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Sammandrag 
Syftet med denna undersökning är att studera förekomsten av grammatiska metaforer (GM) i 

form av nominaliseringar i elevtexter från det nationella provet i svenska och svenska som 

andraspråk i årskurs nio. Begreppet GM avser icke-typiska realiseringar av betydelser där GM 

till exempel kan vara en nominalisering – en process som uttrycks som ett substantiv (ex: 

tävling, trygghet) istället för ett verb (ex: tävla) eller ett adjektiv (ex: trygg). Vid användning 

av GM blir texter mer informationstäta och abstrakta eftersom språket packas ihop. Studiens 

teoretiska utgångspunkt är systemisk-funktionell grammatik, i vilken GM spelar en viktig roll. 

Materialet utgörs av 60 elevtexter, fördelat på 30 elevtexter i svenska och 30 elevtexter i 

svenska som andraspråk. Av dessa 30 texter har 15 tilldelats betyget E och resterande hälft 

betyget B. I texterna undersöks fördelningen av GM av typen nominalisering av process och 

nominalisering av egenskap, förekomsten av GM i förhållande till betyg och ämne samt de 

mest använda GM. 

Resultatet visar att det förekommer betydligt fler GM av typen nominalisering av process 

än egenskap och att elevtexter som bedömts betyget B innehåller högre andel GM än 

elevtexter som tilldelats betyget E. Vidare visar resultatet att förekomsten av GM i 

förhållande till ämne är jämnt fördelat, med endast en GM i skillnad. Vad gäller de mest 

använda GM visar undersökningen att det finns 12 olika ord som är frekvent återkommande i 

elevtexterna, vilket förklaras genom provuppgiftens utformning och instruktioner.  

 

Nyckelord: Grammatisk metafor (GM), systemisk-funktionell grammatik, elevtexter, 

nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, betyg. 
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1 Inledning 
Enligt bland annat Nygård Larsson är språket ett av de viktigaste verktygen för elevernas 

lärande och kommunikation i skolan (2013:579). Skolan har till uppgift att förbereda eleverna 

för ett aktivt samhällsdeltagande då det i dagens samhälle ställs avancerade krav på 

medborgarnas läs- och skrivförmåga (Nygård Larsson, 2013:579). Av denna anledning är det 

således av vikt att elever ges möjlighet och utrymme att utveckla sin litteracitet och sina 

resurser att hantera språkliga drag (Lindgren & Svensson, 2015:79), så att de i framtiden kan 

hantera alla typer av texter i samhället (Edling, 2006:190). 

Ett exempel på ett språkligt drag som utmärker det skolrelaterade språket och den vuxna 

skriftspråksvärlden är grammatiska metaforer (hädanefter förkortat GM) i form av 

nominaliseringar (Lindgren & Svensson, 2015:79). Begreppet GM avser inom systemisk-

funktionell lingvistik icke-typiska realiseringar av betydelser (Magnusson, 2011:2) där GM 

exempelvis kan vara en nominalisering – en process som uttrycks som ett substantiv (ex: 

tävling, trygghet) istället för ett verb (ex: tävla) eller ett adjektiv (ex: trygg) (Hultman & 

Westman, 1992:109 f.). Vid användning av nominaliseringar blir texter mer informationstäta 

och abstrakta eftersom språket packas ihop (Nygård Larsson, 2013:589). 

Ulrika Magnusson (2011) undersöker i sin avhandling Skolspråk i utveckling en- och 

flerspråkiga högstadie- och gymnasieelevers bruk av GM. I avhandlingen studeras åtta typer 

av GM, varav två av dessa är nominalisering av process och nominalisering av egenskap 

(Magnusson, 2011:107). Resultatet från undersökningen visar att enspråkiga elever utnyttjar 

GM i högre grad än flerspråkiga elever och att texter med högre betyg innehåller högre andel 

GM (Magnusson, 2011:131). Vidare visar resultatet att nominalisering av process är den 

vanligast förekommande GM-typen av de åtta metafortyperna, följt av nominalisering av 

egenskap som är den andra mest förekommande typen (Magnusson, 2011:107). 

Sepand Doroudian studerar i sin C-uppsats Vetenskapligt skrivande i skolan (2015) 

förekomsten av GM-typerna nominalisering av process och nominalisering av egenskap i tio 

elevlösningar från det nationella provet i Svenska 3. Resultatet visar att elevtexter med betyg 

A generellt har högre andel GM än elevtexter med betyg E (2015:29). I resultatet framgår 

även att nominalisering av process är den vanligaste typen av GM, vilket är i linje med 

Magnussons resultat. 

Mot bakgrund av Magnussons och Doroudians undersökning anser jag att det är av intresse 

att studera förekomsten av GM i elevtexter i ämnena svenska och svenska som andraspråk. 

Som blivande lärare i dessa två ämnen är det högst relevant att undersöka elevers bruk av GM 
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i skrift, då denna resurs anses ha en viktig funktion i den parallella språk- och 

kunskapsutvecklingen (Magnusson, 2011:2). Under de senare skolåren förväntas elever 

utveckla ett mer specialiserat språkbruk eftersom det vardagliga språket ofta inte är tillräckligt 

för ämnesspecifika resonemang eller för att framstå som vederhäftig på ett skolmässigt sätt 

(Magnusson, 2011:1). För flerspråkiga elever kan detta specialiserade språkbruk i skolan vålla 

problem eftersom de samtidigt som de ska tillägna sig stoffet i olika ämnen, även ska lära sig 

undervisningsspråket (Magnusson, 2011:1). Av denna anledning är det således intressant att 

undersöka hur pass förtrogna elever i ämnet svenska som andraspråk är med fenomenet GM, 

jämfört med elever i ämnet svenska. I denna studie undersöker jag om andel GM skiljer sig 

mellan elevtexter i svenska som andraspråk och i svenska, men också om det går att se ett 

samband mellan andel GM och betyg i elevtexterna. 	

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att studera förekomsten av grammatiska metaforer (GM) i 

form av nominaliseringar i elevtexter från de nationella provens delprov C. Med utgångspunkt 

i Doroudians (2015) uppsatsfrågor har jag formulerat två likartade frågeställningar vad gäller 

fördelningen av GM-typerna nominalisering av process och nominalisering av egenskap samt 

sambandet mellan betyg och antal GM. Genom att undersöka elevlösningar från det nationella 

provet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs nio avses följande frågeställningar 

kunna besvaras: 

 

• Hur fördelar sig GM mellan typen nominalisering av process och nominalisering av 

egenskap i respektive ämne och betygsgrupp? 

• Hur skiljer sig förekomsten av GM åt beroende på betyg? 

• Hur skiljer sig förekomsten av GM åt mellan ämnena? 

• Vilka GM används mest i respektive ämne och hur frekvent återkommer de? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Efter det inledande kapitlet presenteras i kapitel 2 studiens teoretiska utgångspunkt, vilken 

utgår från systemisk-funktionell grammatik. I tredje kapitlet ges först en översikt över elevers 

vetenskapliga skrivande i skolan och därefter presenteras empiriska undersökningar av 

fenomenet GM. Studiens metod och material samt de avgränsningar som gjorts gällande GM 

beskrivs i kapitel 4. I kapitel 5 redovisas undersökningens resultat ur olika perspektiv. I 
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kapitel 6 ges en kortfattad sammanfattning av resultatet och därefter följer en diskussion 

utifrån analyser och resultat. 
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2 Teoretisk grund 

I detta avsnitt introduceras centrala begrepp i den systemisk-funktionella språkmodellen, 

däribland GM som har en framträdande roll. Inledningsvis ges en kortfattad presentation av 

den systemisk-funktionella grammatiken och dess tillhörande metafunktioner. Därefter 

beskrivs språkmodellens olika skikt, som följs av en introduktion av fenomenet GM och 

begreppet nominalisering. Poängteras bör dock att de teoretiska aspekter som presenteras i 

detta avsnitt inte är avsedda för att användas i studiens analys, utan för att underlätta 

förståelsen av fenomenet GM. 

