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Sub-corpus topic modeling og diskursanalyse 
Gruvearbeid, tråling eller kokekunst?
Av H E I DI  K A R L S E N

Innledning
Denne artikkelen argumenterer for at digital metode, nærmere bestemt sub-corpus 
topic modeling (STM), er velegnet for å få fatt på data som kan anvendes til diskur-
sanalyse. STM er en metode som kan brukes til å studere utbredelsen av intellektuelle 
strømninger. Ut fra temaer modellert fra én eller flere tekster i et sub-corpus, søker man 
etter forekomster av de samme temaene i et større korpus. Et mye brukt begrep når vi 
snakker om hva vi gjør i digital humaniora-prosjekter er data-mining. For å utnytte de 
digitale ressursene behøver vi data-mining techniques eller datautvinningsteknikker. Et 
grunnleggende spørsmål som da melder seg, er hva som ligger i en slik mining-prak-
sis. Litteraturviter Emily Apter setter kritisk søkelys på mining-begrepet i humaniora 
i sitt essay «Overburden».1 Hun mener mining-metaforen antyder et syn på kunn-
skap som noe som må «graves frem», og at data-mining dermed neglisjerer eller ska-
der forskningsobjektenes overflate. Hun kontrasterer et slikt kunnskapssyn med den 
«overflatelesning» (surface reading) hun mener Michel Foucault tar til orde for i L’ar-
chéologie du savoir.2 Jeg hevder imidlertid at STM er en metode med potensial for sær-
lig ivaretakelse av overflaten. I mitt arbeid med å identifisere kjønnsdiskursen i Norge 
mellom cirka 1830 og 1880 har jeg brukt STM til å fange passasjer i tekster i Bokhylla 
publisert i denne perioden. Bokhylla er navnet på det norske Nasjonalbibliotekets di-
gitaliseringsprosjekt og database.3 Med eksempler fra dette arbeidet diskuterer artik-
kelen hvordan STM kan brukes til diskursanalyse og i videre forstand hvilket syn på 
kunnskap som ligger til grunn for denne måten å arbeide på.

Første del av artikkelen drøfter Apters analyse av kunnskapssynet til grunn for da-
ta-mining og argumenterer for at STM ikke faller inn under Apters kritikk, men sna-
rere i særlig grad muliggjør overflatelesning. I den inngående beskrivelsen av STM i 
del to, viser jeg hvordan jeg tilpasser metoden for datafangst til diskursanalyse. Til slutt 
presenterer jeg enkelte STM-resultater som data til en analyse av kjønnsdiskursen i 
Norge i perioden 1830–1880.
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Epistemologiske og etiske perspektiver på digital humaniora
Massive digitale korpus som Google Books og Hathi Trust gir nye muligheter for hu-
manistisk forskning, men digital humaniora møter også kritikk. Det er betimelig å 
stille spørsmål om hva slags kunnskap vi kan generere innen humaniora ved hjelp av 
kvantitative metoder, om verdien av denne kunnskapen og hvilke eventuelle kostnader 
som følger med den posisjonen digital metode har innen humaniora i dag. En av dem 
som berører nettopp dette siste punktet, er Emely Apter i «Overburden». Hun hev-
der at data-mining har blitt epistemet for vår epoke. Apter analyserer statusen data-mi-
ning har fått i humaniora i dag, og påpeker at mining (gruvedrift/utvinning av mine-
raler) har blitt en metafor for kunnskapserverving uten at man i tilstrekkelig grad har 
undersøkt hva dette innebærer. I dag innebærer mining (data-mining) en slags usynlig 
oversettelse, «a translation on the surface of language; hiding, as it were, in plain sight, 
yet curiously unremarked as such».4 Denne oversettelsen har å gjøre med glidninger 
mellom konseptuelle og materielle assosiasjoner i språket knyttet til mining, noe hun 
hevder viser seg i uttrykk som «data er den nye oljen». Ifølge Apter omtaler vi det vi 
holder på med i et mining-språk, uten å analysere og problematisere dette begrepsap-
paratet. Hun mener det derfor tyder på at vi bevisst eller ubevisst opererer med et pre-
miss om data som en ressurs med et underjordisk og skjult aspekt, som må utvinnes og 
raffineres som olje. Apters kritikk er med på å synliggjøre behovet for meta-metodo-
logiske analyser innen digital humaniora, noe denne artikkelen bidrar til. Mens Apter 
setter data-mining opp mot overflatelesning, skal jeg imidlertid vise at STM er en me-
tode som kan tjene diskursanalysen, med data nettopp fra «overflaten».

Det er ikke uten grunn at Apter har kalt essayet «Overburden». Ordet betegner 
materien som fjernes for å få tilgang på ressursene i gruver o.l., og Apter fokuserer på de 
skadevirkningene dette kan få for miljøet. Man kan så spørre hva den overførte ekviva-
lenten til overburden kunne være når vi snakker om kunnskap og data. Hvis vi forhol-
der oss til kunnskap som noe som må utvinnes, som mineraler og fossile ressurser, hva 
er det ved vår virksomhet som er ødeleggende for miljøet vårt, for mangfoldet av feno-
mener som utgjør objekter for humanistisk forskning? Finnes det en parallell mellom 
gruvedrift og tilnærmingen til kunnskap innen digital humaniora-forskning? Apter re-
fererer også inngående til Foucaults arkeologiske tilnærming til kunnskap, og fremhe-
ver hvordan han tar til orde for overflate-lesning, ikke for en tilnærming som hviler på 
antakelsen om mening som noe skjult, i dybden. Hun tar ham delvis til inntekt for den 
kritikken hun retter mot det hun forstår som en fortolkende holdning innbakt i digi-
tal humaniora-prosjekter, der vi mister av syne overflaten i vår higen etter en dypere 
mening. I L’archéologie du savoir understreker Foucault at hans arkeologiske metode 
handler om overflatelesning og ikke en lesning der han er på søken etter noe skjult:
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Archeology tries to define not the thoughts, representations, images, themes, preoccupa-
tions that are concealed or revealed in discourses; but those discourses themselves, those 
discourses as practices obeying certain rules. It does not treat discourse as document, as a 
sign of something else, as an element that ought to be transparent, but whose unfortunate 
opacity must often be pierced if one is to reach at last the depth of the essential in the 
place in which it is held in reserve; it is concerned with discourse in its own volume, as 
a monument. It is not an interpretive discipline: it does not seek another, better-hidden 
discourse. It refuses to be «allegorical».5

Diskursen er altså ifølge Foucault ikke noe vi sporer bakenfor utsagnene. Produktet 
diskursanalysen munner ut i, handler ikke om å avdekke en underliggende mening. 
Apter finner en spesiell form for oversettelse hos Foucault:

the translation of «object-discourses» into modes of spatial articulations located out-
side axiomatic deductions, rational orders, «systematicities» and «chronological suc-
cessions», which is to say, within, as Foucault puts it, an «enunciative homogeneity that 
has its own temporal articulations.»6

Oversettelse handler altså om å overføre «diskursobjektene» (eller utsigelsene, et be-
grep jeg kommer tilbake til) fra tidligere hierarkiseringer og ordner – og til et utsigel-
sesnivå i tråd med deres egne «temporære artikulasjoner». Vi har å gjøre med to for-
skjellige kunnskapssyn slik Apter ser det: Foucaults fremgangsmåte, der man tar av-
stand fra en allegorisk tilnærming og heller forholder seg til det som er på overflaten, 
slik det trer frem, frigjort fra våre hierarkiseringer – og det hun mener har blitt vår tids 
episteme, nemlig data-mining, forstått som det å «drille seg nedover» i teksten etter 
en «edlere» mening, og dermed også å gjøre seg skyldig i en dårlig forvaltning av det 
som er på overflaten. Her må det legges til at Apter ikke tar avstand fra all bruk av digi-
tal metode i humanistisk forskning. Poenget hennes er snarere å sette søkelyset på svak-
heter, ikke minst det hun mener er fraværet av en kritisk gjennomgang og et bevisst for-
hold til de materialistiske metaforene som er i bruk, og da spesielt forholdet mellom 
mining-språket og industrier som olje-, gass- og mineralutvinning.7

Apter har utvilsomt et godt poeng i at det er nyttig å undersøke metaforene i bruk 
i det metodologiske landskapet man arbeider. En gruppe metaforer som er mye brukt 
i forbindelse med STM, ikke minst i Peter Leonard og Timothy Tangherlinis pioner-
artikkel om Sub-corpus topic modeling, har å gjøre med hav («the sea of the great un-
read») og tråling («trawling/trawler»).8 Mye kan sies om tråleren, dens historie, be-
tydning for moderne økonomi og miljøet, og havet har konnotasjoner som kraft, mys-
tikk og mye mer. Man kan så stille spørsmål ved betydningen av metaforer som tråling 
og fisking i havet av det store ukjente for hvordan vi som forskere forstår verden og vår 
praksis innen humaniora. Når trawling the sea of the great unread er brukt som metafor 
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for STM, står tråleren (eller agnet) for temaene (topics), havet står for det totale data-
settet (målkorpuset) og det foreligger en idé om at fisken (eller det man får i nettet el-
ler på kroken) står for tekster eller avsnitt i tekster som blir en del av våre resultater. 
Dokumentene i målkorpuset har blitt digitalisert hinsides kriterier som kanonisering 
og genre. Det er med andre ord i prinsippet ikke noen differensierende kategorier tek-
stene er plassert i, ingen kriterier for å diskriminere det som utsies i korpusets doku-
menter. De er snarere frigjort fra de inndelinger og kategorier ettertiden måtte ha plas-
sert dem i. Passasjer fanges dermed potensielt i tekster «beyond axiomatic deductions, 
rational orders, ‘systematicities’ and ‘chronological successions’ » innenfor en «enun-
ciative homogeneity that has its own temporal articulations».9 Slik kan jeg oppdage 
tekster og forbindelser mellom måter å snakke på, som kanskje tidligere systematise-
ringer ikke har gjort det mulig å se.

