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Sammandrag 

Tidigare forskning på läromedel om klimatförändringar visar att människans roll i processerna 

döljs på olika sätt i den grammatiska realiseringen. Ett av syftena med ämnet hem- och 

konsumentkunskap är att elever ska utvecklas som konsumenter utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. I läromedel för hem- och konsumentkunskap finns således fakta om 

klimatförändringar. Syftet med undersökningen är att synliggöra hur den språkliga 

realiseringen i läromedelstexter om klimatförändringar påverkar förutsättningarna att genom 

texterna se samband mellan mänskligt handlande och klimatpåverkan. Materialet för studien 

utgörs av sex texter hämtade från två olika läromedel i hem- och konsumentkunskap. 

Undersökningen har både sin teoretiska och metodologiska grund i systemisk-funktionell 

grammatik. Resultaten visar att det i böckerna finns två undertyper av texter som i olika grad 

hämtar språkliga resurser från ett vetenskapligt register. De texter som beskriver 

klimatförändringar allmänt har fler drag från ett vetenskapligt register; de har mycket få 

mänskliga förstadeltagare och en hög andel abstrakta fenomen, delvis bestående av 

grammatiska metaforer, som förstadeltagare. Texterna med en mer praktisk inriktning skriver i 

större utsträckning ut mänskliga förstadeltagare och skapar en tydligare koppling mellan 

människans handlande och påverkan på klimatet. 

 

Nyckelord: systemisk-funktionell grammatik, den ideationella metafunktionen, transitivitet, 

ergativitet, mänskliga förstadeltagare, klimatförändringar, hem- och konsumentkunskap 
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1 Inledning 

Elever ska genom ämnet hem- och konsumentkunskap ges förutsättningar för att utveckla sina 

förmågor att ”värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån 

perspektivet hållbar utveckling” (Skolverket u.å.). Hållbar utveckling definierades år 1987 av 

Brundtlandkommissionen: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN, 

u.å.). Ämnet hem- och konsumentkunskap är inte det enda i grundskolan som berör 

klimatförändringar och hållbar utveckling, men det är det ämne som mest konkret fokuserar på 

de handlingar och val varje människa kan göra för att motverka förändring av klimatet och 

främja en hållbar utveckling. En förutsättning för att skolämnet ska bidra till att man ska kunna 

se det egna handlandets konsekvenser för klimatet är att det i informationen som ämnet 

förmedlar går att se samband mellan människans handlande och den påverkan det har på 

klimatet.  

Läromedel är en del av den information som ett skolämne förmedlar. Edling (2006:46, 182) 

konstaterar att läromedel utgör en viktig grund för lärare att luta sig mot i sin undervisning, 

samt att läromedelstexter är unika i sin textroll där de når ut till en mycket stor del av 

populationen. Englund (2011:280) sammanställer undersökningar av läromedelsbruk och 

konstaterar att läromedel idag, precis som förr, är välanvända i skolans undervisning. Trots 

detta finns det ingen kontinuerlig statlig granskning av läromedel, utan det är upp till varje 

lärare att utföra kvalitetskontroller.  

Tidigare forskning har visat att mänskligt handlande i läromedel om klimatförändringar döljs 

på olika sätt i den grammatiska framställningen (se t.ex. Sellgren 2011 och Ferm 2020). 

Forskning på läromedel som behandlar andra ämnen har också visat sig dölja mänskligt 

agerande och skapa abstrakta och svåra texter (se t.ex. Olvegård 2014 och Nygård Larsson 

2011). Jag vill undersöka vilken bild av klimatförändringar som uttrycks i läromedel för hem- 

och konsumentkunskap med fokus på om där finns synliggjorda människor (deltagare) som 

kopplas till de skeenden (processer) som rör klimatförändring. Än så länge saknas det 

undersökningar som belyser dessa frågor inom ämnet hem- och konsumentkunskap, vilket gör 

att min studie fyller en lucka i forskningsfältet.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att synliggöra hur den språkliga realiseringen i 

läromedelstexterna påverkar förutsättningarna att genom texterna se samband mellan mänskligt 

handlande och klimatpåverkan. Systemisk-funktionell grammatik och dess ideationella 

metafunktion möjliggör en analys av hur texter framställer världen, vilket gör teorin lämplig 

för den här studien (se avsnitt 2). Med en analys baserad på systemisk-funktionell grammatik 

ämnar jag visa huruvida och på vilket sätt läromedelstexterna kopplar mänskliga deltagare till 

processer som rör klimatförändringar och hållbar utveckling. Forskningsöversikten i avsnitt 3 

visar hur tidigare undersökningar på liknande material har utförts. I min undersökning utgår jag 

från hypotesen om att de två undertyper av texter som materialet består av skriver ut mänskliga 

deltagare i olika stor utsträckning. Jag presenterar detta utförligare i avsnitt 4.1. Med systemisk-

funktionell grammatik som studiens övergripande teoretiska ram ställs följande frågor till 

materialet: 

1. Vilka processer och deltagare finns i texterna? 

2. Hur skrivs agenter fram? 

 

Begreppen processer, deltagare och agenter presenteras i avsnitt 2.1 och 2.2. De två 

forskningsfrågorna behandlas i undersökningens resultatdel, avsnitt 5, medan diskussionen 

rörande konsekvensen av den språkliga realiseringen tas upp i diskussionsdelen, avsnitt 6.  

2 Systemisk-funktionell grammatik 

Föreliggande undersökning har sin teoretiska grund i systemisk-funktionell grammatik, 

hädanefter förkortat SFG. I det här avsnittet ämnar jag redogöra för de teoretiska 

utgångspunkterna för SFG med fokus på de delar av grammatiken som är relevanta för min 

undersökning. Jag inleder avsnittet med en motivering av varför just SFG är en lämplig teoretisk 

grund för den här undersökningen. Därefter följer en presentation av SFG som teori, följt av de 

grammatiska system som används i undersökningen.  

SFG är en välbeprövad teori och metod för forskning på läromedel, vilket 

forskningsöversikten i avsnitt 3 visar (se t.ex. Olvegård 2014, Nygård Larsson 2011, Edling 

2006). Även temat för materialet i min undersökning gör teorivalet lämpligt. Materialet i min 

undersökning har delvis en naturvetenskaplig prägel, vilket Veel (1998:117) anser gör det 
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relevant att undersöka ur ett perspektiv som belyser i vilken grad skeenden framställs som 

drivna av mänskligt aktivt handlande eller som naturligt förekommande. Både Sellgrens (2011) 

och Ferms (2020) forskning, som beskrivs i avsnitt 3.1, visar att en textanalys baserad på den 

ideationella metafunktionen är användbar för läromedelstexter som behandlar 

klimatförändringar. En analys av texters transitivitet och ergativitet kan enligt Ferm (2020:28) 

visa hur klimatförändringar beskrivs. Sellgren (2011:53) redogör för hur en analys av en texts 

processer, aktörer och agenter kan synliggöra vilka möjligheter det finns att genom texten förstå 

sambanden mellan de fenomen som presenteras. Sellgren menar även att en sådan analys visar 

huruvida människans roll i klimatförändringar är tydlig i texterna eller inte, eftersom analysen 

belyser i vilken grad mänskliga deltagare knyts till processer som rör klimatet. Transitivitet, 

processer och aktörer förklaras utförligare i avsnitt 2.1 medan ergativitet och agenter tas upp i 

avsnitt 2.2. 

SFG utarbetades först av lingvisten Michael Halliday (se t.ex. Halliday & Matthiessen 

2004). Teorin har applicerats på svensk grammatik av Holmberg, Karlsson och Nord (2011) 

och av Holmberg och Karlsson (2013). I den här undersökningen kommer jag främst utgå ifrån 

de två svenska verken, som i sin tur är baserade på Hallidays verk.  

Hallidays drivkraft kom delvis från att han ville förstå språkutveckling hos barn, vilket fick 

honom att forska på sin egen son, Nigel. Han noterade att Nigel kunde uttrycka betydelse innan 

han hade de rätta orden och grammatiken, samt att sonens språkutveckling drevs av en vilja och 

ett behov av att uttrycka betydelse (Holmberg & Karlsson 2013:10). För SFG är betydelse och 

funktion något grundläggande som kommer före språkets form. Man ser grammatiken som 

någonting med en betydelsepotential i sig självt, inte bara som ett uttrycksmedel för betydelse. 

Sättet som någonting i verkligenheten realiseras grammatiskt i en text påverkar alltså 

betydelsen. SFG ämnar inte bara beskriva språkets betydelsepotential – det finns också ett mål 

om att sträva mot förändring av språket i demokratiskt riktning inom områden som skola, vård 

och politik (Holmberg m.fl. 2014:10). 

