 

sammenheng med ord som «sex» eller «overgrep», og fem av treffene leder til sider med 

pornografisk innhold. I sammenheng med innholdet i ytring 12, ligger koblingen mellom 

ungjente og denne konnotasjonen av ordet enda mer latent. 

10.4  Tekstuell metafunksjon 
Også i denne artikkelen møter vi på en tema-rema-struktur som flere steder bryter med 

mønsteret for kjent og nytt. Slik tema-rema-analyse har vi gjort i analyse av tidligere artikler, 

så jeg vil her nøye meg med å påpeke at dette gjør seg spesielt gjeldende i ytring 9 og 11 med 

henholdsvis «kigurumi» og «fursuit» som uintroduserte temaer i forfeltet. Dette er med på 

svekke tekstens koherens og kan gjøre at teksten virker ekskluderende på lesere som ikke har 

inngående kjennskap til de ulike cosplay-kostymene. 

Artikkelens innledende ytring lyder som følger: 

Cosplay er en utkledningslek, hobby, subkultur og performancekunst der en person, 
oftest ungdom eller ung voksen, men stadig mer populært for voksne, kler seg ut med 
kostymer og annet utstyr for å likne en bestemt rollefigur fra særlig japansk 
populærkultur. (3) 

Denne gir noen indikasjoner på noen tendenser vi støter på i det tekstuelle i artikkelen. For det 

første ser vi at ytringen har to innskutte leddsetninger, noe som gjør den tung å lese. I ytring 7 

og 13 møter vi på liknende problemer med lange, innholdstunge ytringer. 

For det andre ser vi at denne første ytringen inneholder hele 9 internlenker til andre 

Wikipedia-artikler. Åpningen av artikkelen – som skal være med å definere artikkelens 

innhold for et bredt publikum – antyder dermed at en optimal forståelse av ytringen kan kreve 

at man leser ni andre artikler først. Dette mønsteret er gjennomgående, og artikkelteksten slik 

den framstår i seg selv forutsetter store mengder bakgrunnskunnskap hos mottakeren, kanskje 

særlig tydelig i opplistingen av de ulike figurene cosplayere kan velge å kle seg ut som. Mye 

av denne bakgrunnskunnskapen kan man som leser selv klikke seg fram til gjennom 
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internlenkene som opptrer med høy frekvens. Intertekstualiteten som oppstår i dette vil jeg nå 

undersøke nærmere.  

10.4.1 Intertekstualitet: Hypertekstualitet 

Alle tekster forholder seg til andre tekster både direkte og indirekte, og dette omtaler man 

gjerne som intertekstualitet (Tønnesson, 2012:100). Denne artikkelen forholder seg for 

eksempel indirekte til forutgående leksikonartikler og trekker på de sjangerforventningene 

man i felleskap har utviklet til leksikonsjangeren (jf. 3.3 og 3.4). Artikkelen har også mange 

direkte henvisninger til andre tekster via internlenker. Teksten er dermed hypertekstuell. Dette 

innebærer at leseren i større grad enn i en tradisjonell bok står fritt til å velge rekkefølgen på 

lesingen sin (Lothe, Refsum, & Solberg, 2007:91). Artikkelens utstrakte bruk av internlenker 

angår alle de tre metafunksjonene: De utvider tekstens ideasjonelle innhold, de påvirker 

hvordan man oppfatter den tekstlige strukturen og de forteller noe om hvilke innholdsord og 

temaer avsender antar at mottaker vil lese mer om – enten fordi mottaker ikke kjenner til 

betydningen av ordene, eller fordi mottaker vil lese mer av interesse. I tillegg forteller de røde 

lenkene noe om hvilke temaer avsender mener det burde finnes egne artikler om. Jeg skal her 

undersøke nærmere hvilken funksjon internlenkene har og hvordan de kan spille inn på 

forståelsen av Cosplay. 

I vedlegg 6 har jeg satt opp alle lenkene som forekommer i artikkelens verbaltekst og 

kategorisert hvorvidt artikkelen det lenkes til, er med på å utvide eller utdype Cosplay-

artikkelens ideasjonelle innhold. Dette har jeg gjort med utgangspunkt i Løvlands (2007:38) 

typologi for informasjonskoblinger i multimodale tekster (jf. 2.4.2.1). Selv om både 

opprinnelig artikkel og målartikkel bruker verbaltekst for å skape mening, mener jeg at 

internlenkene i seg selv representerer en modalitet gjennom å formidle at internlenken viser til 

mer informasjon. Sett bort fra en kontrasterende kobling, som i teorien ikke burde 

forekomme, vil flere målartikler, særlig om de er av en viss lengde, gi grunnlag for å hevde at 

alle de øvrige fire koblingene gjør seg gjeldende i større eller mindre grad. Allikevel vil noen 

av koblingene kunne framstå som mer relevante, og det er med en slik forståelse jeg har 

kategorisert informasjonskoblingene. 

Overordnet kan vi se at en overvekt av lenkene har en spesifiserende funksjon. De er med på 

gjøre det tydeligere hvilken forståelse som ligger til grunn for bruken av de ulike ordene. For 

eksempel kan man trykke på ordet «ungdom» og få en presisering av begrepet: 
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Ungdom er tiden mellom da man slutter med å være barn og til man er blitt voksen. 
Det er vanlig å tidfeste dette til ten-årene, som begynner på tretten og slutter på nitten. 
(Wikipedia, 2016i) 

En spesifiserende kobling mellom lenke og målartikkel er å anse som en relevant kobling i 

henhold til sjangerforventningene.  

Etter spesifisering er eksempler på at lenkene har en utfyllende funksjon det vi finner mest av. 

Dette ser vi særlig når ordet som er skrevet i Cosplay-artikkelen viser til noe bestemt, mens 

artikkelen som lenkes til beskriver noe mer overordnet og generelt for det ordet. For eksempel 

gir lenken på ordet «populærkultur» en utvidelse av begrepets kontekst:  

en fellesbetegnelse for kulturelle sjangre, uttrykk og områder som har vid utbredelse 
og stor popularitet, for eksempel pop- og rockemusikk, kiosklitteratur, ukeblader, 
tegneserier, film og tv, videospill og internett. Populærkultur står særlig sterkt blant 
ungdom. (Wikipedia, 2016g) 

På samme måte fører lenkeordet «skolepikeuniformer» til artikkelen om skoleuniformer. 

Denne formen for kobling er en relevant kobling, og gir leseren en utvidet forståelse av et 

begrep som brukes i en bestemt kontekst i den opprinnelige artikkelen. Samtidig er det flere 

eksempler på at koblingen er basert på en ikke-relevant utfylling. For eksempel brukes ordet 

«performancekunst» i artikkelen i sammenheng med cosplay som en konkret opptreden, mens 

målartikkelen beskriver «performance» som en større retning innen (billed)kunsten, og ordet 

«kjønnsroller» leder til artikkelen om kjønnsrolleteorien.  

Jeg har også funnet fem eksempler på en tolkningsrelasjon. Hvor man setter grensene for hva 

som er en tolkning, vil ha sammenheng med hvilken kulturkontekst man anlegger. Koblingen 

mellom ordet «utkledningslek» og artikkelen om «lek» som en «aktivitet tilsynelatende uten 

et umiddelbart formål utover leken i seg selv» (Wikipedia, 2016e) kan sies å dreie seg om en 

fortolkning av ordet. På samme måte er det klart en tolkning av metaforen «tilhenger», når 

målartikkelen for denne internlenken er til artikkelen «Supporter». Internlenker og målartikler 

som er koblet sammen gjennom tolkning, vil i mindre grad oppleves som en relevant kobling. 

Tre steder har jeg kalt koblingen for en omskriving. Dette er mellom ord og målartikler som 

kan karakteriseres av å være «institusjonelle fakta», som at «japansk» viser til artikkelen om 

japansk språk, at «Japan» viser til artikkelen om landet Japan og at «Nagoya» viser til 

artikkelen om byen Nagoya. Dette er relevante koblinger mellom internlenke og målartikkel. 
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Ingen av lenkene i artikkelen lenker til kontrasterende artikler. Dette ville i så tilfelle vært et 

klart sjangerbrudd. 

I sum viser informasjonskoblingene at store mengder informasjon utenfor artikkelen knyttes 

til artikkelteksten og er med på å gjøre teksten flerstemmig. Overordnet er koblingene 

relevante, men tolkningsrelasjonene og utfyllingsrelasjonene viser eksempler på det motsatte. 

Innholdet som knyttes til artikkelen gjennom lenkene er mangfoldig, og for kjønnstematikken 

kan vi merke oss at hypertekstualiteten setter cosplay i sammenheng med japanske tegneserier 

med seksuelt og pornografisk innhold (hentai) og også setter furry (en av kostymetypene i 

cosplay) i sammenheng med å være noe seksuelt. Dette kan være med på å forsterke et bilde 

av cosplay som en aktivitet med seksuelle aspekter, som vi i 10.6.1 skal se potensielt bryter 

med objektivitetskravet. 

Utover dette er hyppigheten av internlenkene noe overdrevet. Mens for eksempel flere av de 

japanske uttrykkene er tjent med en mulighet til ytterligere forklaring, er ikke lenkene på ord 

som hobby, tilhenger og ungdom like nødvendige. 

10.5  Mellompersonlig metafunksjon 
Avsenders mening om og holdning til det ideasjonelle innholdet lar seg lese ut av språklige 

formuleringer. Slik vi har sett i tidligere artikler, finner vi også i denne bruk av modalisasjon, 

som vi ser i ytring 3 «en person, oftest ungdom eller ung voksen, men stadig mer populært for 

voksne», ytring 13 «Cosplayere er typisk nerdete tilhengere av populære TV-serier» og ytring 

16 «draktene er ofte mer gjennomført» (mine uthevinger). Gjennom modalisasjonsbruken får 

vi et inntrykk av hva avsender mener er vanlig og utbredt innenfor cosplay-miljøet. 

I tillegg til modalisasjonen finner vi her flere eksempler på at avsenders egne vurderinger 

kommer til syne. Vi kan lese at cosplayere viser seg fram i «forseggjorte drakter» (13), at 

draktene deres er «mer gjennomført» (16) enn moten til andre ungdomskulturer, og at det «er 

nærmest inflasjon i samlinger» (21) i Norge. Både forseggjort og gjennomført er ord med 

positiv resonans, og sier mer enn at klærne bare er resultat av grundig arbeid; ordene bærer 

også i seg at klærne er imponerende, og sammenlikningen med andre subkulturers klær 

indikerer at det ligger mer omtanke og helhetlig planlegging bak cosplayernes klær. I ytring 

21 kan bruken av ordet «inflasjon» leses i den overførte betydningen som beskrives i 

Bokmålsordboka: «noe svekkes, går ned i verdi på grunn av overdreven bruk». Heller enn å 

bejuble utviklingen aner vi her en skepsis mot den raske økningen i antall norske 
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cosplaysamlinger. Denne ytringen kan dermed leses som en ekspressiv, og er ikke noe vi 

forventer i en leksikonartikkel. 

10.6  Sjanger 
Artikkelen plasserer cosplay kulturelt som en utkledningslek, hobby, subkultur og 

performancekunst knyttet til japansk anime og spillkultur. Som leser kan man savne 

informasjon om cosplays historie og faktiske utbredelse, i tillegg til at artikkelen inneholder 

lite informasjon om hvordan cosplayere går fram for å lage kostymer. Artikkelen preges av 

høy informasjonstetthet og mye innforstått kunnskap. Vi har sett at dette forsøkes kompensert 

for med utstrakt bruk av internlenker, hvorav noen viste seg å lenke til irrelevante artikler. 

Den innforståtte kunnskapen gjør også språket vanskelig å følge, men språket holder seg stort 

sett distansert og upersonlig slik vi forventer i leksikon. Dette har likevel noen unntak: Vi har 

sett at teksten bruker metaforer som at cosplayere er «tilhengere» av tv-serier og at 

inflasjonsmetaforen fungerer ekspressivt. Dette er med på å skape et sjangerfremmed språklig 

uttrykk. Bildene i artikkelen virker relevante og gir leseren nyttig informasjon om hvordan 

cosplay kan arte seg. Artikkelen har ingen kildehenvisninger, noe som er en klar svakhet. Vi 

skal i det videre se nærmere på hvordan artikkelen forholder seg til objektivitetskravet. 

10.6.1  Objektivitetskravet 

For å undersøke artikkelens etterlevelse av objektivitetskravet (jf. 3.7) skal jeg i første 

omgang undersøke ytring 12. Dette er ikke en tilfeldig valgt ytring, men en ytring der kjønn 

(til en viss grad) tematiseres: 

Enkelte cosplay-kostymer spiller på seksuell fetisjisme og leker med karikerte 
kjønnsroller, for eksempel i «seksualiserte» stuepike-kostymer, skolepikeuniformer og 
lolitamote. (12) 

Først kan vi ta for oss den språklige formen: Ytringens modus er umarkert indikativ, og den er 

en deskriptiv som beskriver et ideasjonelt innhold. Selve den språklige formen er dermed i 

overenstemmelse med det språklige kravet til det å skrive fra en nøytral synsvinkel – den er 

ikke argumenterende eller personlig. 

Det ideasjonelle innholdet legges fram som en sannhet uten forbehold eller problematisering – 

sett bort fra at dette gjelder for enkelte og ikke alle cosplay-kostymer. Men som vi så i 3.7: 

Hvilke elementer man velger å trekke fram om en sak, er med å skape fenomenet man omtaler 
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(jf. Svennevig, 2009:175, 190), og innholdet i ytring 12 er dermed kun én av flere måter å gi 

en representasjon av virkeligheten på. Vi skal undersøke dette trinnvis. 

For det første kan vi se på relasjonene mellom innholdsmomentene i ytringen. La oss anta at 

det er sant at noen cosplay-kostymer etterlikner en stuepike, en skoleuniform for jenter og 

klær som faller innenfor kategorien lolita-mote43. Bilde 4 er med på å gi belegg for at noen 

cosplayere kler seg ut i den førstnevnte typen kostyme. Ytringens makroproposisjon dreier 

seg ikke om hvorvidt dette er sant at noen gjør, men at disse kostymene spiller på seksuell 

fetisjisme og leker med karikerte kjønnsroller. Hvorvidt cosplayeren på bildet tok på seg 

kostymet for å spille på det seksuelle og leke med kjønnsroller, vet vi ingenting om. Vi vet 

heller ikke hva intensjonene til de som framstiller disse kostymene er. Det er heller ikke mye 

ved et stuepikekostyme, en skoleuniform eller en viktoriansk kjole i seg selv som er 

seksualisert. Det vi leser her er dermed avsenders tolkning av virkeligheten, og avsenders 

konnotasjoner til de ulike kostymene. 

Videre ser vi at eksemplene som gis på «karikerte kjønnsroller» alle tre henviser til det 

kvinnelige kjønn: De to første direkte gjennom ordet «pike» og den siste gjennom hva 

Wikipedia-artikkelen om lolita-moten indirekte sier om lolitamotens kjønn. Dette er med på å 

skape et bilde av virkeligheten der det å karikere en kjønnsrolle for å deretter sette denne i en 

seksuell sammenheng, i overveiende grad dreier seg om å gi kvinnen ulike slike roller.  

Det neste vi kan spørre oss om, er om innholdet i det hele tatt er relevant i en artikkel om 

cosplay. I anerkjennelsen av at forståelsen av et fenomen formes av de aspekter man trekker 

fram om dette, må man også vurdere om det man sier er med på å gjøre saken tydeligere, og 

til en så lik som mulig en representasjon av det man holder for sant og dermed «objektivt». På 

diskusjonssiden bak den engelske Wikipedia-artikkelen om cosplay, kan vi lese at noen har 

foreslått å skrive om «the sexual aspects of cosplay» (Wikipedia, 2016h). Denne personen får 

til svar at dette ikke har noe med hverandre å gjøre, og den engelske artikkelen har dermed 

ikke med dette perspektivet i selve artikkelteksten44. Ifølge dette synet på virkeligheten er 

dermed ikke innholdet slik det er formulert i ytring 12 sanne påstander om cosplay, og derfor 

ikke relevant for artikkelen.  

                                                
43 Lenket artikkel forklarer at moten er klær som etterlikner moten i viktoriansk tid. Ut fra artikkelen en tydelig 
kjønnet mote, ettersom den har en undergruppe av klær som betegnes som «det mannlige alternativet til lolita». 
Hentet 04.11.16 fra https://no.wikipedia.org/wiki/Lolita_(mote) 
44 Derimot er det lenket til både «Sexual roleplay» og «Uniform fetishism» i kapittelet «See also». 
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Samtidig ligger det i Wikipedias retningslinjer en erkjennelse av at det ikke finnes en 

objektivt gitt sannhet. Retningslinjene oppfordrer heller til å gjengi de ulike synene på 

sannheten. Dermed kan man argumentere for at en kobling mellom cosplay og seksuell 

fetisjisme kan være relevant i artikkelen, gitt at mange nok har denne assosiasjonen (jf. 3.8.1). 

For å overholde objektivitetskravet kunne en tenke seg at det tydeligere framgikk av 

formuleringene at noen har en oppfatning av en slik kobling og at denne gir seg uttrykk i visse 

kostymevalg, mens andre kan velge disse kostymene av andre grunner og uten å legge den 

samme koblingen til grunn. En ytterligere nyansering kunne vært å beskrive de ulike 

problemene med seksuell trakassering av kvinnelige cosplayere som har funnet sted i 

amerikanske cosplay-miljøer (jf. 10.2). 

Dette var et dypdykk i én enkelt av artikkelens ytringer. Ulike perspektiver og måter å 

representere verden på vil være mulig å finne for enhver ytring. Utover dette teksteksempelet 

så vi i beskrivelsene av den mellompersonlige metafunksjonen (10.5) at en del holdninger til 

det ideasjonelle innholdet hos avsender kom til syne. En tekst hvor vi kan lese ut avsenders 

holdninger, kan vanskelig kunne sies å være skrevet fra et nøytralt synspunkt. I sum ser vi 

dermed at teksten er en representasjon av noens (én eller flere, men ikke alles) individuelle 

doxa, heller enn en bred kulturell doxa, og overholder dermed ikke objektivitetskravet – i alle 

fall ikke fullt ut. En måte teksten kunne nærmet seg dette på, ville være å i større grad 

presentere påstandene som en del av et diskursunivers, hvor det eksisterer ulike meninger og 

potensielt en heterodoksi. 