Fra et slikt perspektiv blir ofte det som allerede er kjent for oss i form av «vedtatte 
sannheter» og fagtradisjoner til en slags overburden og noe som skjuler nye innsikter. 
Denne måten å jobbe på muliggjør at mindre kjente stemmer kan komme til orde, at 
det som har vært marginalisert og ikke mulig for oss å fange opp, får tre frem for oss. 
Den kunnskapsmodellen som ligger til grunn for denne måten å jobbe på, er dermed 
ikke den type mining figure som Apter mener data-mining (som episteme) hviler på. 
Det er snarere en mining figure, eller kanskje bedre, fishing figure, som ligner mer på 
den vi finner hos Foucault.

Sub-corpus topic modeling – Fjernlesning og nærlesning
I sin artikkel om STM beskriver Leonard og Tangherlini et av metodens fortrinn på 
følgende måte: «[STM] increases ability to discuss aspects of influence and intelle-
ctual movements» (725). De presenterer flere eksperimenter med STM, blant an-
net det de har kalt «Missing Authors of the Modern Breakthrough». De modellerte 
temaer ut fra verk av kanoniske danske moderne gjennombrudds-forfattere, og fikk 
en rekke resultater som indikerte at flere kvinnelige danske forfattere i perioden også 
kunne regnes som moderne gjennombrudds-forfattere. Litteraturviteren Pil Dahlrup 
hadde med kvalitativ metode kommet frem til denne konklusjonen i sitt doktorgrads-
arbeid, og Leonard og Tangherlini underbygde funnet ytterligere med sitt STM-ek-
speriment. I deres målkorpus inngikk verkene Dahlrup hadde løftet frem i sitt arbeid, 
og blant de mange tekstene i korpuset, fikk Leonard og Tangherlini fangst i betydelig 
grad i nettopp de samme tekstene. Ettersom Leonard og Tangherlini har demonstrert 
at STM kan gi verdifulle funn for å identifisere intellektuelle strømningers utbredelse 
hinsides kanoniseringsprosesser, var metoden også verdt å forsøke for å identifisere dis-
kurs. I identifikasjonen av diskurs er jeg ute etter å spore måter å snakke på, og hvor-
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dan dette utgjør en del av sosiale praksiser, kunnskap og maktrelasjoner. Fremgangsmå-
ten min for å utføre diskursanalyse bygger på Foucaults metodologi slik han beskriver 
denne i L’archéologie du savoir. Foucault definerer her objektet for diskursanalyse som 
utsagn (énoncés).10 Han trekker videre opp et skille mellom utsagn (énoncés) og utsigel-
ser (énonciations).11 Når jeg refererer til «måter å snakke om kjønn og kvinner på», lo-
kalisert i dokumenter i Bokhylla, har jeg i tankene de mange konkrete utsigelsene. I Fou-
caults analyse er utsigelser i denne forstand unike realiseringer av utsagn, mens utsagn-
ene determinerer hva som kan utsies.12

Som Leonard og Tangherlini påpeker, er en særegenhet ved STM at temaene ideelt 
sett kan fange alle passasjer i et stort målkorpus som deler «the same ‘feel’ » (741) som 
teksten i sub-korpuset. Slik kan potensielt det som i dag er ukjente stemmer, men som 
i sin samtid var en del av diskursen, identifiseres. Mens tema-modeling-metoder i hu-
maniora ofte innebærer at temaer modelleres i selve målkorpuset, noe som forutsetter 
at målkorpuset da er avgrenset for formålet, gir STM muligheten for å søke med rele-
vante temaer for forskningen, modellert fra et velkjent korpus, etter de samme tema-
ene i et stort, udefinert korpus.13 Ettersom mitt mål er å identifisere diskurs der jeg tar i 
betraktning passasjer hvor det snakkes om kjønn og kvinner i Bokhylla, og ikke har for-
håndskunnskap om hvilke passasjer dette gjelder, gjør STM det nettopp mulig å iden-
tifisere disse. Analysearbeidet består deretter først og fremst av nærlesning av disse. 
Fjernlesningen som STM muliggjør, erstatter altså ikke kvalitativ metode. Det foregår 
snarere en «toggling»,14 en veksling mellom fjernlesning og nærlesning.

Det er imidlertid ikke kun STM som kan brukes for å identifisere tekst der et be-
stemt tema gjør seg gjeldende i et stort korpus. Passasjer i Bokhylla som tematiserer 
kjønn og kvinner, kunne man også i prinsippet identifisere ved hjelp av noe så enkelt 
som nøkkelord-søk. Vil man undersøke hvor og hvordan det snakkes om for eksem-
pel kvinner og dannelse, kunne man tenke seg at man først søkte etter ordet «kvinde» 
i Bokhylla-dokumentene mellom 1830 og 1880, samlet avsnittene med forekomster av 
ordet, og deretter søkte i disse etter forekomster av ordet «dannelse». Temaer som kan 
brukes for å sirkle inn en relevant «overflate» for identifikasjon av diskurs, må, som vi 
skal se, imidlertid være mer komplekse enn hva standard nøkkelordsøk muliggjør. Det 
må dermed også innstillingene for å søke etter temaene i målkorpuset være. Dessuten 
er det vesentlig at temaene nettopp er modellerte fra bestemte tekster i sub-korpusene, 
selv om jeg har modifisert metoden noe i denne sammenheng.

Leonard og Tangherlini beskriver STM som en seksleddet prosess.15 I det som føl-
ger slår jeg noen av leddene sammen til fire hovedtrinn.16 Et mye brukt verktøy for 
korpusanalyse er Jupyter Notebook. Dette er et verktøy som bruker Python som pro-
grammeringsspråk. I det følgende gir jeg eksempler på STM ved hjelp av Jupyter Note-
book.17
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1.
Det første skrittet er å opprette et underkorpus eller sub-corpus. Dette består av én el-
ler flere tekster man kjenner relativt godt. Hensikten med den spesifikke seleksjonen 
av tekster vil være at de har noen tematiske særtrekk som man ønsker å undersøke ut-
bredelsen av i et større korpus. Videre ligger det i betegnelsen sub-corpus topic mode-
ling at temaer modelleres i tekstene i dette mindre korpuset, som dermed utgjør et un-
derkorpus sett i forhold til det større korpuset som man ønsker å søke etter de samme 
temaene i.18 Her skal vi se på eksempler med den svenske forfatteren Fredrika Bremers 
innlegg «Til Sverriges Qvinder» (1844)19 i den norske avisen Den Constitutionelle og 
romanen Hertha (1856)20 som sub-korpora.

2.
Førprosessering, chunking og temagenerering danner neste skritt i prosessen. Jeg be-
handler disse punktene samlet, da vi skal se at de henger nært sammen i en prøve-og-fei-
le-prosess. Chunking («oppstykking») innebærer for det første at algoritmen i Jupyter 
Notebook deler opp teksten/e i sub-korpuset i passasjer, som en forberedende fase til 
automatisk generering av temaer. Hva begrepet «passasje» betegner i denne sammen-
heng, vil være kontekstavhengig; det kan være et visst antall ord, et avsnitt, et kapittel 
eller et verk. I mitt eksperiment har jeg operert med chunks med forskjellig antall ord, 
100 ord i resultatene jeg presenterer nedenfor. Enkelte tilpasninger av teksten gjøres 
gjerne før chunkingen, som at de aller mest frekvente ord, som funksjonsord og for ek-
sempel navnet på karakterer i skjønnlitteratur, fjernes. Ord som for eksempel «den» 
og «på» er sjelden interessant å ha med blant temaordene. Slike høyfrekvente ord kan 
fjernes med et såkalt stoppord-filter. Avhengig av størrelsen på korpuset og forsknings-
spørsmålene, setter forskeren filteret på et passende antall ord. For eksempel kan han 
eller hun bestemme at de 200 mest frekvente ordene ikke skal tas med i temagenererin-
gen. I tillegg kan man manuelt trekke fra eller legge til stoppord.21

Modellen som er brukt for automatisk generering (probabilistisk temamodellering) 
av temaer er NMF (Non Negative Matrix Factorization).22 Et tema er enkelt forklart 
en mengde ord, men det vesentlige når det gjelder automatisk generering av temaer, 
er hvordan algoritmen kobler disse ordene sammen. Dette kan forklares ved hjelp av 
en «skuffe-analogi»: Teksten i sub-korpuset deles inn i det samme antallet «skuf-
fer» (chunks) som antall temaer vi kommanderer algoritmen til å generere. Algoritmen 
teller ord og regner ut sannsynligheten for samforekomster av ord. Temaene er tek-
nisk sett sannsynlighetsdistribusjoner over alle ordene i sub-korpuset. Ordene i «skuf-
fene» har ulik verdi, ut fra deres forekomstfrekvens. Er ordet kvinne et høyfrekvent 
ord i korpuset, vil dette plasseres høyt opp i «bunken» i en eller flere av skuffene. Ved 
hjelp av parameteret topic_size styrer forskeren hvor mange ord han eller hun ønsker at 
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hvert av temaene skal bestå av, det vil si hvor mange av de øverste ordene i «skuffen» 
som velges.23

Ikke alle temaene som angis vil være interessante å gå videre med. De temaene som 
man velger å kjøre på det større korpuset, danner en meningsfull enhet som er interes-
sant for det man forsker på, og man gir så gjerne temaet en betegnelse (label) som re-
flekterer denne meningen. Forskeren må vurdere dette i hvert enkelt tilfelle ut fra sjan-
ger, forskningsspørsmål og skjønn. Ofte vil det lønne seg å prøve med forskjellige pa-
rametre, som antall temaer, chuck_size, topic_size, samt å endre stoppord-filteret eller 
på andre måter før-prosessere teksten ytterligere, før man så kommanderer algoritmen 
til å generere nye temaer.