 

2.1 Systemisk-funktionell grammatik 
Den teoretiska beskrivningen som används i denna studie bygger huvudsakligen på Holmberg 

och Karlssons (2013), Hållsten, Rehnberg och Wojahns (2013) samt Magnussons (2011) 

presentation av systemisk-funktionell grammatik. De begrepp som introduceras i detta avsnitt 

är således hämtade från den ovannämnda litteraturen. 

Den systemisk-funktionella grammatiken är en språkmodell som började byggas av 

språkvetaren Michael Halliday i början av 1960-talet. Språkmodellen kan på ett enkelt sätt 

sammanfattas i tre punkter. Den första punkten fokuserar på funktion snarare än på form. Den 

andra punkten ser kontext och språkbruk som grunden för hela grammatiken. Den tredje 

punkten grundar sig på idén om att grammatiken inte bara ger uttryck för betydelse utan också 

skapar betydelse (Holmberg & Karlsson, 2013:10). Det innebär att grammatiken betraktas 

som en språklig resurs för social interaktion och inte som ett färdigkonstruerat och 

självstyrande regelsystem som existerar oberoende av människans kommunikation (Hållsten 

m.fl. 2013:5). Traditionellt brukar språkmodellen gå under beteckningen systemisk-

funktionell lingvistik eller systemisk-funktionell grammatik. Holmberg och Karlsson 

poängterar dock att den senare beteckningen har ett tydligare fokus på grammatiken i 

jämförelse med den första (Holmberg & Karlsson, 2013:10 f.). 

Med uttrycket funktionell menar man att grammatiken har en förmåga att skapa betydelse i 

kommunikationen mellan människor (Holmberg & Karlsson, 2013:18). Vad vi gör med hjälp 

av språket, hur vi gör det samt vilka effekter språk har på social kontext, är några av de 

grundläggande frågorna inom systemisk-funktionell grammatik (Hållsten m.fl. 2013:5 f.). 

Med utgångspunkt i dessa frågor förutsätter den funktionella grammatiken att vi främst 

använder språket på tre olika sätt. Först och främst strävar vi efter relationer med andra 

människor och förhåller oss till dem. Därefter skildrar och återger vi våra erfarenheter av 
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världen runt omkring oss och slutligen skapar vi en struktur och ordning gällande språket och 

informationen så att vi kan förmedla den. Dessa tre funktioner benämns inom funktionell 

grammatik metafunktioner. De två första metafunktionerna kallas för den interpersonella 

respektive den ideationella metafunktionen och ses som de mest fundamentala inom 

språkteorin. Den tredje kallas för den textuella metafunktionen och ses som ett slags 

hjälpfunktion till de övriga två (Holmberg & Karlsson, 2013:18). I följande avsnitt beskrivs 

den systemisk-funktionella grammatikens olika skikt. 

 

2.2 Språkets skikt 
Inom systemisk-funktionell grammatik brukar språkliga fenomen delas in i fyra olika skikt: 

Kontext, semantik, lexikogrammatik och fonologi alternativt ortografi (Hållsten m.fl. 2013:6). 

Språkmodellens olika skikt förhåller sig till varandra i en hierarkisk skala, där 

fonologin/ortografin representerar den lägsta nivån och kontexten den högsta. Denna 

beroenderelation mellan skikten kallas inom den systemisk-funktionella grammatiken för 

realisering. Det innebär att de högsta skikten realiseras av de lägsta (Magnusson, 2011:32). 

Kontexten realiseras av semantiken, som i sin tur realiseras av lexikogrammatiken. De 

lexikogrammatiska uttrycken realiseras slutligen av fonologin/ortografin (Holmberg & 

Karlsson, 2013:19 f.). 

De tre metafunktionerna som språket fyller – den interpersonella, den ideationella och den 

textuella – skär igenom språkmodellens olika skikt och skapar i sin tur tre olika arealer i 

modellen. Varje variabel i kontexten realiseras av en viss typ av semantik och 

lexikogrammatik (Magnusson, 2011:33). Exempelvis ger ideationella förhållanden i 

kontexten ideationella betydelser i semantiken som sedan uttrycks genom ideationell 

lexikogrammatik och slutligen av fysiska uttryck (som är gemensamma för alla 

metafunktionerna). På det sättet är det möjligt att se den inverkan språket har på samhället och 

vice versa (Holmberg & Karlsson, 2013:23 f.). 

I denna studie avgränsas analysen till den ideationella metafunktionen på grund av studiens 

syfte och begränsade omfång. Den ideationella metafunktionen har som syfte att ge uttryck 

för språkbrukares olika erfarenheter (Magnusson, 2011:32). I nästkommande avsnitt redovisas 

fenomenet GM och begreppet nominalisering. 
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2.3 Grammatisk metafor och nominalisering 
I det föregående kapitlet nämndes språkmodellens fyra skikt och deras relation till varandra. 

Inom systemisk-funktionell grammatik menar man att det finns ett naturligt förhållande 

mellan semantik och lexikogrammatik (Magnusson, 2010a:220). Det innebär att ordklasserna 

har semantiska motsvarigheter i språkmodellen (Magnusson, 2010a:220): ett substantiv 

uttrycker betydelsen ’’ting’’, ett verb betydelsen ’’process’’ och ett adjektiv betydelsen 

’’egenskap’’ (Magnusson, 2010b:157). Dessa naturliga realiseringar kallas för kongruenta 

realiseringar (Magnusson, 2010a:220). 

 

  Substantiv                  Verb                 Adjektiv           
 

 
 
 
 
 
      Ting                      Process               Egenskap 
 

Figur 2.1 Exempel på kongruenta och inkongruenta realiseringar (heldragna respektive 

streckade pilar, efter Magnusson, 2011:38) 

 

I figur 2.1 representerar de heldragna pilarna kongruenta realiseringar, medan de streckade 

pilarna illustrerar inkongruenta, det vill säga GM (Magnusson, 2010b:157). GM spelar en 

betydande roll i språkmodellen då de samlar olika typer av konstruktioner där detta naturliga 

ett-till-ett förhållande inte gäller (Magnusson, 2010a:220 f.). De vanligast förekommande GM 

i Magnussons undersökning är nominaliseringar av processer och nominaliseringar av 

egenskaper (Magnusson, 2011:107), vilket innebär att processer och egenskaper realiseras av 

substantiv (Magnusson, 2010b:157). Nedan ges ett exempel på en egenskap (1) som blivit till 

en nominalisering (2) (Magnusson, 2010b:158): 

 

Kongruent version 

(1) Det går åt mycket olja för att huset ska bli varmt. 
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Inkongruent version 

(2) Det går åt mycket olja för att få upp värmen. 

 

Nominaliseringar har som syfte att packa ihop språket (Lindgren & Svensson, 2015:81) och 

skapa mer informationstäta och abstrakta texter (Magnusson, 2010b:158). I och med att 

aktörerna i satsen ofta försvinner vid användning av GM kan metaforerna användas i olika 

syften. Exempelvis kan de vara till hjälp när skribenten inte vet vem aktören är eller när denna 

kunskap är irrelevant i sammanhanget (Van Dijk, 2008, citerad i Lindgren & Svensson, 

2015:81). Vidare kan GM även användas när aktören tidigare nämnts i texten och skribenten 

väljer att inte upprepa den.  