10.7  Tekstens overbevisning: Retoriske bevismidler 
Avsenders etos er basert på fronesis. Avsender viser inngående kjennskap om ulike sider ved 

cosplay gjennom å vise til de ulike figurene og kulturelle verdenene deltakerne henter 

inspirasjon fra til sine kostymevalg, i tillegg til å kjenne til ulike undergrupper av kostymer, 

arrangementer og karakteristikker som kjennetegner cosplayere. Allikevel blir dette også 

avsenders hemsko, ettersom den inngående kjennskapen formidles på en innforstått måte, og 

dermed viser avsender lite velvilje, eunoia, overfor leseren. Dette har vi sett gjennom at 

ukjente begreper introduseres som om det var kjent i tema-rema-strukturen, og setningene i 

artikkelen er innholdstunge og tidvis vanskelige å følge. I tillegg veksler språket stilmessig, 

og bruker sjangerfremmede metaforer og uttrykk. Formidlingen viser en svak 

sjangerforståelse, og svekker i så måte også inntrykket av fronesis. På den andre siden er den 

hyppige internlenkingen et uttrykk for velvilje, ettersom det hjelper leseren med å finne 
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forklarende informasjon. Allikevel ville artikkelens kvalitet og avsenders uttrykk for velvilje 

økt gjennom å i større grad forklare viktige begreper innad i artikkelen. Avsenders etos 

svekkes ytterligere gjennom mangel på kildehenvisninger, noe som viser en svak arete 

innenfor Wikipedia-sjangeren. 

Vi har sett at hensiktsmessig bruk av patos i Wikipedia-sjangeren vil være å vekke en 

interesse for innholdet, men uten for mye personlig engasjement. Denne artikkelen kan sies å 

vekke noe interesse gjennom bildebruken, ettersom de viser flere ulike utgaver av cosplay og 

dermed kan tenkes å fange leserens interesse. Samtidig er alle bildene tatt på en viss avstand, 

noe som skaper et dempet, man kanskje sjangertilpasset, patosuttrykk. I verbalteksten kan vi 

ane en avsender som stiller seg entusiastisk til emnet, men den problematiske formidlingen vil 

gjøre at en leser vil måtte konsentrere seg mye for å gjøre nytte av artikkelteksten. Den 

nødvendige patosen for å vekke leserens interesse forsvinner dermed i svak formidling. 

Artikkelens logos er heller ikke optimal. Selv om leseren oppfatter innholdet som overordnet 

sant og troverdig, særlig styrket gjennom bildene som sannhetsbevis og presise (om enn 

innforståtte) begreper, gjør mangelen på kildehenvisninger og utelatelse av flere forventede 

topoi at artikkelens overordnede logos framstår svak. Særlig kan leseren savne mer presis 

informasjon om cosplays historie og utbredelse. 

10.8  Kort sammenfatning 
Artikkelen viser et mønster vi etter hvert begynner å kjenne igjen: Detaljerte beskrivelser av 

hobbyen, hvor avsenders detaljerte kjennskap til temaet gjør formidlingen svak gjennom 

ukjente detaljer uten gode forklaringer. I tillegg er språket tidvis preget av en muntlig tone 

som skaper et inntrykk av svak sjangerforståelse. Disse trekkene har vi sett i større eller 

mindre grad i de øvrige analysene, med unntak av «Søppeldykking», som riktignok har et 

sjangerfremmed språk, men mangler den fronetiske kunnskapen vi har sett i de andre. 

Av artiklene i kjernekorpus ser vi at «Cosplay» – som den andre av de to tekstene om antatt 

kjønnsnøytrale temaer – er en av de som formidler mest forestillinger om kjønn. Mens 

kjønnsperspektivet var helt fraværende i «Søppeldykking», som i og for seg også beskrev en 

subkultur, har vi nå sett at avsender i denne teksten formidler noen klare forestillinger om 

kjønn som en relevant faktor for å forstå cosplay. I det avsluttende kapittel 11 skal vi nå se 

grundigere på hva artiklene kan fortelle oss om kjønn som en relevant faktor i Wikipedia-

artikler.  
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11 Hva kan leses ut av materialet? 
Diskusjon av funn 

I teoridelen så vi hvordan Wikipedia-sjangeren normeres (kapittel 3) og gjennom analysene 

har vi sett eksempler på hvordan den praktiseres (kapittel 5–10). Det er på tide å forsøke å 

trekke noen linjer mellom teori og analyse for å nærme oss et svar på problemstillingen I 

hvilken grad gir Wikipedia-sjangeren slik den normeres og praktiseres kjønnsmessige 

føringer? Diskusjonen vil være todelt. Den første delen vil omhandle praktiseringen av 

Wikipedia-sjangeren holdt opp mot normeringen vi så i teorikapitlene. I hvilken grad kan 

materialet i oppgaven sies å være et eksempel på sjangeren? Og hva forteller denne 

praktiseringen av sjangeren oss, særlig med hensyn til Wikipedias normerte objektivitetskrav? 

Den andre delen vil ta for seg kjønnstematikken. Her vil jeg se på hvorvidt praktiseringen av 

sjangeren er med på å bygge opp noen forestillinger om kjønn, og i så fall hvordan og hvilke. 

I tillegg vil jeg trekke på innsiktene fra del 1 av diskusjonen for å kunne undersøke om det er 

noen forskjeller i hvordan sjangeren praktiseres som kan knyttes til kjønnsvariabelen.  

11.1  Praktisering av sjangeren i lys av normeringen 
11.1.1 Materialet som eksempel på Wikipedia-sjangeren 

For å kunne svare på problemstillingen trenger vi å vite hvordan tekstene i utvalget forholder 

seg til sjangeren, og i hvilken grad de oppfyller sjangerforventningene og på den måten kan 

fungere som eksempler for sjangeren Wikipedia-artikler. I kapittel 3 så vi på konstitutive og 

regulative trekk ved Wikipedia-sjangeren, og jeg vil bruke dette som utgangspunkt for å 

diskutere materialets tilknytning til sjangeren. 

I 3.4 så vi de konstitutive sjangertrekkene – det som minimum må være til stede for at leseren 

vil akseptere en tekst som en del av en sjanger – ved Wikipedia-artikler. Ut fra disse 

kriteriene kan alle artiklene anses for å være Wikipedia-artikler: Alle artiklene inneholder et 

oppslagsord med tilhørende forklaring. I tillegg har alle åpenbart en synlig tilknytning til 

Wikipedia, ettersom de er hentet fra Wikipedias nettsider. Som vi var inne på i 3.4, vil en 

Wikipedia-artikkel overordnet være en konstativ gjennom å gjengi og vise til allerede 

eksisterende informasjon, slik retningslinjene foreskriver. Bare halvparten av tekstene i det 

analyserte materialet har kildehenvisninger, og den andre halvparten har få sammenliknet med 

mengden tekst. Samtidig så vi også i 3.4 at Wikipedia-artikler kan fungere som en 
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kvalifisering, gjennom å koble utvalgt informasjon til et gitt oppslagsord. Hvorvidt 

Wikipedia-artikler er kvalifiseringer vil henge sammen med hvilken autoritet nettleksikonet til 

enhver tid har som nettleksikon.  

Der de konstitutive sjangertrekkene er grunnleggende for sjangertilhørigheten, gir de 

regulative trekkene føringer for kvaliteten innenfor den gitte sjangeren (jf. 3.1). Mens alle 

artiklene inneholder de konstitutive trekkene, vil jeg hevde at ingen av de analyserte artiklene 

fungerer som eksempler på kvalitativt gode Wikipedia-artikler sammenholdt med de 

regulative sjangertrekkene. I vedlegg 7 har jeg skjematisk oppsummert hvordan artiklene 

forholder seg til de ulike regulative sjangertrekkene vi satte opp i tabell 5. Jeg vil nå 

presentere de viktigste funnene i denne sammenheng. 

11.1.1.1 Innhold: Flere artikler mangler grunnleggende informasjon 

Selv om alle artiklene presenterer en hobby og setter den i en kulturell kontekst, ser vi at flere 

av artiklene mangler grunnleggende informasjon. Om vi sammenlikner med topoiene vi satte 

opp for en artikkel om en hobby, er det ingen av artiklene som inneholder alle elementene. 

Det er ikke gitt at alle topoiene er relevante for alle de seks hobbytypene, men for alle 

hobbyene kan vi finne eksempler på at topoi som kunne vært relevante, ikke er omtalt. 

«Strikking» er den artikkelen som tilsynelatende inneholder flest av topoiene og er den eneste 

som har en klar historisk utlegning. Denne var imidlertid mangelfull (7.5), og hele 

perspektivet på strikking som en hobby og en moderne trend er utelatt. «Cosplay» inneholdt 

også flere av topoiene, men ingenting om hvordan man lager sine egne kostymer.	 

11.1.1.2 Informasjonsmengde: Detaljer og utfyllende informasjon er et tveegget sverd 

Detaljnivået og lengden på artiklene varierer. Artikler på Wikipedia som blir vurdert som 

utmerkede artikler, er gjerne svært omfattende (jf. 3.5.1). Allikevel er det ikke automatisk en 

sammenheng mellom detaljnivå og kvalitet på artiklene, og i utvalget har vi sett flere 

eksempler på at for mange detaljer kan senke artiklenes kvalitet heller enn å øke den. Særlig 

gjør dette seg gjeldende i «Scrapbooking», hvor detaljnivået kommer i veien for formidlingen 

av hva scrapbooking er (8.4). Også i «Radiostyrt bil» så vi disse tendensene, og tidvis i 

«Strikking». 

11.1.1.3 Sannhetskrav: Spesifikk informasjon krever oppdatering 

For at Wikipedia skal fungere som en informasjonskilde, må informasjonen være oppdatert. I 

«Radiostyrt bil», «Scrapbooking» og «Strikking» har vi sett klare tegn på at disse inneholder 



 124 

feil informasjon (de to første) eller mangler oppdatert informasjon (den siste). Det vil 

selvfølgelig alltid finnes nyere og mer oppdatert informasjon om hobbyer som praktiseres, 

uten at dette betyr at Wikipedia-artiklene om disse skal oppdateres daglig. Allikevel ser vi at 

noen formuleringer i større grad enn andre kaller på oppdateringer, slik som «pr. 2007» i 

«Radiostyrt bil» og «Scrapbooking er en hobby som har økt betraktelig de siste årene i 

Norge.» (min utheving) Likeledes er det en åpenbar mangel når en historisk utleggelse brått 

stopper før den har nådd fram til nåtiden, gitt at det historien beskriver fortsatt er aktuelt. De 

tre andre artiklene i utvalget har mindre tydelige slike mangler og feil. I 3.5.1 så vi at leksikon 

alltid har hatt utfordringer med å holde innholdet oppdatert. I så måte representerer ikke 

utdaterte opplysninger noe nytt. Allikevel kan disse manglene peke på noen utfordringer 

Wikipedia møter i kraft av å være et frivillig drevet nettleksikon. Når artikler skrives ut fra 

interesse, kan dette være et resultat av øyeblikkets iver, og aldri følges opp siden. Dersom 

artiklene handler om et emne som senere blir mindre populært, synker sannsynligheten for at 

andre går inn på artikkelen og oppdaterer den, slik vi kan tenke oss er tilfelle for 

«Scrapbooking». 

Kun halvparten av artiklene har kildehenvisninger. Disse kildene er av en viss relevans, men 

ingen er av den typen som Wikipedias retningslinjer holder for høyest: Akademiske 

publikasjoner. Overordnet oppfyller ikke artiklene sjangerforventningen og retningslinjenes 

krav om å bruke kilder. 

11.1.1.4 Språk: Stilmessig forvirring og ulik grad av forutsatt informasjon 

Den stilmessige tonen i artiklene er varierende, også innad i artiklene. Det nøkterne, 

distanserte, upersonlige og beskrivende språket som kjennetegner god sjangerutøvelse finnes 

representert, men godt blandet med et mer muntlig preg, tekniske overspesifikasjoner, brudd 

med norske språknormer, og sjangerfremmede elementer som metaforbruk og «osv.». 

Sistnevnte viser også at avsenderne i artiklene til tider forutsetter store mengder informasjon 

hos leseren, og dette nivået av forutsatt informasjon varierer også innad i artiklene. Dette gjør 

seg gjeldende i alle artiklene, kanskje med «Søppeldykking» som et unntak. Distansen til det 

ideasjonelle innholdet blir flere steder (også med «Søppeldykking» som unntak) brutt 

gjennom at avsender markerer sin subjektive holdning til stoffet eller gir klare anbefalinger til 

leseren.  

11.1.1.5 Tekstlig organisering: Uklar tema-rema-struktur gjør artiklene uryddige 

Mens artiklene overordnet klarer å gjennomføre den omvendte pyramide-strukturen – særlig 
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hjulpet av at innledningene forteller det mest grunnleggende først –, er alle artiklene preget av 

en uklar tema-rema-struktur. Denne kommer til syne på særlig to måter: 

- Brå innføring av ukjent informasjon på temaplassen. Et særlig iøynefallende eksempel 

på dette så vi i «Strikking» der «Nålebinding» står som første ord i kapittelet om 

strikkingens historie. 

- Tematisering av informasjon som er langt fra oppslagsordet. Leksikonartikler 

inneholder selvsagt informasjon om omkringliggende omstendigheter for 

oppslagsordet. Allikevel forventer vi en tydelig kobling mellom disse og selve 

oppslagsordet, som jo er det overordnede temaet for leksikonartikkelen. I 

«Søppeldykking» så vi at matsvinnet i Norge tematiseres like mye som selve 

søppeldykkingen i innledningen.  

Leseren blir allikevel ikke helt overlatt til seg selv i et tema-rema-kaos: Mye av tekstens 

struktur formidles gjennom overskriftene, som i mange tilfeller veier opp for den uklare 

organiseringen av gitt og ny informasjon i tema-rema-strukturene. 

11.1.1.6 Multimodal utforming: Over- og underforbruk av internlenker og varierende 

informasjonsverdi i bildene 

Internlenkene tilbyr en mulighet til å forklare ord i verbalteksten gjennom henvisning til 

Wikipedia-artikkelen som handler om ordet. Denne muligheten ser vi blir benyttet i ulik grad, 

fra «Søppeldykking» og «Radiostyrt bil» som henholdsvis har 13 og 29, til «Cosplay» som 

har 74. Tross færrest internlenker, er «Søppeldykking» et eksempel på god bruk av 

internlenker, ved at det her er markert på de mest relevante og poengterte ordene. Det lave 

antallet henger sammen med at artikkelen er den korteste i utvalget. I artikler som «Radiostyrt 

bil» og «Fuglekikking» så vi i analysene flere eksempler på ord som med fordel kunne vært 

internlenket for å legge til rette for at leseren kan finne nødvendig bakgrunnskunnskap. I 

«Cosplay» så vi derimot eksempel på overdreven internlenking som i noen tilfeller ledet til 

irrelevante artikler. 

Retningslinjene skriver at bruk av bilder er med på å øke en artikkels kvalitet. I materialet 

spenner antall bilder fra ingen («Søppeldykking») til elleve («Strikking»). Det er ingen helt 

klare tendenser for hvordan artiklene bruker bilder. I flere tilfeller fungerer bildet 

spesifiserende, som eksempler på det artikkelens verbaltekst formidler, eller som en 

omskrivning av dette. I «Scrapbooking» så vi at bildet hadde en utfyllende funksjon og viste 
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informasjon om temaet som ikke var nevnt i verbalteksten. Vi har ikke sett noe eksempler på 

andre typer medieinnhold, som bruk av lydfiler eller GIF-filer. 

11.1.2 Kollektiv kunnskapsinnsamling: Hvilket kunnskapssyn er 
representert? 

Målet om å samle inn all verdens kunnskap og gjøre det tilgengelig for alle er idealistisk og 

ambisiøst, men vi så i 3.8 at retningslinjene har blitt kritisert for å ikke legge til rette for at 

dette er mulig; kravet om å belegge kunnskapen med autoritative kilder ekskluderer 

menneskelig erfaring som en form for kunnskap. Retningslinjenes forståelse av gode kilder, 

kobler kunnskapssynet til en akademisk tradisjon, hvor særlig akademiske publiseringer og 

oppslagsverk trekkes fram som eksempler på gode kilder. Dersom Flyvbjerg (2009 [2001]) 

har rett i at det er epistemé som er idealet for den akademiske tradisjonen, blir dermed også 

dette et ideal for hva som er god kunnskap på Wikipedia. 

Slik vi så i 11.1.1.3 har artiklene i utvalget lite kildehenvisninger. Artikler som ikke har 

kildehenvisninger risikerer å bli slettet fra Wikipedia, men alle artiklene her har fått bli 

værende. Innholdet i artiklene er preget av kontekstbunden, erfaringsbasert kunnskap. 

«Radiostyrt bil», «Fuglekikking, «Scrapbooking» og «Strikking» inneholder mange tekniske 

opplysninger og representerer i så måte techné, mens alle artiklene (med «Søppeldykking» 

som unntak) i større eller mindre grad bygger på fronesis: Artiklene forteller om hva som er 

vanlig innenfor de ulike hobbyene, og ofte også om hva som er lurt å gjøre eller hvordan det 

oppleves å ha den gitte hobbyen som hobby. Artiklenes avsendere framstår på den måten som 

eksperter som har relevant erfaring innenfor det gitte området.  

Dette kan fortelle oss flere ting. For det første viser det at på Wikipedia eksisterer dette 

utvidede kunnskapssynet som har blitt etterlyst. Mennesker har bidratt med sin 

erfaringsbaserte kunnskap, og denne har fått bli stående til tross for manglende kildebelegg. 

Dette kan vise oss at hensynet til å samle inn all verdens kunnskap går over hensynet til 

retningslinjene. I tillegg gir dette hint om at innholdet i artiklene ikke oppfattes som 

nevneverdig kontroversielt eller som representant for en utpreget snever doxa. Dersom 

artiklene hadde hatt klare brudd med den brede kulturelle doxaen gjennom å virke enten galt 

eller kontroversielt, er sannsynligheten høyere for at de ville blitt slettet eller merket med 

(flere) krav om kildebelegg. Ser vi til den engelske språkversjonen av Wikipedia, ser vi at alle 

de tilsvarende artiklene har mellom 30 og 75 kildehenvisninger, sett bort fra «Radio-

controlled car» som kun har én, men til gjengjeld er tydelig merket med behov for forbedring. 
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Dette kan gi indikasjoner om at bokmålsversjonen av Wikipedia, gjennom å være på norsk, 

anlegger en smalere og mer definert kulturkontekst. Dermed opptrer skribentene også 

innenfor en mer avgrenset og definert felles doxa, som medfører at færre påstander blir møtt 

med krav om kilder. 