Inom traditionell grammatik delas språket in i element, fonologi, grammatik, semantik, 

pragmatik, textforskning m.m., som studeras separat. Betydelse, som är kärnan i SFG, skulle i 

en sådan uppdelning hamna inom semantiken. Inom SFG gör man dock inte den traditionella 

uppdelningen utan betydelse ses som någonting som finns i alla delar av språket (Holmberg 

m.fl. 2014:10). Fonologi/ortografi, lexikogrammatik, semantik och kontext finns inom SFG i 

skikt där varje skikt påverkar betydelsepotentialen (Holmberg m.fl. 2011:10). Skikten delas i 

sin tur in i tre metafunktioner: den ideationella, den interpersonella och den textuella 
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metafunktionen, som verkar parallellt i varje yttrande och textstycke. Figur 2.1 illustrerar hur 

skikten förhåller sig till de tre metafunktionerna. 

 

 
 

Figur 2.1 SFG:s modell över skikten och metafunktionerna (Holmberg, Karlsson & Nord 

2011:10) 

 

Den ideationella metafunktionen ger uttryck för vår erfarenhet av verkligheten. Den 

interpersonella bestämmer och påverkar relationerna i kommunikationen. Den textuella 

metafunktionen organiserar informationen vi kommunicerar. För min undersökning är det 

främst den ideationella metafunktionen som står i fokus då jag i uppsatsen vill diskutera hur 

texterna skriver fram något som händer i världen, nämligen klimatförändringar. Dock ägnas 

viss uppmärksamhet åt den textuella metafunktionen, eftersom jag använder begreppet register 

i min analys (se avsnitt 2.4). 

Den ideationella metafunktionen består av två system: transitivitetssystemet som kopplar 

ihop skeenden (processer) med deltagare, och ergativitetssystemet som visar om en deltagare 

påverkar en annan. Dessa båda system är centrala för min undersökning och presenteras 

utförligare i avsnitt 2.1 och 2.2.  

2.1 Transitivitetssystemet 

Transitivitetssystemet beskriver hur skeenden i världen realiseras i språket. Kärnan för en 

transitivitetsanalys är satsers processer, deltagare och omständigheter. En process kan sägas 

utgå ifrån en deltagare och riktas mot en annan, eller med andra ord binda ihop deltagare med 

varandra (Holmberg & Karlsson 2013:75). Processer realiseras vanligtvis av verb: ett enkelt 
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verb eller en verbgrupp. En sats kan bara innehålla en process; en verbgrupp realiserar således 

bara en process där huvudverbet utgör processkärnan och bestämmer vilken processtyp det är. 

Deltagaren som processen utgår ifrån kallas förstadeltagaren medan den som blir påverkad av 

processen eller binds till förstadeltagaren kallas andradeltagaren. I satsen kan även finnas 

omständigheter som säger något mer om förhållanden i satsen (Holmberg & Karlsson 

2013:103). Vanligtvis uttrycker dessa förhållanden rörande tid, plats, sätt eller orsak för 

skeendet.  

I en del redogörelser för SFG ingår så många som sex processtyper, men i båda de svenska 

verk som jag utgår ifrån räknar man endast med de fyra processer som tydligast synliggörs ur 

ett betydelseperspektiv: materiella, relationella, verbala och mentala (Karlsson 2011:22). 

Nedan samt i avsnitt 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 och 2.1.4 presenterar jag processtyperna i mer detalj.  

En analys av en texts processer kan säga något om vilken typ av text det är. En hög grad av 

materiella processer antyder att det är en konkret text, då det är handlingar och förändring i den 

yttre, fysiska världen som uttrycks (Holmberg & Karlsson 2013:113). En text med en hög andel 

relationella processer får istället en hög abstraktionsgrad eftersom processerna befinner sig i 

den abstrakta världen. En text med många verbala processer är en text där det människor säger 

refereras eller citeras; verbala processer kan sägas existera både i den fysiska världen och i 

medvetandevärlden. Mentala processer befinner sig helt i medvetandevärlden; en text med en 

hög grad mentala processer återger tankar och upplevelser. I figur 2.2 nedan illustreras hur de 

fyra olika processtyperna förhåller sig till den fysiska, abstrakta och medvetande världen. 

 

 
 

Figur 2.2 Tre betydelsevärldar och fyra processtyper (Holmberg & Karlsson 2013:78). 
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2.1.1 Materiella processer 

Materiella processer uttrycker att någonting förändras i den yttre världen, i typfallet att 

någonting som kräver energi görs (Holmberg & Karlsson 2013:80). En materiell process kan 

även uttrycka händelser, vilket tas upp i avsnitt 2.2 som behandlar ergativitet. Materiella 

processer är den vanligaste typen av processer. De kan uttryckas med många olika sorters verb 

där någon gör någonting, som springa, gå eller måla. Förstadeltagaren i en materiell process 

kallas aktör och är den som processen utgår ifrån. Till processen kan knytas en andradeltagare 

som i de flesta fall är ett mål. Målet är den deltagare som processen kommer fram till eller 

påverkar. I satsen Bertil städar huset, är huset således målet. Det finns även två mindre vanliga 

andradeltagare: mottagare och utsträckning. Mottagaren är den deltagare som gynnas av 

processen och utsträckningen den som kompletterar processen. Deltagaren utsträckning känns 

igen av att den normalt står i oböjd form. Det kan exemplifieras med en sats som: Bertil lagar 

mat åt Maria. Där är mat utsträckning och Maria mottagare. I materiella processer där det 

endast finns en deltagare är den typiskt en aktör, förutom i passiva satser där aktören kan 

utelämnas.  

2.1.2 Relationella processer 

Relationella processer uttrycker relationer mellan deltagare samt beskriver en deltagares 

existens eller egenskaper (Holmberg & Karlsson 2013: 89). Det sker inga yttre förändringar 

och normalt sett krävs ingen energi. Relationella processer uttrycks vanligen av verb som vara, 

ha och finnas. Det finns tre underkategorier av relationella processer. De attributiva beskriver 

en förstadeltagares egenskaper, varvid förstadeltagaren kallas för bärare och andradeltagaren, 

som är själva egenskapen, för attribut. I satsen Jag är en människa, är jag bärare och en 

människa attribut. En identifierande relationell process ger en identitet eller ett värde till något. 

Förstadeltagaren kallas då för utpekad och andradeltagaren för värde. I Stockholm är Sveriges 

huvudstad har Stockholm rollen som utpekad och Sveriges huvudstad rollen som värde. 

Skillnaden mellan de två nämnda typerna av relationella processer ligger i att attributet i en 

attributiv process är en av förstadeltagarens många kännetecken, medan värdet i en 

identifierande process är detsamma som den utpekades identitet. Den tredje och sista sortens 

relationell process är den existentiella. I den finns bara en deltagare vilken kallas för den 

existerande. Det kan exemplifieras med en sats som Jag lever, där jag har rollen som 

existerande. 
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2.1.3 Verbala processer 

Verbala processer realiserar kommunikation, att någonting sägs (Holmberg & Karlsson 

2013:94). Det kan innebära att något yttras av en person eller uttrycks genom exempelvis en 

skylt. Verbala processer realiseras vanligen av verb som berätta, säga och mena. 

Förstadeltagaren kallas för talare; talaren är den som uttalar processen. Det finns tre möjliga 

andradeltagare. Lyssnaren är den som nås av det uttalade medan utsagan är det som sägs. I 

satsen Jag berättar en saga för mina barn, är jag talare, en saga är utsaga och för mina barn är 

lyssnare. Utsagan kan även uttryckas med en anföring, där det som sägs utgörs av en egen sats 

som bildar ett satskomplex med satsen innehållande det anförande verbet. Exempelvis: Lisa sa 

att hon skulle köpa en glass, där att hon skulle köpa en glass är satsens utsaga. Den tredje 

andradeltagarrollen är talmålet, vilket är deltagaren i satsen som är målet för yttrandet. I satsen 

Lisa berömde sin son är sin son talmål.   

2.1.4 Mentala processer 

Mentala processer utrycker upplevelser i form av inre skeenden, endast upplevda av 

förstadeltagaren (Holmberg & Karlsson 2013: 85). I en mental process förändras ingenting i 

den yttre världen. Processen realiseras normalt av verb som känna, tänka och uppfatta. 

Förstadeltagaren kallas för upplevare och andradeltagaren, som är det som upplevs, för 

fenomen. Ett exempel på en sats med en mental process är: barnen älskar glass, där barnen är 

upplevare och glass fenomen. Även mentala processer kan anföra satser, på liknande sätt som 

verbala processer förutom att det anförande verbet uttrycker en mental process.  