 

3 Forskningsöversikt 
I följande avsnitt beskrivs inledningsvis tidigare forskning av vetenskapligt skrivande i skolan 

med särskild relevans för denna undersökning. Därefter behandlas empiriska undersökningar 

av fenomenet GM. 

 

3.1 Tidigare forskning om vetenskapligt skrivande 
I detta avsnitt presenteras Sellgrens (2011) och Af Geijerstams (2010) studie som båda 

behandlar elevers vetenskapliga skrivande i grundskolan. 

Sellgrens (2011) avhandling handlar om ett genrepedagogiskt klassrumsarbete i en 

flerspråkig elevgrupp i grundskolans årskurs 6. Fokus ligger på elevernas arbete och 

arbetsprocess både i muntlig interaktion och textkonstruktion inom ämnet geografi. Studiens 

huvudsakliga syfte är att undersöka vilka språkliga resurser elever utnyttjar i tal och skrift för 

att förklara ett geografiskt fenomen (Sellgren, 2011:7). Materialet för undersökningen utgörs 

av lärarledda helklassmoment, individuellt skrivande och smågruppsarbete (Sellgren, 2011:6). 

I undersökningen står tre infallsvinklar i fokus: genrestruktur, kausala samband samt 

semantiska ledfamiljer och rörelser mellan olika abstraktionsnivåer (Sellgren, 2011:7). I min 

studie sätts fokus på kausala samband och semantiska ledfamiljer på grund av studiens syfte. 

Resultatet från studien visar att de kongruenta formerna för kausala samband dominerar 

vid samtalsaktiviteten ämnesinnehåll. Exempel på sådana kausala samband är när, så, därför 

och att. Vid samtalsaktiviteten textkonstruktion används däremot de kongruenta formerna lika 

frekvent som de inkongruenta formerna (Sellgren, 2011:68). Resultatet visar även att eleverna 
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använder ett mer vardagligt/konkret språk när de förklarar och diskuterar ett geografiskt 

fenomen och skiftar därefter till ett mer abstrakt/tekniskt språk när de formulerar texten 

(Sellgren, 2011:84). Detta kan tolkas som att eleverna är medvetna om att olika situationer 

och syften kräver olika språkbruk (Sellgren, 2011:87). 

Af Geijerstam undersöker i sin avhandling några elevers skrivande i naturvetenskapliga 

ämnen i årskurs 5 och 8 (af Geijerstam, 2006, citerad i af Geijerstam, 2010:179). Till grund 

för undersökningen ligger intervjuer och observationer samt undersökning av elevtexter (af 

Geijerstam, 2010:179). I undersökningen utgår af Geijerstam från tre olika typer av 

textrörlighet: textbaserad rörlighet, rörlighet utåt samt interaktiv rörlighet. Den textbaserade 

rörligheten behandlar elevens relation till texten, det vill säga hur eleven exempelvis förklarar 

oklara avsnitt eller gör generaliseringar (af Geijerstam, 2010:181). Rörlighet utåt handlar om 

hur eleven diskuterar innehållet i en text utifrån sina tidigare upplevelser, texter och tankar (af 

Geijerstam, 2010:182). Den interaktiva rörligheten rör när eleven diskuterar sammanhang, 

mottagare, form och funktion i texten (af Geijerstam, 2010:183). I min studie är det enbart 

textbaserad rörlighet som är relevant då denna typ fokuserar på elevens relation till texten, det 

vill säga hur eleven kommenterar innehåll och struktur på olika nivåer (af Geijerstam, 

2010:181). 

Resultatet från undersökningen uppvisar en låg textbaserad rörlighet i både årskurs 5 och 

8. Den textbaserade rörligheten är högst i svenskämnet, något lägre i samhällsorienterande 

ämnen och lägst i naturorienterande ämnen (af Geijerstam, 2010:185). Resultatet visar även 

att de högpresterande elevernas textrörlighet är avsevärt högre än de lågpresterande elevernas, 

alltså att de i högre grad kan tala om den text de skrivit på olika sätt (af Geijerstam, 

2010:186). 

 

3.2 Tidigare forskning med fokus på grammatiska metaforer i 

elevtexter 
Edling undersöker i sin avhandling Abstraction and authority in textbooks: The textual paths 

towards specialized language (2006) graden av abstraktion i lärobokstexter i tre olika 

skolämnen (svenska, SO och NO) och från tre skolår (år 5 och 8 i grundskolan och år 2 på 

gymnasiet). Utöver lärobokstexterna utgörs materialet även av elevtexter, intervjuer med 

lärare och elever samt observationer i klassrummet (Edling, 2006:186 f.). 

Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att bidra med ytterligare kunskap om den 

förändring som sker vid övergången från vardagsspråk till specialiserat språk (Edling, 
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2006:186). Edling påpekar att nominaliseringar anses ha en utmärkande funktion som bidrar 

till texters abstraktion, teknikalitet och täthet (2006:51). Några utmärkande egenskaper som 

bidrar till texters abstraktion är bland annat avsaknad av markörer i tid och rum, uteblivna 

detaljer i texter samt distans från läsare eller författare (Edling, 2006:188). 

Resultatet från undersökningen visar att texternas abstraktionsgrad generellt sett är högre i 

de senare åren i alla de undersökta ämnena. Dessutom uppvisar resultatet en ökning av antalet 

GM i texter mellan skolår 5 och skolår 8 (Edling, 2006:188). Enligt Edling tycks elever finna 

det lättare att ta till sig texter som är mer konkreta. Men för att elever ska kunna förstå och 

använda samhällets specialiserade texter så är det viktigt att abstrakt och tekniskt språk finns i 

läroböcker, och inte ersätts av konkret och vardagligt språk. Annars är risken stor att elever 

lämnas oförberedda för de texter som de behöver kunna hantera i ett samhälle där 

specialiserad kunskap är ett krav (Edling, 2006:190). 

I en artikel från 2015 undersöker Lindgren och Svensson hur flerspråkiga elever använder 

GM i elevkrönikor. Totalt utgörs materialet av 26 krönikor, varav hälften är skrivna av elever 

i årskurs 9, och resterande hälft av vuxna elever på komvux med akademisk utbildning och 

med som mest tre år i Sverige (Lindgren & Svensson, 2015:83 f.). De GM som tas upp i 

undersökningen är nominaliseringar av processer och egenskaper, som bildats med nio olika 

suffix. Syftet med denna undersökning är att se vilka resurser eleverna använder sig av för att 

koda GM och skapa mening med hjälp av dem (Lindgren & Svensson, 2015:83). 

Resultatet visar att de flesta elever har viss förtrogenhet med fenomenet GM (Lindgren & 

Svensson, 2015:85). Totalt finns det 48 olika GM som förekommer 69 gånger i 

elevkrönikorna. Av dessa används 40 av eleverna i årskurs 9 och resterande av de vuxna 

eleverna. Samtliga elevtexter utom två innehåller minst en GM och som flest åtta. Enligt 

Lindgren och Svensson kan det låga resultatet bero på att instruktionerna till uppgiften 

uppmanar till personligt berättande, vilket kräver ett konkret och informellt språk (2015:85 

f.). 

På grund av den låga andelen GM i krönikorna går det inte att se hur väl eleverna kan koda 

GM, men bland elevtexterna finns det flera exempel som visar att eleverna har förstått hur 

man konstruerar dem (Lindgren & Svensson, 2015:89). Exempelvis finns det två GM i 

elevmaterialet som inte är idiomatiska: allvarligheten som används istället för allvaret och 

viktighet som används istället för vikten. Detta tyder på att eleverna som har packat dem på 

egen hand är medvetna om hur de ska konstruera GM ur en adjektivrot tillsammans med ett 

substantivbildande suffix. Flera elever visar även tecken på att de har resurser att använda 
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GM som huvudord och attribut i nominalfraser, att böja dem korrekt och att använda dem i 

sammansättningar (Lindgren & Svensson, 2015:87–89). 