11.1.3 Hvordan forholder artiklene seg til objektivitetskravet? 

I 3.8.3 så vi at retningslinjene på Wikipedia sender blandede signaler om hva som er 

kunnskap og hvorvidt det finnes en objektiv sannhet. Allikevel er direktivet til Wikipedias 

skribenter at artiklene skal skrives objektivt med en nøytral synsvinkel (3.7), og sikre 

objektivitet gjennom henvisning til kilder. Vi har akkurat sett at kildebruken i utvalget er 

svak.  

Undersøkelsene av artiklenes mellompersonlige metafunksjon har vist oss at vi i de fleste 

artiklene kan se en tydelig tilstedeværende avsender som markerer nærhet og kjennskap til det 

ideasjonelle innholdet. Å skrive godt om et emne krever åpenbart kjennskap til dette. 

Imidlertid har vi sett at nær kjennskap til artikkelens tematikk kan komme til uttrykk gjennom 

subjektive vurderinger, slik vi så tydelig i «Radiostyrt bil»: «Det [å holde på med radiostyrt 

bil] er en fin hobby for bedrifter og foreninger i fritiden på lik linje med fotball og gocart.» 

Nærheten kan også uttrykkes gjennom en personlig stemme som kommer til syne gjennom 

råd og instrukser, slik vi så i «Radiostyrt bil», «Strikking» og «Fuglekikking».	

I objektivitetskravet så vi at det å skrive med en nøytral synsvinkel innebærer «av og til at 

man presenterer mange synspunkter, og ikke presenterer noen av disse som ‘sannhet’.» 

(Wikipedia, 2016k) I materialet har vi kun ett eksempel på at dette gjøres, hvor avsender i 

«Søppeldykking» (til tross for svak logos) gir uttrykk for en heterodoksi (jf. 3.7) gjennom å 

eksplisitt peke på motforestillinger mot aktiviteten og forsøke å presentere ulike oppfatninger 

om hvorvidt søppeldykking «bør fortsettes eller ikke» (9.6.3). Det at divergerende 

synspunkter og oppfatninger ikke opptrer i det øvrige materialet kan i hovedsak skyldes 

artikkeltemaenes karakter: Temaene er ulike hobbyer, og dette er ikke temaer som 

kjennetegnes av å være omdiskutert. Vi så i 9.3 at søppeldykking ble forklart som en form for 

politisk aktivisme, og dette kan forklare hvorfor nettopp denne artikkelen også ga plass til 

ulike syn på saken. De øvrige artiklene presenterer temaet som en del av doxa; innholdet 

presenteres som noe som ikke gjenstand for diskusjon. Dersom dette er i overenstemmelse 

med samfunnet for øvrig, vil dette også kunne være i tråd med Wikipedias retningslinjer. 

Samtidig så vi at det finnes utfordringer innenfor cosplay-miljøet med seksuell trakassering av 
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utøvere. Dette kan være et eksempel på informasjon som kunne vært nevnt i artikkelen for å 

gi en mer nyansert framstilling av ulike sider ved cosplay, og særlig når avsender selv nevner 

at noen kostymer har seksuelle konnotasjoner. Mens retningslinjene etterspør ulike syn på 

artikkelens tema for å oppnå objektivitet, så vi at Mai (3.8.1) mente objektiviteten ville ligge i 

kjernene av artikkelen, og ikke kun de ulike meningene som måtte eksistere om disse. 

Analysene har vist at i hver enkelt artikkel opptrer ulike forståelser av fenomenet som 

beskrives side om side. Særlig tydelig kan vi se dette i «Cosplay», som i innledningen 

beskrives både som	hobby, performancekunst, utkledningslek og subkultur. Dette kan vise at 

det finnes en åpenhet på Wikipedia om å beskrive et fenomen fra ulike sider, uten at dette 

trenger å henge sammen med ulike meninger om fenomenet.	

Objektiviteten angår også flere områder enn det som er oppslagsordet i artikkelen. 

Informasjon rundt oppslagsordet vil også formidle avsenders oppfatninger om andre 

fenomener i verden. I denne oppgaven har jeg vært ekstra oppmerksom på artiklenes omtale 

av kjønn. I del 2 av diskusjonen vil vi se hvordan artiklene har framstilt kjønn, og i så fall hva 

det kan fortelle oss om objektiviteten i artiklene. 

11.2  Kjønn på Wikipedia 
I teoridelen slo vi fast at kjønn er et fenomen preget av heterodoksi, og dermed ikke en 

kategori som er gitt innenfor kulturens brede doxa. Ettersom Wikipedia har utviklet seg til å 

være så utbredt, vil Wikipedias formidling av kjønnsforestillinger kunne være med å påvirke 

lesernes oppfatning av disse. Kjønnstematikk på Wikipedia er særlig relevant ettersom det 

eksisterer et stort gap mellom andelen kvinner og andelen menn som bidrar som skribenter. I 

oppgaven ville jeg undersøke kjønnstematikken med to ulike innfallsvinkler. For det første 

undersøke hvilke forestillinger om kjønn som formidles i et utvalg artikler om hobbyer, og for 

det andre hvorvidt det er noen sammenheng mellom temaets antatte kjønnethet og artikkelens 

sjangermessige kvalitet. I det følgende vil jeg bruke analysene til å diskutere hvordan 

materialet kan fortelle noe som er relevant for de to forskningsspørsmålene. 

11.2.1 Framstilling av kjønn 

Av de seks analyserte artiklene inneholdt tre eksplisitte forestillinger om kjønn. I «Radiostyrt 

bil» kunne vi lese at man kan se «begge kjønn» på bilbanen, og se «tenåringsgutter 

konkurrere med veteraner» (5.3.1). I «Strikking» kobles strikkingen til kvinner gjennom 

dialektuttrykket «spøtakjerring», gjennom bildene av strikkerne (malerier av jomfru Maria og 
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en «dame [som] strikker») og ved at den historiske utviklingen forklarer at strikkingen før ble 

gjort av begge kjønn, men fra «ca. 1900» er blitt en «kvinnedominert syssel» (7.3.3). I 

«Cosplay» knyttes noen av kostymebeskrivelsene til kjønn, ved at de «spiller på seksuell 

fetisjisme og leker med karikerte kjønnsroller, for eksempel i ‘seksualiserte’ stuepike-

kostymer, skolepikeuniformer og lolitamote.» (8.3.3) I tillegg trekkes kjønnet til cosplayeren 

på bilde 4 fram når hun beskrives som en «ungjente i stuepike-kostyme». Utover dette kan vi 

se indikasjoner for kjønnetheten til fuglekikkere i «Fuglekikking», når eksempelbildet av en 

fuglekikker er en mann. Artiklene om scrapbooking og søppeldykking inneholdt ingen klare 

kjønnsmarkører. Av de kjønnsmarkørene vi finner, kan jeg ikke finne grunnlag for å se at 

kjønnsforståelsen strekker seg utover en heteronormativ tokjønnsinndeling.	

11.2.1.1 Kjønn er en av målestokkene i avsenders logos 

Vi ser at kjønn trekkes fram på ulike måter. Når det snakkes om kjønnsfordelingen mellom 

hobbyutøverne, kan det oppfattes som en demografisk bestemmelse. I de øvrige benevningene 

av kjønn bærer disse i seg tydeligere konnotasjoner, som i ‘seksualiserte’ stuepike-kostymer, 

skolepikeuniformer, ungjente, spøtakjerring og tenåringsgutt. Uavhengig av hvordan kjønn 

omtales, er en første slutning vi kan vi lese ut av materialet at i doxaen som formidles, 

fungerer kjønn som en kategori for å klassifisere mennesker. Dette er kanskje ikke spesielt 

overraskende. Allikevel er det ikke selvsagt at representasjonen av kjønn skal gjøre seg 

gjeldende i leksikonartikler som beskriver ulike hobbyer. Det at kjønn trekkes fram i 

halvparten av artiklene, forteller oss derfor at kjønn er en av de målestokkene i logos 

artiklenes avsenderne bruker for å måle verden, jamfør Rosengrens doxologi (3.7). 

11.2.1.2 Kvinner er markert, menn er umarkert 

Videre kan vi lese ut av kjønnsframstillingene at kvinner nevnes og tilskrives kjønn oftere enn 

menn. Utover å være representert gjennom betegnelser som «begge kjønn», er den eneste 

representasjonen av hankjønn tenåringsgutten som trekkes fram som eksempel på en bilfører i 

«Radiostyrt bil». Vi så i 5.3.1 at han fikk figurere som eksempel på mangfoldet som finnes på 

bilbanen. I materialet for øvrig ser vi særlig i de ulike bildene med tilhørende bildetekster at 

kvinnens kjønn spesifiseres når hun er aktør på bildene. Vi har sett at cosplayeren blir trukket 

fram som ungjente og skilles dermed fra de andre ungdommene hun står sammen med, og at 

strikkeren er «en dame [som] strikker». Til sammenlikning er den mannlige fuglekikkeren på 

bildet i fuglekikker-artikkelen kun omtalt som «en fuglekikker». Dette funnet finner jeg god 

støtte for i satellittkorpuset (se vedlegg 1). Her har jeg ikke klart å finne noen eksempler på at 
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bildetekstene påpeker at mannlige aktører er menn45, 46. Derimot finner jeg flere eksempler på 

at kjønnet til kvinnelige aktører framheves, som for eksempel «Bondejente spinner med 

håndtein og håndrokk», «Heklende ungjente malt av William-Adolphe Bouguereau» eller 

«Jente fra Dar al-Manasir i Sudan med flettverksfat laget av palmeblader og lær». I tillegg kan 

det i satellittkorpuset skimtes en tendens til å eksplisitt koble hobbyen til kjønn når avsender 

mener hobbyen er mest utbredt blant kvinner, slik vi så gjort i «Strikking». I denne så vi også 

at Per Spook fikk figurere som en identifisert og dermed individualisert aktør når avsender 

skulle eksemplifisere en vellykket strikker, mens designeren bak merket Oleana Solveig 

Hisdal ikke nevnes. 

I sum kan dette skape et inntrykk av menn som selvstendige handlende aktører uavhengige av 

kjønn, mens kvinner ikke kan gjøre noe uten å samtidig få sitt kjønn påskrevet. Kvinnene får 

ikke være annet enn kvinner, mens mennene får være fuglekikkere, oppfinnere og entusiaster. 

At kvinnene kun får representere sitt kjønn og ikke seg selv som selvstendig aktør på denne 

måten er ikke noe nytt funn innen feministisk forskning. Simone de Beauvoirs hevdet i Det 

annet kjønn, som kom ut i 1949, nettopp at kvinnen framstår som «den andre» i motsetning til 

mannen som «inntar rollen som et universelt subjekt» (Sampson, 2008:46). Videre får dette 

betydning for kvinners muligheter til å bli ansett som en selvstendige utøvere: 

Det faktum at en utøver av noe (for eksempel en kunstner eller filosof) er kvinne, sier 
Beauvoir, danner den bakgrunnen som enhver annen påstand trer frem fra, og derfor 
vil alt det kvinner sier og gjør, bli sett i lys av det faktum at hun er en kvinne – enten 
kjønn er relevant eller ikke, og enten hun vil eller ikke. Mye tyder på at dette fortsatt 
gjelder […]. (Pettersen, 2011:113) 

Vi ser at materialet gir god støtte til Pettersens påstand om at «dette fortsatt gjelder». Det 

undersøkte materialet – både kjerne- og satellittkorpuset – er dermed med på å videreføre en 

oppfatning av mannen som det universelle, generelle og umarkerte, mens kvinner er det 

partikulære, spesielle og markerte, og gitt funnets signifikans, er det grunn til å anta at dette 

kan gjøre seg gjeldende også i øvrige tekster på Wikipedia. I et feministisk perspektiv, forstått 

som en grunntanke om lik rett til frihet for individer uavhengig av kjønn i tradisjonen etter de 

Beauvoir, er det problematisk at Wikipedia er med på å opprettholde menn som 

individualiserte subjekter, mens kvinners identitet knyttes til hennes kjønn. I en forlengelse av 

dette, så vi at framstillingen av kjønn i «Cosplay» umyndiggjorde kvinnelige cosplayutøvere 

                                                
45Et lite unntak kan bemerkes. I artikkelen «Postkort» gjengis tittelen som står på postkortet i bildeteksten: 
«Lappegutt og Isbjørn». 
46 Til gjengjeld er menn omtalt som «Den norske oppfinneren Ole Herman Johannes Krag» og «entusiaster». 
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(10.3.1 og 10.6.1). Framstillinger av kvinnelige cosplayutøvere som seksuelle objekter er 

problematisk med tanke på objektivitetskravet, særlig når dette ble framstilt som et faktum, og 

ikke som en oppfatning blant flere mulige, slik objektivitetskravet foreskriver (se 3.7). 

11.2.1.3 Framstille kjønn nøytralt og objektivt – hvordan gjør man det? 

Vi har nå sett at framstillingen av kjønn ikke er nøytral, men vi har samtidig (3.7) slått fast at 

objektivitet og nøytral beskrivelse er et umulig ideal. Allikevel kan vi spørre oss hvordan 

Wikipedia (og leksikon) som har objektivitet og nøytralitet, sannhet og etterrettelighet som et 

– om enn uoppnåelig – ideal, kan forholde seg til kjønn på en måte som best samsvarer med 

dette idealet? Er det for eksempel et problem at en leksikonartikkel forteller at en hobby er 

mest utbredt blant et bestemt kjønn, dersom dette er sant? 

Wikipedia har ingen offisielle retningslinjer som spesifikt behandler kjønnsutfordringene, og i 

så tilfelle er det de offisielle retningslinjenes krav til nøytralitet og objektivitet vi må se til. 

Utkastet til retningslinjer for kjønnsbalansert språk (4.3) klarer heller ikke å favne om denne 

problematikken vi har sett her. Mens disse omhandler henvisning til yrkestitler og hvordan 

man skal skrive biografier og pronomen, er disse ikke spesifikke nok til å kreve en 

relevansvurdering av å tilskrive aktører kjønn. Oppfordringen om å unngå «kvinnelig» og 

«mannlig» foran yrkestitler er for snever, gjennom å kun omhandle yrkestitler, mens å 

oppfordre til å bruke «kjønnsnøytrale ord» kan bli for generell. 

Ifølge sjangerforventningen skal leksikon og Wikipedia være presise. En måte å tolke dette på 

er å være så detaljert som mulig. Derfor kan det virke mer detaljert og presist å nevne 

kjønnsfordeling blant hobbyutøvere enn å ikke gjøre dette, dersom informasjon om dette 

foreligger. Dersom man nevner dette, indikerer det at kjønn er av relevans for å forstå 

hobbyen som fenomen. Dersom man mener dette, og man har majoriteten med seg, kan dette 

ifølge retningslinjene ha sin plass. Derimot oppstår det et problem for nøytraliteten dersom 

dette kun gjøres med «kvinnehobbyer». Et tilsvarende problem så vi ovenfor. Dersom det gjør 

artikkelen mer presis å nevne at en kvinne på et bilde er nettopp er en kvinne, bør i så fall den 

samme presisjonen finne sted der det er bilde av en mann. Igjen kan man spørre seg hvor 

relevant presiseringen av kjønn er for å forstå hva et bilde skal illustrere i en artikkel. 

Gitt at Wikipedia er klar over kjønnsubalansen på skribentsiden og kjønnsbiasen i innholdet 

(som vi har sett her, og som tidligere forskning har vist internasjonalt, jf. 4.1), kan dette tilsi at 

norsk Wikipedia utformer en offisiell retningslinje som spesifikt behandler problematikken. 

De nåværende offisielle retningslinjene favner ikke dette godt nok, ettersom de ikke i stor nok 
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grad gjør skribentene oppmerksomme på «blinde flekker» i egen doxa. Utkastet til 

retningslinjer for kjønnsbalansert språk vitner om en viss oppmerksomhet på problematikken 

innad i norsk Wikipedia. I tillegg til å oppfordre til kjønnsnøytrale termer, har funnene over 

vist at disse retningslinjene også burde nevne markering av kjønn spesifikt, og oppfordre 

skribenten til å kritisk vurdere relevansen av å tilskrive aktører kjønn. Dernest vil tyngden til 

disse retningslinjene øke ved at Wikipedia gjør disse til en del av de offisielle retningslinjene. 

11.2.2 Sammenlikning av artiklene basert på kjønnsvariabelen 

Tidligere forskning på Wikipedias kjønnsubalanse har vist sammenheng mellom artiklers 

sjangermessige kvalitet og artikkelens kjønnede temaer, på den måten at artikler om typiske 

kvinnerelaterte temaer holder lavere kvalitet enn de om typiske mannerelaterte temaer. I 

11.1.1 så vi at ingen av de analyserte artiklene er av høy kvalitet holdt opp mot 

sjangerforventningene. Dermed er hovedkonklusjonen at i det studerte materialet er det ikke 

klart grunnlag for å hevde at kvalitet korrelerer med kjønnethet. Jeg vil utdype og nyansere 

denne konklusjonen i det følgende. 

11.2.2.1 Sjangermessig overbevisning 

I hver analyse har jeg gjort en vurdering av artikkelens overbevisende kraft ved hjelp av de 

retoriske bevismidlene, samtidig som vurderingen også indirekte forholder seg til 

sjangerkravene; du kan ikke overbevise i en leksikonartikkel uten å vise sjangerforståelse. Ut 

fra denne vurderingen ser vi at «Scrapbooking» er den med svakest retorisk appell i utvalget, 

mens «Fuglekikking» kanskje kan sies å overbevise sterkest. Selv om den første representerer 

en kvinnehobby, mens den andre representerer en mannshobby, så er allikevel ikke de 

kvalitetsmessige forskjellene store nok til at dette gir grunnlag for å hevde en sammenheng. 

Vi kan utforske dette noe videre langs ulike parametere. For eksempel er et av Wikipedias 

viktigste kvalitetskrav å henvise til kilder. Dette er gjort i liten grad tekstene, og målt etter 

kildebruk, er det «Strikking» (som representerer en kvinnehobby) som kommer best ut med 

høyest antall kilder som i tillegg strekker seg mot Wikipedias definisjon på gode kilder. Å lete 

opp gode kilder viser et tegn på grundighet og at artikkelens tema blir tatt på alvor.  