2.2 Ergativitetssystemet 

Den ideationella metafunktionen gör skillnad på om någonting realiseras som en händelse eller 

som en handling, vilket utläses genom ergativitetssystemet (Karlsson 2011:28). I en ergativ sats 

finns en deltagare som påverkar en process samt en deltagare som passivt blir utsatt för 

processen. I en icke-ergativ sats finns bara en deltagare som blir utsatt för en händelse, eller 

som är den som en händelse sker genom. Den aktiva i en ergativ sats kallas för agent och den 

passiva för medium. En sats med endast en deltagare är vanligtvis icke-ergativ, även om 

deltagaren har den transitiva funktionen av en aktör. I satsen Solen skiner så vackert är solen 

det medium som skinandet sker genom. Ingen påverkas här av en aktiv handling och den ses 
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därmed som en icke-ergativ sats, en händelse. En ergativ sats kan exemplifieras med: Kajsa 

slänger skräpet, där Kajsa bär rollen som agent och skräpet är det som blir påverkat och alltså 

bär rollen som medium.  

En sats kan vara ergativ trots att den inte innehåller någon agent, om den är realiserad som 

en passiv sats (Holmberg & Karlsson 2013:109). En passiv sats som Bilen körs är således en 

handling där agenten inte är utskriven, och bilen är det medium som handlingen sker genom. 

Skillnaden i ergativitet blir tydligast i materiella processer, vilka alla kan delas in i icke-ergativa 

händelser och ergativa handlingar.  

2.3 Ideationella grammatiska metaforer 

Ideationella grammatiska metaforer är också en del av den ideationella metafunktionen. Inom 

SFG skiljer man mellan kongruenta och inkongruenta uttryck (Holmberg & Karlsson 

2013:162). I ett kongruent uttryck är betydelsen likformig med lexikogrammatiken, som när en 

fråga uttrycks med frågans grammatik, en process med ett verb och ett ting med ett substantiv. 

Ett inkongruent uttryck ”realiserar en betydelse på ett alternativt sätt” (Magnusson 2010:227). 

Ett kongruent språk är funktionellt för att uttrycka vardagens enklare betydelser, medan 

inkongruenta uttryckssätt möjliggör ett mer specialiserat eller abstrakt språk, exempelvis det 

som finns inom vetenskapen och skolan (Magnusson 2011:2). Ideationella grammatiska 

metaforer är inkongruenta uttryck där exempelvis processer packas in i nominaliseringar 

(Karlsson 2011:31). Betydelsen av ett verb uttrycks då med ett substantiv, vilket skapar 

inkongruensen. Inom en nominalisering som koldioxidutsläpp finns processbetydelsen ’släppa 

ut koldioxid’. Genom att uttrycka betydelsen som en grammatisk metafor tar man bort behovet 

av deltagarna aktörer och agenter; den grammatiska metaforen kan istället realiseras som den 

aktiva deltagarrollen i en sats som Koldioxidutsläpp orsakar varmare temperaturer.  

Hoppackande av betydelser i grammatiska metaforer gör att språket blir mer effektivt och 

specialiserat. En konsekvens av ett sådant inkongruent språk, där det är ett större avstånd mellan 

betydelse och det lexikogrammatiska uttrycket, är att det kan uppfattas som svårbegripligt 

eftersom det lämnar vardagens konkreta och direkta uttryckssätt (Magnusson 2011:2f.). När 

processer packas in i nominaliseringar förändras betydelsen, en process blir ett ting och själva 

processbetydelsen blir förgivettagen (Karlsson 2011:31). Enligt SFG hör användande och 

förståelse av grammatiska metaforer till den senare språkutvecklingen som inbegriper 

skrivande, eftersom grammatiska metaforer främst förekommer i det skrivna 

språket (Magnusson 2012:221).  
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Med utgångspunkt i SFG vill jag undersöka hur orsaker och samband mellan mänskligt 

agerande och klimatpåverkan framställs i lärobokstexterna. Av denna anledning är det relevant 

att kartlägga användningen av grammatiska metaforer, eftersom dessa språkligt kan 

osynliggöra mänskliga deltagare. Jag återkommer till grammatiska metaforer i redovisningen 

av texternas förstadeltagare i avsnitt 5.1.  

2.4 Genre och register 

Hittills har jag endast berört en av de tre metafunktionerna, den ideationella, men även den 

textuella metafunktionen och dess genre- och registerbegrepp kommer här att få ett visst 

utrymme. Den textuella metafunktionen säger något om texter på ett mer övergripande plan; 

den synliggör mönster och strukturer som återkommer i och mellan texter (Nord 2011a:155).  

Ett begrepp som förekommer inom den textuella metafunktionen är genre. Genre handlar 

om hur en text i sin helhet är strukturerad. ”Genre är ett särskilt sätt att låta en text löpa fram i 

steg och fraser, och tillsammans gör stegen och fraserna att texten blir en funktionell handling” 

(Nord 2011a:162). Holmberg (2012:225f.) beskriver genre inom SFG som texter som både har 

en likartad struktur, där steg går att känna igen mellan texterna, och ett gemensamt övergripande 

syfte.  

Texterna i min undersökning kan sägas komma från läroboksgenren. De har samma 

övergripande syfte, att informera om klimatförändringar och hållbar utveckling. För att komma 

åt skillnaden mellan de typer av texter som jag nämner i syftesformuleringen (avsnitt 1.1) är 

genre således ett för omfattande begrepp. Jag kommer använda begreppet undertyper för att 

göra skillnad på kategorierna av texter som finns i materialet för min undersökning. I avsnitt 

4.1 utvecklar jag detta. 

Skrivande och verkliga texter är det som utforskas inom SFG varvid språk i kontext, till 

skillnad från andra teorier, inte ses som separat från systemet (Holmberg m.fl. 2011:9). Inom 

SFG skiljer man mellan språkets betydelsepotential och de instanser, faktiska texter, som 

potentialen uttrycks i. Mellan de resurser som språket innebär och de faktiska texterna finns en 

subpotential som kallas register. I alla situationer är inte språket i sin helhet användbart, utan 

vissa delar av språkets resurser är mer gångbara för vissa kontexter (Hestbæk Andersen 

2013:15).  Ett register är således en funktionell indelning med utgångspunkt i de delar av språket 

som är ändamålsenliga i en viss situation. Ett register innebär även att vissa språkliga val är 

mer väntade än andra i en text, beroende på vilket register texten är en del av (Nord 2011a:158). 
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Med utgångspunkt i Hållsten (2013), Holmberg (2012), Halliday (2004) och Nord (2011a) 

drar jag slutsatsen att det inte finns en fastställd mängd register; ett register bestäms av 

situationen som texten verkar i. Register är inte heller något konstant; för varje instantiering av 

ett register förskjuts och utvecklas det (Holmberg 2012:123f.). Hållsten (2013) finner i sin 

undersökning av texter inom en universitetskurs i kriminologi textstycken som är 

instantieringar av ett vardagligt respektive ett vetenskapligt-kriminologiskt register. Ett 

vardagligt register beskriver författaren som kännetecknat bl.a. av vardagliga referenter 

(mänskliga eller andra konkreta deltagare) och processer från ett vardagligt språk (Hållsten 

2013:95f.). Ett vetenskapligt register har enligt Hållsten (a.st.) abstrakta referenter och intar ett 

mer vetenskapligt perspektiv, exempelvis utan mänskliga deltagare. Nord (2011a:159) tar upp 

att ideationella grammatiska metaforer är en språklig resurs från ett vetenskapligt register; 

grammatiska metaforer är användbara i en sådan kontext eftersom de gör det möjligt att uttrycka 

relationer mellan olika processer (se avsnitt 2.3). 

Textens mottagare spelar roll för om begreppen ska ses som resurser från ett vardagligt eller 

ett vetenskapligt register (Hållsten 2013:99). I min studie är mottagarna av materialet som 

analyseras skolelever i åldrarna 13–15 år; det är ur deras perspektiv språkliga resurser ses som 

vardagliga respektive vetenskapliga.  

Register är ett relevant analysbegrepp för min studie då de två undertyper som jag nämnt 

ovan hämtar resurser från delvis olika register. Jag återkommer till register i avsnitt 5 och 6. 

3 Forskningsöversikt 

De studier som jag redogör för nedan berör alla undervisning samt har sin teoretiska grund helt 

eller delvis i systemisk-funktionell grammatik. Jag har främst sökt efter forskning som 

undersöker liknande frågor som jag, dvs. mänsklig aktivitet i undervisningsmaterial om 

klimatförändringar. I avsnitt 3.1 tar jag upp tre studier vars material utgörs av läromedel om 

miljön och klimatpåverkan. I avsnitt 3.2 redogör jag för studier som analyserar andra typer av 

läromedel med den ideationella metafunktionen som främsta teoretiska grund. En del av 

studierna undersöker även hur elever tar till sig språket i läromedlen. 

SFG är som tidigare nämnt en teori som lämpar sig väl för studier av text i kontext. 

Analysverktygen som SFG erbjuder är välbeprövade för att undersöka läromedelsspråk; det har 

därav inte varit några svårigheter att hitta forskning som relaterar till min undersökning. De 
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studier som jag har valt att presentera i översikten nedan kommer alla att ligga till grund för 

den diskussion av undersökningens resultat som förs i avsnitt 6. 