En fordel Leonard og Tangherlini trekker frem ved automatisk temagenerering, er 
at vi kan få tak i passasjer som også inneholder andre relevante ord enn dem vi klarte å 
forutse uttrykte den aktuelle tematikken.24 Selv om vi kjenner tekstene i sub-korpuset 
godt, kan det være at algoritmen regner seg frem til ord og ordkombinasjoner som vi 
ikke hadde tenkt på. Algoritmen undersøker hvordan ordene faktisk er brukt i en gitt 
tekst, når det gjelder hvilke ord som har en tendens til å opptre samtidig.25

I tillegg til den automatiske genereringen av temaer kan det imidlertid være aktu-
elt, enkelte ganger til og med essensielt, også å lage temaer manuelt. Hvis det dreier seg 
om én eller flere tekster der forskeren har sett seg ut temaer og ord i teksten som danner 
disse, er det ikke noe i veien for å gå videre med disse temaene. I dette arbeidet har jeg 
også i stor grad utformet temaer manuelt. Man kan innvende at det virker som jeg går 
mot en særlig fordel med STM når jeg lager temaer manuelt, nemlig den at automatisk 
temagenerering ikke er begrenset av forskerens førforståelse. I arbeidet med å identifi-
sere diskurs, ønsker jeg imidlertid å undersøke én spesifikk tematikk bredt: De aktuelle 
tekstene i sub-korpusene er valgt fordi denne tematikken berøres, men jeg ønsker ikke 
kun å fange passasjer i mål-korpuset der den samme «feel» kommer til uttrykk (mer 
om det lenger ned). Om man velger automatisk generering av temaer, manuell eller en 
kombinasjon, vil bero på forskerens kjennskap til teksten/e i sub-korpuset, dets størrelse 
og hva man er interessert i å forske på i det enkelte tilfelle. Automatisk generering av te-
maer er et godt eksempel på data-mining som det å utvinne informasjon som i prinsip-
pet er vesensforskjellig fra tekstens «overflate». Temaene er imidlertid kun redskap for 
å identifisere tekstpassasjer, slik de foreligger i de digitaliserte dokumentene.

Fra «Til Sverriges Qvinder» har jeg manuelt laget temaet «Jul», bestående av te-
maordene: «kvinde», «barn», «gave», «takknemlig», «glede», «hellig». Fra 
Hertha foreligger det automatisk genererte temaet «Er kjærligheden sand?», med 
ordene «kjærlighed», «sand», «selv», «hjerte», «øye» og det manuelt tillagte 
«kvinde»26, samt det manuelt utformede temaet «Kvinnelig dannelse», bestående 
av ordene: «kvinne», «dannelse», «sjel».27
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Et siste punkt når det gjelder chunking vedrører målkorpuset, altså Bokhylla i denne 
sammenheng. Velger man seg for eksempel ut alle tekster i Bokhylla mellom 1830 og 
1880, må man instruere algoritmen i hvordan den skal dele opp dette korpuset: Skal 
det søkes etter tema-match i hvert av avsnittene tekstene er inndelt i, i passasjer på for 
eksempel 100 ord, i hele verk, eller en annen inndeling? I dette tilfelle er en to-led-
det chunking av målkorpuset valgt: Først er det søkt etter forekomster av temaordene 
i hele verk, deretter er korpuset stykket opp ut fra avsnittsinndeling i de identifiserte 
tekstene. Det vil si at det søkes etter tema-match i avsnitt etter avsnitt i tekstene som 
algoritmen gjennomgår i Bokhylla.

3.
Det tredje leddet i prosessen dreier seg om å lage selve temamodellereren, det vil si hvor-
dan vi programmer temaene når de skal kjøres opp mot det større korpuset. Hva pro-
grammerer vi algoritmen til å kreve av en passasje i målkorpuset for at denne passasjen 
skal regnes som et treff og inngå blant resultatene våre? Hvor mange av temarordene 
må det være treff på? I hvilken grad er høy forekomst av for eksempel ett av temaordene 
(men mindre av andre) interessant?

Her bør vi først se nærmere på hva algoritmen gjør med målkorpuset når temaene 
kjøres gjennom det. Antall temaord registreres i alle passasjene i dokumentene det sø-
kes i, passasjenes temaforekomst sammenlignes deretter med temaet og basert på disse 
to faktorene angis en score til hver passasje. Her må det nevnes at tekstene det søkes i 
ikke er lemmatiserte. Det betyr at for eksempel søkeordet «kvind», ikke vil gi treff i 
ordet «Kvinde».28 Scoren en gitt passasje oppnår, vil være proporsjonal med heteroge-
niteten ved temaordforekomsten, ikke bare kvantiteten. Det vil si at en passasje der alle 
temaordene er representert, vil få en høyere score enn en passasje der noen av dem fore-
kommer mange ganger, mens andre er fraværende. Vi bestemmer deretter matchen en 
passasje minst må ha for at den skal regnes som et treff av temamodellereren.29 Krever 
vi score på 50 prosent, to tredjedeler eller vil vi kanskje bare at passasjer med full score 
skal komme med blant resultatene? Når jeg nedenfor presenterer resultater, oppgir jeg 
også hvordan algoritmen er programmert i hvert av tilfellene.

4.
Oppdagelse av passasjer i målkorpuset der temaordene inngår er fjerde fase av proses-
sen. Dette utgjør kjernen i det hele, da det å fange passasjer som reflekterer de utvalgte 
temaene er selve målet for prosessen. Det vil si at resultatene kommer i form av lister 
med avsnitt hentet ut fra en rekke bøker. Når det gjelder begrepene mining og overbur-
den, kunne man påstå at avsnittene er utvunnet fra bøkene, og at resten av bøkene slik 
sett utgjør en overburden. Slik STM brukes her, skaper man seg imidlertid en konsen-
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trert «overflate» med den tematikken man forsker på, uforstyrret av ettertidens ran-
geringer av verkene. Temamodellereren er imidlertid ikke automatisk anvendbar på 
målkorpuset. Vi må regne med å måtte prøve og feile, utføre flere tester og justere pa-
rameterne.30 Ikke minst er dette gjeldende, som vi skal se, når det kommer til å bruke 
STM for å utføre diskursanalyse.

Diskursanalyse basert på STM-resultater
Ut fra mine utvalgte sub-korpora er det generert temaer som jeg har gitt betegnelser 
(labels) som «kvinnens natur», «kvinne og dannelse», «kvinnens bestemmelse» og 
«kvinnen og religiøs fromhet». Disse temaene er kjørt på Bokhylla-korpuset, og resul-
tatene er brukt til å identifisere regularitet i måtene å snakke om kvinner og kjønn på. 
Jeg betrakter det som sies om kvinner i mine STM-resultater som utsigelser, mens ana-
lysearbeidet består i å identifisere regulariteten i disse og «koke» dem ned til utsagn-
ene som definerer diskursen, samt undersøke fra hvilken posisjon et utsagn kan realise-
res og hva slags status et subjekt må inneha for å kunne ytre det. Også for disse to siste 
punktene er STM fordelaktig, som jeg viser lenger ned.

I denne sammenheng er det av betydning at kvinner får en viss tilgang til diskursen i 
perioden, blant annet som forfattere av romaner og artikler i pressen. Utvalgte tekster 
av kvinnelige forfattere danner flere av mine sub-korpora. Det er en bred intellektu-
ell, internasjonal utveksling av idéer og litteratur i perioden, noe som kan spores i det 
at mange utenlandske kvinnelige forfattere ble lest og debattert i Norge. Jeg vier der-
med også oppmerksomhet til tekster av kvinnelige forfattere utenfor Norge, som Fred-
rika Bremer (1801–1865) og franske George Sand (1804–1876). Bremer er ansett som 
en pioner for kvinnesaken i Sverige. Hun ble også lest og diskutert i Norge, ikke minst 
av den norske forfatteren Camilla Collett (1813–1895)31, som er regnet som en sentral 
inspirator for fremveksten av den norske kvinnebevegelsen.32 Flere av Bremers verk 
gjorde henne til en relevant stemme i kvinnesaken, men det var først med romanen 
Hertha at hun virkelig ble sett på som en pioner i denne sammenheng.33 Litteraturvi-
teren Åsa Arping viser at romanen er mer enn et manifest, men at «Hertha må fram-
stå som ett i första hand kvinnopolitiskt projekt, med ett tydligt ärende: ogift kvinnas 
myndighet».34 Hovedpersonen, Hertha, har et sterkt engasjement for spørsmålet om 
myndighet for kvinner. Det har også vært debattert om romanen hadde direkte inn-
virkning på myndighetsreformene (1858/1863) for kvinner i Sverige.35 Når det gjelder 
Herthas mottagelse, påviser litteraturviter Gunnel Furuland at den vakte sterke reak-
sjoner, ikke først og fremst når det gjelder spørsmålet om kvinnens myndighet riktig-
nok, men «romanens visjoner om kvinnans frälsarkallelse och totala emancipation i 
samhälleliga funktioner».36
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Allerede i 1844 gjorde Bremer seg bemerket i Norge med oppropet «Til Sverriges 
Qvinder» i avisen Den Constitutionelle.37 Bremer identifiserer her det kvinnelige med 
det moderlige: «Det Moderlige er det Quindelige; Det lever i hver Qvindes Bryst 
[…]».38 Hun oppmuntrer kvinner til å se at de trengs også utenfor familien, i arbeidet 
med å ta hånd om foreldreløse barn og andre vanskeligstilte. Det er ingen tilfeldighet 
at innlegget originalt sto på trykk så nært opp til jul som det gjorde. Hun bygger nem-
lig sitt opprop til kvinner om å engasjere seg i samfunnet på sin feministisk-teologiske 
lesning av det bibelske julebudskapet.