Vad gäller elevernas resurser att skapa mening med hjälp av GM finns det flera exempel i 

materialet som tyder på att texternas abstraktionsnivå ökar genom utelämnande av deltagare. 

Resultatet visar även att flera elever klarar av att specificera innehållet genom att lägga till 

relevant information till GM. Däremot behöver eleverna lära sig att hantera bestämd och 

obestämd form så att läsaren inte tvingas göra egna tolkningar av innehållet i texten (Lindgren 

& Svensson, 2015:90–93). 

Hultman och Westman undersöker i Gymnasistsvenska (1992:11) gymnasisters och vuxnas 

skriftspråk med fokus på ordförråd, ordklassfördelning, syntax och grafiska förhållanden. 

Huvudsyftet med undersökningen är att ta reda på i vilken utsträckning eleverna genom 

skrivträning behärskar ’’den slitstarka bruksprosan’’ (Hultman & Westman, 1992:11), som 

det uttrycktes i Lgy 70 (Hultman & Westman, 1992:263). Materialet utgörs av 151 uppsatser 

från gymnasiets årskurs 3 och ett antal texter skrivna av vuxna författare. I undersökningen 

jämförs de vuxnas skriftspråk med gymnasisternas och det görs även jämförelser inom 

materialen (Hultman & Westman, 1992:11). 

Resultatet av studien visar att antalet nominaliseringar är genomgående fler i bruksprosan 

än i gymnasistmaterialet (Hultman & Westman, 1992:111). Resultatet uppvisar även att 

uppsatser med högre betyg har en mer nominal stil än uppsatser med lägre betyg (Hultman & 

Westman, 1992:109–111). Hultman och Westman betonar att gymnasisterna behöver öka sitt 

bruk av specialiserade och innehållsrika substantiv i och med att resultaten pekar på brister i 

lexikalisk precision (1992:125). 

 Ett annat exempel på svensk forskning om elevers bruk av GM är Magnussons (2011) 

avhandling Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska 

metaforer i senare skolår. I avhandlingen undersöks skriftspråksutvecklingen hos en- och 

flerspråkiga elever i grundskolans år 9 och gymnasiets år 2 med fokus på olika aspekter av 

fenomenet GM (Magnusson, 2011:4). Det material som ligger till grund för undersökningen 

är 303 nationella prov i ämnena svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet och 62 

nationella prov från årskurs 9 skrivna av samma elever (Magnusson, 2011:73). I avhandlingen 

ingår åtta olika typer av GM: nominaliseringar av process, egenskap, fas, modalitet, 

omständighet, kausalitet samt process som adjektiv och kausalitet som verb (Magnusson, 

2011:107). I studien räknas andelen GM i förhållande till bland annat ålder, textbetyg, skola 

och genre (Magnusson, 2011:105). 
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Resultatet från undersökningen visar att elevlösningarna i svenska B är mer GM-täta än de 

i skolår 9 (Magnusson, 2011:108) och texter i de högre betygsstegen har högre andel GM än 

texter med lägre betyg. Magnusson poängterar dock att den GM-tätaste texten i hela 

materialet är en från år 9, och på liknande sätt finns det texter i svenska B som inte innehåller 

någon GM alls (2011:131). Bland elevtexterna med högst andel GM finns det också några 

som tilldelats betyget F (Magnusson, 2011:155). Vidare visar resultatet att enspråkiga elever i 

svenska B utnyttjar GM i högre grad än flerspråkiga elever (Magnusson, 2011:131) och att 

andelen GM i elevtexter är högre på mindre flerspråkiga skolor (Magnusson, 2011:121). Vad 

gäller genre är de flesta av de yngre elevernas texter av berättande karaktär medan de äldre 

elevernas är diskursiva. Enligt Magnusson förklarar genretillhörighet inte skillnaden i andel 

GM mellan åren men det är en bidragande orsak (Magnusson, 2011:126 f.). När det kommer 

till fördelningen av GM-typerna i materialet är nominalisering av process mer än tre gånger så 

vanligt som de övriga metafortyperna. Den andra mest förekommande typen är 

nominalisering av egenskap (Magnusson, 2011:107). 
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4 Metod och material  

I följande kapitel presenteras undersökningens metod och material. Inledningsvis redovisas 

det textmaterial som ligger till grund för analysen. Därefter ges en kortfattad beskrivning av 

analysmetoden. 

 

4.1 Material 
Det textmaterial som ligger till grund för denna uppsats är elevtexter från det nationella 

provets delprov C i svenska och svenska som andraspråk. Samtliga elevtexter skrevs av elever 

i årskurs 9 under vårterminen 2013. Det årets nationella prov var det senast genomförda som 

var tillgängligt vid tidpunkten för uppsatsens materialinsamling. Det totala antalet elevtexter i 

undersökningen är 60, fördelat på 30 elevtexter i respektive ämne. Antalet elevtexter har valts 

utifrån vad som kunde vara genomförbart för en C-uppsats. Varje elevtext omfattar cirka 300-

1300 ord och innehåller minst en GM. Elevtexterna är jämnt fördelade mellan betygen E och 

B i båda ämnena, det vill säga 15 av 30 elevtexter har tilldelats betyget E och resterande hälft 

betyget B. Att dessa två betygssteg har valts har sin grund i att jag ville jämföra det lägsta 

godkända betyget med det högsta godkända betyget. Vad gäller betygssteget A valdes detta 

bort eftersom det inte fanns tillräckligt många elevtexter i den betygsgruppen. I tabell 4.1 

redovisas samtliga elevtexter i respektive ämne och betygsgrupp. 

 

Tabell 4.1 Antal elevtexter i respektive ämne och betygsgrupp 
______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnesprovet i årskurs 9 är uppdelat i tre delprov: ett skrivprov, ett läsprov och ett muntligt 

prov. I det skriftliga provet, delprov C, får eleverna välja mellan tre ämnen att skriva om. 

Syftet med det nationella provet är att så allsidigt som möjligt pröva elevernas kunskaper i 

ämnet (Skolverket, 2018). De elevtexter som används i denna uppsats är svar på en och 

samma skrivuppgift. Uppgiften går ut på att skriva ett bidrag till en ungdomstidning. I 

                           Ämne: 
Betyg:                Svenska                Svenska som andraspråk 
______________________________________________________________ 
E                             15                                          15 

B                             15                                          15 
____________________________________________________ 
Totalt:                    30                                          30                                  
______________________________________________________________ 
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uppgiften ska eleverna resonera om vad det innebär att vara tjej eller kille i dagens samhälle. 

Eleverna ska ge exempel från sina egna erfarenheter och även göra jämförelser mellan könen. 

I följande avsnitt redovisas analysmetoden som ligger till grund för denna uppsats. 

 

4.2 Analysmetod 
Analysarbetet för denna uppsats inleddes med att markera samtliga förekomster av GM av 

typen nominalisering av process (ex: användning) och nominalisering av egenskap (ex: 

glädje) i de 60 utvalda elevtexterna. Vid kodning av elevmaterialet har upprepningar av 

samma GM i en och samma elevtext uteslutits då vissa GM återkommer relativt frekvent. 

Syftet med detta urval är att undvika att ge en missvisande bild av elevens språkbruk. 