11.2.2.2 Engasjement for hobbyen 

I forlengelsen av dette kunne man også tenkt seg at selve framstillingen av de ulike temaene 

kunne variere, slik at noen hobbyer framsto som mindre genuine, engasjerende, givende eller 

vel ansett enn andre. Dette gir heller ikke materialet noe grunnlag for å hevde. Der holdninger 
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til hobbyen har kommet til syne, har disse vært i hobbyens favør, og alle hobbyene er 

presentert med et visst engasjement fra avsenders side. Unntaket her fant vi i en av de 

kjønnsnøytrale artiklene, «Søppeldykking», som også presenterte motforestillinger mot 

hobbyen. Utover dette viser avsender i alle artiklene tegn på at de vurderer hobbyen positivt, 

gjennom å beskrive utøvernes engasjement («Scrapbooking», «Radiostyrt bil», 

«Fuglekikking»), tillegge hobbyen en verdi gjennom å være en tradisjon («Strikking») eller 

beskrive utøvernes flid («Cosplay»). 

11.2.2.3 Antatte forhåndskunnskaper 

Bortsett fra «Søppeldykking» antar alle artiklene en mengde forkunnskaper hos mottakerne 

(jf. 11.1.1.4). Dersom Wikipedia spissformulert skrives av menn for menn, kunne et av 

utfallene være at graden av forutsatt informasjon og innforståtthet er høyere i de artiklene som 

omhandler temaene som er relatert til menn enn de relatert til damer. Ut fra kjernekorpuset 

finnes det et visst grunnlag for å hevde at dette er tilfellet. Vi har tidligere sett at internlenker 

angår den mellompersonlige metafunksjonen ved å signalisere hvorvidt avsender tror 

mottaker trenger forklaring på det internlenkede ordet. Dermed kan også distribusjonen av 

internlenker i en artikkel fortelle mye om antatte forhåndskunnskaper. I tabellen under ser vi 

fordelingen av internlenker sammenholdt med antall ord i artikkelen. 

 Størrelse 
(bytes) 

Antall ord Antall 
internlenker 

Antall ord 
per 

internlenke 
Radiostyrt bil 17062 2537 26 97,5 

Strikking 16596 3001 57 52,6 

Fuglekikking 4888 660 17 38,8 

Scrapbooking 5529 723 64 11,3 

Cosplay 5265 391 74 5,28 

Søppeldykking 2555 233 13 17,92 

Tabell 12 Antall ord sammenholdt med antall internlenker 

Ut fra tabellen kan vi se at «Strikking» og «Radiostyrt bil» er av cirka samme omfang, og det 

samme gjelder for «Fuglekikking» og «Scrapbooking». Vi ser at i artikler av omtrent samme 

omfang er det tydelig forskjell på hvor mange ord det er mellom hver internlenke, og vi ser at 
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tekstene om de antatt kvinnerelaterte temaene har tydelig flere internlenker enn de om antatt 

mannsrelaterte temaene. Dette gjelder også sammenholdt med de antatt kjønnsnøytrale 

artiklene. Dette kan tyde på at avsender i de mannsrelaterte tekstene er mer innforstått og i 

større grad tar for gitt at mottaker har de samme referansene som avsender. Nå kunne det også 

tenkes at artiklene med færre internlenker hadde færre nettopp fordi avsender evnet å forklare 

ord og begreper innad i artikkelen. Analysene har vist at dette ikke er tilfellet, og at alle 

artiklene i større eller mindre grad bygger på store mengder antatte forhåndskunnskaper. 

Dermed kan internlenkedistribusjonen antyde en tendens til at artiklene om emner vi har 

relatert til menn er mindre bevisst på at mottakere kan befinne seg i en annen erfaringsverden 

og doxa enn i artiklene vi har relatert til kvinner. 

11.3  Avslutning 
Artiklene om hobbyer hentet fra «Hobbyer»-kategorien på Wikipedia har vist seg å ikke holde 

særlig høy sjangermessig kvalitet. Dette har derfor gitt lite grunnlag for å hevde at det finnes 

kvalitetsmessige forskjeller som har sammenheng med artikkeltemaets kjønnethet, annet enn 

at artiklene relatert til mannstemaer i større grad enn artiklene relatert til kvinnetemaer til en 

viss grad forutsetter større mengder bakgrunnsinformasjon. Selv om artiklene ikke er 

fremragende, formidler de allikevel kunnskaper om verden gjennom nettleksikonet 

Wikipedias stemme. Kunnskapen som formidles i disse artiklene har vist seg å være basert på 

fronesis, erfaringsbasert kunnskap. Når ambisjonen er å samle inn «all verdens kunnskap», er 

dette kunnskap man skulle forvente har sin rettmessige plass. Allikevel er det ikke lett å se at 

Wikipedias retningslinjer gir rom for slik kunnskap. Derfor ender jeg med å konkludere som 

Adler, Ford og Mai (se 3.8), med å se et behov for at Wikipedia utvider forståelsen av hva 

som er kunnskap for leksikonet, og i større grad åpne for erfaringsbasert kunnskap. Dette vil 

åpne for at leksikonet kan romme flere interesser, og dermed kunne åpne Wikipedia for nye 

grupper av kunnskapssøkere, deriblant grupper som domineres av kvinner. Dette må i så fall 

følges av aktivt arbeid for å rekruttere ulike grupper av skribenter, slik at flest mulige områder 

av all verdens kunnskap kan bli dekket, og ulike erfaringsverdener kan bli brakt i spill og 

dermed bidra til at Wikipedia strekker seg etter den nøytraliteten leksikonet streber etter. 

Etter hvert som Wikipedia har vokst fram, har ulike mønstre satt seg. Nå vet Wikipedia at det 

er en klar kjønnsubalanse blant bidragsyterne, som igjen kan være med på å virke inn på 

innholdet. Vi har sett at det klare forskjeller i hvordan menn og kvinner framstilles i 

materialet. Jeg har foreslått at Wikipedia kan møte problematikken med en offisiell 
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retningslinje som spesifikt handler om framstilling av kjønn. Ettersom vi har sett at kunnskap 

er situert, noe Wikipedia også til en viss grad erkjenner, kreves en ekstra oppmerksomhet 

rettet mot de faktorene skribentene ikke nødvendigvis er oppmerksomme på innenfor sin egen 

doxa. Retningslinjene kan i så måte bidra til å gjøre skribentene oppmerksomme på disse tatt-

for-gitte sidene ved egen doxa og bringe dem inn i det Bourdieu kaller diskursuniverset, slik 

at endringer kan skje. 



 136 

Litteraturliste 
Adler, Melissa. (2016). Wikipedia and the Myth of Universality. Nordisk Tidsskrift for 

Informationsvidenskab og Kulturformidling, 5(1), 37–41.  
Alexa. (2016a). The top 500 sites on the web. Lastet ned 06.11.16, fra 

http://www.alexa.com/topsites 
Alexa. (2016b). Top Sites in Norway. Lastet ned 06.11.16, fra 

http://www.alexa.com/topsites/countries/NO 
Amundsen, Tormod, & Fisk, Jonnie. (2015). Birding in Norway. Lastet ned 24.05.15, fra 

http://viewer.zmags.com/publication/1a739ae8 - /1a739ae8/1 
Ask, Kristine, Bang, Stine Helena Svendsen, & Karlstrøm, Henrik. (2016). Når jentene må 

inn i skapet: Seksuell trakassering og kjønnsfrihet i online dataspill. Norsk 
medietidsskrift, 22(01), 1–21.  

Bakken, Jonas. (2009). Retorikk i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. 
Bamle, Pelle. (2014, 26.11). Nerdenes havn: Noe er råttent i cosplay-miljøet. Natt & 

Dag.Lastet ned 01.06.16, fra http://www.nattogdag.no/2014/11/nerdenes-havn-noe-er-
rattent-cosplay-miljoet/ 

Berg, Siv Frøydis, Berg, Øivind, Bjordal, Sine Halkjelsvik, & Jordheim, Helge (Red.). (2012). 
All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. Oslo: Forlaget Press. 

Berge, Kjell Lars, & Ledin, Per. (2001). Perspektiv på genre. Rhetorica Scandinavia, 18, 4-
16.  

Bhatia, Vijay K. (1993). Analysing Genre. Language Use in Professional Settings. London: 
Longman. 

Bjordal, Sine Halkjelsvik, & Tønnesson, Johan L. (2012). Rene fakta. Leksika som 
kunnskapskamp. I Siv Frøydis Berg, Øivind Berg, Sine Halkjelsvik Bjordal & Helge 
Jordheim (Red.), All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. Oslo: Forlaget 
Press. 

Blikstad-Balas, Marte. (2013). Redefining School Literacy. Prominent literacy practices 
across subjects in upper secondary school. (Doktorgradsavhandling, Universitetet i 
Oslo). Lastet ned fra 
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38160/dravhandling-blikstad-
balas.pdf?sequence=1&isAllowed=y   

Bokmålsordboka. Elektronisk utgave. Språkrådet/Universitetet i Bergen. Alle oppslag lest 
02.11.16. Tilgjengelig på http://ordbok.uib.no/. 

Bosch, Torie. (2012). How Kate Middleton’s Wedding Gown Demonstrates Wikipedia’s 
Woman Problem. Slate.Lastet ned 17.10.16, fra 
http://www.slate.com/blogs/future_tense/2012/07/13/kate_middleton_s_wedding_gown
_and_wikipedia_s_gender_gap_.html 

Bourdieu, Pierre. (1977 [1972]). Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Bratteteig, Tone, & Maurseth, Anne Beate. (2012). Kart, trær, labyrinter. Kunnskapsorden i 
gamle og nye encyklopedier. I Siv Frøydis Berg, Øivind Berg, Sine Halkjelsvik Bjordal 
& Helge Jordheim (Red.), All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. Oslo: 
Forlaget Press. 

Butler, Judith. (1990). Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New York: 
Routledge. 

Chandler, Daniel, & Munday, Rod. (2011). A Dictionary of Media and Communication (1 
ed.)  Oxford University Press. 



 137 

Cooper, Caren B., & Smith, Jennifer A. (2010). Gender Patterns in Bird-related Recreation in 
the USA and UK. Ecology and Society, 15(4).  

de Caprona, Yann. (2013) Norsk etymologisk ordbok. Oslo: Kagge Forlag. 
Dyvik, Helge. (1995). Språk, språklig kompetanse og lingvistikkens objekt. I Cathrine 

Fabricius-Hansen & Arnfinn Muruvik Vonen (Red.), Språklig kompetanse: Hva er det, 
og hvordan kan det beskrives? (s. 20–41). Oslo: Novus. 

Fagerjord, Anders, & Jordheim, Helge. (2012). Oppdatert eller utdatert. 
Encyklopedisjangeren og tiden. I Siv Frøydis Berg, Øivind Berg, Sine Halkjelsvik 
Bjordal & Helge Jordheim (Red.), All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. 
Oslo: Forlaget Press. 

Flyvbjerg, Bent. (2009 [2001]). Samfundsvidenskap som virker (Ole Lindegård Henriksen, 
Overs.). København: Akademisk forlag. 

Ford, Heather. (2016). Wikipedia and the Sum of All Human Information. Nordisk Tidsskrift 
for Informationsvidenskab og Kulturformidling, årg. 5, nr. 1, 2016, 5(1), 9–13.  

Foss, Eirik Granly. (2015). Under overflaten. Muligheter for forståelsesorientert 
tekstnormering i allmenrettet formidling av naturvitenskap, med utgangspunkt i 
biologiartikler fra snl.no. (Mastergradsavhandling, Universitetet i Oslo). Lastet ned fra 
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45079/EirikGFoss-
Master.pdf?sequence=1&isAllowed=y   

Foundation, Wikimedia. (2016). Wikimedia Foundation - Ofte stilte spørsmål 2010. Lastet 
ned 12.11.16, fra https://wikimediafoundation.org/wiki/FAQ/nb 

Glott, Ruediger, Schmidt, Philipp, & Ghosh, Rishab. (2010). Wikipedia Survey – Overview 
of Results. 

Godal, Anne Marit. (2015). Skandale – norsk leksikon ikkje oppdatert? Lastet ned 07.09.16, 
fra http://lillenorske.no/2015/11/skandale-norsk-leksikon-ikke-oppdatert/ 

Google Trends. (2016). Google søketrender - Nettsøk-interesse: scrapbooking - Hele verden, 
2004 til i dag. Lastet ned 15.06.16, fra http://www.google.com/trends/explore - 
q=scrapbooking 

Graells-Garrido, Eduardo , Lalmas, Mounia, & Menczer, Filippo. (2015). First Women, 
Second Sex: Gender Bias in Wikipedia. Paper presentert ved ACM Conference on 
Hypertext and Social Media 2015., Middle East Technical University Northern Cyprus 
Campus. https://arxiv.org/pdf/1502.02341v2.pdf 

Grønmo, Sigmund. (2004). Samfunnsvitenskapelige metoder. Bergen: Fagbokforlaget. 
Helgeson, Björn. (2015). The Swedish Wikipedia Gender Gap. (Mastergradsavhandling, 

Kungliga Kungliga Tekniska Högskolan, School of Computer Science and 
Communication (CSC), Media Technology and Interaction Design, MID). Lastet ned 
fra http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:873039/FULLTEXT01.pdf   

Hellspong, Lennart, & Ledin, Per. (1997). Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. 
Lund: Studentlitteratur. 

Henriksen, Petter. (1994). Encyklopediens rolle i samfunnet, og rollens betydning for 
encyklopediens utforming. LexicoNordica, 1, 63–75.  

Jackson, Ida, & Ryste, Marte Ericsson. (2013). Myter om kvinnerekruttering. 
Dagbladet.Lastet ned 20.11.16, fra 
http://www.dagbladet.no/2013/04/16/kultur/debatt/kronikk/wikipedia/leksikon/2670077
4/ 

Jegerstedt, Kari. (2008). Judith Butler. I Ellen Mortensen, Cathrine Egeland, Randi Gressgård, 
Cathrine Holst, Kari Jegerstedt, Sissel Rosland & Kristin Sampson (Red.), Kjønnsteori. 
Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 

Jemielniak, Dariusz. (2014). Common Knowledge? An etnography of Wikipedia. Stanford, 
California: Stanford University Press. 



 138 

Jordheim, Helge. (2012). Innledning. I Siv Frøydis Berg, Øivind Berg, Sine Halkjelsvik 
Bjordal & Helge Jordheim (Red.), All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. 
Oslo: Forlaget Press. 

Keegan, Brian, Gergle, Darren, & Contractor, Noshir. (2013). Hot Off the Wiki: Structures 
and Dynamics of Wikipedia's Coverage of Breaking News Events. American 
Behavioral Scientist, 1–28.  

Kjeldsen, Jens Elmelund. (2006). Retorikk i vår tid. En innføring i moderne retorisk teori (2. 
utg.). Oslo: Spartacus forlag. 

Kjeldstadli, Knut. (1999). Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget. 
Oslo: Universitetsforlaget. 

Kjellberg, Anne, Gravjord, Ingebjørg, Rosander, Gerd Aarsland, & Svendsen, Anne-Lise. 
(1987). Strikking i Norge. Oslo: Norges husflidslag : Landbruksforlaget. 

Kjendsli, Veslemøy. (2008). Rett på sak! Lærebok i praktisk journalistikk. Kristiansand: IJ-
forlaget. 

Kress, Gunther, & van Leeuwen, Theo. (2006). Reading Images. The Grammar of Visual 
Design. (2, utg.). New York: Routledge. 

Lam, Shyong Tony K. , Uduwage, Anuradha, Dong, Zhenhua, Sen, Shilad, Musicant, David 
R., Terveen, Loren, & Riedl, John. (2011). WP:Clubhouse? An exploration of 
Wikipedia's gender imbalance. Paper presentert ved WikiSym 2011 (7th International 
Symposium on Wikis and Open Collaboration), Mountain View, CA. ACM.  

Lih, Andrew. (2009). The Wikipedia Revolution. How a Bunch of Nobodies Created the 
World's Greatest Encyclopedia. London: Aurum Press. 

Lind, Jo Thori. (2016). fattigdom Store Norske Leksikon. 
Lippa, Richard A. (2005). How Do Lay People Weight Information About Instrumentality, 

Expressiveness, and Gender-Typed Hobbies When Judging Masculinity–Femininity in 
Themselves, Best Friends, and Strangers? Sex Roles, 53(1), 43–55.  

Lotecki, Ashley. (2012). Cosplay Culture: The Development of Interactive and Living Art 
through Play. Theses and dissertations. Ryerson University.  

Lothe, Jakob, Refsum, Christian, & Solberg, Unni. (2007). Litteraturvitenskapelig leksikon. 
Oslo: Kunnskapsforlaget. 

Lund, Anne-Cathrine. (2011). Mot alle odds. En analyse av dugnadsleksikonet Wikipedia og 
dets bidragsytere. (Mastergradsavhandling, Universitetet i Oslo). Lastet ned fra 
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/27340/LundMaster2011.pdf?sequence=
2&isAllowed=y   

Løkken, Hege Berg. (2013). Kjønnet retorikk? En diskusjon av teori og en analyse av 
(eventuelle) kjønnede trekk ved den verbale og ikke-verbale kommunikasjonen i fire 
offentlige taler. (Masteravhandling, Universitetet i Oslo). Lastet ned fra 
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38504/Lokken-Master.pdf?sequence=1   

Løvland, Anne. (2007). På mange måtar. Samansette tekstar i skolen. Bergen: Fagbokforlaget 
Vigmostad & Bjørke. 

Machin, David. (2007). Introduction to Multimodal Analysis. London: Bloomsbury 
Publishing Plc. 

MacWhinney, Brian, & Price, Derek. (1980). The Development of the Comprehension of 
Topic- Comment Marking. I D.  Ingram, F.  Peng & P. Dale (Red.), The Proceedings of 
the First International Congress of the Study of Child Language. Lanham: University 
Press of America. 

Maher, Katherine (2016). Wikipedia celebrates 15 years of free knowledge. Lastet ned 
07.11.16, fra https://blog.wikimedia.org/2016/01/14/wikipedia-15-foundation-
endowment/ 



 139 

Mai, Jens-Erik. (2016). Wikipedians' Knowledge and Moral Duties. Nordisk Tidsskrift for 
Informationsvidenskab og Kulturformidling, 5(1), 15-22.  

Maurseth, Anne Beate. (2015). Den Store Franske Encyklopedien. Lastet ned 21.11.16, fra 
https://snl.no/Den_store_franske_encyklopedien 

Medley-Rath, Stephanie R. (2010). Scrapworthy Lives: A cognitive sociological analysis of a 
modern narrative form. (Doktorgradsavhandling, Georgia State University). Lastet ned 
fra 
http://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1051&context=sociology_diss   

Miller, Carolyn. (2001 [1984]). Genre som sosial handling. Rhetorica Scandinavia, 18, 19–
35.  