La oss se nærmere på de tre temaene presentert ovenfor, nemlig «Jul», bestående 
av temaordene: «kvinde», «barn», «gave», «takknemlig», «glede», «hellig», fra 
«Til Sverriges Qvinder», samt «Er kjærligheden sand?», med ordene «kjærlighed», 
«sand», «selv», «hjerte», «øye» og «kvinde» og «Kvinnelig dannelse», bestå-
ende av ordene «kvinne», «dannelse», «sjel». fra Hertha. Slik temaene nå frem-
står, har de imidlertid begrenset verdi når det kommer til å bruke dem for å fange av-
snitt som kan bli til data for å utføre diskursanalyse slik jeg har beskrevet det foran. Jeg 
er ikke utelukkende interessert i å fange passasjer der nøyaktig samme «feel» som i 
sub-korpuset gjør seg gjeldende. Et tema som «kvinnelig dannelse» kan komme til ut-
trykk i ganske ulike språkdrakter. Finnes det utsigelser blant dokumentene i korpuset 
der ordene «fruentimmer» og «opplæring» inngår, istedenfor «kvinne» og «dan-
nelse», er også disse relevante i identifikasjonen av diskursen, og de vil ikke fanges au-
tomatisk av algoritmen om ikke disse ordene legges til. Det kan også tenkes at ett ord 
har ulike funksjoner i diskursen, ut fra sammenhengen det inngår i og fra hvilken utsi-
gelsesposisjon det snakkes.

En måte å ta høyde for dette på er å utvide temaordene til såkalte «ordsekker». 
Det vil si at for hvert temaord legger jeg til ord i slektskap med det aktuelle temaordet. 
Det kan dreie seg om synonymer, men også om ord med et visst avvikende menings- 
og bruksinnhold, og fra ulike ordklasser, men som har beslektet mening og funksjon i 
den aktuelle konteksten, sett i lys av det aktuelle temaet i sin helhet og diskursen jeg er 
i ferd med å identifisere. Registrerer algoritmen ordet «opplæring» i et av dokumen-
tene den går gjennom i målkorpuset, angis dette som ett treff for temaordet «dan-
nelse» i det aktuelle avsnittet. «Overflaten» der diskursen identifiseres ivaretas ikke 
uten en slik tilnærming, for det ville innebære at spesifikke ord gis forrang og dermed 
at søkelyset kun settes på en svært begrenset del av dokumentene i korpuset der diskur-
sen kan identifiseres.

Det er også viktig å fylle ordsekkene med forskjellige skrivemåter av ordene (dialekt, 
moderne/arkaiske former osv.), samt ulike morfologiske former.39 Jeg vil for eksem-
pel ikke at potensielle treff der det snakkes om «Kvinden» eller «Qvinde», og ikke 
«Kvinde», ikke fanges. Som nevnt ovenfor er ikke ordene i dokumentene i Bokhylla 
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lemmatiserte, derfor må varianter av ord legges til manuelt. Det ville ikke vært en god 
løsning kun å legge til alle ordene i temaet, slik at temaet får for eksempel 20 temaord 
istedenfor 3, for det er ikke bare (de antakeligvis svært få, hvis noen) avsnittene der alle 
de 20 ordene forekommer som er interessante. Før jeg presenterer enkelte STM-resul-
tater disse tre temaene har produsert, skal vi se på nok et problem der bruken av ords-
ekker kommer til nytte, som også er relevant for å ivareta «overflaten» der diskursen 
kan identifiseres.

OCR-feil i digitaliserte tekster og Wildcard search
Mange av tekstene i Bokhylla publisert på 1800-tallet er trykt i den gotiske stiltypen 
fraktur. Skanneren som avleser tekstene i digitaliseringen har imidlertid en tendens til 
å feil-lese en del gotiske bokstaver. Dette, kombinert med at trykken i det originale do-
kumentet ikke alltid er optimal, resulterer i en rekke feilstavinger i de digitaliserte do-
kumentene. Det er dette som ligger i begrepet OCR-feil. OCR står for «optical cha-
racter recognition». Med OCR-feil menes altså at den optiske tegngjenkjenningen 
har feilet.

Det er viktig å studere resultatene nøye med tanke på å avdekke feilkilder som 
OCR-feil. Eksempelvis merket jeg meg flere feil da jeg studerte de første resultatene 
som temaet «Er Kjærligheden sand?» hadde produsert. Ordet Kjærlighed forekom 
flere ganger uten at det var blitt registrert av algoritmen. Med andre ord var det sann-
synlig at mange potensielt relevante tekstpassasjer – med temaordene, men feil-leste av 
skanneren – ikke var fanget opp av algoritmen. Det viste seg for eksempel at bokstaven 
‘æ’ var blitt lest som ‘ce’. Ved hjelp av slike erfaringer laget jeg meg en oversikt over ty-
piske OCR-feil, og la deretter til ord med sannsynlige feilstavinger basert på disse erfa-
ringene, som «kjcerlighed» og «kjcerlighcd».

Men selv etter forskjellige stavevarianter var lagt til ordsekkene, fikk jeg resultater 
som viste at OCR-feil opptrer langt utover hva jeg var i stand til å resonnere meg frem 
til ved hjelp av tidligere resultater. Verktøyet Wildcard Search gjør det mulig å søke di-
rekte i Bokhylla etter ords forskjellige stavemåter. Dette er helt avgjørende for at poten-
sielle avsnitt i Bokhylla-korpuset med de aktuelle temaordene i – men med uforutsette 
stavemåter på grunn av OCR-feil – fanges av algoritmen. Mange vil være kjent med 
at man kan søke med en asterisk (*): Søker man i en database med for eksempel «de-
mokrat*», vil man også få treff på ord som «demokrati», «demokratisk» og «demo-
kratifremmende». Med algoritmen Wildcard search kan man imidlertid erstatte flere 
bokstaver i søkeordet med asterisker, og en liste med faktiske stavelsesvarianter av det 
aktuelle søkeordet, samt den totale forekomsten av hver av dem i Bokhylla, genereres.40 
Innstillingen factor angir hvor mange flere tegn enn antall tegn i søkeordet et ord i Bok-
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hylla kan inneholde og likevel gjennomgås av algoritmen. Er factor satt til 1, søkes ord 
med like mange tegn som søkeordet, samt i ord med én karakter mer og mindre enn 
hva søkeordet inneholder. Vi så at bokstaven ‘æ’ ofte leses som ‘ce’, så det vil dermed 
være nødvendig å sette factor til 1 for at ord med slike feilstavinger skal fanges opp. Det 
kan også være nyttig å undersøke om enkelte av de bokstavene man vurderer som lite 
sårbare for OCR-feil (og som derfor ikke er erstattet med asterisker), også kan ha blitt 
feil-lest. Men jo flere bokstaver i ordet man erstatter med asterisker, desto lenger tid vil 
algoritmen bruke. Dessuten, jo flere tegn man erstatter med asterisker, desto flere ord 
vil være kompatible med søkeordet, og man risikerer dermed å få «støy» i resultatene. 
Man må derfor prøve seg frem, og gjøre flere forskjellige søk for hvert av ordene.