3.1 Ideationell analys av läromedel om klimatförändringar 

Föreliggande avsnitt presenterar tre studier som särskilt relaterar till min undersökning; de 

undersöker alla hur läromedelstexter framställer naturen och klimatförändringar. 

Sellgrens (2011) studie har valts för att den visar att en transitivitets- och ergativitetsanalys är 

lämplig för att uppnå syftet med min studie, samt för att resultaten är jämförbara med mina. 

Ferm (2020) följer upp Sellgrens studie på ett senare utgivet undervisningsmaterial och får 

liknande resultat. Sammantaget ger de två studierna ett bredare underlag för jämförelse med 

den här undersökningens resultat. Den sista studien i det här avsnittet är lite äldre, men Veels 

studie (1998) är ändock relevant, eftersom den synliggör vad ett vetenskapligt språkbruk i 

undervisningsmaterial om miljön får för konsekvenser för vår uppfattning om människans roll 

i naturen.  

Sellgren (2011) analyserar ergativiteten och transitiviteten i två texter från 

geografiläromedel. Precis som i hem- och konsumentkunskap rör vissa av kursmålen för 

geografiämnet hållbar utveckling och vår användning av naturresurser (Sellgren 2011:54). 

Även där finns en relevans för att ur läromedelstexter kunna utläsa kopplingen mellan mänskligt 

handlande och påverkan på miljön. Texterna som Sellgren analyserar handlar om utsläpp av 

olja i haven respektive hot mot Amazonas. Analysen av texternas transitivitet visar på en hög 

grad materiella processer; mycket i texterna realiseras alltså som aktivitet med påverkan på den 

yttre världen (Sellgren 2011:57). Texten om oljeutsläpp innehåller väldigt få mänskliga 

förstadeltagare; de flesta av förstadeltagarna är referenter som oljeutsläpp, oljan och 

nedskräpningen. Den andra texten innehöll något fler förstadeltagare av mänsklig karaktär, som 

nybyggare och en del grupper, men de medverkar i processer där de blir utsatta för något, de 

trängs undan och har dödats.  

Ergativitetssanalysen visar att det mänskliga handlandet döljs på olika sätt i texterna 

(Sellgren 2011:62). Det döljs genom att skeenden framställs som händelser som sker naturligt 

(icke-ergativa satser), genom att satser är passiva (ingen agent utsatt) eller genom användandet 

av grammatiska metaforer där processer och deltagare packas in i en nominalisering. Sellgren 

konstaterar att texterna ställer höga krav på att eleverna läser kritiskt samt har en viss 

förförståelse som gör det möjligt för dem att se de handlande mänskliga deltagarna och 

sambandet till naturens sinande resurser, trots att det inte uttrycks explicit. 
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Ferm (2020) kan sägas göra en uppföljningsstudie till Sellgrens undersökning då hon i ett 

kandidatarbete ställer likande frågor till ett senare utgivet material, nämligen texter från 

geografiläromedel som behandlar klimatförändringar. Ferm analyserar texter från tre läromedel 

från årskurserna 4–6, 7 och 8. Hennes resultat liknar Sellgrens: mänsklig aktivitet i processer 

rörande klimatförändringar döljs i stor utsträckning i texternas grammatiska realisering. I 

texterna är de flesta skeenden uttryckta som händelser snarare än aktiva handlingar, icke-

mänskliga förstadeltagare dominerar i alla texter, och en stor del av de ergativa satserna har 

icke-mänskliga agenter i form av exempelvis grammatiska metaforer. Ferm (2020:28) drar 

slutsatsen att texterna beskriver klimatförändringar som händelser snarare än som resultatet av 

människors aktiva handlingar. 

Veel (1998) undersöker hur språket som används i traditionell vetenskap kombineras med 

det som används inom ekologism i texter som behandlar människans påverkan på miljön. 

Ekologism syftar här på den politiska ideologi som vill återskapa balansen i naturen som bl.a. 

industrialiseringen har rubbat. Texterna i undersökningen är alla från en skolkontext. 

Veel (1998:121) anser att språket för traditionell vetenskap skapar ett särskilt perspektiv i vårt 

förhållande till naturen, där kopplingen mellan mänskligt agerande och miljön döljs. Världen 

porträtteras inom vetenskapen ofta som en plats där saker bara händer, snarare än att där finns 

någon som får det att hända. 

Ekologismen använder det traditionella vetenskapliga språket, med orsak och verkan-

förklaringar, taxonomiska organiseringar och grammatiska metaforer, men kombinerar det med 

en humanistisk retorik där en kunskap om miljön ska bidra till att vi brukar den på ett hållbart 

sätt (Veel 1998:149). Veel (a.st.) diskuterar hur man genom att bygga på det existerande 

språkbruk som finns inom den traditionella vetenskapen kan visa en världsbild för skolelever 

där man har ekologismens syn på miljön, dvs. att vi lär oss om miljön för att kunna leva i den 

på ett hållbart sätt. 

3.2 Ideationell analys av andra läromedel samt elevtexter 

De studier som presenteras nedan har sin teoretiska grund i SFG och den ideationella 

metafunktionen och materialet utgörs av läromedel, vilket gör studierna relevanta att jämföra 

med min. Avhandlingarna av Olvegård (2014), Nygård Larsson (2011) och Edling (2006) har 

valts för att de undersöker den språkliga realiseringen i läromedelstexter med fokus på texternas 

abstraktionsgrad och hur mänskliga deltagare döljs i texterna. Studien av Magnusson (2011) 

har valts för att den visar hur elever själva använder ideationella grammatiska metaforer. 
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Hipkiss studie (2014) är relevant då den undersöker klassrumskommunikation i just ämnet hem- 

och konsumentkunskap, vilket sätter texterna i den kontext som de i verkligheten fungerar i. 

Olvegård (2014) och Nygård Larsson (2011) analyserar läromedel med hjälp av den 

ideationella metafunktionen. Båda avhandlingarna har en andraspråksinriktning men jag anser 

ändock att deras studier är relevanta här, eftersom teori, tillämpning av analysverktygen och 

läromedel som material överensstämmer med min undersökning. Nygård Larssons 

undersökning (2011) utgörs av analys av läromedel samt av klassrumsaktiviteter och elevtexter. 

Läromedelsanalysen visar att texterna innehåller en hög andel grammatiska metaforer i form 

av nominaliseringar (planktonätare) och participkonstruktioner (vattenlevande) (Nygård 

Larsson 2011:139). Enligt författaren får texterna en vetenskaplig prägel när processer som 

kongruent realiserat uttrycker skeenden realiseras inkongruent som tillstånd. Genom att en del 

av de grammatiska metaforerna består av hoppackade naturvetenskapliga processer kan väldigt 

mycket information finnas i ett begrepp, som sedan blir aktivt i andra processer. Det ställer 

höga krav på de läsande elevernas förståelse för vad de komplicerade begreppen innefattar. 

Sammantaget gör det texterna täta och abstrakta, samtidigt som de ideationella grammatiska 

metaforerna fungerar som ett bra redskap för textbindning och effektivitet i texterna (Nygård 

Larsson 2011:152). 

Syftet med Olvegårds undersökning (2014) är att synliggöra flerspråkiga elevers läsande 

samt texterna de möter i skolämnet historia. En transitivitetsanalys av läromedlen visar att 

materiella processer är de vanligast förekommande, följt av relationella (2014:100). Av de 

materiella processerna är den största andelen ergativa handlingsprocesser. Endast en fjärdedel 

av alla deltagare i de undersökta lärobokstexterna utgörs av mänskliga individer eller grupper. 

De icke-mänskliga deltagarna delas in i abstrakta/metaforiska fenomen (en kamp), konkreta 

ting (fartygen) och plats/tid (afrikanskt territorium), varav den största delen utgörs av 

abstrakta/metaforiska fenomen. De abstrakta/metaforiska fenomenen består bland annat av 

grammatiska metaforer. Även Olvegård (2014:116) drar slutsatsen att de analyserade 

läromedlens språkliga realisering bidrar till abstrakta och täta texter. Undersökningen av 

elevernas möte med texterna visar att bland annat passivkonstruktioner med utelämnad agent 

och nominaliseringar som döljer deltagare och processer är språkliga drag som försvårar 

läsningen för i synnerhet andraspråksläsarna. 

Edling (2006) undersöker abstraktionsgraden i läromedel på svenska i ämnena 

samhällsvetenskap, naturvetenskap och svenska. Läromedlen i materialet kommer från 

årskurserna 5 och 8 samt år 2 på gymnasiet. Abstraktionsgraden undersöks bland annat genom 

att texternas grammatiska metaforer kartläggs. Abstraktionsgraden visar sig vara högst i 
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naturvetenskapliga ämnen och i läromedel för äldre elever, med en stor ökning mellan årskurs 5 

och 8 (Edling 2006:84). Edling (2006:182) undersöker även hur läromedlen används i sin 

skolkontext och konstaterar att texterna läses på ett sätt som inte leder till någon högre grad av 

reflektion från eleverna. De läser på ett reproducerande sätt utan att kritiskt granska innehållet. 