Resultatet av respektive typ av GM i textmaterialet redovisas i avsnitt 5.1. När detta var gjort 

sammanställdes all information och de uträkningar som ligger till grund för denna uppsats i 

Excel. För jämförelser mellan elevtexter i förhållande till ämne och betyg har båda GM-

typerna räknats ihop. Summan av de båda GM-typerna har dividerats med antal ord per 

elevtext och därefter har kvoten multiplicerats med 100 och avrundats till en decimal. Detta 

för att presentera tydliga och jämförbara värden. Beräkningen visar det procentuella innehållet 

av GM i samtliga elevtexter. Utifrån denna beräkning har elevtexterna fått olika beteckningar 

med avseende på betyg och andel GM samt ämne. Den elevtext som tilldelats betyget B och 

som har högst andel GM i svenska som andraspråk har fått benämningen SvasB1. Den 

elevtext som tilldelats betyget B och som innefattar flest GM i svenska har i sin tur fått 

benämningen SvB1. Sammanfattningsvis tilldelas elevtexterna en siffra mellan 1-15 efter hur 

många GM texten består av. Resultatet av elevtexternas användning av GM och deras 

tilldelade betyg redovisas i avsnitt 5.3. 

Denna undersökning bygger i stort sett på en kvantitativ metod. Men för att undersöka 

sambandet mellan andel GM i elevtexterna och deras tilldelade betyg samt de vanligast 

förekommande GM i respektive ämne krävs det mer kvalitativa studier. 

 

4.3 Avgränsning av grammatisk metafor 
Under denna rubrik redovisas studiens avgränsningar gällande GM. Därefter behandlas 

reflektioner kring analysmetoden samt de etiska riktlinjer som tagits i beaktande. 
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4.3.1 Nominalisering av process och nominalisering av egenskap 

Denna studie avgränsas till två olika typer av GM: nominalisering av process och 

nominalisering av egenskap. Nominalisering av process avser processer där verb (ex: tävla) 

uttrycks genom substantiv (ex: tävling). Nominalisering av egenskap avser nominaliserade 

egenskaper där adjektiv (ex: trygg) uttrycks genom substantiv (ex: trygghet) (Hultman & 

Westman, 1992:109 f.). Nedan ges ett exempel på en mening utan GM (3) och ett exempel 

med en GM markerat i fetstil (4) (Magnusson, 2010b:157): 

         

(3) Barnen sjöng så att grannarna hörde det på gården. 

 
(4) Sjungandet hördes ut på gården. 

                         

Att just dessa GM valts baserar sig främst på studiens omfång, men också för att dessa två 

kategorier var de vanligast förekommande GM-typerna i Magnussons undersökning 

(2011:107). Nominalisering av process var mer än tre gånger så vanligt som de övriga 

metafortyperna och nominalisering av egenskap var den andra mest förekommande. 

 

4.3.2 Icke-metaforisk avledning 

I denna undersökning räknas icke-metaforiska avledningar inte som GM eftersom dessa 

avledningar avser kongruenta betydelser för den ordklass de tillhör (Magnusson, 2011:46). Ett 

exempel på detta är substantivet vattenspridare som realiserar ett semantiskt ting. 

Vattenspridare kan inte packas upp, vilket dock är möjligt med den grammatiska metaforen 

spridning. I följande exempel illustrerar Magnusson (2011:46) skillnaden mellan GM och 

icke-metaforisk avledning: 

 

Grammatisk metafor: 

(5) Det var torrt och branden fick en snabb spridning → Branden spreds snabbt. 

 

Icke-metaforisk avledning: 

(6) De har köpt en ny vattenspridare. (En sak som sprider vatten.) 

 

Magnusson poängterar dock att det stundtals kan vara svårt att dra en tydlig gräns mellan GM 

och avledning (2011:46) då en avledning kan ha olika betydelser beroende på kontexten 

(Magnusson, 2010a:223). Ordet produktion är t.ex. ett ord som kan skapa problem då det kan 
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syfta till två olika saker. Produktion kan både betyda ’’det som produceras’’ (ett substantiv 

som avser ett ting) eller ’’aktionen att producera’’ (ett substantiv som avser en process). 

Endast i det senare fallet rör det sig om en GM (Magnusson, 2010a:223).  

 

4.3.3 Sammanfattningsord 

I denna uppsats räknas sammanfattningsord inte som GM eftersom dessa ord inte kan packas 

upp till kongruent besläktade former, trots uppenbara likheter med GM (Magnusson, 

2010a:224). Några exempel på sådana sammanfattningsord är problem, metod och process. 

Nedan ges ett exempel på en GM (7) och ett sammanfattningsord (8) (Magnusson, 

2010a:224): 

 

(7) Loket i ett godståg spårade ur mellan Storträsk och Jörn. Urspårningen 

 inträffade den 18 februari förra året. 

 

(8) Loket i ett godståg spårade ur mellan Storträsk och Jörn. Incidenten inträffade 

 den 18 februari förra året. 

 

Både incidenten och urspårningen har samma inverkan på texten då båda syftar tillbaka på 

och sammanfattar händelsen i den föregående satsen. Incidenten är i exempelmeningen ett 

substantiv som avser en process och skulle således kunna betraktas som en GM på samma sätt 

som urspårningen (Loket spårade ur). En strängare tolkning kräver dock att en nominalisering 

ska kunna packas upp till ett lexikalt besläktat verb. I detta fall är det sålunda enbart 

urspårningen som är en GM (Magnusson, 2010a:224). 

 

4.4 Reflektioner kring analysmetoden och resultatet 
Vid analysen av GM i elevtexterna har det stundtals varit svårt att avgöra om ett ord bör 

tolkas som en GM eller som ett sammanfattningsord. Vissa ord hade eventuellt tolkats 

annorlunda av andra bedömare. Viktigt att poängtera är dock att jag konsekvent har följt de 

avgränsningsprinciper som nämnts ovan. Dessutom har avgränsningen av GM underlättats då 

elevtexterna är skrivna utifrån samma provuppgift. 

Elevtexterna som ligger till grund för denna studie är skrivna i formatet inlägg. Detta kan 

påverka frekvensen av GM i det undersökta elevmaterialet. Enligt Holmberg och Karlsson 

associeras GM till skolspråket som innebär ett formellt och abstrakt språkbruk (2013:162). 



	 20 

Detta innebär att ju mer formellt textsammanhanget är, desto mer behövs språkets alla 

resurser för att uttrycka den betydelse som är nödvändig (Holmberg & Karlsson, 2013:162). I 

och med att instruktionerna till provuppgiften delvis uppmanar till personligt berättande så 

påverkas graden av formalitet och abstraktion i elevtexterna, vilket i sin tur kan inverka på 

uppsatsens resultat. 

En annan faktor som kan påverka uppsatsens resultat är avgränsningen av GM i 

elevtexterna. Eftersom denna undersökning har begränsats till två typer av GM, 

nominalisering av process och nominalisering av egenskap, innebär detta att andra typer av 

GM (se avsnitt 3.2) inte tas med i beräkningen. Detta kan resultera i att några elevtexter 

innehåller ett mindre antal GM i resultatet än vad som faktiskt är fallet. Det bör dock 

poängteras att denna avgränsning skapar tydlighet kring det som eftersöks i elevtexterna och 

därmed minimerar risken att missa en GM. 