Etter at ordsekkene er fylt med beslektede ord for hvert av temaordene i «Kvinnelig 
dannelse» – samt med stavelsesvarianter basert på informasjonen Wild card search-al-
goritmen har produsert – ser det slik ut:

{‘Kvinne_’: [‘kvinne’, ‘kvinnen’, ‘kvinner’, ‘kvinnene’, ‘kvinnerne’, ‘kvinnes’, ‘kvinnens’, ‘kvinners’, 
‘kvinnenes’, ‘kvinnernes’, ‘kvinde’, ‘kvinden’, ‘kvinder’, ‘kvinderne’, ‘kvindens’, ‘kvindes’, ‘kvindernes’, 
‘kvinders’, ‘kvindelige’, ‘kvindelig’, ‘kvindeligt’, ‘kvindene’, ‘kvindeme’, ‘kvindekøn’, ‘kvindenes’, ‘kvin-
demes’, ‘kvindc’, ‘kvindcr’, ‘kvindcn’, ‘kvindcns’, ‘kvindcs’, ‘kvindcrnes’, ‘kvindcrnc’, ‘kvindcrs’, ‘kvind-
crncs’, ‘kvindclighed’, ‘kvindcligheden’, ‘kuindc’, ‘kuindcr’, ‘kuindcn’, ‘kuindcs’, ‘kuindcrne’, ‘kuindcns’, 
‘kuinde’, ‘kuinder’, ‘kuinden’, ‘kuinderne’, ‘kuindens’, ‘kuinders’, ‘kuindes’, ‘kvindelighed’, ‘kvindeligt’, 
‘kvindelighedens’, ‘kvindeligheden’, ‘kvindeligheds’, ‘kvindelighed’, ‘kvindclige’, ‘kvindelighcd’, ‘kvin-
deligked’, ‘kvindeligbed’, ‘qvinde’, ‘qvinden’, ‘qvinder’, ‘qvinderne’, ‘qvindene’, ‘qvindelig’, ‘qvindelige’, 
‘qvindelighed’, ‘quinde’, ‘quinden’, ‘quinder’, ‘qvinderne’, ‘qvindene’, ‘quindelig’, ‘quindelighed’, 
‘qvindcn’, ‘quindcn’, ‘qvindclig’, ‘quindclig’, ‘qvindcr’, ‘quindcr’, ‘qvindcrne’, ‘qvindene’, ‘quindcrne’, 
‘quindcne’, ‘qvindclighcd’, ‘quindclighcd’, ‘qvindelighcd’, ‘quindelighcd’, ‘qvindclighed’, ‘quindclig-
hcd’, ‘jente’, ‘jenten’, ‘jenta’, ‘jenter’, ‘jentene’, ‘jenterne’, ‘jentas’, ‘jentens’, ‘jentes’, ‘jenters’, ‘jentenes’, 
‘jenterne’, ‘jenternes’, ‘jcnte’, ‘jcnten’, ‘jcnterne’, ‘pike’, ‘piken’, ‘piker’, ‘pikene’, ‘pikerne’, ‘pikes’, ‘pikens’, 
‘pikers’, ‘pikenes’, ‘pikernes’, ‘pikebarn’, ‘pikebørn’, ‘pige’, «pige’ «, ‘piger’, ‘pigene’, ‘pigerne’, ‘piges’, ‘pi-
gens’, ‘pigers’, ‘pigenes’, ‘pigernes’, ‘pigebarn’, ‘pigebarnet’, ‘pigeborn’, ‘pigc’, ‘pigcn’, ‘pigcr’, ‘pigcne’, ‘pig-
crne’, ‘pigcs’, ‘pigcbarn’, ‘pigcbarnet’, ‘pigcborn’, ‘heltinne’, ‘heltinnen’, ‘heltinner’, ‘heltinnene’, ‘heltin-
nens’, ‘hcltinnen’, ‘heltinde’, ‘heltinden’, ‘heltinder’, ‘heltindene’, ‘heltinderne’, ‘heltindens’, ‘heltindc’, 
‘tjenerinne’, ‘tjenerinnen’, ‘tjenerinde’, ‘tjenerinden’, ‘tjcnerinde’, ‘tjcncrinde’, ‘tjcnerinden’, ‘tjcncrin-
den’, ‘tjcncrindcn’, ‘fristerinne’, ‘fristerinnen’, ‘fristerinnens’, ‘fristerinde’, ‘fristerinden’, ‘fristerindens’, 
‘fristcrinde’, ‘fristcrinden’, ‘fristcrindcn’, ‘kone’, ‘konen’, ‘koncn’, ‘hustru’, ‘fruentimmer’, ‘fruentimme-
ret’, ‘fruentimmere’, ‘fruentimmerne’, ‘fruentimmernc’, ‘fruentimmers’, ‘fruentimmerets’, ‘fruentim-
meraktig’, ‘fruentimmeragtig’, ‘fruentimmerlig’, ‘fruentimmerlige’, ‘fruentimmerfølelser’, ‘fruen-
timre’, ‘fruentimret’, ‘fruentimrene’, ‘hun’, ‘henne’, ‘hcnne’, ‘hennc’, ‘hcnnc’, ‘qvindekjønnet’, ‘qvinde-
kjonnet’, ‘qvindckjonnet’, ‘quindckjonnet’, ‘quindekjønnet’, ‘quindekjonnet’, ‘quindckjonnet’, 
‘qvindekjonn’, ‘qvindckjonn’, ‘quindekjonn’, ‘quindckjonn’, ‘beskjørtede’, ‘bcskjørtede’, ‘bcskjørtcde’, 
‘bcskjortcde’, ‘beskjortcde’, ‘bcskjortede’, ‘beskjortede’, ‘fruentimmernetheder’, ‘fruentimmcrncd-
hcer’, ‘frucntimmcrncdhcdcr’, ‘husmødrene’, ‘husmodrene’, ‘husmoder’, ‘husmor’, ‘husmodrcne’, 
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‘mor’, ‘moder’, ‘moderlig’, ‘modre’, ‘modrcne’, ‘modrc’, ‘modcrlig’, ‘modcrlighcden’, ‘modcrlighed’, 
‘moderlighed’, ‘modcrlighcd’, ‘telegrafistinde’, ‘telegrafistinder’, ‘telegrafistinderne’, ‘telcgrafistinde’, 
‘tclcgrafistinde’, ‘tclcgrafistindcr’, ‘telcgrafistindcrne’, ‘lcererinde’, ‘lærerinde’, ‘lcercrinde’, ‘lcercrinder’, 
‘lcererinderne’, ‘lcercrindene’, ‘Kvinne’, ‘Kvinnen’, ‘Kvinner’, ‘Kvinnene’, ‘Kvinnerne’, ‘Kvinnes’, ‘Kvin-
nens’, ‘Kvinners’, ‘Kvinnenes’, ‘Kvinnernes’, ‘Kvinde’, ‘Kvinden’, ‘Kvinder’, ‘Kvinderne’, ‘Kvindens’, 
‘Kvindes’, ‘Kvindernes’, ‘Kvinders’, ‘Kvindelige’, ‘Kvindelig’, ‘Kvindeligt’, ‘Kvindene’, ‘Kvindeme’, 
‘Kvindekøn’, ‘Kvindenes’, ‘Kvindemes’, ‘Kvindc’, ‘Kvindcr’, ‘Kvindcn’, ‘Kvindcns’, ‘Kvindcs’, ‘Kvindcr-
nes’, ‘Kvindcrnc’, ‘Kvindcrs’, ‘Kvindcrncs’, ‘Kvindclighed’, ‘Kvindcligheden’, ‘Kuindc’, ‘Kuindcr’, 
‘Kuindcn’, ‘Kuindcs’, ‘Kuindcrne’, ‘Kuindcns’, ‘Kuinde’, ‘Kuinder’, ‘Kuinden’, ‘Kuinderne’, ‘Kuindens’, 
‘Kuinders’, ‘Kuindes’, ‘Kvindelighed’, ‘Kvindelighedens’, ‘Kvindeligheden’, ‘Kvindeligheds’, ‘Kvindc-
lige’, ‘Kvindelighcd’, ‘Kvindeligked’, ‘Kvindeligbed’, ‘Qvinde’, ‘Qvinden’, ‘Qvinder’, ‘Qvinderne’, 
‘Qvindene’, ‘Qvindelig’, ‘Qvindelige’, ‘Qvindelighed’, ‘Quinde’, ‘Quinden’, ‘Quinder’, ‘Quindelig’, 
‘Quindelighed’, ‘Qvindcn’, ‘Quindcn’, ‘Qvindclig’, ‘Quindclig’, ‘Qvindcr’, ‘Quindcr’, ‘Qvindcrne’, 
‘Quindcrne’, ‘Quindcne’, ‘Qvindclighcd’, ‘Quindclighcd’, ‘Qvindelighcd’, ‘Quindelighcd’, ‘Qvindc-
lighed’, ‘Jente’, ‘Jenten’, ‘Jenta’, ‘Jenter’, ‘Jentene’, ‘Jenterne’, ‘Jentas’, ‘Jentens’, ‘Jentes’, ‘Jenters’, ‘Jentenes’, 
‘Jenternes’, ‘Jcnte’, ‘Jcnten’, ‘Jcnterne’, ‘Pike’, ‘Piken’, ‘Piker’, ‘Pikene’, ‘Pikerne’, ‘Pikes’, ‘Pikens’, ‘Pikers’, 
‘Pikenes’, ‘Pikernes’, ‘Pikebarn’, ‘Pikebørn’, ‘Pige’, «Pige’ «, ‘Piger’, ‘Pigene’, ‘Pigerne’, ‘Piges’, ‘Pigens’, 
‘Pigers’, ‘Pigenes’, ‘Pigernes’, ‘Pigebarn’, ‘Pigebarnet’, ‘Pigeborn’, ‘Pigc’, ‘Pigcn’, ‘Pigcr’, ‘Pigcne’, ‘Pig-
crne’, ‘Pigcs’, ‘Pigcbarn’, ‘Pigcbarnet’, ‘Pigcborn’, ‘Heltinne’, ‘Heltinnen’, ‘Heltinner’, ‘Heltinnene’, 
‘Heltinnens’, ‘Hcltinnen’, ‘Heltinde’, ‘Heltinden’, ‘Heltinder’, ‘Heltindene’, ‘Heltinderne’, ‘Heltin-
dens’, ‘Heltindc’, ‘Tjenerinne’, ‘Tjenerinnen’, ‘Tjenerinde’, ‘Tjenerinden’, ‘Tjcnerinde’, ‘Tjcncrinde’, 
‘Tjcnerinden’, ‘Tjcncrinden’, ‘Tjcncrindcn’, ‘Fristerinne’, ‘Fristerinnen’, ‘Fristerinnens’, ‘Fristerinde’, 
‘Fristerinden’, ‘Fristerindens’, ‘Fristcrinde’, ‘Fristcrinden’, ‘Fristcrindcn’, ‘Kone’, ‘Konen’, ‘Koncn’, 
‘Hustru’, ‘Fruentimmer’, ‘Fruentimmeret’, ‘Fruentimmere’, ‘Fruentimmerne’, ‘Fruentimmernc’, ‘Fru-
entimmers’, ‘Fruentimmerets’, ‘Fruentimmeraktig’, ‘Fruentimmeragtig’, ‘Fruentimmerlig’, ‘Fruentim-
merlige’, ‘Fruentimmerfølelser’, ‘Fruentimre’, ‘Fruentimret’, ‘Fruentimrene’, ‘Hun’, ‘Henne’, ‘Hcnne’, 
‘Hennc’, ‘Hcnnc’, ‘Qvindekjønnet’, ‘Qvindekjonnet’, ‘Qvindckjonnet’, ‘Quindckjonnet’, ‘Quinde-
kjønnet’, ‘Quindekjonnet’, ‘Qvindekjonn’, ‘Qvindckjonn’, ‘Quindekjonn’, ‘Quindckjonn’, ‘Beskjør-
tede’, ‘Bcskjørtede’, ‘Bcskjørtcde’, ‘Bcskjortcde’, ‘Beskjortcde’, ‘Bcskjortede’, ‘Beskjortede’, ‘Fruentim-
mernetheder’, ‘Fruentimmcrncdhcer’, ‘Frucntimmcrncdhcdcr’, ‘Husmødrene’, ‘Husmodrene’, ‘Hus-
moder’, ‘Husmor’, ‘Husmodrcne’, ‘Mor’, ‘Moder’, ‘Moderlig’, ‘Modre’, ‘Modrcne’, ‘Modrc’, ‘Modcrlig’, 
‘Modcrlighcden’, ‘Modcrlighed’, ‘Moderlighed’, ‘Modcrlighcd’, ‘Telegrafistinde’, ‘Telegrafistinder’, 
‘Telegrafistinderne’, ‘Telcgrafistinde’, ‘Tclcgrafistinde’, ‘Tclcgrafistindcr’, ‘Telcgrafistindcrne’, ‘Lcere-
rinde’, ‘Lærerinde’, ‘Lcercrinde’, ‘Lcercrinder’, ‘Lcererinderne’, ‘Lcercrindene’], ‘Sjel_’: [‘sjel’, ‘sjelen’, 
‘sjels’, ‘sjelens’, ‘sjelelig’, ‘sjelelige’, ‘sjcl’, ‘sjclen’, ‘sjcls’, ‘sjclens’, ‘sjclcn’, ‘sjclcns’, ‘sjclelig’, ‘sjclelige’, ‘kvinne-
sjel’, ‘kvinnesjelen’, ‘kvinnesjelens’, ‘kvindesjel’, ‘kvindesjelen’, ‘kvindesjelens’, ‘kvindesjæl’, ‘kvindesjæ-
len’, ‘kvindesjælens’, ‘kvindesjæls’, ‘Sjel’, ‘Sjelen’, ‘Sjels’, ‘Sjelens’, ‘Sjelelig’, ‘Sjelelige’, ‘Sjcl’, ‘Sjclen’, ‘Sjcls’, 
‘Sjclens’, ‘Sjclcn’, ‘Sjclcns’, ‘Sjclelig’, ‘Sjclelige’, ‘Kvinnesjel’, ‘Kvinnesjelen’, ‘Kvinnesjelens’, ‘Kvindesjel’, 
‘Kvindesjelen’, ‘Kvindesjelens’, ‘Kvindesjæl’, ‘Kvindesjælen’, ‘Kvindesjælens’, ‘Kvindesjæls’], ‘Dan-
nelse_’: [‘utvikling’, ‘utviklingen’, ‘utviklingens’, ‘utviklings’, ‘utvikle’, ‘utvikler’, ‘utvikles’, ‘utviklict’, 
‘utviklcr’, ‘utviklcs’, ‘utciklcde’, ‘oplæring’, ‘oplæringen’, ‘oplæringens’, ‘oplærings’, ‘dannelse’, ‘dannel-
sens’, ‘dannet’, ‘uddannelse’, ‘uddannelsen’, uddanning’, ‘uddannclse’, ‘uddannclsen’, uddannclscn’, 
‘dannclse’, ‘dannclsen’, ‘danclsens’, ‘dannct’, ‘dannclsc’, ‘dannclscn’, ‘danncr’, ‘dannct’, ‘danncde’, 
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‘danncs’, ‘danncdc’, ‘danncnde’, ‘mål’, ‘målet’, ‘målct’, ‘formål’, ‘formålet’, ‘formålcne’, ‘formaal’, ‘formaa-
let’, ‘formaalets’, ‘formaals’, ‘fomaalenes’, ‘formaalstjenlig’, ‘formaalsløst’, ‘Utvikling’, ‘Utviklingen’, 
‘Utviklingens’, ‘Utviklings’, ‘Utvikle’, ‘Utvikler’, ‘Utvikles’, ‘Utviklict’, ‘Utviklcr’, ‘Utviklcs’, ‘Utcikl-
cde’, ‘Oplæring’, ‘Oplæringen’, ‘Oplæringens’, ‘Oplærings’, ‘Dannelse’, ‘Dannelsens’, ‘Dannet’, ‘Ud-
dannelse’, ‘Uddannelsen’, Uddanning’, ‘Uddannclse’, ‘Uddannclsen’, Uddannclscn’, ‘Dannclse’, 
‘Dannclsen’, ‘Danclsens’, ‘Dannct’, ‘Dannclsc’, ‘Dannclscn’, ‘Danncr’, ‘Danncde’, ‘Danncs’, ‘Danncdc’, 
‘Danncnde’, ‘Mål’, ‘Målet’, ‘Målct’, ‘Formål’, ‘Formålet’, ‘Formålcne’, ‘Formaal’, ‘Formaalet’, ‘Formaa-
lets’, ‘Formaals’, ‘Fomaalenes’, ‘Formaalstjenlig’, ‘Formaalsløst’]}41