Edling diskuterar huruvida en hög abstraktionsgrad i en läromedelstext är en negativ aspekt 

eller inte (2006:184). Användandet av ett abstrakt språk som grammatiska metaforer är ett sätt 

att uttrycka sig koncist och specialiserat, men det kan även ha implikationer på textens 

pedagogiska potential. Edling skriver att förslag har lagts fram av andra forskare om att 

läromedel borde rensas från specialiserat språk och göras mer konkreta och talspråksliknande. 

Edling håller med om, och visar i sin undersökning, att ett konkret språk i läromedel ökar 

läsförståelsen, men lyfter problemet med att elever kan riskera att gå ut grundskolan utan 

kunskap om hur man läser texter med specialiserat språk. Sådan kunskap är nödvändig i det 

samhälle vi lever i, där man möter abstrakt och specialiserat språk både i vardagen och i arbetet. 

Edling föreslår att skolan bör vägleda elever i den övergång från ett konkret till ett abstrakt 

språk som kommer med de högre årskurserna.  

Magnusson (2011) undersöker förekomsten av och funktionen hos ideationella grammatiska 

metaforer i en- och flerspråkiga elevers nationella prov i svenska. Det görs med bakgrunden att 

grammatiska metaforer är en del av det specialiserade språkbruk som förekommer i skolan och 

att ett sådant skolrelaterat språkbruk är svårare att utveckla än ett vardagsspråk för en 

andraspråksinlärare. Resultaten visar att förekomsten av grammatiska metaforer ökar med 

elevernas ålder och att enspråkiga elever använder dem i högre grad än 

flerspråkiga (Magnusson 2011:131). Nationella prov med höga betyg kunde även kopplas till 

ett större användande av grammatiska metaforer.  

Hipkiss (2014) undersöker semiotiska resurser i klassrumskommunikation i tre av 

grundskolans ämnen, varav hem- och konsumentkunskap är ett. Undersökningen har delvis sin 

teoretiska bas i systemisk-funktionell lingvistik1. Syftet med undersökningen är att ge kunskap 

om ämnesspecifika språkkunskaper och den språkanvändning som förekommer i klassrummen. 

Hipkiss (2014:10) beskriver två grundläggande diskurser: horisontell diskurs och vertikal 

diskurs, vilka kompletterar varandra och förmedlar kunskap på olika sätt. Den horisontella 

diskursen förmedlar framförallt kunskap muntligt, genom att sätta den i kontext och använda 

ett konkret, vardagsnära språk. Vertikal diskurs innebär ett ämnesspecifikt språkbruk präglat av 

 

1 Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) och systemisk-funktionell grammatik används ofta parallellt. Ska en 

åtskillnad göras mellan benämningarna syftar SFL på ett vidare forskningsfält som även rymmer sådant som 

appraisalteorin och multimodal analys, och SFG på teorins bas (Holmberg m.fl. 2011:7). 



 

 19 

abstrakta begrepp och nominaliseringar. Resultaten av undersökningen visar att den vertikala 

diskursen främst finns i den skriftliga kommunikationen i klassrummen: i läromedel och i skrift 

på vita tavlan (2014:228). Det ämnesspecifika språkbruket tar sig uttryck i grammatiska 

metaforer, satser med dolda deltagare och passiva satser. Det talade språket är mer vardagsnära 

och konkret, tillhörande en horisontell diskurs. Sammanfattningsvis menar Hipkiss att 

uppdelningen av den vertikala och horisontella diskursen i den skrivna och talade 

kommunikationen ställer krav på att eleverna själva kopplar ihop de två språkbruken och lär sig 

använda även det ämnesspecifika språket.  

Den presenterade forskningen visar hur den ideationella metafunktionens analysmodeller 

kan appliceras på ett material liknande det som undersöks i min studie, läromedel om 

klimatförändringar. De studier som undersöker andra typer av läromedel ger ett underlag för 

vad ett abstrakt och vetenskapligt språk, med grammatiska metaforer och dolda deltagare, 

generellt gör med en undervisningstext. Olvegård (2014), Edling (2006) och Hipkiss (2014) 

undersöker förutom själva läromedelstexterna även hur texterna fungerar i klassrumskontexten. 

Detta är en aspekt som inte ryms inom ramarna för min undersökning, men som är en relevant 

sida av läromedelsspråk. Jag återkommer till det i diskussionsdelen, avsnitt 6. 

Forskningsresultaten från ovan presenterade studier är alla på något sätt jämförbara med 

resultaten från föreliggande undersökning, vilket jag återkommer till i resultatdiskussionen.  

4 Material och metod 

I följande avsnitt presenterar jag det material som analyseras i undersökningen samt hur jag har 

tillämpat den systemisk-funktionella grammatiken på materialet.  

4.1 Material 

Materialet för min undersökning kommer från två läromedel i hem- och konsumentkunskap. 

Båda böckerna är riktade mot årskurserna 7–9 och texterna från båda kommer från kapitel som 

behandlar miljö och livsstil. Ur den ena boken, Hem- och konsumentkunskap 7–9 av Lisa-

Linnea Flising från år 2015, har två texter valts. Den ena beskriver klimatförändringar i 

generella termer och går under rubriken ”Mat, klimat och miljö”. Den är 391 ord lång och 

handlar om effekterna av den globala uppvärmningen. Den andra texten från samma bok är mer 

inriktad på vad var och en kan göra för att leva klimatsmart och har rubriken ”Ransonera 
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mängden kött”. Den är 494 ord lång och handlar dels om köttets klimatpåverkan, och dels om 

hur man kan tänka kring sin köttkonsumtion. De två texterna kommer i fortsättningen refereras 

till som ”allmän” och ”praktisk” från bok 2015.  

Den andra boken, Hem- och konsumentkunskap åk 7–9 av Anette Hjalmarsson, Eva Sjöholm 

och Kenneth Arvidsson från år 2016, har genomgående kortare texter. Av denna anledning har 

fler texter valts från den boken, totalt fyra stycken. Två av de valda texterna behandlar 

klimatförändringar allmänt, de har rubrikerna ”Global uppvärmning – växthuseffekten” och 

”Vad innebär varmare klimat?” och är på 288 ord tillsammans. De handlar om växthusgasers 

effekter på klimatet och hur det påverkar livet på jorden att temperaturen stiger. Hädanefter 

refereras de till som ”text 1 allmän” och ”text 2 allmän”. De två andra texterna är mer praktiskt 

inriktade och har rubrikerna ”Klimatsmart mat” och ”Vad kan du göra för miljön?”. De utgör 

tillsammans 473 ord. De handlar båda om hur man kan agera för att få en klimatsmart 

matkonsumtion. De refereras till som ”text 1 praktisk” och ”text 2 praktisk”. Jag har valt att 

inte ta med texternas övergripande rubriker i analysen då dessa i en del av texterna utgörs av 

endast en nominalgrupp. 

Urvalet av material har styrts av dels relevans, dels ämne och dels omfång. Efter att jag sökt 

igenom relevant litteratur online framkom att de två valda böckerna är de senast utkomna 

tryckta läromedlen i ämnet hem- och konsumentkunskap, vilket jag baserade mitt urval av 

böcker på. Urvalet av texter i böckerna utgick från att de skulle behandla ämnet 

klimatförändringar. Jag utgick även från en genomläsning av relevanta kapitel som visade att 

det finns två jämförbara undertyper av texter i dessa, dels den som behandlar klimatförändringar 

allmänt och dels den som hanterar ämnet mer praktiskt och tar upp sådant som var och en kan 

göra för att bidra till en hållbar utveckling. Jag valde att beteckna kategorierna av texter som 

undertyper och inte tillhörandes olika genrer då det är ett för omfattande begrepp som inte 

kommer åt skillnaden mellan texterna. I avsnitt 2.4 utvecklar jag vad genre definieras som inom 

SFG. Jag definierar de allmänna och de praktiska texterna som tillhörandes olika undertyper på 

basis av en hypotes att de skulle få olika utslag i analysen, eftersom de mer praktiskt inriktade 

texterna i större utsträckning verkade skriva ut mänskliga deltagare och rikta sig direkt till 

läsaren. Av denna anledning har jag valt att undersöka texter från båda undertyper. Vid en större 

undersökning hade det varit relevant att undersöka alla texter i de kapitel som berör miljö och 

livsstil, men på grund av tidsbegränsningen för den här uppsatsen var jag tvungen att göra ett 

striktare urval. 
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4.2 Metod 

Uppsatsens undersökning är som tidigare nämnt baserad på SFG:s teoretiska ram och de 

analytiska verktyg den erbjuder, vilka beskrivs utförligt i avsnitt 2.  