Slutligen kan även provsituationen i skrivsalen påverka uppsatsens resultat. Eftersom 

eleverna under loppet av en kort förmiddag ska hinna skriva en uppsats på ca 600 ord kan 

detta leda till att de känner en stor nervositet vid examinationstillfället. Skrivsituationen i 

salen med vaktande lärare, hostande eller ätande kamrater, och dålig luft kan också bidra till 

nervositeten (Hultman & Westman, 1992:14). Alla dessa aspekter kan leda till att eleverna 

inte presterar utifrån sin egentliga skriftliga förmåga vilket kan påverka elevtexternas betyg, 

längd och andel GM i denna undersökning. 

 

4.5 Etiska aspekter 

Av etiska skäl har uppsatserna anonymiserats. Varje uppsats har istället kodats utifrån ämne, 

betyg och GM-andel. Exempelvis har den text som tilldelats betyget B och innefattar flest 

GM i svenska som andraspråk fått benämningen SvasB1. 

Vidare är materialet från nationella provet sekretessbelagt, vilket innebär att inga 

elevtexter får presenteras i sin helhet i föreliggande studie. De textutdrag som används i denna 

uppsats har således valts ut med hänsyn till provets sekretess. 
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5 Resultat 
I detta kapitel redovisas undersökningens resultat i form av tabeller och diagram. 

Inledningsvis presenteras fördelningen av de två GM-typerna i respektive ämne och 

betygsgrupp. Därefter redovisas det totala antalet GM i förhållande till betyg och ämne, som 

följs av en presentation av de mest använda GM i svenska och svenska som andraspråk. 

 

5.1 Grammatiska metaforer i hela textmaterialet 
I det insamlade materialet förekommer det totalt 595 GM, varav 539 av dessa är av typen 

nominalisering av process (exempelvis uppmärksamhet, förväntning, utbildning) och 56 av 

typen nominalisering av egenskap (exempelvis besvikelse, oro, stolthet). Nominalisering av 

process utgör hela 90,5 % av samtliga GM i denna undersökning, medan nominalisering av 

egenskap endast täcker 9,5 %. I diagram 5.1 redovisas fördelningen mellan de två GM-

typerna i samtliga elevtexter i respektive ämne och betygsgrupp. Fördelningen av GM 

presenteras i absoluta tal. 

	

 
Diagram 5.1 Fördelning av GM-typ i respektive ämne och betygsgrupp 

	

Resultatet visar att det totala antalet GM av typen nominalisering av process är betydligt fler 

än typen nominalisering av egenskap i respektive ämne och betygsgrupp. Antalet GM av 
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typen nominalisering av process är flest i elevtexter med betyget B i svenska som andraspråk. 

Detta följs sedan av elevtexter som tilldelats betyget B i svenska där det totala antalet 

nominalisering av process är 149. På tredje plats kommer elevtexter som bedömts betyget E i 

svenska, och till sist elevtexter med betyget E i svenska som andraspråk. Vidare framgår det i 

diagrammet att antalet nominalisering av egenskap inte skiljer sig markant i respektive ämne 

och betygsgrupp. Flest antal nominalisering av egenskap förekommer i elevtexterna med 

betyget E i svenska och minst antal i svenska och svenska som andraspråk med betyget B.  

	
5.2 Antal grammatiska metaforer i förhållande till betyg 
I detta avsnitt redovisas antalet GM i förhållande till betyg i ämnena svenska och svenska som 

andraspråk. I resultatet inkluderas båda GM-typerna: nominalisering av process och 

nominalisering av egenskap. Nedan presenteras det totala antalet GM i respektive ämne och 

betygsgrupp. Resultatet redovisas i absoluta tal. 

 

 
Diagram 5.2 Antal GM i respektive ämne och betygsgrupp 

 

I diagrammet går det att urskilja att den största mängden GM finns hos elevtexterna som 

bedömts betyget B i svenska som andraspråk. Detta följs sedan av elevtexter som fått betyget 

B i svenska där det totala antalet GM är 161. Lägst antal GM finns hos elevtexterna som 

tilldelats betyget E i svenska som andraspråk. 
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Utifrån det resultat som presenterats i diagram 5.2 går det att identifiera en tendens hos 

elevtexterna: att elevtexter som tilldelats betyget B innehåller fler GM än elevtexter som fått 

betyget E. Vid denna typ av generaliseringar kan man dock gå miste om intressanta resultat 

hos varje enskild elevtext. I följande avsnitt görs det därför en närmare granskning av GM-

tätheten i elevtexterna i relation till betyg. 

	
5.2.1 Variation i andel grammatiska metaforer mellan elevtexter  

I tabell 5.2 presenteras uppsatsernas totala textlängd och andel GM i respektive ämne och 

betygsgrupp. I resultatet inkluderas båda GM-typerna. Andel GM i tabellen visar kvoten av 

antalet GM dividerat med textlängd, multiplicerat med 100 och därefter avrundat till en 

decimal. Siffran visar följaktligen den procentuella mängden GM i det undersökta 

textmaterialet.  

 

Tabell 5.2 Andel GM i respektive ämne och betygsgrupp 
___________________________________________________________________________ 
  Ämne och betyg                                      Textlängd           Antal GM          Andel GM 
___________________________________________________________________________ 
  Svenska som andraspråk E                         8 570                    105                     1,2 

  Svenska E                                                   8 230                    137                     1,7 

  Svenska som andraspråk B                       11 143                      192                     1,7 

  Svenska B                                                 11 446                      161                     1,4 
 

Tabell 5.2 visar att det finns en korrelation mellan antalet ord och betyg, då B-texterna i 

svenska och svenska som andraspråk har större ordomfång än E-texterna. Resultatet visar 

även att E-texterna i svenska har ett lika stort genomsnittligt värde i andel GM som B-texterna 

i svenska som andraspråk. Vidare kan man utläsa att lägst andel GM finns hos elevtexter med 

betyget E i svenska som andraspråk, och näst lägst andel GM hos elevtexter med betyget B i 

svenska. 

I tabell 5.3 redovisas variationen i andel GM per elevtext i förhållande till betyg i åtta 

elevtexter. I tabellen har elevtexterna namngetts efter betyg och andel GM: de elevtexter som 

exempelvis har fått betyget E i svenska som andraspråk och som innehåller flest antal GM har 

fått benämningen SvasE1 och SvasE2, och de elevtexter som tilldelats betyget B i svenska 

och som har minst andel GM har i sin tur fått benämningen SvB14 och SvB15. Genom att 

kategorisera elevtexterna på detta sätt ges möjlighet att synliggöra variationen av GM inom 

varje betygssteg i respektive ämne. 
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Tabell 5.3 Variation i andel GM i respektive ämne och betygsgrupp 
__________________________________________________________ 
Texter                          Textlängd       Antal GM      Andel GM 
__________________________________________________________ 
SvasE1         893        12           1,3 

SvasE2  773        12            1,6 

SvE1        1004        24            2,4 

SvE2  656        15            2,3 

SvasB14  578          5            0,9 

SvasB15 303          5            1,7 

SvB14 550          5        0,9 

SvB15 458          5            1,1 
__________________________________________________________ 
 

I tabellen redovisas totalt åtta elevtexter: fyra texter inom betygssteget E med högst andel GM 

och fyra elevtexter inom betygssteget B med minst antal GM. Av dessa åtta texter är fyra 

skrivna av elever i svenska (markerat med Sv och tilldelat betyg) och resterande fyra av elever 

i svenska som andraspråk (Svas och tilldelat betyg). Att just dessa texter har valts ut baserar 

sig på deras utmärkande resultat i andel GM i förhållande till det betyg de fått. 

Ur tabellen går det att identifiera att elevtexterna SvasE1 och SvasE2 innehåller 12 GM 

vardera, med ett värde på 1,3 % respektive 1,6 %. Vidare kan man även utläsa att elevtexterna 

SvE1 och SvE2 innefattar 24 respektive 15 GM och därmed har ett värde på 2,4 % och 2,3 %. 