Mral, Birgitte, Gelang, Marie, & Bröms, Emelie. (2016). Kritisk retorikanalys. Ödåkra: 
Retorikförlaget. 

Maagerø, Eva. (1998). Hallidays funksjonelle grammatikk – en presentasjon. I Kjell Lars 
Berge, Patrick Coppock & Eva Maagerø (Red.), Å skape mening med språk (s. 33–63). 
Oslo: Landslaget for norskundervisning (LNU) og Cappelen Akademisk Forlag. 

Maagerø, Eva. (2005). Språket som mening. Innføring i funksjonell lingvistikk for studenter 
og lærere. Oslo: Universitetsforlaget. 

Nilsen, Kari Stokke. (2012). Finner indrefilet i søpla. NRK.Lastet ned 16.09.16, fra 
https://www.nrk.no/troms/her-finner-de-dagens-middag-1.7956049 

Norsk Ornitologisk Forening. (u.å.-a). Jentegruppa. Lastet ned 24.05.16, fra 
http://www.birdlife.no/organisasjonen/jentegruppa/?id=572 

Norsk Ornitologisk Forening. (u.å.-b). Om NOF. Lastet ned 06.10.16, fra 
http://www.birdlife.no/organisasjonen/om.php 

Nærland, Torgeir Uberg. (2008). Akademikerne må ta ansvar på Wikipedia. Vox 
Publica.Lastet ned 21.08.16, fra http://voxpublica.no/2008/09/akademikerne-ma-ta-
ansvar-pa-wikipedia/ 

Næss, Hans Erik. (2012). Rallykultur. En sosiologisk analyse av et bilsportfellesskap. 
Sosiologisk tidsskrift, 20(2), 138–159.  

Pettersen, Tove. (2011). Filosofiens annet kjønn. Oslo: Pax Forlag. 
Rainie, Lee, & Tancer, Bill. (2007, 24.04). Wikipedia users. Lastet ned 22.04.16, fra 

http://www.pewinternet.org/2007/04/24/wikipedia-users/ 
Rosengren, Mats. (2008). Doxologi. En essä om kunskap. Åstorp: Retorikförlaget. 
Ruby, Anders, & Hansen, Brian Benjamin. (2014). Pseudonymitet, anonymitet og 

kollektivitet: Center for Vild Analyses forsøg med uvæsentliggørelse af 
afsenderidentiteten. Sakprosa, 6(2), 1–15.  

Ryste, Marte Ericsson. (2015). Leksikonbransjen er blitt mindre mannsdominert de siste 
årene. Skål for det! Lille Norske. Bloggen til redaksjonen i Store Norske Leksikon.Lastet 
ned 23.09.16, fra http://lillenorske.no/2015/03/leksikonbransjen-er-blitt-mindre-
mannsdominert-de-siste-arene-skal-for-det/ 

Sampson, Kristin. (2008). Simone de Beauvoir. I Ellen Mortensen, Cathrine Egeland, Randi 
Gressgård, Cathrine Holst, Kari Jegerstedt, Sissel Rosland & Kristin Sampson (Red.), 
Kjønnsteori. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Schiefloe, Per Morten. (2011). Mennesker og samfunn. Innføring i sosiologisk forståelse. (2. 
utgave utg.). Bergen: Fagbokforlaget. 

Scott, Austin Elizabeth. (2011). Dumpster diving. I J. Mansvelt & P. Robbins (Red.), Green 
consumerism: An A-to-Z guide (s. 107-108). Thousand Oaks: Thousand Oaks. Hentet 
fra http://sk.sagepub.com/reference/download/greenconsumerism/n41.pdf.  

Seljeseth, Ida. (2013). Gratulerer, vi har avslått søknaden din om arbeidsavklaringspenger! 
En studie av klarspråkarbeidet i NAV april til juni 2012. (Mastergradsavhandling, 
Universitetet i Oslo), Oslo.    



 140 

Silverman, David. (2011). Interpreting Qualitative Data (4. utg.). London: Sage Publications. 
Solvoll, Mona Kristin. (2008). Pedagogisk bruk av wikipedia. Nordic Journal of Digital 

Literacy03 / 2008 (Volum 3), 3(3), 222–231.  
Store norske leksikon. (u. å.). Slik ser en god leksikonartikkel ut. Lastet ned 07.09.16, fra 

https://meta.snl.no/Slik_ser_en_god_leksikonartikkel_ut 
Store norske leksikon. (u.å.-a). Bruk av bilder i leksikonet. Lastet ned 07.09.16, fra 

https://meta.snl.no/Bruk_av_bilder_i_leksikonet 
Store norske leksikon. (u.å.-b). Forfatterveiledning. Lastet ned 05.09.16, fra 

https://meta.snl.no/Forfatterveiledning 
Svanes, Brit Jorunn, & Johansen, Stine Kyrkjebø. (2014). Heilfrelste på radiostyrte lastebilar: 

«Nokre kallar det barnsleg, andre kallar det galskap». Lastet ned 10.10.16, fra 
https://www.nrk.no/sognogfjordane/heilfrelste-pa-radiostyrte-bilar-1.11674353 

Svennevig, Jan. (2001). Abduction as a methodological approach to the study of spoken 
interaction. Norskrift, 103, 1–22.  

Svennevig, Jan. (2009). Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og 
diskursanalyse. (2. utg.): Cappelen Damm AS. 

Svenningsen, Monica Jonsrud. (2007). Fakta i endring. En analyse av temaet arbeid og 
arbeidsliv i et utvalg av norske leksika. (Masteravhandling, Universitetet i Oslo), Oslo.    

Søbye, Espen. (2015). Mellom rett og vrangt. Morgenbladet.Lastet ned 11.10.16, fra 
https://morgenbladet.no/boker/2015/12/mellom-rett-og-vrangt 

Søk & Skriv. (2014). Akademiske sjangrer. Søk & Skriv.Lastet ned 16.03.16, fra 
http://sokogskriv.no/lesing/hvordan-hente-noe-ut-av-en-tekst/ 

Tjernshaugen, Andreas. (2015). Forskningsformidling uten nyhetsbriller. Lastet ned 18.08.16, 
fra http://lillenorske.no/2015/11/forskningsformidling-uten-nyhetsbriller/ 

Tjora, Aksel Hagen. (2012). Kvalitative forskningsmetoder i praksis (2. utg.). Oslo: 
Gyldendal akademisk  

Tønnesson, Johan L. (2001). Vitenskapens stemmer. Oslo: Norsk sakprosa. 
Tønnesson, Johan L. (2002). Alt anna enn diktning? I Johan L. Tønnesson (Red.), Den 

flerstemmige sakprosaen (s. 9–28). Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke. 
Tønnesson, Johan L. (2003). Steiner for brød. Hvordan forvalter vitenskaperne sitt kulturelle 

mandat? I Kjell Lars  Berge, Siri Meyer & Tom Are Trippestad (Red.), Maktens tekster. 
Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Tønnesson, Johan L. (2004). Tekst som partitur eller Historievitenskap som kommunikasjon: 
Nærlesing av fire historietekster skrevet for ulike lesergrupper. 
(Doktorgradsavhandling, Det historisk-filosofiske fakultet), Universitetet i Oslo, Oslo.    

Tønnesson, Johan L. (2012). Hva er sakprosa (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. 
Vandeskog, Bjarne. (2007). Kjønn og relasjonslogikk. Norsk antropologisk tidsskrift, 18(2), 

148–161.  
Wales, Jimmy. (2005). [Wikipedia-l] Wikipedia is an encyclopedia. Lastet ned 21.08.16, fra 

https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikipedia-l/2005-March/020469.html 
Walker, Tim. (2012). What has Wikipedia’s army of volunteer editors got against Kate 

Middleton’s wedding gown? The Independent.Lastet ned 17.10.16, fra 
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/what-has-wikipedia-
s-army-of-volunteer-editors-got-against-kate-middleton-s-wedding-gown-8050397.html 

Warncke-Wang, Morten, Ranjan, Vivek, Terveen, Loren, & Hecht, Brent. (2015). 
Misalignment Between Supply and Demand of Quality Content in Peer Production 
Communities. Association for the Advancement of Artificial Intelligence.  

Wikimedia Commons. (2015). File:Bundesarchiv B 145 Bild-P014590, Rossitten, 
Vogelwarte.jpg. Lastet ned 06.10.16, fra 



 141 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_B_145_Bild-
P014590,_Rossitten,_Vogelwarte.jpg 

Wikimedia Foundation. (2011). Wikimedia Strategic Plan. A collaborative vision for the 
movement through 2015. I Wikimedia Foundation (Red.). San Francisco. 

Wikipedia. (2008). Wikipedia:Globalt omfang. Lastet ned 04.11.16, fra 
https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Globalt_omfang 

Wikipedia. (2012). Wikipedia:Språkform. Lastet ned 07.09.16, fra 
https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Språkform 

Wikipedia. (2015a). Wikipedia:Articles for deletion/Wedding dress of Kate Middleton. Lastet 
ned 17.10.16, fra 
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Articles_for_deletion/Wedding_dress_of_Kate
_Middleton 

Wikipedia. (2015b). Wikipedia:Gode kilder. Lastet ned 12.09.16, fra 
https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Gode_kilder 

Wikipedia. (2016a). Birdwatching. Lastet ned 07.10.16, fra 
https://en.wikipedia.org/wiki/Birdwatching 

Wikipedia. (2016b). Glansbilde. Lastet ned 04.08.16, fra 
https://no.wikipedia.org/wiki/Glansbilde 

Wikipedia. (2016c). Hjelp:Kategorier. Lastet ned 27.09.16, fra 
https://no.wikipedia.org/wiki/Hjelp:Kategorier 

Wikipedia. (2016d). Håndarbeid. Wikipedia.Lastet ned 27.09.16, fra 
https://no.wikipedia.org/wiki/Håndarbeid 

Wikipedia. (2016e). Lek. Lastet ned 15.11.16, fra https://no.wikipedia.org/wiki/Lek 
Wikipedia. (2016f). Minnebok. Lastet ned 04.08.16, fra 

https://no.wikipedia.org/wiki/Minnebok 
Wikipedia. (2016g). Populærkultur. Lastet ned 15.11.16, fra 

https://no.wikipedia.org/wiki/Populærkultur 
Wikipedia. (2016h). Talk:Cosplay. Lastet ned 14.06.16, fra 

https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Cosplay 
Wikipedia. (2016i). Ungdom. Lastet ned 22.11.16, fra https://no.wikipedia.org/wiki/Ungdom 
Wikipedia. (2016j). Wikipedia:Artikkelutvikling. Lastet ned 11.11.16, fra 

https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Artikkelutvikling 
Wikipedia. (2016k). Wikipedia:Fem søyler. Lastet ned 01.06.16, fra 

https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fem_søyler 
Wikipedia. (2016l). Wikipedia:Hva Wikipedia ikke er. Lastet ned 07.09.16, fra 

https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hva_Wikipedia_ikke_er 
Wikipedia. (2016m). Wikipedia:Hvordan skrive bedre artikler. Lastet ned 07.09.16, fra 

https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hvordan_skrive_bedre_artikler 
Wikipedia. (2016n). Wikipedia:Kandidatsider. Lastet ned 22.11.16, fra 

https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kandidatsider 
Wikipedia. (2016o). Wikipedia:Neutral point of view. Lastet ned 28.08.16, fra 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neutral_point_of_view 
Wikipedia. (2016p). Wikipedia:Objektivitet. Lastet ned 23.08.16, fra 

https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Objektivitet 
Wikipedia. (2016q). Wikipedia:Oppsettsveiledning. Lastet ned 07.09.16, fra 

https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Oppsettsveiledning - Artikkelens_struktur 
Wikipedia. (2016r). Wikipedia:Regler og retningslinjer. Lastet ned 22.08.16, fra 

https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Regler_og_retningslinjer 
Wikipedia. (2016s). Wikipedia:Statistikk. Lastet ned 07.11.16, fra 

https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Statistikk 



 142 

Wikipedia. (2016t). Wikipedia:Stilmanual. Lastet ned 05.09.16, fra 
https://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Stilmanual 

Winge, Theresa. (2006). Costuming the Imagination: Origins of Anime and Manga Cosplay. 
Mechademia, 01, 65–76.  

Young, Lynne, & Fitzgerald, Brigid. (2006). The Power of Language. How discourse 
Influences Society. London: Equinox Publishing. 

Ytternes, Svein Harald. (2016). Lastet ned 24.11.16, fra http://www.ymr.no/historie.htm 
Zhou, Ling-Yi , Dawson, Michelle L., Herr, Candace L., & Stukas, Sarah K. (2004). 

American and Chinese College Students’ Predictions of People’s Occupations, 
Housework Responsibilities, and Hobbies as a Function of Cultural and Gender 
Influences. Sex Roles, 50(7), 547–563.  

 



 143 

Primærtekster 
Wikipedia. (2016). Radiostyrt bil. Lastet ned 01.06.16, fra 

https://no.wikipedia.org/wiki/Radiostyrt_bil  

Wikipedia. (2016). Fuglekikking. Lastet ned 01.06.16, fra 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fuglekikking  

Wikipedia. (2016). Strikking. Lastet ned 01.06.16, fra https://no.wikipedia.org/wiki/Strikking  

Wikipedia. (2016). Scrapbooking. Lastet ned 01.06.16, fra 

https://no.wikipedia.org/wiki/Scrapbooking  

Wikipedia. (2016). Søppeldykking. Lastet ned 01.06.16, fra 

https://no.wikipedia.org/wiki/Søppeldykking  

Wikipedia. (2016). Cosplay. Lastet ned 01.06.16, fra https://no.wikipedia.org/wiki/Cosplay  

 



 144 

Vedlegg 
Alle vedlegg kan lastes ned fra denne lenken: 

https://1drv.ms/f/s!AgQSbKwFuYx9mE9RcOyGSS8-wVhm 

Vedlegg 3, segmenterte og nummererte tekster følger under. 
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Vedlegg 3a: Nummerert tekst «Radiostyrt bil» 
 

1. Radiostyrt bil 
2. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi 

 
3. En radiostyrt bil (RC) er en motorisert modellbil som styres ved hjelp av radiokontroll.  
4. Radiokontrollen sender radiosignaler til bilens radiomottaker, som igjen kontrollerer 

akselerasjon, brems og styring.  
5. Å bygge, kjøre og modifisere radiostyrte biler er en hobby for mange entusiaster i alle 

aldre. 
 

6. Man referer ofte til skala (for eksempel 1:8) når man snakker om radiostyrte biler.  
7. Dette, sammen med motorytelse, danner også basis for klasseinndelingen i 

konkurranser.  
8. Innenfor hver kategori konkurreres det gjerne med både standardbiler og biler 

modifisert etter visse regler. 
 

9. Innholdsfortegnelse 
 
10. Nitrobiler [rediger | rediger kilde] 
 
11. Nitrobiler (eller fuelbiler) går på en blanding av nitrometan, metanol og olje for å 

smøre mekanismene i motoren. 
12. De trenger en glødeplugg for å antenne drivstoffet ved hvert slag. 
13. For å starte en nitrobil må man bruke en såkalt gløder, som kjører en elektrisk strøm 

igjennom glødepluggen for at den skal gløde, mens man drar igang motoren med enten 
snorstart eller en elektrisk starterboks man setter bilen på. 

14. Enkelte motorer har inngang for "rotostart" - starting med en drilliknende pistolrotor. 
15. En fuel-konkurransemotor med slagvolum 3,5 cm3 kan gjerne komme opp i turtall 

over 40 000 o/min og yter pr. 2007 rundt. 3hk for 1/8 buggy. 
16. I konkurranse er denne klassen begrenset oppad til 3,5 cm3 i motorstørrelse. 
 
17. Bensinbiler [rediger | rediger kilde] 
 
18. Bensinbilene går som regel på samme bensin som man får på bensinstasjoner (oktan). 
19. De kan som regel forbrenne vanlig, blyfri 95 oktan bensin, og trenger ingen 

glødeplugg, da de benytter seg av tennplugger som drives av en dynamo. 
20. Disse motorene brukes som regel i store RC-biler som trenger mye kraft. 
21. I likhet med de fleste andre totaktsmotorer så trenger disse bilene en oljetilsetning av 

syntetisk olje i bensinen som kan variere fra 2 – 6 %. 
22. En bensinmotor som startes og kjøres uten oljetilsetning vil skjære seg etter kort tid. 
 
23. Elektriske biler [rediger | rediger kilde] 
 
24. Elektrobilene går på elektrisk energi som er lagret i batterier. 
25. De pleier som oftest å bruke 7,2V (nominell spenning) nikkelkadmium- (Ni-Cd) eller 

nikkelmetallhydrid-batterier (Ni-Mh). 
26. I senere tid er bruken av litiumpolymér (Li-Po) batteripakker med 2 eller 3 celler 

koblet i serie blitt mer vanlig. 
27. 1 celle Li-Po har en nominell spenning på 3,7V, men varierer som regel fra 3.3 - 4.2V. 
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28. Bilene har som regel en elektronisk fartsregulator (noen er regulert til maks 50 km/t. 
For å gjøre de lovlige i Norge) som driver en elektromotor. 

 
29. Denne typen pleier ofte å være rette valget når man ikke har tid eller tålmodighet til å 

stelle med fuel (nitrometanol) eller bensinbiler, eller om man skal kjøpe en til barn. 
(Med tanke på giftigheten av fuel (nitrometanol) og bensin (oktan). 

30. Barn bør være sammen med en ansvarlig voksen mens de opererer bensin- eller 
fuelbiler. 

 
31. De raskeste elektrobilene tilgjengelige på markedet kan komme opp i hastigheter på 

150km/t. 
32. Verdensrekorden er på 325km/t per 2014[1] Lovlige biler i Norge har en maksfart 

begrenset oppad til 50 km/h.  
33. Import, salg og drift av biler som går fortere er vanlig i Norge. 
 