Eksempler på STM-resultater
Resultatene jeg nå skal presentere, har jeg valgt ut fordi de viser noe av bredden i hva 
slags tekster jeg finner data til diskursanalysen: tekster av forskjellige sjangre og fra 
kanoniserte forfatterskap samt mer anonyme og ukjente tekster. Jeg peker først på 
enkelte likheter og forskjeller mellom hvert av de fangede avsnittene og det aktuelle 
sub-korpuset, deretter forklarer jeg hvordan jeg bruker dem for å identifisere diskurs.42

Temaet «Jul» fra Bremers tekst «Til Sverriges Qvinder» har produsert et treff i 
Søren Kierkegaards Enten – eller (1895) [1843].43 Dette er altså et eksempel på treff i en 
kanonisert tekst. Utdraget er fra den fiktive Assessor Wilhelms del, «Eller»:

Overhovedet har Qvinden et medfødt Talent og en oprindelig Gave til, en absolut Vir-
tuositet i at forklare Endeligheden. Da Manden var skabt, da stod han der som hele Natu-
rens Herre og Fyrste; Naturens Pragt og Glands, hele Endelighedens Rigdom ventede 
blot paa hans Vink, men han fattede ikke, hvad han skulde gjøre ved det Hele. […] Saa-
ledes stod han, en imposant Skikkelse, tankefuld i sig selv og dog comisk, thi man maa jo 
smile ad denne rige Mand, der ikke vidste at bruge sin Rigdom; men ogsaa tragisk, thi 
han kunde ikke bruge den. Da blev Qvinden skabt. (…) Hun nærmede sig Manden, glad 
som et Barn, ydmyg som et Barn, veemodig som et Barn. Hun vilde blot være ham en 
Trøst, lindre ham hans Savn, et Savn, hun ikke fattede, men som hun heller ikke mænte 
at udfylde, forkorte ham Mellemtiden. Og see, hendes ydmyge Trøst blev Livets rigeste 
Glæde, hendes uskyldige Tidsfordriv blev Livets Skjønhed, hendes barnlige Leg blev 
Livets dybeste Betydning. En Qvinde fatter Endeligheden, hun forstaaer den fra Grun-
den af, derfor er hun deilig […].