I transitivitetsanalysen avgörs först och främst om processen i varje sats är materiell, verbal, 

mental eller relationell. I de satser där processen uttrycks med en verbgrupp är det huvudverbet 

som avgör processbetydelsen. Holmberg m.fl. (2011:24f.) beskriver hur satser kan vara 

polysema vad gäller vilken process de realiserar. För att analysera en sats processbetydelse kan 

tonvikten läggas vid olika perspektiv. Ett ovanifrånperspektiv innebär att man tar hänsyn till 

vilken betydelse som uttrycks, där materiella processer uttrycker att något görs, verbala att 

något sägs, mentala att något upplevs och relationella att något är. Ett underifrånperspektiv 

innebär att undersöka vilket verb som realiserar processen, i avsnitt 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 och 2.1.4 

tar jag upp typiska verb för varje processkategori. Slutligen innebär ett sidoperspektiv att ta 

hänsyn till hur hela satsens lexikogrammatiskt uttrycker betydelse. Det görs genom att 

inkludera även deltagarna i avgörandet av processtyp. I analysen för min undersökning antar 

jag i tvetydiga fall ett sidoperspektiv och tar med i beräkningen även de deltagare som knyts 

till processen. Några av dessa gränsfall tas upp i resultatdelen, avsnitt 5. Analysen av 

processtyper avslutas med att antalet processer av varje kategori beräknas i varje text. Jag 

beräknar även hur stor andel varje processtyp utgör för varje text samt hur stor andel varje 

kategori utgör av texterna sammantaget.   

Analysen av deltagare fokuserar på förstadeltagarna eftersom det är denna kategori som kan 

realiseras som aktiva i processer. En analys av förstadeltagarna kan således visa i vilken grad 

människor skrivs fram som deltagande i processer som rör klimatförändringar. För att ta ut 

satsernas förstadeltagare analyserar jag satsen med fokus på de deltagare som processen utgår 

ifrån. Det är främst de materiella satsernas förstadeltagare som relevanta för undersökningen 

då det som nämnt tidigare (avsnitt 2.1.1) är i sådana processer som handling uttrycks. 

Resterande processers förstadeltagare har dock också kategoriserats, enligt metoden jag 

beskriver nedan, för att se i vilken grad de bidrar till att göra texterna abstrakta eller inte. 

Förstadeltagarna kategoriseras, i enlighet med Olvegårds undersökning (2014:51), i mänskliga 

och icke-mänskliga deltagare. De mänskliga förstadeltagarna delas vidare in i individer (du) 

och grupper/generiska (vi, man). De icke-mänskliga förstadeltagarna delas in i plats/tid 

(världen, långa torrperioder), konkreta (marken, fossila bränslen) och abstrakta/metaforiska 

fenomen (den globala uppvärmningen, klimatförändringar). I de fall då deltagaren uttrycks 

med en nominalgrupp är det huvudordet som avgör vilken kategori de tillhör. Olvegård för alla 
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förstadeltagare som består av grammatiska metaforer under abstrakta/metaforiska fenomen. Jag 

har till stor del följt hennes linje men har ett fåtal undantag. Till exempel består en deltagare 

som översvämning av en grammatisk metafor, men en lexikaliserad sådan som syftar på ett 

konkret fenomen. Av denna anledning kategoriserar jag den som konkret.  

Olvegård kategoriserar alla förstadeltagare som består av nationer eller grupper av nationer 

som platser, även i satser där en nation representerar de människor i landet som är aktiva i en 

process. Exempelvis är förstadeltagaren varje europiskt land i satsen Varje europeiskt land 

skulle kunna göra anspråk på afrikanskt territorium kategoriserad som en plats (Olvegård 

2014:109). Jag har valt att följa hennes indelning då de nationer som skrivs ut på liknande sätt 

i mitt material är abstraktioner för de människor de representerar. Det är inga konkreta 

mänskliga deltagare utan ”ansvaret” för processen hamnar ett steg bort från de individer och 

grupper av individer som abstraktionen står för. Även Sellgren (2011:58) benämner en 

förstadeltagare som Brasilien som en abstrakt deltagare. 

Jag tar hänsyn till den kontext som deltagaren befinner sig i då sammanhanget kan avgöra 

om en referent är t.ex. abstrakt eller konkret. Det analyseras som tillhörande olika kategorier 

beroende på vad det syftar på. Inom SFG analyseras icke-referentiellt det, det som inom 

traditionell grammatik kallas för formellt subjekt, som ståendes utanför analysen då det inte bär 

någon egen betydelse (Thyberg 2020). Pronomen som den och de sorteras till den kategori som 

referenten de syftar på placerats i.  

Det innebär ett visst mått av subjektivitet när förstadeltagarna kategoriseras men jag har 

eftersträvat att vara konsekvent genom hela materialet. Slutligen sammanställs 

förstadeltagarnas kategorisering för varje text. Jag beräknar hur stor andel av förstadeltagarna 

som är icke-mänskliga och hur stor som är mänskliga, samt noterar de förstadeltagare som 

utgörs av grammatiska metaforer. 

Vidare analyseras satsernas ergativitet. Jag analyserar endast ergativiteten i satser med 

materiella processer då det är i dem som ergativiteten gör en markant skillnad i framställningen 

av världen (Holmberg & Karlsson 2013:108). Ergativitet är även vanligast i materiella satser. 

Ergativitetssystemet beskrivs utförligt i uppsatsens avsnitt 2.2. Ergativitet handlar om att 

åtskilja det som realiseras som handlingar från det som realiseras som händelser. En handling 

kräver en deltagare som aktivt gör någonting som en annan deltagare bli påverkad av. I analysen 

ser jag således till vilka materiella satser som har två deltagare, där den ena påverkar den andra. 

De materiella satser som har en deltagare med rollen utsträckning räknas inte som ergativa. Jag 

beräknar andelen ergativa satser samt noterar hur många av dem som har verbet i passiv form, 

där agenten inte skrivs ut. I avsnitt 5.2 finns exempel på både ergativa och icke-ergativa satser. 
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Undersökningen har inslag av både kvalitativ och kvantitativ metod. Resultatredovisningen 

innehåller en utförlig kvalitativ presentation av hur olika processtyper och förstadeltagare 

används i texterna, vilket visar hur texterna språkligt realiserar verkligheten. Processtyper, 

förstadeltagare och ergativitet beräknas kvantitativt då resultatet av en sådan undersökning kan 

säga något om texternas karaktär, samt möjliggör en jämförelse med tidigare studier.  

5 Resultat  

I följande avsnitt presenteras studiens resultat. I avsnitt 5.1 presenteras resultatet av 

transitivitetsanalysen, vilket besvarar undersökningens första forskningsfråga. Avsnitt 5.2 

presenterar resultatet av ergativtetsanalysen, vilket besvarar den andra forskningsfrågan.   

5.1 Transitivitetsanalys  

Fördelningen av de sex texternas processtyper visas i tabell 5.1 i antal. I tabell 5.2 visas 

fördelningen av processtyper i andel. De praktiskt inriktade texterna är i tabellerna markerade 

med skuggning.  

 

Tabell 5.1 Fördelning av processtyper för varje text i antal 

 Bok 2015 Bok 2016 Sammanlagt 

 Allmän Praktisk Text 1 

allmän 

Text 2 

allmän 

Text 1 

praktisk 

Text 2 

praktisk 

 

Materiell 20 22 6 9 10 23 90 

Relationell 8 23 12 1 5 9 58 

Verbal  1 1    2 

Mental 1 1   1 1 4 

Summa 29 47 19 10 16 33 154 

 

 

Tabell 5.2 Fördelning av processtyper för varje text i andel 

 Bok 2015 Bok 2016 Sammanlagt 

 Allmän Praktisk Text 1 

allmän 

Text 2 

allmän 

Text 1 

praktisk 

Text 2 

praktisk 

 

Materiell 69 % 47 % 32 % 90 % 63 % 70 % 58 % 

Relationell 28 % 49 % 63 % 10 % 31 % 27 % 38 % 

Verbal  2 % 5 %    1 % 

Mental 3 % 2 %   6 % 3 % 3 % 

Summa 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Som framgår av tabellerna ovan visar analysen att materiella processer totalt sett utgör den 

största andelen med 58 % av den totala mängden processer. De relationella processerna utgör 

den näst största delen med 38 %. Ett fåtal verbala och mentala processer finns representerade i 

texterna men de kommer inte lämnas mycket utrymme i resultatpresentationen då de är så få. 

Texterna skiljer sig åt något i realiseringen av processtyper. ”Praktisk” från bok 2015 har 

ungefär lika stor del materiella som relationella processer och ”text 1 allmän” från bok 2016 

har störst andel relationella processer, följt av materiella.  

I tabell 5.3 nedan visas antalet mänskliga och icke-mänskliga förstadeltagare i de materiella 

och de relationella satserna i texterna. Även här är de praktiskt inriktade texterna markerade 

med blått. 