När det kommer till betygssteget B i svenska och svenska som andraspråk kan man se att alla 

fyra elevtexter innehåller lika många GM. Det som skiljer dem åt från varandra i andel GM är 

antalet förekommande ord i texterna. Exempelvis har elevtexten SvasB15 det högsta värdet 

bland alla fyra texter eftersom den endast innehåller 303 ord. Elevtexterna SvasB14 och 

SvB14 har båda lägst andel GM i och med att de omfattar 578 respektive 550 ord.  

Utifrån detta resultat kan man urskilja ett utmärkande drag i elevtexterna vad gäller betyg 

och antal förekommande GM. De elevtexter som fått betyget E i respektive ämne innehåller 

fler GM än de elevtexter som bedömts betyget B. Totalt har E-texterna ett värde på 1,9 % i 

andel GM i genomsnitt medan B-texterna endast motsvarar 1,2 % i genomsnitt. En förklaring 

till E-texternas låga betyg, trots hög andel GM, kan vara att det inte finns en tydlig, röd tråd i 

texten, att orden är felstavade eller att det inte finns utbyggda meningar med skiljetecken. 

Exempel på felkonstruerade meningar och felstavade ord går bland annat att finna i 

elevtexterna SvE1 och SvasE2: ’’Deras liv är inte jävla glamoröst som det fram står det där 

just dom som andvänder massa sömntabletter faller in i Anoreksia droger’’, ’’’’Den 
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perfekta’’ killen en brun kille med stylat hår en tvätt bräda’’, ’’Hemma hos mig så är alla lika 

behandlade det finns ingen som säger ja du är en tjej kan du laga maten’’ och ’’Killen 

kämpar och kämpar gör så att företaget går på vinst men får inte befordran istället får tjejen 

befordran eftersom tjejen är ihop med chefen så hon har fördel’’. Samma sak kan även ske 

omvänt: att B-texterna har en tydlig, röd tråd och utbyggda meningar med skiljetecken, samt 

innehåller rättstavade ord. I exempelvis elevtexterna SvB14 och SvasB14 går det att hitta 

grammatiskt korrekta meningar och rättstavade ord: ’’Det var inte jag som hade kommit på 

det där med hur killar och tjejer skulle klä sig, utan det var de vuxna’’, ’’’’Klassens clown’’ 

är en person som gärna riktar uppmärksamheten mot sig själv’’, ’’Och tänk om man är en tjej 

som inte vill vara smidig och smal, utan just ’’biffig’’’’ och ’’Det blir väldigt tydligt om man 

går till en klädbutik och kollar på skillnaden mellan tjej- och killkäder’’. 

 

5.3 Antal grammatiska metaforer i förhållande till ämne 
Som konstaterades i avsnitt 5.1 förekommer det totalt 595 GM i det insamlade materialet. I 

detta avsnitt presenteras det totala antalet GM i förhållande till ämne. Ur diagram 5.3 går det 

att utläsa att det totalt förekommer 297 GM i svenska som andraspråk, och 298 GM i svenska. 

Vid uträkningen av GM har båda GM-typerna inkluderats. Resultatet redovisas i absoluta tal. 

 

 
Diagram 5.3 Antal GM i förhållande till ämne 
 

Ur diagrammet går det att urskilja att det totala antalet GM i svenska och svenska som 

andraspråk är nästintill lika stort. Att användningen av GM är jämnt fördelad i de två ämnena 

297 298 
Svenska som andraspråk 

Svenska 
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säger dock ingenting om hur variationen av GM ser ut i elevtexterna. I diagram 5.4 redovisas 

därför variationen av GM i respektive ämne. 

 

 
Diagram 5.4 Variation av GM i respektive ämne 
 

Som framgår av diagram 5.4 förekommer det totalt 157 olika GM i svenska som andraspråk 

och 148 olika GM i svenska. Vid kodningen har upprepningar av samma GM inte markerats, 

det vill säga om samma GM återkommer i en annan elevtext har denna inte tagits med i 

beräkningen. Resultatet i diagrammet visar att variationen av GM är större i svenska som 

andraspråk än i svenska, med en skillnad på 9 GM. 

Vid jämförelse av det totala antalet GM1 och variationen av GM i respektive ämne 

synliggörs däremot en tydlig skillnad. Resultatet visar att antalet förekommande GM är 

dubbelt så stort som variationen av GM. Detta innebär att vissa ord återkommer relativt 

frekvent i elevtexterna. I följande avsnitt redovisas de mest använda GM i respektive ämne. 

 

5.4 Vilka grammatiska metaforer används mest i respektive 

ämne? 
I tabell 5.4 presenteras de tio mest återkommande GM i respektive ämne. De GM som 

används mest i svenska som andraspråk är skillnad (från ’’att skilja’’) och jobb (från ’’att 

																																																								
1 Jfr. diagram 5.3 där elevtexternas totala antal GM i respektive ämne redovisas. 
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jobba’’), som sammanlagt förekommer 14 respektive 12 antal gånger i elevmaterialet. På 

tredje och fjärde plats kommer orden utseende (’’att se ut’’) och uppmärksamhet (’’att 

uppmärksamma’’). I svenska är det krav (från ’’att kräva’’), skillnad och jobb som 

förekommer flest antal gånger. Dessa tre ord används totalt 17, 14 och 12 gånger. 

 
Tabell 5.4 Vanligast förekommande GM i respektive ämne 

  Svenska som andraspråk                                        Svenska 

  Ord                     Förekomst antal gånger              Ord              Förekomst antal gånger 

  Skillnad                                  14                                   Krav                                17 

  Jobb                                       12                                   Skillnad                           14 

  Utseende                                11                                   Jobb                                12 

  Uppmärksamhet                      7                                   Utseende                           9 

  Krav                                       7                                                     Press                                  8 

  Förväntningar                         7                                    Tanke                                 8 

  Intresse                                   5                                    Respekt                              6 

  Respekt                                   5                                    Förväntningar                     6 

  Press                                       5                                    Uppmärksamhet                 5 

  Utbildning                              4                                    Jämställdhet                        5 

 

Som tabell 5.4 visar handlar det om flera olika ord som är frekvent återkommande i båda 

ämnena. Att just dessa ord används så pass ofta i denna undersökning kan ha sin grund i den 

text och uppgift som elevtexterna är kopplade till. I och med att provuppgiften gick ut på att 

resonera om vad det innebär att vara tjej eller kille i dagens samhälle samt att göra jämförelser 

mellan könen, kan detta förklara ordvalen i elevtexterna. I samtliga elevtexter används 

exempelvis ordet jobb i sammanhang där eleven diskuterar löneskillnader mellan kvinnor och 

män. Exempel är: ’’Killar får oftast bättre jobb än tjejer, då killar prioriteras framför tjejer 

när det gäller lite bättre, svårare och mer välbetalda jobb’’, ’’Vi har även sämre chans att få 

ett bra jobb med en hög inkomst, vi blir illabehandlade och män ser oss ofta som ett 

sexobjekt’’ och ’’Har vi däremot ett jobb så kan det även hända att vi inte tjänar samma lön 

som männen, även ifall vi har samma jobb och utför samma uppgifter!’’. Ordet krav används 

främst för att lyfta fram de normer och värderingar som finns i samhället gentemot tjejer. 

Exempel är: ’’Som t.ex. att lärarna behandlar tjejerna och killarna olika, att det på oss tjejer 

ställs högre krav än på killarna osv.’’, ’’Jag tror att många tjejer nämner höga krav 
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utseendemässigt när man frågar vad det innebär att vara tjej’’ och ’’Jag som själv är tjej kan 

uppleva att man har mycket högre krav på sig än vad killar har’’. 