34. Arrangementer [rediger | rediger kilde] 
 
35. Det finnes en rekke anlegg og baner som er laget spesielt for radiostyrte biler og ulike 

typer radiostyrte biler.  
36. Mange baner er eid av RC-klubber mens andre er til for at entusiaster uten noen 

klubbtilknytning kan få kjøre bilene sine på bane.  
37. En slik klubb er Oslo Modellbilklubb som har tre baner i Hvervenbukta.  
38. På banene finnes mennesker i alle aldre og begge kjønn.  
39. Å se tenåringsgutter konkurrere med veteraner på 50 – 70 år er vanlig. 
40. Banene kan enkelt leies til en fast timespris.  
41. Entusiaster liker å introdusere nye mennesker til RC-sporten for å holde hobbyen i 

live.  
42. Det er en fin hobby for bedrifter og foreninger i fritiden på lik linje med fotball og 

gocart.  
43. De faste klubbene pleier å konkurrere med hverandre på egen eller innleid bane.  
44. Noen anlegg har såkalte «repeaters» som mottar signaler fra alle håndkontrollene og 

kopierer og forsterker signalene.  
45. Dette vil føre til at bilene vil få mye lenger rekkevidde. 

 
46. I Norge arrangeres det årlig Norgescup og NM i mange klasser.  
47. 1/8 buggy er for tiden den største klassen med 60-70 deltagere på hver runde. 
 
48. Biltyper [rediger | rediger kilde] 
 
49. Buggy [rediger | rediger kilde] 
 
50. Med sitt lave tyngdepunkt og røffe dekk er buggyene raske med god kontroll både på 

humpete offroadbaner og på flat mark.  
51. De vanligste klassene er 1:8 og 1:10, med både nasjonale og interasjonale 

konkurranser.  
52. 1:8 buggy er vanligvis nitro, mens 1:10 buggy stort sett er elektro. 
 
53. Monstertruck [rediger | rediger kilde] 
 
54. Biler med store hjul og stor bakkeklaring.  
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55. De tar seg godt frem i røft terreng, og passer også best der.  
56. På flat mark velter de vanligvis lett.  
57. Dette er ofte favoritten til nybegynnere.  
58. Monstertrucks finnes i elektro-, bensin- og nitrovarianter, 2- og 4-hjulstrekk, med og 

uten revers.  
59. Disse finnes vanligvis i 1:8, 1:6 og 1:5.  
60. 1:8 bilene drives vanligvis av en nitromotor, i 1:6 og 1:5 bilene er det vanligst med 

bensin da de trenger høyt dreiemoment som en bensinmotor kan tilby. 
 
61. Driftebil [rediger | rediger kilde] 
 
62. Disse bilene er teknisk sett det samme som en touringbil eller rallybil.  
63. Det eneste som skiller dem er at enten bakhjulene eller alle hjulene er såkalte 

«driftedekk» som er laget av hard plast.  
64. Dette gjør at bilen er lett å få skrens med, da det ofte er "status" innen faget å kunne 

mestre en bil i lange svingskrenser.  
65. Navnet stammer fra det engelske ordet «drift» som betyr å skli eller seile på banen.  
66. Man kan enkelt bygge om en touringbil eller rallybil til å bli driftebil bare ved å skifte 

til driftedekk.  
67. De har noen ganger høyere turtall enn andre biler for å få mer sleng, men som oftest 

bruker de samme motortype som biler av lik størrelse. 
 
68. Deathmatchbil [rediger | rediger kilde] 
 
69. Disse bilene er laget for å konkurrere med andre biler på en lukket bane.  
70. Disse kan for eksempel være utstyrt med farlig verktøy, pigger, eksplosiver, 

flammekastere, vinkelslipere, slegger eller lette skytevåpen.  
71. De er kun laget for å ødelegge motstanderne sine biler da dette er en slags «kongen på 

haugen»-aktivitet.  
72. Dette er vanlig i USA der rike spillere bruker mye penger på forbedringer og 

reparasjoner av sine biler. 
 

73. Disse spillerne pleier å ha sponsorer som finansierer reparasjoner etter skader og andre 
utgifter. 

 
74. Bilene blir laget i sterke materialer som fungerer som panser for å gjøre dem 

vanskeligere å ødelegge.  
75. Slike biler er ulovlige Norge, Sverige og en rekke andre land av åpenbare grunner.  
76. På grunn av faren ved slike biler er banene omgitt av tung beskyttelse.  
77. En løpsk deathmatch bil kan påføre store skader på personer og materiell og kan føre 

til dødsfall.  
78. Bilene må derfor ikke kunne kjøres utenfor banen. 
 
79. Truggy [rediger | rediger kilde] 
 
80. Mellomting mellom monstertruck og buggy.  
81. De første truggiene var modifiserte buggier som ble utstyrt med blant annet store 

monstertruckhjul.  
82. De er mer stødige enn monstertrucken, med sitt lavere tyngdepunkt.  
83. Mange buggier kan enkelt modifiseres til å bli en truggy.  
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84. For eksempel kan produsenten FG sine Marder-biler enkelt bygges om til truggy ved 
å skru på monstertruckhjul.  

85. Det trengs da også å gire om bilen på grunn av større hjul. 
 
86. Touring [rediger | rediger kilde] 
 
87. For banekjøring.  
88. Touringbiler finnes både med nitro- og elektromotorer.  
89. Det arrangeres både nasjonale og internasjonale konkurranser i touring.  
90. I vinterhalvåret er det mange RC-bilfans som søker innendørs, og kjører 1:10 touring 

på teppebaner.  
91. Innendørs brukes kun elektromotor om det ikke er installert godkjent ventilasjon i 

bygget.  
92. Det som kjennetegner denne kategorien er den lave bakkeklaringen og spesielle, flate 

dekk, såkalte «slicks».  
93. Disse bilene er bygd for fart og god styring i de høye hastighetene.  
94. Nitroversjonene har ofte flertrinns automatgir med eller uten revers.  
95. På banen kan de nå hastigheter opp til 100 km/t eller mer.  
96. Disse bilene er uegnet for grov og humpete asfalt, sand, grus eller snø.  
97. Det finnes spesielle sett for å gjøre en touringbil høyere og bedre egnet for litt røffere 

asfalt, men dette avhenger av produsent og modell.  
98. Fartsrekorden for radiostyrte biler ble satt av en touringbil med elektromotor i 2003.  
99. Den ble ført opp i Guinness rekordbok.  

100. Føreren het Cliff Lett og klarte å presse bilen sin opp i 178,63 km/t.  
101. Under forsøket trengte bilen ikke bare en kraftig motor og ekstra battericeller, men 

også et perfekt, aerodynamisk karosseri for å minske luftmotstanden og presse bilen 
mot asfalten.  

102. Touringbilene fra seriøse produsenter er ofte utstyrt med forsterkede materialer som 
skal tåle store påkjenninger ved en kollisjon.  

103. Dette er viktig da en komplett profesjonell touringbil kan koste mellom 10 000 – 
30 000 kr. 

 
104. Storskala [rediger | rediger kilde] 
 
105. 1:6-og 1:5-biler finnes i mange varianter.  
106. Disse er en god del dyrere enn sine mindre søsken, og er heller ikke så vanlige.  
107. De er stort sett drevet av motorer som går på vanlig, oljeblandet bensin.  
108. Slike motorer er på størrelse med motorsagmotorer, mellom 23-35cm3.  
109. Bensinmotorene er generelt sett mer holdbare og billigere i vedlikehold og drift enn 

nitrobilene langsiktig sett.  
110. De har lavere turtall og dermed lavere frekvens på motorlyden, noe som er et 

«sunnere» alternativ for øret.  
111. Siden disse bilene er større krever de større plass å kjøre på. 
 
112. Mini og micro [rediger | rediger kilde] 
 
113. Det har blitt vanligere med mini- (ofte 1:16 og 1:18) og microutgaver (ofte 1:20, 1:24 

og 1:36) av mange biler.  
114. De fleste er elektro, men det har begynt (januar 2006) å komme nitrobiler ned i 1:18 

skala. 
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115. Styring [rediger | rediger kilde] 
 
116. Alle disse bilene har en ting i felles.  
117. Prinsippene rundt styring er de samme.  
118. De har en eller to servoer som styrer gass og styring.  
119. Disse servoene styres av en mottaker-enhet som tar imot signaler fra håndkontrollen.  
120. Det finnes en rekke standarder innen dette. 
 
121. Nå er det mest vanlig med digitale radiosignaler.  
122. Fordelen er at bilen «skjønner» når den kommer utenfor rekkevidde eller at 

håndkontrollen ikke har mer strøm.  
123. Den vil også oppdage om styrebatteriet har lite strøm igjen ved å kontrollere 

spenningen på servokabelen.  
124. Mottageren vil da beordre gass-servoen til å sette motoren i tomgang (fuel/bensin) 

eller slå av elektromotoren (elektrobil) og sette hele bilen i full brems. 
 
125. En løpsk fuel- eller bensinbil kan være katastrofalt for bilen og omgivelsene.  
126. Konsekvensene vil bli dyre reparasjoner av skadene når bilen kan kollidere med 

hindringer uten førerens kontroll.  
127. Med store biler kan det forekomme personskader.  
128. Funksjonene som skal hindre dette kalles for «fail-safe» og kan være integrert i 

mottager enheten eller det kan ettermonteres på servokabelen som styrer motoren.  
129. Denne vil oppdage uregelmessigheter i kommandoene og hindre bilen fra å kjøre.  
130. På mange organiserte løp så er fail-safe påbudt for at ikke en løpsk bil skal kollidere 

med konkurrerende biler og sabotere løpet eller skade tilskuerne. 
 
131. Før i tiden ble det brukt analoge signaler og styring og throttle fikk hver sin 

radiofrekvens.  
132. Ulempene med dette var at noen kunne sabotere et konkurranseløp, da bilene brukte 

standard frekvenser og ville adlyde enhver kontroll som brukte samme frekvens.  
133. Med digital styring så kan føreren kryptere signalene til bilen ved å kjøpe en mottager 

og håndkontroll som støtter kryptering.  
134. En må da ha en krypteringsbrikke i håndkontroll og mottager for å kunne styre den.  
135. Da vil ikke uvedkommende klare å overstyre bilen. 
 
136. Nyttige funksjoner [rediger | rediger kilde] 
 
137. En erfaren fører liker gjerne å ha spesielle finesser på håndkontrollen som henter 

informasjon fra bilen.  
138. Funksjonene kan være speedometer, tripteller, tankmåler, forbruksmåler av drivstoff, 

motortermometer eller avstand fra fører vedrørende rekkevidde etc. 
139. Andre funksjoner kan være servostyrt drivstoffkran for å kutte motoren sin drivstoff 

tilførsel, eller blokkere luftinntaket for å kvele motoren som en slags «nødstopp» om 
motoren skulle henge seg opp i full gass for eksempel, da dette kan skje. 

 
140. Oppbygning [rediger | rediger kilde] 
 
141. Radiostyrte biler som kan komme opp i store hastigheter har som regel bremser.  
142. Enten skivebremser i drivverket eller på hjulene.  
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143. Disse styres av gasservoen og aktiveres når servoen går motsatt retning (gass spaken 
på kontrollen blir trykket helt bakover).  

144. På en elektrobil er det derimot uvanlig med bremser.  
145. Her brukes motoren som brems ved at polariteten på den elektriske kjørestrømmen blir 

snudd slik at motoren stritter imot. 
 
146. Det vanligste på radiostyrte biler er en såkalt sentrifugeclutch på samme måte som i en 

motorsag.  
147. Den kobler inn når turtallet øker ved hjelp av vekter som presser membranen i 

clutchen inn i koblingsflaten til drivverket.  
148. Disse er justerbare så de kan tilpasses etter hvilket turtall man ønsker at clutchen skal 

reagere på. 
 
149. Det er blitt mer og mer vanlig med girkasser i nitrodrevne radiostyrte biler.  
150. Dette muliggjør bedre utnyttelse av motorkraften og mindre slitasje av motor.  
151. De kan komme med få eller mange gir, med eller uten revers.  
152. Elektrodrevne radiostyrte biler har ikke samme behov for girkasse, da elektromotorer 

kan jobbe effektivt over et større turtallsområde. 
 
153. Automatgir er den mest vanlige.  
154. Det lar føreren kjøre uten å tenke på giringa.  
155. Nybegynnere liker denne typen best 
156. Den fungerer på sentrifugalkraft prinsippet i likhet med sentrifugeclutchen, til å koble 

inn høyere og høyere gir etter som turtallet på drivverket og hjulene øker.  
157. Manuellgir er mest vanlig i terrengbiler hvor kraft er kritisk.  
158. Manuelt gir forutsetter at radioutstyret har tre kanaler (gass, styring og giring). 
 
159. Radiostyrte biler pleier alltid å ha beskyttelse som omgir kritiske deler som 

hjuloppheng, servoer, motordeler etc.  
160. Beskyttelsesutstyr kan være støtfanger, vanntette rom for å beskytte elektronikk, 

støtdempere for å minske slitasje på deler og veltebur for å beskytte alt inni bilen om 
den går rundt, karosseri som virker som et deksel rundt bilen, gjerne laget som en kopi 
av en ekte bil.  

161. Det er veldig viktig at batteriet, strømkabelen og styreledningene er godt beskyttet.  
162. Mister bilen strøm mens den kjører fort så har man ingen kontroll over den.  
163. Den vil fortsette med akkurat samme turtall og rattposisjon som i siste øyeblikk den 

hadde strøm, med mindre man har en failsafe, da denne går på automaytisk brems om 
bilen mister kontakten med fjernkontrollen og stopper bilen.  

164. Beskytt alltid elektronikken din ordentlig og forsikre deg om at elektronikken fungerer 
som det skal før du kjører. 

 
165. Bruksområder [rediger | rediger kilde] 
 
166. Radiostyrte biler, fly eller båter brukes i flere andre sammenhenger.  
167. De er da ofte omtalt som droner.  
168. Radiostyrte biler har blitt brukt i filmindustrien til å utføre ellers livsfarlige stunts.  
169. Dette gjøres ved å utstyre en helt ordinær personbil med radioutstyr.  
170. De kan så styres trygt fra en håndkontroll. 
 
171. Innen vitenskapen benyttes ofte radiostyrt teknologi til å utforske områder som ellers 
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er utilgjengelig eller uegnet for mennesker som for eksempel en planet som Mars.  
172. Her brukes det som regel bare biler som er utstyrt med kameraer av ulike slag, en 

rekke sensorer, kanskje noen rom til å ta vare på steiner og andre ting tilbake til jorden 
eller spesielle tanker til å ta vare på gasser fra planetens atmosfære.  

173. De styres av avanserte datamaskiner både fra jorden og på bilen.  
174. Disse drives hovedsakelig av enten hydrogenbrenselceller eller solkraft. 
 
175. Flere militære makter har snust på radiostyrt teknologi innen krigføring.  
176. Radiostyrte dronefly gjør at et land kan overvåke luftrommet til fienden uten å risikere 

livet til piloten.  
177. Blir dronen skutt ned så har det fortsatt ikke blitt noe dødsfall.  
178. Slike droner kan lastes med hva det måtte være av utstyr eller våpen.  
179. Dronen kan for eksempel utstyres med en laserkanon.  
180. Når militærmakten da sender opp en missil så kan kanskje dronen være den som styrer 

missilen med sin laserkanon. 
 
181. Et dronefly kan brukes til å fly en last over et ellers utilgjengelig område.  
182. For eksempel medisiner og forsyninger til militære tropper i jungelen, skadede sivile 

eller brukes til å søke etter savnede personer med infrarøde kameraer. 
183. Referanser [rediger | rediger kilde] 
 
184. 1. ˆGuinness rekordleksikon 
 
185. Eksterne lenker [rediger | rediger kilde] 
 
186. (en) Kategori:Radio controlled model cars – bilder, video eller lyd på Wikimedia 

Commons 
 
187. Kategorier: Hobbyer | Leketøy | Trådløs kommunikasjon 
 
188. Bilde 1: 

 
189. Bilde 2: 
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190.  

a. FG Marder 1:6 skala buggy med bensinmotor 
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Vedlegg 3b: Nummerert tekst «Fuglekikking» 
 
 

1. Fuglekikking 
2. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi 

 
3. Fuglekikking, er en hobby eller fritidsaktivitet som innebærer observasjon av fugler 

med kikkert, teleskop eller det blotte øye.  
4. I tillegg innebærer fuglekikking gjerne lytting og identifikasjon av fuglesang, da 

mange fuglearter er lettere å identifisere ved hjelp av deres sang og lyd enn ved å 
studere fjærdrakten.  

5. I motsetning til ornitologer, som er profesjonelle biologer som benytter vitenskapelige 
metoder i sine studier, er fuglekikkere amatører som benytter sin hobby til rekreasjon, 
gjerne kombinert med andre typer friluftsliv. 

 
6. Innholdsfortegnelse 

 
7. Aktiviteter [rediger | rediger kilde] 

 
8. De fleste fuglekikkere holder et øye til fugler året igjennom, men tar spesielle turer der 

observasjon av fugler er hovedformålet.  
9. De mest aktive periodene for en fuglekikker er i høst- og vårtrekket og under 

hekkesesongen.  
10. Det er i disse periodene man kan forvente å observere flest arter.  
11. Det beste tidspunktet å observere fugl er som regel tidlig på morgenen, for da er 

fuglene mest aktive og fuglesangen gjør dem enklere å finne.  
12. Men det er av stor viktighet å ta hensyn og spesielt i hekkesesongen må en fuglekikker 

være varsom og unngå unødvendige forstyrrelser. 
 
13. Kryssing [rediger | rediger kilde] 
 
14. «Kryssing» er en aktivitet som i større eller mindre grad engasjerer de fleste 

fuglekikkere og er en fin måte å komme igang med fuglekikking på.  
15. Dette innebærer at idet man observerer en ny fugleart, setter et kryss i en fuglebok.  
16. På denne måten kan man samle arter eller kryss.  
17. En erfaren fuglekikker kan, avhengig av landet man opererer i, observere flere hundre 

arter i løpet av et liv.  
18. Det finnes spesielle klubber for de som har oppnådd et visst antall kryss.  
19. For eksempel finnes «Club 300» i Sverige, som tidligere hadde et medlemskriterium 

at man måtte ha observert 300 ulike arter i Sverige.  
20. Dette kravet er nå falt bort.  
21. I Norge fører organisasjonen FeltOrnitologene rangeringslister over de personene som 

har registrert flest fuglearter. 
 
22. Det finnes også andre varianter av kryssing enn slike «livskryss».  
23. Man kan for eksempel samle årskryss, for de artene en observerer i løpet av et år.  
24. Fylkeskryss, for de artene en har observert i et gitt fylke.  
25. Hagekryss, for de arter en har observert i sin egen hage, osv. 
 