 

Tabell 5.3 Fördelning av antal förstadeltagare på mänskliga (M) och icke-mänskliga (I-M) 

 Bok 2015 Bok 2016 

 Allmän Praktisk Text 1 

allmän 

Text 2 

allmän 

Text 1 

praktisk 

Text 2 

praktisk 

 M I-M M I-M M I-M M I-M M I-M M I-M 

Materiell 1 17 7 12 1 4 0 9   9 1 4 2 

Relationell 1 6 0 23 0 10 0 1 0 5 0 9 

 

Som framgår av tabell 5.3 finns en skillnad mellan de allmänna och de praktiska texterna vad 

gäller antalet förstadeltagare av mänsklig och icke-mänsklig karaktär i de materiella satserna. 

I båda böckerna har de texter som beskriver klimatförändringar allmänt väldigt få mänskliga 

förstadeltagare (markerat med M i tabellen). Medan de praktiskt inriktade texterna 

jämförelsevis har fler förstadeltagare som är mänskliga. De satser som konstruerats med verb i 

passiv syns inte i tabellen då de inte har någon förstadeltagare utskriven. Vad gäller den andra 

praktiska texten från bok 2016 är siffrorna i tabellen något missvisande. En stor del av dess 

materiella satser är uppmaningssatser, med läsaren som den underförstådda (mänskliga) 

förstadeltagaren. Förstadeltagarna i dessa satser syns inte i tabellen, jag återkommer till det i 

avsnitt 5.1.2. 

För att få en helhetsbild av i vilken grad grammatiska metaforer och andra abstrakta 

referenter används som förstadeltagare i materialet kommer även förstadeltagarna i de 

relationella processerna få ett visst utrymme i redovisningen av transitivitetsanalysen. Detta 

förfaringssätt har tillämpats för att synliggöra och diskutera den språkliga realiseringens 

påverkan på förutsättningarna för elever att ta till sig innehållet i texterna. Jag redovisar därför 

antalet mänskliga och icke-mänskliga förstadeltagare i tabellen ovan i både de relationella och 
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de materiella satserna. Det är dock i materiella satser som förändring i den yttre världen och 

handling uttrycks, vilket jag tar upp i avsnitt 2.1.1. Klimatförändringar och hållbar utveckling 

handlar om förändring, både positiv och negativ. Genom att närstudera förstadeltagarna i de 

materiella satserna kan jag synliggöra i vilken grad mänskligt handlande kopplas till 

klimatpåverkan i texterna. 

I den fortsatta redovisningen av studiens resultat delas texterna upp så att de som behandlar 

klimatförändringar allmänt och de som har en praktisk ”vad kan man göra”-inriktning redovisas 

separat. För varje undertyp går jag igenom texterna var för sig och presenterar exempel på de 

olika processerna och förstadeltagarna. En del av exemplen i presentationen som följer är 

förkortade. 

5.1.1 Allmän  

De materiella processerna i den allmänna texten från bok 2015 är 20 till antalet och utgör 69 % 

av textens totala andel processer. De beskriver skeenden i den yttre världen som har en negativ 

effekt på klimatet och livet på jorden. En del av de materiella processerna i texten realiseras 

med verb som leder (till), drabbar och orsakar. Dessa har en abstrakt karaktär och skulle kunna 

analyseras som relationella processer. I min undersökning har jag i gränsfall som dessa tagit 

med i beräkningen de deltagare som är knutna till processen (tillvägagångsättet förklaras 

utförligare i avsnitt 4.2). Deltagarna i nedanstående exempel antyder att processen är ett 

skeende som händer i den yttre världen och som innebär någon form av förändring, vilket gör 

att jag analyserar dem som materiella. 

(1) Vårt sätt att leva orsakar utsläpp. 

(2) Den globala uppvärmningen leder också till att vädret och klimatet förändras. 

(3) Långa torrperioder drabbar människor över hela världen. 

Förstadeltagarna i de materiella processerna i den allmänna texten från bok 2015 består till 

94 % av icke-mänskliga deltagare. Flertalet satser i texten realiseras med verbet gör. Det är 

således icke-mänskliga deltagare som gör saker i texten, vilket exemplifieras i (4), (5) och (6) 

nedan. 

(4) Väderförändringar gör det svårare att odla. 

(5) Avfall, avloppsvatten och föroreningar gör odlingsjorden sämre. 

(6) Klimatförändringarnas effekter gör det svårare för oss att odla. 
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De flesta icke-mänskliga förstadeltagare i texten har kategoriserats som abstrakta/metaforiska 

fenomen, som de två grammatiska metaforerna i exempel (4) och (6) ovan: väderförändringar 

och klimatförändringarnas effekter. Andra abstrakta icke-mänskliga förstadeltagare i textens 

materiella satser är exempelvis: den globala uppvärmningen, att jordens medeltemperatur 

stiger och odlingsmetoder. De abstrakta deltagarna i texten utgör språkliga resurser tillhörande 

ett specialiserat, vetenskapligt register.  

Förstadeltagaren i exempel (5), avfall, avloppsvatten och föroreningar, har kategoriserats 

som konkret trots att den innehåller en grammatisk metafor (föroreningar). Både avfall och 

avloppsvatten syftar på konkreta ting vilket gör att jag kategoriserar deltagaren som konkret. 

Andra konkreta icke-mänskliga förstadeltagare är marken och översvämning. I avsnitt 4.2 

utvecklar jag varför den grammatiska metaforen översvämning kategoriseras som konkret. 

Förstadeltagaren långa torrperioder, som förekommer i två av textens materiella satser, 

kategoriseras som plats/tid.  

Den mänskliga deltagaren vi förekommer på tre ställen i texten, varav en sats är materiell: 

(7) … vi använder fossila bränslen. 

De relationella processerna i den allmänna texten i bok 2015 är åtta till antalet och utgör 28 % 

av textens totala antal processer. De flesta uttrycker att något är eller blir, vilket exemplifieras 

i (8) och (9).  

(8) Några exempel på växthusgaser är metangas och koldioxid. 

(9) Den globala uppvärmningen har blivit en alltmer aktuell fråga. 

75 % av de relationella processerna i texten har icke-mänskliga förstadeltagare. Bland dessa 

finns abstrakta/metaforiska fenomen, som vädret och den globala uppvärmningen, konkreta 

ting, som fossila bränslen, samt en deltagare som kategoriseras som en plats: världen. Det finns 

en förstadeltagare av mänsklig karaktär. I den existentiella relationella processen i exempel (10) 

är vi förstadeltagare. 

(10) … vi lever på samma jordklot. 

Den första allmänna texten från bok 2016 har sex stycken materiella satser, vilket utgör 32 % 

av den totala mängden. Hälften av dem realiseras med verbet ökar, vilket exemplifieras i (11). 

(11) Den ökande köttproduktionen ökar utsläppen av metangas. 



 

 27 

Återigen är den största delen av förstadeltagarna icke-mänskliga. Av dem är samtliga 

abstrakta/metaforiska fenomen, bestående av grammatiska metaforer, som denna ökning i 

exempel (12). Även här har en sats med verbet leder (till) analyserats som materiell, på grund 

av att deltagarna knutna till processen syftar till en förändring i den yttre världen. Precis som i 

föregående allmänna text står icke-mänskliga nominaliseringar för de flesta skeenden som 

uttrycker förändring i texten. 

(12)  Denna ökning leder till att jordens medeltemperatur höjs och polarisar smälter. 

En av de materiella processerna har en mänsklig förstadeltagare, som även här består av 

pronomenet vi: 

(13)  … vi skövlar skogar …  

De relationella processerna i den första allmänna texten är 12 till antalet. Återigen är verben är 

och blir vanligt förekommande, vilket exemplifieras i de två attributiva relationella processerna 

i (14) och (15), samt i den identifierande relationella processen i (16). 

(14) Växthuseffekten är naturlig. 

(15) Här skulle annars ha varit alldeles för kallt.  

(16) Kina har dock under de senaste tjugo åren blivit världens största globala utsläppare av 

växthusgaser per år. 

Alla förstadeltagare i de relationella processerna är icke-mänskliga. Bland dem finns 

abstrakta/metaforiska fenomen som exempelvis liv på jorden och växthuseffekten, konkreta ting 

som atmosfären, och tid/plats som G-8 länderna och Kina. Olvegård (2014) kategoriserar alla 

förstadeltagare som består av länder som platser i sin studie. Jag har valt att följa hennes 

indelning då referenten Kina är en abstraktion för den stora grupp människor som ligger bakom 

utsläppen av växthusgaser, detsamma med G-8 länderna. Genom att uttrycka förstadeltagaren 

som en nation, eller flera, tar man ansvaret ett steg bort från de människor som abstraktionen 

står för. Jag utvecklar detta i avsnitt 4.2. 

Den sista allmänna texten, från bok 2016, består till största delen av materiella processer. 

Även här finns leder (till) i materiella satser, vilket syns i exempel (17) och (18). Drabbar utgör 

verbet i tre av satserna, exemplifierat i (19). 