Slutligen går det att framhålla att de ord som återges i tabell 5.4 utgör sammantaget 28,1 % 

av elevtexternas totala antal GM. 
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6 Resultatdiskussion 
I detta kapitel sammanfattas och diskuteras resultatet av den genomförda analysen av GM i 

elevtexterna. Under diskussionens gång jämförs resultatet med tidigare forskning. 

Resultatet av den genomförda studien visar inledningsvis att det totala antalet GM av typen 

nominalisering av process är betydligt fler än typen nominalisering av egenskap i det hela 

undersökta elevmaterialet. Den första typen utgör hela 90,5 % av samtliga GM medan den 

andra typen endast motsvarar 9,5 %. Detta resultat kan jämföras med Magnusson studie 

(2011:107) och Doroudians C-uppsats (2015:20), som båda visar att nominalisering av 

process är den vanligast förekommande GM. Vidare framgår i resultatet att elevtexter som 

tilldelats betyget B i svenska som andraspråk innehåller fler GM jämfört med elevtexter som 

bedömts betyget B i svenska. Om man utgår ifrån att det är fler flerspråkiga i gruppen av 

elever som läser svenska som andraspråk än i gruppen som läser svenska så stämmer 

resultatet inte överens med Magnussons undersökning (2011:131), som framhåller att 

enspråkiga elever i svenska B utnyttjar GM i högre grad än flerspråkiga elever. Tänkbara 

förklaringar till detta resultat kan vara att eleverna som läser svenska som andraspråk i min 

undersökning går på mindre flerspråkiga skolor (Magnusson, 2011:121) eller att de är 

medvetna om att olika situationer kräver olika språkbruk (Sellgren, 2011:87). Enligt 

Magnusson sammanfaller högt GM-bruk med ''mindre flerspråkig skola'', det vill säga ju 

mindre flerspråkig en skola är desto högre andel GM innehåller elevtexterna (2011:125). 

Gällande den andra förklaringen visar Sellgrens avhandling att de flerspråkiga eleverna 

använder de kongruenta formerna lika frekvent som de inkongruenta formerna vid 

samtalsaktiviteten textkonstruktion (2011:68). Eleverna använder även ett mer 

vardagligt/konkret språk när de förklarar och diskuterar ett geografiskt fenomen och skiftar 

sedan till ett mer abstrakt/tekniskt språk när de formulerar texten (Sellgren, 2011:84). 

Vid jämförelse av elevernas utnyttjande av GM i respektive betygsgrupp framkommer det i 

resultatet att B-texterna innehåller fler GM än E-texterna, vilket ligger i linje med tidigare 

forskning (Magnusson, 2011:131, Doroudian, 2015:22, Hultman & Westman, 1992:109– 

111). Resultatet kan även jämföras med af Geijerstams undersökning som visar att 

högpresterande elevers textrörlighet är högre än lågpresterande elevers (2010:186), alltså att 

de i högre grad kan kommentera innehåll och struktur på olika sätt (2010:181).  

I likhet med Magnussons undersökning gällande avvikelser mellan andel GM och betyg 

samt andel GM och ålder (se avsnitt 3.2), förekommer det även avvikelser i min 

undersökning. En närmare studie av de fyra olika elevtexterna i respektive ämne och 
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betygsgrupp visar att sambandet mellan betyg och antal förekommande GM inte är tydligt. 

Bland dessa fyra elevtexter innehåller två med betyget E högre andel GM än resterande två 

med betyget B. Som nämnts tidigare kan en förklaring till E-texternas låga betyg, trots hög 

andel GM, vara att det inte finns en tydlig, röd tråd i texten, att orden är felstavade eller att det 

inte finns utbyggda meningar med skiljetecken. Detsamma kan även ske omvänt: att B-

texterna har en tydlig, röd tråd och utbyggda meningar med skiljetecken, samt innehåller 

rättstavade ord. Viktigt att poängtera är dock att samtliga elevtexter är skrivna i formatet 

inlägg, som inte kräver ett inkongruent språk. Detta kan i sin tur påverka förekomsten av GM 

i elevtexterna. I Lindgren och Svenssons undersökning (2015:85) visar resultatet att det 

förekommer 48 olika GM som totalt återkommer 69 gånger i elevkrönikorna. I samtliga 

krönikor utom två finns det minst en GM och som flest åtta. Det låga resultatet kan enligt 

författarna bero på att instruktionerna till uppgiften uppmanar till personligt berättande, vilket 

kräver ett konkret och informellt språk (Lindgren & Svensson, 2015:85 f.). Även Magnussons 

undersökning (2011:127) visar att genretillhörighet är en bidragande orsak till att andelen GM 

skiljer sig mellan elevtexterna i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. 

Undersökningen av GM i förhållande till ämne visar att antalet förekommande GM i 

respektive ämne är jämnt fördelat, med endast en GM i skillnad. Om man utgår ifrån att det är 

fler flerspråkiga i gruppen av elever som läser svenska som andraspråk än i gruppen som läser 

svenska så stämmer resultatet inte överens med Magnussons resultat (2011:131), som visar att 

enspråkiga elever i svenska B utnyttjar GM i högre grad än flerspråkiga elever. Detta kan ha 

sin förklaring i, som nämnts ovan, att eleverna som läser svenska som andraspråk i min 

undersökning går på mindre flerspråkiga skolor (Magnusson, 2011:125) eller att de är 

medvetna om att olika situationer kräver olika språkbruk (Sellgren, 2011:87) och därmed 

anpassar sitt språk till uppgift och syfte. 

Viktigt att påpeka är att urvalet i denna studie är litet för att några definitiva slutsatser ska 

kunna dras. Det finns idag inte så mycket svensk forskning kring GM i texter skrivna av 

flerspråkiga ungdomar (Magnusson, 2011:4). Denna uppsats bidrar med kunskap till 

forskningsområdet gällande högstadieelevers bruk av GM i texter i ämnena svenska och 

svenska som andraspråk. 
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7 Avslutande kommentar 
I denna studie har jag studerat förekomsten av GM i 60 nationella prov i svenska och svenska 

som andraspråk med en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Det huvudsakliga 

syftet med denna studie har varit att undersöka om förekomsten av GM skiljer sig mellan 

elevtexter i ämnet svenska som andraspråk och i ämnet svenska, men också om det går att se 

ett samband mellan andel GM och betyg i elevtexterna. Resultatet visade att elevtexter som 

tilldelats betyget B i svenska som andraspråk har högre andel GM än elevtexter som bedömts 

betyget B i svenska. Vidare visade resultatet att högpresterande elevers texter innehåller fler 

GM än lågpresterande elevers texter och att antalet förekommande GM i respektive ämne är 

jämnt fördelat. Detta resultat överensstämmer till viss del med tidigare forskning. 

Under studiens gång har vissa frågor aktualiserats, vilka kan vara av intresse för framtida 

forskning. Då mitt resultat gällande antalet GM i förhållande till ämne och betyg visade raka 

motsatsen till tidigare forskning hade det varit intressant att undersöka detta i en större 

omfattning. Hade elevtexterna i ämnet svenska som andraspråk, likt min undersökning, 

innehållit högre andel GM än elevtexterna i ämnet svenska, eller hade resultatet visat sig 

stämma överens med tidigare forskning? Några ytterligare förslag till vidare studier hade varit 

att göra en diakron undersökning av hur elevernas bruk av GM i respektive ämne förändras 

med ålder. Ytterligare variabler såsom kön och genre hade också varit intressant att se. 
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