Temaordene «kvinde», «barn», «gave», «glede» er identifisert i avsnittet.44 Denne 
passasjen og Bremers tekst har det til felles at kvinner og menns anlegg og evner sees på 
som fundamentalt forskjellige. Mer spesifikt er det hos begge en idé om kvinnen som 
et vesen som bærer i seg noe av positiv verdi for sin neste, noe mannen ikke kan frem-
bringe. I begge tekstene beskrives kvinnen som et vesen med en unik evne til å for-
holde seg til det jordiske, når det gjelder å redde forkomne barn («Til Sverriges Qvin-
der») og forstå endeligheten (Wilhelm i Enten – eller). I Bremers tekst gir kvinnen 
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gaver, mens i Kierkegaards er kvinnen selv en gave (til mannen) i den fangede passa-
sjen. Kvinner har medlidenhet med barna i «Til Sverriges Qvinder», mens for Asses-
sor Wilhelm er kvinnen selv som et barn. Kristi helligelse av det moderlige, det kvin-
nelige på jorden, løftes frem i Bremers innlegg: Det frydes i himmelen over kvinnenes 
generøsitet. For Assessor Wilhelm derimot, er det kvinnen selv som er deilig og til fryd, 
for mannen. Den største forskjellen mellom Bremers tekst og den fangede passasjen i 
Kierkegaards verk er at kvinnen i sistnevnte er definert ut fra hva hun er for mannen. I 
«Til Sverriges Qvinder» er kvinnens bestemmelse og status definert gjennom båndet 
mellom henne og Kristus, uten at mannen blandes inn; hennes eksistens hviler ikke på 
mannens anerkjennelse av den. Bremers feministisk-teologiske lesning av det bibelske 
julebudskapet innebærer en motstand mot et syn på kvinnen i perioden, nemlig at hun 
er mannens eiendom eller gave.

Det neste resultatet er produsert av temaet «Er Kjærligheden sand?», modellert 
fra Hertha. Det er fra et mindre kjent verk enn Kirkegaards, fra en religiøs tekst av den 
franske, protestantiske pastoren Adolphe Monod, Kvindens Opgave og Liv i Evangeli-
ets Lys (1861[1852]).45 Jeg får altså treff i oversatte tekster like så mye som tekster origi-
nalt publisert på norsk/dansk av nordmenn. Dette er fordelaktig, for diskursen define-
res ved hjelp av utsigelser som var en del av den norske offentligheten i perioden, uav-
hengig av deres opprinnelse. Det fangede avsnittet diskuterer det bibelske påbudet til 
kvinnen om å adlyde sin ektemann og til ektemannen om å elske sin kone, og det gjen-
gis med OCR-feilene intakt:

[…] «I Mcend elsier Eders Hustruer […] I Kvinder vcerer Eders egne Mcend underda-
nige». Men her tale vi ikke om Evne eller Forpligtelse, kun om den naturlige Trang. Nuu 
maae vi erkjende, at thi Manden er Kjcerligheden ikke saa umiddelbar, ikke så uegenn-
yttig, som hos kvinden. Mindre umiddelbar; thi Manden maa overvinde sig selv for at 
kunne elske, Kvinden behsver egentlig kun at agte vaa sit Hjertes Dragen og at folge den. 
Av denne Grund undlader maaskee Skriften, der saa ofte gjor Kjcerligheden til en Pligt 
for Manden, at befale Kvinden den, som om den her forlod sig vaa Naturen selv. Men 
fremfor Alt er Mandens Kjcerlighed mindre uegennyttig: Manden elsker kvinden mere 
for sin egen, end for hendes Skyld; Kvinden derimod elsker Manden mere for hans, end 
for sin egen Skyld. Manden, fordi han alene ikke er sig selv nok, elsker den, som Gud har 
givet ham; Kvinden, fordi hun foler, at hun er nsdvendig for Manden, elsker den, som 
hun er givet til av Gud.

I denne passasjen er det treff i ordsekkene tilhørende temaordene «kvinde», «hjerte», 
«kjærlighed», «selv», «øye».46 Avsnittet hevder det er en naturlig forskjell mellom 
mannens kjærlighet til kvinnen og kvinnens kjærlighet til mannen: Mannens kjærlig-
het er ikke så umiddelbar og uselvisk som kvinnens, og basert på denne oppfatningen, 
gir Guds påbud til mannen om å elske sin kone mening. Uselviskhet anses som en mo-
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ralsk kvalitet karakteristisk for kvinnen; hennes natur predisponerer henne til å elske 
sin mann, derfor trenger ikke Gud å påby henne det. Også i Hertha defineres delvis 
kvinnen ut fra moralske kvaliteter. Romanen inneholder en oppfatning om en spesi-
fikk kvinnelig natur, som delvis manifesterer seg gjennom kvinnens evne til kjærlighet, 
men her er det ikke kvinnens kjærlighet til mannen som står i sentrum. Riktignok har 
Herthas kjærlighet til Yngve en plass i romanen, men først og fremst er det oppfatnin-
gen av kvinnens unike evne til å søke visdom om det gode og kvinnens kjærlighet til vis-
dom, som utdypes i refleksjonene omkring en kvinnelig natur. Begge tekstene uttryk-
ker imidlertid den grunnleggende idéen om at det finnes en naturlig kjønnsforskjell; 
det fremstår som maktpåliggende å definere denne antatte kjønnsforskjellen, og begge 
tar for seg dette saksforholdet gjennom refleksjoner omkring kjærlighetens vesen.

Det tredje og siste STM-resultatet vi skal se på, stammer fra en helt annen type 
tekst, et politisk-statistisk dokument av Carl Lund, «Forsøg til en lærerindestatestik» 
(1867).47 Det er temaet «Kvinnelig dannelse», inspirert av Hertha, som har gitt dette 
treffet, og ord fra samtlige tre ordsekker finnes i passasjen:

Og det Væsentlige er en Maria Sjel, der bøier sig for Herren og bekjender ydmyg at være 
hans Tjenerinde. Findes dette Væsentlige hos den Kvinde, der er uddannet til Lærerinde 
og Opdragerinde, da vil hun lig en Moder virke paa Barnesjelen – og de første dybe Ind-
tryk i de første Skoleaar, den første kjærlige Behandling vil fremkalde den rette Lyst til 
Skolen og dens Gjerning. Naar man tænker over, hvorledes Slægtens Ve og Vel for største 
Delen er afhængig af Kvindens Dannelse heltigjennem, nåar man lægger Mærke til, hvor 
overmaade daarligt det staar til med Kvindens Opdragelse med det særegne Kald for Øie, 
for hvilket ethvert Pigebarn bør opdrages, da maa man være Enhver taknemmelig for 
ethvert Forsøg til en bedre Tingenes Ordpn. Jo mere man nåar det Maal at dygtiggjøre 
Kvinden til at løse sin Læreopgave, desto mere radikalt maa man siges at have opfattet 
Sagen og grebet den an, thi – gaar man til Kilden, da kommer man til Hjemmet, der hvor 
vor Vugge gik og vor Moder sang os i søvn, og Hjemmet og det Indtryk, man modtager i 
Hjemmet, Grundstemningen – Alt bestemmes hovedsagelig af Moderen. Faar Kvinden 
først ret Øie for sit store Kald og opdrager for det paa den rette Maade, da skal ogsaa 
alle eller de fleste Mandens Udskeielser faa Banesaar, thi da vil Manden længes efter det 
Hjem, hvor han tinder Hygge, Hvile og Fred og hvor han altid linder sig lykkeligst ved en 
from, trofast og i alle Dele dygtig og kjærlig Hustrues Side. Guds Velsignelse derfor over 
hver Forening, der har Kvindens Uddannelse til Maal.

Utdraget oppfordrer altså til lærerutdanning for kvinner med den begrunnelse at det 
vil produsere positive effekter for dem rundt henne. En kvinnelig lærer kan øve inn-
flytelse på barns sjel på en måte som sammenlignes med en mors rolle overfor sitt eget 
barn. Potensialet for positive effekter av kvinnens dannelse blir stort, for slektens ve og 
vel hviler i stor grad på kvinnens dannelsesnivå, ifølge avsnittet. Jo mer kvinners lærer-
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kompetanse styrkes, desto mer forberedte vil kvinner være for den viktigste oppgaven, 
nemlig å skape et hjem med en mild stemning, noe som også vil bidra til at menn av-
står fra utskeielser. Det er flere likhetstrekk mellom posisjonen i Lunds tekst og måten 
det snakkes om kvinnen og dannelse på i Hertha. I Hertha anses også kvinnen for å ha 
særegne formidlingsevner. Hovedpersonen Hertha brenner for kvinners dannelse, og 
mener også at den dannede kvinne kan bidra unikt positivt for dem rundt seg. I «Til 
Sverriges Qvinder» så vi at Bremer identifiserer det kvinnelige med det moderlige. 
Gjennom Hertha nyanseres imidlertid dette noe. Kvinnen defineres fortsatt som ve-
sensforskjellig fra mannen, men snarere enn å spesifisere det kvinnelige som det mo-
derlige, utdypes det i mer spirituelle termer. Kvinnen trer først og fremst frem i Hertha 
som et vesen med en unik kjærlighet for og evne til å søke visdom.

Som jeg har vist i presentasjonen av disse tre resultatene, studerer jeg kjønns- og 
kvinnetematikken i dem, sammenligner med hvordan det snakkes om det samme i 
sub-korpuset, samt merker meg hva slags type tekst vi har å gjøre med. Selv om «over-
flaten» består av avsnitt «utvunnet» eller «fisket» ut av tekster, blir ikke resten av 
tekstene til en problematisk overburden. For det første fordi man, som allerede nevnt, 
får en konsentrert, men ideelt sett fyllestgjørende «overflate» av relevante resultater 
for forskningsspørsmålene. Dessuten er ikke teksten som helhet irrelevant. I arbeidet 
med å identifisere diskursen undersøker jeg også hva som mobiliserer utsagnene, hva 
slags status som kreves for adgang til diskursen og i hvilke sammenhenger man ytrer 
seg. I den sammenheng er det relevant også å konsultere verket som helhet. I tillegg kan 
man oppdage glemte eller ukjente verk som kan gi grobunn for ny forskning.