26. Fôring [rediger | rediger kilde] 
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27. Der er lettest å observere fugler ved fôringsplasser.  
28. Spesielt om vinteren er det i Norden populært å fôre standfugler og overvintrende 

trekkfugler.  
29. Fôring av fugl kan foregå på egne fôringsplasser, i parker eller i egen hage.  
30. Mange fuglekikkere plasserer ut fôringsautomater eller fuglebrett i hagen vinterstid 

hvor fuglene lar seg villig mate og studere på nært hold. 
 
31. Fuglekasser [rediger | rediger kilde] 
32. Utdypende artikkel: Fuglekasse 
 
33. I naturen finnes en rekke fuglearter som hekker i hullrom.  
34. Hakkespetter og noen få meiser hakker ut sine egne hull, men de fleste er avhengige 

av å finne egnede reirplasser i gamle hule trær.  
35. Etterspørselen etter ledige reirhull er stort sett større enn hva som er tilgjengelig, så 

dersom en fuglekikker henger opp en fuglekasse er det store muligheter for å få fugl i 
den.  

36. Fuglekikkere liker å holde øye med de fuglekassene som er hengt opp, og å loggføre 
art, antall egg, antall levedyktige unger osv. 

 
37. Fugleturisme [rediger | rediger kilde] 
 
38. Enkelte turoperatører arrangerer spesielle turer for fuglekikkere som finner det 

attraktivt å besøke fuglerike områder, deriblant fuglefjell som på Runde eller typiske 
trekklokasjoner som Gibraltar og Bosporos.  

39. En annen populær og tradisjonsrik aktivitet i Norden er å dra på skogsfuglleik.  
40. Dette er en spesiell opplevelse på tidligvåren da orrfugl og storfugl samles på spesielle 

spillplasser. 
 
41. Utstyr [rediger | rediger kilde] 
 
42. Typisk utstyr for en fuglekikker i felt er Kikkert, eventuelt Teleskop og stativ, 

felthåndbok og notisbok.  
43. I tillegg finnes en mengde litteratur og CD-er for å øke kunnskap om arters utseende, 

levesett og lyder.  
44. Fotoapparat og videokamera har den siste tiden blitt mer og mer populært hos 

fuglekikkere. 
45. Enkelte teleskop kan benyttes som et teleobjektiv på et speilreflekskamera eller 

kompaktkamera.  
46. Teknikken, som kalles digiscoping, gir svært høy forstørrelse på bilder til en lavere 

kostnad enn om det benyttes spesielle telelinser.  
47. Ulempen er noe tapt lysfølsomhet og oppløsning. 
 
48. Se også [rediger | rediger kilde] 
 
49. Liste over viktige fugleområder i Norge 
50. Liste over norske ornitologiske bøker 
 
51. Eksterne lenker [rediger | rediger kilde] 
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52. Tveit, B. O. 2010. Guide til Norges fugleliv – de beste lokalitetene og mest 
ettertraktede artene Praktisk håndbok 

 
53. Kategorier: Friluftsliv | Hobbyer | Fugler | Ornitologi  
 
54. Bilde 1: 

 
55.  

a. Fuglekikking i Finland 
56. Bilde 2: 

 
57.  

a. En fuglekikker med et teleskop 
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Vedlegg 3c: Nummerert tekst «Strikking» 
 
 

1. Strikking 
2. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi 

 
3. Strikking, i industriell sammenheng kalt trikotasje, er en metode eller 

håndarbeidsteknikk for å lage tekstiler av garn (tråd) ved hjelp av strikkepinner.  
4. Strikkingen foregår ved at man har en rekke av garnløkker, kalt masker, på en 

strikkepinne og bruker en annen strikkepinne til å dra garnet gjennom en maske og 
derved lage en ny maske på den andre pinnen.  

5. Mange forskjellige typer garn, strikkepinner og strikketeknikker kan brukes for å 
framstille ulike strikkede strukturer som uansett teknikk består av løkker tredd 
gjennom hverandre.  

6. Strikking kan også gjøres på strikkemaskin. 
 

7. Andre dialektuttrykk for strikking er binding, bunding og spøt, spøting.  
8. En kunne fortsatt møte «spøtakjerringer» på torget i Stavanger, som solgte klesplagg 

fra egen produksjon til litt utpå 1980-tallet[trenger referanse].  
9. Profesjonelle strikkere har gjennomgått en fireårig utdannelse[trenger referanse]. 

 
10. Til tross for at strikketeknikker er kjent og tildels fortsatt i bruk over det meste av 

verden, synes det som om en i dag regner strikking for en skandinavisk sysselsetting 
og spesialitet[trenger referanse].  

11. Dette kan henge sammen med at en del spesielle strikkemønstre og -måter, som regnes 
for avanserte, trolig ble utviklet her.  

12. Selbuvottene er av norsk opprinnelse, men det er ikke åttebladsrosa (Selburose) selv 
om mange tror det. 

 
13. Innholdsfortegnelse 
 
14. Historisk utvikling [rediger | rediger kilde] 
 
15. Nålebinding er en teknikk som mest forbindes med vikingene; men forskjellen mellom 

nålebinding (som utføres med én pinne) og strikk er egentlig kun antallet pinner i 
bruk.  

16. Fra Midtøsten kjennes en type strikkede sokker fra 1900 f.Kr.  
17. Hos de spanske maurere var strikkekunsten høyt utviklet; best kjent er de mønstrede 

putetrekk fra sent i 1200-tallet, som den kastiljanske kongefamilien fikk med seg i 
graven.  

18. I tidlig middelalder var hansker til liturgisk bruk av geistlige de vanligste 
strikkeplaggene; et kirkeinventar fra år 800 inneholder 16 par hansker.  

19. Fra omkring 1390 kjennes maleriet i Buxtehude av jomfru Maria, som strikker 
babyklær til Jesusbarnet. [1] 

 

20. Fra Bahnasa i Egypt kjennes stripede, «strikkede» sokker fra perioden fra år 200 til 
500, fremstilt ved nålebinding, og med stortåen fri, så man kan ha dem på i sandaler.[2] 

21. I Norden er det eldste funnet fra Borum Eshøj, [3] der den eldre mannens ull-lue 
muligvis er strikket, men like gjerne kan være heklet eller fremstilt ved nålebinding.  
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22. I en kvinnegrav i Thüringen fra omkring år 300 fant man to strikkepinner av bein.  
23. Fra omkring år 500 kjennes strikkepinner av jern. [4] 
 
24. Strikking av klesplagg var en viktig faktor i selvbergingen.  
25. Mange steder ble ull fra egne sauer kardet, spunnet, eventuelt farget og strikket til 

gensere, jakker, vamser og lignende.  
26. Lokalt ble der gjerne utviklet mønstersærtrekk, slik som selburose, som fortsatt 

brukes[trenger referanse]. 
 
27. Tilsynelatende var det ikke stort utviklingspotensiale for nye strikketeknikker inn på 

1900-tallet.  
28. En kunne strikke duker som så heklede ut, barneplagg med alskens utsmykninger, 

sokker med hel, votter med fingerhull eller strikket i ett, jakker i finstrikk, grovstrikk, 
flerfoldige mønstre – og en hadde en felles terminologi med forkortelser, som gjorde 
det mulig å lage oppskrifter uten å skrive dem ut som bøker.  

29. En enkel strikkeoppskrift kan – med liten illustrasjon – plasseres på en A4-side brettet 
i to, mens den samme oppskriften uten forkortelser for luftmaske(lm.), rett (r), vrang 
(vr), osv pluss en del andre forklaringer på felles kjente grep, glatt ville krevd et eget 
album alene.[trenger referanse]. 

 
30. Strikking var en aktivitet som ble utøvd av begge kjønn fram til ca. 1900, da det ble en 

mer kvinnedominert syssel[trenger referanse].  
31. For at tjenestefolk på gårdene i enkelte distrikter ikke skulle gå «gjerandslause» (uten 

noe å gjøre), var de vanligvis utstyrt med en pose med garn og strikkeutstyr slik at de 
kunne gå og strikke sokker samtidig[trenger referanse]. 

 
32. Omkring 1970-tallet ble en ny metode for mønsterstrikk introdusert.  
33. Den innebar at en tvinnet sammen garn av forskjellig farge, slik at en deretter kunne 

kutte ut den første og strikke videre til en igjen skulle skifte farge.  
34. Overlappingen holdt godt nok når den ble tre – fire masker.  
35. En kunne dermed strikke inn fargede motiver «på øyemål», samtidig som en fikk et 

plagg med gode bruksegenskaper.  
36. Bøker om denne teknikken er fortsatt å få, men populariteten er avtatt[trenger referanse]. 
 
37. Et problem-område for tradisjonell mønsterstrikk i flere farger, var at de fargede 

trådene måtte «følge med» på innsiden av plagget, og ofte ble hengende i løkker som 
hengte seg opp i knapper og lignende, med mønsterendringer som synlig resultat.  

38. Teknikkene for å unngå dette var krevende, og ble vanligvis ikke brukt.  
39. Plaggene ble ofte svekket i overgang fra en farge til en annen, ved at de bare hang i 

enkle løkker, og en avslitt tråd innebar da stor rakning og mye reparasjonsarbeid. 
 
40. En øvet strikker kan strikke jevne flater, gjennombrutte mønstre, flerfargede ting, 

legge til ekstra tykkelse i plagg, legge inn og ta ut fargefelter i mønstre og tilpasse 
plaggdeler slik at de er lette å sy sammen til slutt.  

41. Alt dette var en del av tradisjonell kunnskap en vanskelig kan si når oppsto.  
42. Omkring 1970-80-årene ble strikk en del av enkelte ungdomskulturer (Hønsestrikk og 

restegarnsutnyttelse) som en del av «tilbake til naturen».  
43. Senere har en sett at plagg med folkloristiske motiver har vært introdusert på 

catwalkene i Paris av blant andre Per Spook og norske designere og produsenter som 
Oleana har solide salgstall[trenger referanse]. 



 158 

 
44. Datateknikk har medført at dagens strikkemaskiner kan levere mønstre som knapt var 

mulig å få fram før, med trådtykkelser som gjør at stoffene lar seg sammenligne med 
vevnad. 

 
45. Klær og andre strikkede produkter [rediger | rediger kilde] 
 
46. Tradisjonelt klesplagg: Gensere, vester, kofter, luer. 
47. Nyere klespagg: Skjørt, kjoler, babyklær. 
48. Tradisjonelle bruksting: Tepper; slumretepper, eggevarmere, håndduker. 
49. Kunststrikk: Pyntekapper som gardiner, duker etc. 
50. Fantasistrikk: Lekefigurer som dukker. 
 
51. Strikkeprosessen [rediger | rediger kilde] 
 
52. Før man kan begynne å strikke må man legge opp masker.  
53. Antallet masker som må legges opp, varier med hvilken strikkefasthet garnet har, 

pinnetykkelse og ønsket størrelse på produktet man vil strikke.  
54. Strikkingen foregår ved at den ene strikkepinnen blir brukt til å dra garnet gjennom en 

maske på den andre pinnen.  
55. Den nye masken lar en da gli over på den pinnen en strikker med og man fortsetter 

med dette til man har nådd enden av pinnen.  
56. Hovedsakelig er det to måter å strikke på, frem og tilbake og rundstrikk.  
57. Når det strikkes fram og tilbake, snus arbeidet når man har kommet til enden av 

pinnen og man fortsetter å strikke på den andre siden av strikketøyet.  
58. Når det strikkes rundstrikk, brukes en strikkepinne der to korte pinner er forbundet av 

en wire av plast.  
59. Rundstrikkingen er sømløs og resulterer i en tube der radene ligger over hverandre 

som i en spiral.  
60. Arbeidet avsluttes ved at det felles av og forskjellige strikkede deler eventuelt 

monteres sammen, som for eksempel ermer og bol. 
 
61. Strikkefasthet [rediger | rediger kilde] 
 
62. Strikkefastheten er antall masker og rader som må til for å få en lapp som måler 10x10 

centimeter.  
63. Strikkefastheten er som regel oppgitt på garnbanderolen.  
64. Hvis det for eksempel står 26 masker x 30 rader med pinne nummer 3, vil det si at 

man må ha 26 masker i bredden og 30 rader i (glattstrikk) i høyden på pinne nummer 
3 for å få 10x10 centimeter.  

65. Fordelen med strikkefasthet, er at det blir enklere å overholde spesifikke mål både hvis 
man følger en strikkeoppskrift eller om man lager oppskrifter eller setter sammen 
strikkemønstre selv.  

66. Når man skal begynne på et nytt arbeid er det derfor en fordel å sjekke strikkefasheten 
først, ved å lage en prøve.  

67. Hvis prøven blir større (eller mindre) enn beregnet, kan man rette det opp ved å gå ned 
(eller opp) med en eller flere pinnetykkelser. 

 
68. Verktøy [rediger | rediger kilde] 
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69. Strikkepinner [rediger | rediger kilde] 
 
70. Pinner blir produsert i mange forskjellige materialer, men de vanligste er metall, plast, 

tre og bambus.  
71. Pinnene kommer i forskjellig tykkelser, målt i millimeter og de kan være alt fra 1.5 

millimeter til opptil flere centimeter tykke.  
72. Det vanligste er imidlertid mellom 2 og 10 millimeter.  
73. Dette innvirker også på strikkefastheten og hver garntype har som regel oppgitt et 

anbefalt pinnenummer. 
 
74. Når strikketøyet snues, eller en har fullført en runde på rundpinne, har en gjort ferdig 

en omgang. 
 
75. Strikkepinnene fyller tre funksjoner 
76. De maskene det skal strikkes med må holdes fast på en pinne slik at de ikke faller av.  
77. Hvis man mister masker, vil dette føre til at arbeidet kan begynne å rakne, eller at hull 

kan oppstå. 
78. Pinnene brukes til å strikke videre med de (aktive) maskene som man har lagret på den 

ene pinnen. 
79. Strikketøyet må tilføres nytt garn for at man skal kunne danne nye masker slik at 

arbeidet vokser.  
80. Dette skjer ved at man strikker maskene over på en annen pinne (vanligvis av samme 

tykkelse), slik at man får en ny rad med (aktive) masker. 
 
81. Rette pinner [rediger | rediger kilde] 
 
82. Når man strikker med to rette pinner, strikkes det fram og tilbake, det vil si at 

strikketøyet snus i enden av hver omgang.  
83. Rettpinner er to glatte strikkepinner med en stopper i hver ende slik at maskene ikke 

glir av.  
84. Det er imidlertid vanlig å bruke strømpepinner(se under) til de samme formålene.  
85. Rette pinner er vanligvis mellom 25 og 40 centimeter lange. 
 
86. Flettepinne [rediger | rediger kilde] 
 
87. Flettepinnen er en kort pinne med en knekk eller liten bue på midten.  
88. Den blir benyttet i strikkemønstre der dekoren dannes av forskjellige masker og 

teknikker i stedet for forskjellige farger.  
89. Dette gjelder for eksempel de mange forskjellige typene av fletter som benyttes i 

Aranmønstre.  
90. Flettepinnen brukes til å holde masker til side, mens andre strikkes.  
91. For å lage en enkel flette kan du for eksempel sette maske 1, 2 og 3 på flettepinnen og 

la den henge foran arbeidet uten å strikke dem, strikke maske 4, 5 og 6, før du strikker 
maske 1, 2 og 3.  

92. Med denne teknikken dannes det en forskyvning av masker i strikketøyet som er svært 
dekorativ når det gjentas med jevne mellomrom. 

 
93. Rundpinner [rediger | rediger kilde] 
 
94. Rundpinner brukes til å strikke rundt og danner en sømløs tube.  
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95. Når man skal strikke rundt legges det opp masker på en pinne på samme måte som når 
du strikker fram og tilbake, men i stedet for å snu strikketøyet og begynne på neste 
rad, strikkes raden sammen ved hjelp av rundpinnen slik at oppleggskanten danner en 
sirkel.  

96. Dette gjør at alle radene legger seg oppå hverandre, som en spiral.  
97. Rundpinner er to korte pinner som er forbundet med en wire, som regel av plast eller 

gummi.  
98. Det er lengden på wiren som avgjør hvor stor tube du kan strikke.  
99. Lengden på rundpinner varierer som regel mellom 40 og 80 centimeter.  

100. Hvis wiren er kortere enn 40 centimeter, vil det etter hvert bli vanskelig å håndtere 
pinnene.  

101. Til strikkearbeider som er mindre enn dette, bruker man derfor som regel 
strømpepinner. 

 
102. Strømpepinner [rediger | rediger kilde] 
 
103. Strømpepinner er sett på fem rette pinner som vanligvis er mellom 15 og 20 

centimeter lange.  
104. I motsetning til vanlige rettpinner er strømpepinnene svakt spisset i begge ender.  
105. Når en strikker, er fire av de fem pinnene i bruk i strikketøyet (som om de utgjør en 

rundpinne) mens den femte brukes til å strikke med.  
106. Strømpepinner brukes som regel til å strikke mindre arbeider som for eksempel ermer, 

ullsokker, votter og barnetøy. 
 
107. Garn [rediger | rediger kilde] 
 
108. Garn kommer i utallige varianter og tilbyr et vell av muligheter.  
109. De aller fleste garn for strikking kommer i nøster.  
110. Hvert nøste blir solgt med et merke – en garnbanderol – som opplyser om 

fiberinnhold, vekt, hvor mange meter garn nøstet inneholder, strikkefasthet og 
vaskeinstrukser.  

111. Dessuten står der et todelt fargenummer, der første del er selve fargen, mens 
sluttsifrene markerer innfargingspartiet.  

112. Spesielt for naturstoffer, vil en kunne oppleve at to garnpartier, med nøyaktig samme 
råstoffvekt innfarget i samme veskemengde og fargestoff i samme kjele, og forøvrig 
behandlet likt, får nyanseforskjeller.  

113. Slike blir lett synlige som overganger på større strikkeplagg.  
114. Strikkere har derfor gjerne en avtale med butikken om å ha reservert litt ekstra garn i 

tilfelle behov. 
 
115. Garntyper [rediger | rediger kilde] 
 
116. Hovedsakelig deles strikkegarn inn i tre grupper: Garn fra dyr, garn fra planter og 

syntetisk garn.  
117. Vi får garn fra mange forskjellige dyr, som for eksempel sau, geit (geiteragg til 

sokker, og myk kasjmir-ull fra angorageiter), kanin (angora), hund, kamel, lama, 
alpakka, yak og qiviut-garn fra moskus.  

118. Alle disse dyrenes pels har lange fibre som egner seg for spinning til ullgarn. 
 
119. Noen plantefibre som brukes til garn er lin, hamp, bomull, bambus, jute og fibre fra 
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bananblader og soya.  
120. Vi bruker også fibre fra cellulose som kommer fra trær til å lage blant annet viskose.  
121. Syntetisk garn blir laget på fabrikker, ofte av plaststoffer.  
122. Av disse får vi garn som er laget av blant annet polyester og akryl. 
 
123. Strikketeknikker og strikkemønstre [rediger | rediger kilde] 
 
124. Før man begynner på et strikkeprosjekt må man ha en oppskrift.  
125. Oppskriften hvorteller følgende: 
 
126. Hvordan legge opp masker 
127. Hvor mange masker skal legges opp 
128. Strikkefasthet 
129. Rette masker eller vrange masker 
130. Hvor mange omganger skal man gjenta mønsteret 
131. Hvordan lese diagrammer 
132. Hvordan avslutte, og eventuelt montere plaget 
133. Grunnleggende strikketeknikker viser hvordan man gjør dette, og ikke minst hvordan 

man leser strikkeoppskrifter. 
134. Noen viktige elementer man bør tenke på før man begynner å strikke er: 
 
135. Oppleggsmasker eller oppleggsmetoder 
136. Øke masker eller minske masker 
137. Avfelling 
138. Rett eller vrang 
139. Glattstrikk på rettsiden 
140. Glattstrikk på vrangsiden 
141. Perlestrikk 
142. Rillestrikk 
 
143. Annichen Sibbern Bøhn samlet norske strikkemønstre og ga i 1928 ut boken Norske 

strikkemønstre. 
 
144. Se også [rediger | rediger kilde] 
 
145. Amigurumi 
146. Trikotasje 
147. Topplue 
148. Lusekofte 
149. Norsk Trikotasjemuseum 
 
150. Referanser[rediger | rediger kilde] 
151. ^ XXXX 
152. ^ http://collections.vam.ac.uk/item/O128874/sock-unknown/ 
153. ^ http://www.fortidsmindeguide.dk/Borum-Eshoej.br009.0.html 
154. ^ http://www.deutsches-strumpfmuseum.de/technik/01handgestrickt/handstrick.htm 
 
155. Eksterne lenker[rediger | rediger kilde] 
156. Utdanning.no sin yrkesbeskrivelse av garnframstiller 
157. Hekle- og strikkeoppskrifter 
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158. Om gamle strikkeplagg i Andemor Sundbøs Kvarsdagsstrikk fra 1994 (avfotografert 
bok fra Nasjonalbibliotekets arkiv) 

159. Strikking skaper psykopater og uro i hjemmet ifølge forskere eavisa.com, besøkt 28. 
april 2016 

 
160. Kategorier: Håndverk | Husflid | Brukskunst | Tekstilfag 
 
161. Bilde 1: 

162.  
a. En dame strikker.  
b. Maleri av Anders Zorn. 

 
163. Bilde 2: 

164. Selburose 
 
165. Bilde 3: 
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166. Skjematisk framstilling av løkkene i strikketøy 
 
167. Bilde 4:  

 
168. Strikket lue, garn og strikkepinner 
 
169. Bilde 5:  

 
170. Altertavle i Buxtehude av jomfru Maria, ca 1390. 
 
171. Bilde 6:  
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172. Masker - rett og vrang. 
 
173. Bilde 7:  

 
174. Gensere med mønster i mange farger fra Fair Isle, Storbritannia 
 
175. Bilde 8:  

 
176. Strikket lekefigur 
 
177. Bilde 9:  
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178. Prøve på strikkefasthet 
 
179. Bilde 10:  

 
180. Stikkepinner 
 
181. Bilde 11:  

 
182. Garnnøster 
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Vedlegg 3d: Nummerert tekst «Scrapbooking» 
 
 

1. Scrapbooking 
2. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi 

 
3. Scrapbooking er en hobby som går ut på å lage fotoalbum eller utklippsbøker hvor 

man pynter og designer hver enkelt side selv.  
4. Ved hjelp av kartong, mønsterpapir, bokstaver og pynt av ulike slag bygger man opp 

en side – en layout (LO) – som regel med fotografier i fokus.  
5. Det er vanlig at siden designes ut fra temaet eller fargene i fotografiene. 

 
6. Scrapbooking er en hobby som har økt betraktelig de siste årene i Norge.[trenger referanse]  
7. USA er markedsledende når det gjelder produkter og trender – og derfor er 

terminologien basert på engelske ord og uttrykk.  
8. Papirformatene er ofte oppgitt med amerikanske mål. 

 
9. For de ivrigste utøverne er hobbyen nærmest en livsstil.  

10. Det er mange som bruker internett flittig til å holde seg oppdatert om hva som rører 
seg i miljøet, både i Norge og internasjonalt.  

11. Det finnes utallige nettsteder for dette formålet; forum, nettbutikker, produsenters 
hjemmesider og mange blogger med utfordringer og konkurranser. 

 
12. Innholdsfortegnelse 
 
13. Materialer [rediger | rediger kilde] 
 
14. Moderne scrapbooking gjøres i hovedsak med firkantede papirsider i med sidestørrelse 

på 12 inch (30 cm) eller i brevstørrelse (US Letter 8,5 x 11 inch eller A4 210 x 297 
mm).  

15. I senere tid har mindre fotoalbum blitt populært.  
16. De mest vanlige formatene er kvadrater sider på 6, 7 eller 8-inch (15, 17,5 eller 20 

cm).  
17. Det er viktig for mange scrappere å beskytte sidene (layoutene) med klare 

plastlommer. 
 
18. Basisprodukter er, foruten kartong og mønsterpapir, papirkutter, syrefritt lim/tape og 

saks.  
19. I tillegg finnes det et utall av annet verktøy som utstansere, sjablonger, stempler, «eye-

lets» og maskiner for die-cut.  
20. Det brukes også mye variert tilbehør for å pynte på scrapbook-siden; klistremerker, 

«rub-ons», splittbinders i ulike farger/fasonger, chipboard (figurer og bokstaver i tykk 
kartong), blonder, tynn ståltråd, stoff, perler og bånd.  

21. Bruk av die-cut-maskin har også økt i popularitet; i senere år har elektroniske die-
cutting-maskiner (likner en plotter med skjærekniv) kommet på markedet (for 
eksempel Cricut og Silhouette), hvilket gjør at man kan bruke PC'en til å lage alle 
mulige slags figurer og bokstaver/fonter ved bruk av gratis tredjeparts software.  

22. Scrapbookere bruker også utklipp fra magasiner og ukeblader for å dekorere 
scrapbook-sidene. 
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23. Produktene som benyttes er spesiallaget for formålet, fordi det er viktig at disse ikke 
inneholder lignin eller syre som på sikt kan skade fotografiene.  

24. Det er viktig at albumene holder seg pene langt inn i fremtiden, og at alle produktene 
derfor er av arkivkvalitet.  

25. Produktene handles gjerne i spesialbutikker, i velassorterte hobbybutikker eller 
fotobutikker. 

 
26. En internasjonal standard, ISO 18902, gir spesifikke retningslinjer for material som er 

sikkert/velegnet for scrapbooking, gjennom dens krav for album, rammer og 
lagringsmaterialer.  

27. ISO 18902 inneholder krav for fotosikkerhet og en spesifikk «pH-range» for syrefrie 
materialer.  

28. ISO 18902 forbyr bruk av skadelige materialer, inkludert polyvinylklorid (PVC) og 
cellulosenitrat. 

 
29. Alterned projects [rediger | rediger kilde] 
 
30. Det er også blitt vanlig å dekorere andre objekter enn albumsider, og dette kalles 

altered projects.  
31. Det kan være dekorering av bokser, esker, rammer, vinbokser, lerreter, påskeegg og 

annet.  
32. Det er bare fantasien som setter grenser.  
33. Det er også mange som benytter stempelteknikker av ulike slag i sine arbeider.  
34. En annen kjent teknikk er decoupage. 
 
35. Digital scrapbooking [rediger | rediger kilde] 
 
36. Scarapbooking ved bruk av digitale hjelpemidler ser ikke ut til å ha tatt av i Norge, til 

tross for alle fordelene det byr på; større variasjon i materialvalg, mer miljøvennlig, 
kostnadsbesparende, mulighet til enkelt å dele ferdige prosjekter/sider på internett, og 
bruk av bilderedigeringsprogram for å eksperimentere og manipulere sidene på ulike 
måter uten å måtte gjøre varige endringer.  

37. En tradisjonell scrapbook-layout kan benytte et papir hvor man river på kantene.  
38. Et fysisk papir kan bli revet i kun en gang og har ikke mulighet for å bli gjenopprettet, 

mens et «digitalt papir» enkelt kan bli «revet» og gjenopprettet.  
39. Dette gjør at man kan prøve ut mange visuelle løsninger uten å ødelegge noe av 

materialet. 
 
40. Digital scrapbooking har avansert dithen at digitale scrapbook-LO'er kan bli laget kun 

ved bruk av online internett-basert programvare.  
41. Brukerne laster opp bilder, lager en digital scrapbook-LO ved bruk av en nettside og 

digital scrapbook-grafikk.  
42. LO'en kan deretter lastes ned som en lavoppløst jpeg-fil for deling på internett, eller 

lastes ned som en høyoppløst jpeg-fil for utskrift. 
 
43. Se også [rediger | rediger kilde] 
 
44. Collage 
45. Glansbilder 
46. Klistremerker 
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47. Dekor 
48. Decoupage 
49. Postkort 
50. Minnebok 
 
51. Eksterne lenker [rediger | rediger kilde] 
 
52. (en) Kategori:Scrapbooking – bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons 
 
53. Kategorier: Hobbyer | Engelske ord og uttrykk 
 
54. Bilde 1: 

55.  
a. Scrapbooking er å dekorere fotoalbum med bilder og utklipp.  
b. Bildet viser et utsnitt fra en moderne scrapbook. 

56. Bilde 2: 

57.  

 
a. Scarpbooking som kommersiell hobby er forholdsvis nytt, men det har lenge 

har vært vanlig å pynte personlige album.  
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b. Denne albumsida viser kart over slaget ved Chantilly under den nord-
amerikanske borgerkrigen 1. september 1862. 
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Vedlegg 3e: Nummerert tekst «Søppeldykking» 
 
 

1. Søppeldykking 
2. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi 

 
3. Søppeldykking,[trenger referanse] kontainerdykking[trenger referanse] eller dumpster diving er 

en betegnelse på når vedkommende velger å lete i kontainere for å finne brukbare ting 
som har blitt kastet av butikkene. 

4. Det kan være fra mat, klær, elektronikk, møbler og andre varer. 
5. Noen velger denne livsstilen for å spare penger,[trenger referanse] men andre gjør det på 

grunn av politiske årsaker.[trenger referanse] 
 

6. I Norge blir det kastet mer enn 300 000 tonn mat årlig, noe som som blir ansett[av hvem?] 
som lite miljøvennlig. 

7. Det utgjør en fjerdedel av alt Norge produserer og importerer.[1] 
8. Siden flere tonn mat blir kastet, har søppeldykkere godt utvalg å velge i. 
9. Mange[hvem?] synes det er synd at masse mat blir kastet og velger denne livsstilen som 

protest mot kasting av mat. 
10. Livsstilen er særlig brukt blant miljøaktivister. 
11. Mat som har utgått på dato pleier å bli kastet av butikkene. 
12. Årlig kaster dagligvarehandelen 68 000 tonn, industrien 60 000 tonn og forbrukere 

231 000 tonn mat.[2] 
 
13. Motstand [rediger | rediger kilde] 
 
14. Søppeldykking har både møtt på støtte og motstand.  
15. Enkelte folk[hvem?] er skeptisk til søppeldykking. 
16. Argumentene som ofte blir brukt i diskusjonen i mot det er at en kan risikere å bli syk 

av å spise mat fra søppelet.[trenger referanse] 
17. Noen butikker låser kontainere og prøver å gjøre dem så utilgjengelig som mulig, slik 

at søppeldykkere ikke kan få adgang til dem. 
18. Det er en uenighet om søppeldykking bør fortsettes eller ikke.[trenger referanse] 
 
19. Referanser [rediger | rediger kilde] 
 
20. ^ Alexander Winger (2012). «Astrid finner middagen i søpla». Nettavisen. Besøkt 18. 

april 2016. 
21. ^ Tronstad, Mai Linn. «Bli med på matjakt - Kristiansand Avis». 

www.kristiansandavis.no. Besøkt 18. april 2016. 
 
22. Eksterne lenker [rediger | rediger kilde] 
 
23. «Blir hyllet for å spise søppel» Nettavisen. Besøkt 18. april 2016. 
24. «Finner indrefilet i søpla» NRK. Besøkt 18. april 2016. 
25. «Spiser maten andre kaster» Bergens Tidene. Besøkt 18. april 2016. 

 
26. Kategorier: Avfall | Hobbyer | Beskjeftigelser | Fattigdom 
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Vedlegg 3f: Nummerert tekst «Cosplay» 
 
 

1. Cosplay 
2. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi 

 
3. Cosplay er en utkledningslek, hobby, subkultur og performancekunst der en person, 

oftest ungdom eller ung voksen, men stadig mer populært for voksne, kler seg ut med 
kostymer og annet utstyr for å likne en bestemt rollefigur fra særlig japansk 
populærkultur.  

4. Betegnelsen «cosplay» er en sammentrekning av de engelske ordene costume, «drakt» 
og roleplay, «lek, spill, rollespill eller skuespill». 

 
5. Innholdsfortegnelse 

 
6. Rollefigurer, kostymer og bruk [rediger | rediger kilde] 

 
7. Fantasikarakterene som cosplay-utøverne skal etterlikne, kan være hentet fra 

animefilmer, mangaserier, videospill, fantasyfilmer, hentai, J-pop og superhelter i 
tokusatsuserier og -filmer, men også fra vestlige tegneserier, 
sciencefictionserier,eventyrfilmer og spill.  

8. Andre kler seg ut som roboter, monstre, fabeldyr, overnaturlige vesener og 
antropomorfe dyr og gjenstander. 

 
9. Kigurumi er skikkelser, gjerne tegnede dyr eller maskoter, med hel hode- eller 

ansiktsmaske. 
10. En variant av disse er animegao, kostymer med ansiktmasker av anime- og 

mangakarakterer som forestiller mennesker.  
11. Fursuit er pelskledte dyrekostymer for furrytilhengere. 
 
12. Enkelte cosplay-kostymer spiller på seksuell fetisjisme og leker med karikerte 

kjønnsroller, for eksempel i «seksualiserte» stuepike-kostymer, skolepikeuniformer og 
lolitamote. 

 
13. Cosplayere er typisk nerdete tilhengere av populære TV-serier og annet som viser seg 

fram i forseggjorte drakter på samlingsteder i visse storbyer, på fester eller under 
offentlige arrangementer.  

14. Tilstelningene kan være datamesser eller samlinger og konferanser knyttet til 
tegneserier, animasjonsfilm og liknende populær- og barnekultur.  

15. Kostymer, draktelementer, masker og utstyr kjøpes ferdig eller sys og lages selv. 
 
16. Cosplay kan sammenliknes med flere ungdommelige motefenomener og subkulturer 

med røtter i populærkultur og Japan, for eksempel laiv-deltakere, gothere og emo-
ungdommer, men draktene er ofte mer gjennomført og knyttet til etablerte figurer. 

 
17. Cosplay-samlinger [rediger | rediger kilde] 
 
18. På anime-samlinger (anime coventions) blir det ofte holdt cosplay-konkurranser for 

cosplayere, det vil si personer som kler seg ut.  
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19. World Cosplay Summit er en internasjonal samling for cosplay-deltakere som har blitt 
holdt i Nagoya i Japan hvert år siden 2005.  

20. De mest kjente anime-samlingene i Norge er Desucon,Torucon, og Banzaicon. 
 
21. Cosplay-samlinger i Norge har fått en kraftig oppsving, og det er nærmest inflasjon i 

samlinger, eller conventions, som blir holdt landet rundt.  
22. I 2014 var det 10+ større samlinger fordelt på hele landet. 
 
23. Oversikt over større norske samlinger [rediger | rediger kilde] 
 
24. Desucon - herunder Desucon, og Desucon Fantasy, som holdes henholdsvis siste 

helgen i juni, og på våren i Oslo eller Lillestrøm. 
25. Torucon - som også har mindre samlinger rundt Halloween og jul, i Trondheim. 
26. Banzaicon - stasjonert i Larvik. 
27. Metrocon - stasjonert i Stavanger. 
 
28. Se også [rediger | rediger kilde] 
 
29. Kostyme, utkledningsdrakt på film, teater og annet 
30. Karneval og kostymeball, feriring og festligheter der deltakerne kler seg i mer eller 

mindre frie, fantasifulle kostymer 
31. Reenactment, rollespill med historisk korrekt utstyr 
32. Laiv, «levende rollespill» 
33. Fursuit, dyrekostymer med pels knyttet til furry-kulturen 
 
34. Eksterne lenker [rediger | rediger kilde] 
 
35. (en) Kategori:Cosplay – bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons 
36. (en) Cosplay – galleri av bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons 
37. Cosplay.no 
38. Animanga – «Historien om Cosplay» 
39. Bitoman – Fransk serie hvor skuespillerne kler seg ut i cosplay 
40. Aftenposten – «Til Japan med kjærlighet», besøkt 24. mars 2010 
41. Suchinuhimu 
42. CosplayNorway - Cosplay i norske medier 
43. Cosplay ved Holtekilen Folkehøgskole i Oslo 
 
44. Kategorier: Anime | Manga | Lek | Hobbyer | Subkulturer | Mote 
 
45. Bilde 1: 
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46.  
a. Jingūbashi-brua i Tokyo er en kjent samlingsplass for cosplay-utøvere.  
b. Brua går over Yamanotelinja sør for Harajukustasjonen ved inngangen till 

Meiji-tempelet. 
47. Bilde 2: 

 
48.  

a. Cosplayere under Convention de l'animation de l'EPITA i 2009.  
b. Ungdommene er utkledt som rollefigurer fra videospillet Legend of Zelda og 

mangaserien InuYasha. 
49. Bilde 3: 

 
50.  

a. En parade av entusiaster utkledt i Stormtrooper-uniformer, en soldatdrakt kjent 
fra George Lucas' Star Wars-filmer, under Dragon*Con 2008 

51. Bilde 4: 

 
52.  

a. Ungdommer i fursuits utkledt som Pokémon-figurene Umbreon and Lucario 
og ungjente i stuepike-kostyme under Tekkoshocon 2010. 

 