Min hensikt med å velge ut tekster av kvinnelige forfattere er å undersøke kvin-
nens adgang til diskursen som forfattere. Hvilke muligheter og begrensninger definerer 
kvinners muligheter for å ytre seg om eget kjønn, og hva mobiliserer dem? Når enkelte 
kvinner bryter stillheten og snakker om eget kjønn, hvilket forhold kan vi da påvise 
mellom denne utsigelsesposisjonen og regulariteten jeg identifiserer på tvers av utsagn 
om kjønn og kvinner i perioden? Dette gjør STM mulig ved at jeg kan sammenligne 
måter det snakkes om kjønn og kvinner på i tekstene i mine sub-korpora med passa-
sjene som fanges i Bokhylla. Det er derfor om å gjøre både å identifisere passasjer med 
samme «feel» som dem i mine sub-korpora, men også avsnitt der man snakker om 
mer eller mindre det samme, men kanskje bruker andre ord og uttrykker en annen me-
ning om det det snakkes om. Først når et stort antall utsagn er samlet, blir det tydelig 
om et mønster er til stede i form av spesifikke trekk ved disse utsigelsene om eget kjønn. 
I de tre treffene ser vi en tendens til at kvinnen settes opp mot mannen, mens hos Bre-
mer defineres kvinnen i større grad i relasjon til Gud og til åndelige og moralske kvali-
teter alene. Dette utgjør ikke eksempler på at noe vesentlig annet utsies; utsigelsene er 
en del av diskursen, og knytter derfor flere av de samme forbindelsene til kvinnelighet 
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som ellers i tiden. Men kanskje åpner tekster som «Til Sverriges Qvinder» og Her-
tha et rom for å fokusere mer på hvordan kvinnen kan identifiseres, frikoblet fra man-
nen, på hvordan man kan nærme seg henne på andre premisser og med en annerledes 
og dypere interesse.

Andre relevante spørsmål materialet genererer, er i hvilken grad resultatene kan bru-
kes som data for identifikasjon av én og samme diskurs, ikke minst for temaer som er 
relativt løst knyttet til sub-korpuset. Det kan være nødvendig å justere parametrene et-
ter hvert som resultatene er analysert og identifikasjonen av diskursen begynner å ta 
form. En perfekt «overflate» er en utopi, men en gjennomgående toggling i arbeids-
prosessen bidrar til at den stadig forbedres.

Målet er altså å stadig forbedre «tråleren» for at ideelt sett all relevant «fisk» i 
«havet av det store uleste» fanges. Utarbeidingen av temaer er essensiell. Temaenes 
kvalitet står og faller på hvordan algoritmen arbeider når temaene genereres, noe som 
avhenger av tilpasningen og justeringen av parametrene. Dessuten beror temaenes kva-
litet på forskerens kunnskap og kreativitet når det gjelder utvelgelse av temaer, even-
tuell supplering med manuelt utformede temaer og innlemmelse av ord i ordsekkene. 
Det er imidlertid en svakhet ved bruken av metaforen havet av det store uleste for må-
ten jeg bruker STM: Metoden tjener ikke kun til å identifisere ukjente eller mindre 
kjente tekster. Kierkegaards tekst, for eksempel, er et åpenbart eksempel på en kanoni-
sert tekst. Relevante avsnitt som omhandler kjønn og kvinner må samles hinsides et-
tertidens rangeringer, altså uavhengig om vi har å gjøre med kanoniserte eller ukjente 
tekster. Kanskje ligner denne måten å jobbe på mer på kokekunst, i den forstand at te-
maene identifiserer «ingredienser» i det som både er kjente og glemte tekster. Deret-
ter analyserer jeg hvilke «retter» «ingrediensene» danner, det vil si hva de til sammen 
forteller om hvem som mobiliseres til å snakke om kjønn og kvinner, hvordan det snak-
kes og i hvilke sammenhenger det snakkes. I metaforiske termer kunne man si at den 
kreative strategi man går frem med i kokekunsten står for temaene. Disse identifiserer 
avsnitt som «ingredienser» i kjente og ukjente «oppskrifter». Oppgaven er deretter 
å finne ut av hvilke andre ingredienser de kombineres med, hvilken helhet som da dan-
nes, og av hvilken «kvalitet», for eksempel påvisningen av en bestemt regularitet i må-
ten å snakke om kvinner på.

Konklusjon
Inntoget av digitale metoder og begrepet data-mining i humaniora avføder berettigede 
diskusjoner om hvordan det digitale aspektet påvirker forskningsobjekter og kunn-
skapssyn. I sitt essay «Overburden» problematiserer Emely Apter data-mining som 
en praksis der kunnskap ses på som noe som må «drilles» eller «graves» ned etter, 
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med den konsekvens at store deler av våre forskningsobjekter blir til en slags overbur-
den. Hun setter dette opp mot den «overflatelesning» Michel Foucualt fremsetter i 
sin beskrivelse av diskursanalysen som metode i L’archéologie du savoir. Resultater pro-
dusert med datautvinningsteknikken sub-corpus topic modeling kan imidlertid legge til 
rette for en særlig ivaretakelse av «overflaten». Metoden kan brukes til å identifisere 
bredden i forekomsten av en tematikk, hinsides kanoniseringsprosesser. Den gir heller 
muligheter for å identifisere forbindelser, likheter og forskjeller som før har vært van-
skelige å få øye på, fordi kanoniseringsprosesser opererer med sine egne overflater, med 
sine tilhørende «overburdens».

Med en kombinasjon av automatisk og manuelt genererte temaer, samt utforming 
av «ordsekker» for de respektive tema-ordene, kan STM-resultater brukes til nett-
opp diskursanalyse. Tekstpassasjer i ukjente, mindre kjente og kanoniserte tekster der 
det snakkes om det man forsker på, kan identifiseres. Slik kan også utsigelser som ut-
gjorde en del av diskursen i sin samtid, men som er ukjente i dag, avdekkes. Dessuten 
kan forbindelser mellom utsigelsene i sub-korpuset og resultatene for øvrig analyseres, 
og for eksempel kaste lys over ulike gruppers adgang til diskursen. STM kan brukes til 
å samle passasjer fra tekster i et stort digitalt korpus til en konsentrert mengde av ideelt 
sett alle avsnitt i korpuset der det snakkes om det man forsker på. Identifikasjon av re-
levante avsnitt for å oppnå en så fyllestgjørende «overflate» som mulig, forutsetter et 
gjennomtenkt valg av sub-korpora og en grundig utarbeiding av temaer. Man må prøve 
seg frem når det gjelder parametrisering av algoritmen for temagenerering, og foreta 
en kvalifisert utvelgelse og tilpasning av disse. Dessuten må det tenkes kreativt når det 
gjelder konstruksjonen av manuelt genererte temaer og utfyllingen av ordsekker. Det 
må tas hensyn til OCR-kvaliteten på dokumentene i målkorpuset, før-prosesseringen 
av dem og beslektede ord av tema-ordene i diskursen man søker å identifisere.

Peter Leonard og Timothy Tangherlini har i artikkelen «Trawling the Sea of the 
Great Unread» demonstrert at temaer kan brukes som «trålere» for å fange passasjer 
i ukjente tekster med samme semantiske «feel» som teksten i sub-korpuset. Når STM 
brukes for å fange data til identifikasjon av diskurs, minner det mer om kokekunst enn 
tråling: temaene fungerer som en systematisk og kreativt utformet strategi for å identi-
fisere «ingredienser» (avsnitt) i både kanoniserte og mer eller mindre ukjente tekster. 
«Ingrediensene» (og tekstene de er hentet fra) kobles løs fra tidligere «oppskrifter» 
(ettertidens rangordninger og klassifiseringer) og analyseres som «ingredienser» i nye 
«retter», som for eksempel en bestemt regularitet i måten å snakke om kvinner på i en 
viss periode, slik det trer frem i et gitt målkorpus.
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A B S T R AC T

Heidi Karlsen, Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo

Sub-corpus topic modeling: Mining, Trawling, or Cookery? (Sub-corpus topic modeling og 
diskursanalyse: gruvearbeid, tråling eller kokekunst?)

This article presents the data-mining technique sub-corpus topic modeling and argues that it is 
well suited for capturing data that can be used for discourse analysis. Epistemological implica-
tions of digital methods and the related concept of ”data-mining” in the humanities are dis-
cussed based on Emely Apter’s 2017 essay ”Overburden.” ”Mining” as a metaphor may indi-
cate that knowledge is regarded as something that is extracted and refined, as metals are from 
mines. In this case, data-mining may appear incompatible with the ”surface reading” on which 
discourse analysis depends. This article argues, however, that sub-corpus topic modeling, with 
some adjustments, particularly preserves the ”surface” of the research objects, which is dem-
onstrated by means of a detailed, but accessible presentation of the method. Sub-corpus topic 
modeling uses themes modeled from a ”sub-corpus” to search for the same themes in a larger 
corpus. With the Norwegian National Library’s ”Bokhylla” (the ”Digital Bookshelf ”), a large 
number of texts are available digitally. As an example of how sub-corpus topic modeling can be 
used to capture data for discourse analysis, the Digital Bookshelf constitutes the larger corpus, 
while texts by the Swedish author Fredrika Bremer constitute the sub-corpora.

Keywords: Sub-corpus topic modeling, diskursanalyse, epistemologiske utfordringer / Sub-
corpus topic modeling, Discourse Analysis, Epistemological Challenges