(17) Detta leder till en höjning av havsnivån …  

(18) Klimatförändringar leder till att extrema temperaturer nås allt oftare. 
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(19) Men det drabbar också många djur- och växtarter, livsmiljöer och ekosystem. 

Alla förstadeltagare är icke-mänskliga, kategoriserade som abstrakta/metaforiska fenomen. 

Som nämnt i avsnitt 4.2 har jag kategoriserat pronomen som det beroende på vilken referent 

det syftar på. I texten finns flertalet pronomen varav samtliga syftar på abstrakta fenomen, som 

i exempel (17) och (19) ovan. Av resterande förstadeltagare finns två grammatiska metaforer: 

klimatförändringar och svår torka och skogsbränder. 

Det finns endast en relationell process i texten, vilken har en icke-mänskliga förstadeltagare 

i form av att odla: 

(20) Det blir svårare att odla … 

5.1.2 Praktisk 

Den praktiskt inriktade texten från bok 2015 har 22 stycken materiella processer, vilket utgör 

cirka hälften av textens totala antal processer. Textens materiella processer beskriver skeenden 

i den yttre världen rörande köttkonsumtion. De handlar om att vi människor äter för mycket 

kött och hur vi skulle kunna bete oss för att vårt ätande ska påverka klimatet mindre negativt. 

Detta exemplifieras i (21) och (22). De materiella processerna i texten beskriver också själva 

köttproduktionens negativa effekter, vilket exemplifieras i (23) och (24). 

(21)  Vi äter allt mer kött. 

(22)  Kanske behöver man inte äta kött alla dagar i veckan … 

(23)  Olika sorters kött påverkar miljön och klimatet på olika sätt. 

(24)  Förutom de miljöproblem som skogsskövlingen orsakar … 

Sju av textens materiella processer har mänskliga förstadeltagare, som vi och man i exemplen 

ovan. De tillhör alla kategorin grupper/generiska och utgör språkliga resurser från ett vardagligt 

register. 12 av satserna har en icke-mänsklig förstadeltagare, tillhörandes abstrakta/metaforiska 

fenomen eller konkreta ting. Förstadeltagaren i exempel (23), olika sorters kött, är ett exempel 

på en konkret icke-mänsklig förstadeltagare. Andra är kyckling och gris och dessa produkter 

(syftandes på konstgödsel och bekämpningsmedel). I exempel (24) finns en abstrakt 

förstadeltagare i form av den grammatiska metaforen skogsskövlingen.  

3 av de materiella satserna i texten är passiva och saknar alltså förstadeltagare. I (25) finns 

ett exempel på en sådan sats.  

(25)  En stor del av odlingsmarken i världen används för att odla djurfoder på. 
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De relationella processerna är 23 till antalet och utgör den andra hälften av textens processer. 

Till stor del realiseras de av verbet är, och beskriver egenskaper för exempelvis kraftfoder, 

sojabönor och djur i köttproduktion:  

(26)  Kraftfoder är gjort av till exempel sojabönor, majs eller vete. 

(27)  Sojabönor är en bra källa till protein, även för människan. 

(28)  De köttdjur med störst klimatpåverkan är idisslare, alltså nöt och lamm. 

Alla de relationella processernas förstadeltagare är icke-mänskliga. En av dem kategoriseras 

som en plats (Brasilien), resterande som abstrakta (att sluta äta kött, en hälsosam mängd kött) 

eller konkreta (sojabönorna, idisslare). Exempel (29) visar en identifierande relationell process 

med en plats som förstadeltagare, och (30) visar en attributiv relationell process med en abstrakt 

förstadeltagare. Brasilien kan ses som en abstraktion för de människor som bor i landet och 

producerar sojabönorna, men som jag nämner i avsnitt 5.1.1 har jag i likhet med 

Olvegård (2014:110) kategoriserat alla länder i materialet som platser. När förstadeltagarna 

uttrycks som en nation blir det en abstraktion av de människor som referenten representerar, 

vilket gör att jag kategoriserar dem som icke-mänskliga.  

(29)  Brasilien är den största producenten av sojabönor. 

(30)  Då skulle en hälsosam mängd kött för oss vara ungefär 100 gram om dagen. 

Den praktiska texten från bok 2015 innehåller en mental och en verbal process. Exempel (31) 

visar den verbala där livsmedelsverket är förstadeltagaren som får står för uttalandet om hur 

mycket kött vi bör äta. 

(31) Livsmedelsverket menar att en hälsosam mängd kött är ungefär 500 gram i veckan. 

Den första praktiska texten från bok 2016 är relativt kort. Den innehåller tio stycken materiella 

processer, vilket är drygt hälften av den totala mängden satser. De materiella satserna beskriver 

vad vi människor gör och borde göra för att äta klimatsmart. Exempel (32), (33) och (34) 

illustrerar hur det kan se ut i texten. 

(32)  Vi svenskar äter och dricker cirka 800 kilo mat och dryck per person och år. 

(33)  Var och en av oss kan påverka den globala miljön i rätt riktning.  

(34)  Du kan göra klimatsmarta val genom att välja livsmedel som vid produktionen inte släpper ut 

så mycket växthusgaser. 
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Nio av tio materiella satser har en mänsklig förstadeltagare. Till stor del består förstadeltagarna 

av pronomen som vi och du, hämtade från ett vardagligt register. Den enda förstadeltagare i 

textens materiella satser som är icke-mänsklig utgörs av ett abstrakt det, syftandes på förra 

satsens ”byter (du) ut kött mot vegetariska alternativ”. 

(35)  … kan det få stor effekt på klimatet. 

De relationella processerna är endast fem till antalet, vilket är ca en tredjedel av textens totala 

mängd processer. De är alla attributiva relationella processer som uttrycker egenskaper eller 

relationer mellan deltagare. Alla förstadeltagarna i de relationella processerna är icke-

mänskliga, som olika livsmedel, den mest klimatsmarta maten och köttets klimatpåverkan i 

exempel (36), (37) och (38) nedan. De kategoriseras alla som abstrakta/metaforiska fenomen. 

(36)  Olika livsmedel har olika klimatpåverkan. 

(37)  Den mest klimatsmarta maten är vegetarisk. 

(38)  Men även köttets klimatpåverkan varierar mycket … 

Texten innehåller även en mental process där du är förstadeltagaren som leds i texten: 

(39) I diagrammet nedan kan du jämföra utsläppen för olika slags mat. 

Den andra praktiska texten från bok 2016 har 70 % materiella satser. Bland de andra texterna 

sticker den ut i sin grammatiska realisering då den har en hög andel uppmaningssatser, där 

verbet alltså står i imperativ. Dessa har ingen utskriven aktör men läsaren, som är den som blir 

uppmanad, ses som en underförstådd förstadeltagare (Nord 2011b:196). Uppmaningssatserna 

utgör 13 stycken av textens 23 materiella satser och är alla råd till läsaren om hur hen ska bete 

sig för att göra gott för klimatet. Exempel (40) och (41) illustrerar hur det kan se ut.  

(40)  Ät mindre kött. 

(41)  Välj närproducerad mat. 

En analys av de materiella satsernas förstadeltagare i den här texten får således ett något 

missvisande utslag, då den visar att där endast finns fyra mänskliga förstadeltagare. I de 13 

satser som står i imperativ är, som nämnt ovan, läsaren den underförstådda förstadeltagaren. 

Läsaren är en mänsklig deltagare som gör uppmaningarna konkreta på liknande sätt som om en 

mänsklig förstadeltagare hade skrivits ut. Räknas de underförstådda mänskliga deltagarna med 

är istället 17 av 19 förstadeltagare i de materiella satserna mänskliga. 
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Du och vi är de vanligast förekommande mänskliga förstadeltagarna i materialet 

sammantaget. De texter som skriver ut mänskliga förstadeltagare verkar vilja få med läsaren 

som agerande och ansvarig i klimatförändringsprocesserna. 

I texten finns två stycken satser med icke-mänskliga förstadeltagare, båda kategoriserade 

som abstrakta/metaforiska fenomen. Exempel (42) visar en sådan med den grammatiska 

metaforen livsmedelstransporterna som förstadeltagare. I (43) finns en av de materiella satserna 

med en utskriven mänsklig förstadeltagare. 

(42)  Livsmedelstransporterna släpper ut mycket koldioxid som ökar växthuseffekten. 

(43)  Genom att välja närproducerad mat kan vi minska utsläppen. 

De relationella processerna i den andra praktiska texten utgör ca en tredjedel av textens totala 

mängd processer och är nio till antalet. Även här uttrycks de ofta med verbet är, vilket (44) och 

(45) exemplifierar. De relationella satserna i texten ger attribut inte bara till ting och levande 

varelser, utan även till beteenden som påverkar klimatet, vilket illustreras i (45) och (46) .  

(44)  Ekologisk mat är mat som produceras miljövänligt. 

(45)  Det är inte svårt att göra rätt. 

(46)  Att leva klimatsmart handlar om hur och var varorna produceras … 

Alla relationella processer i texten har icke-mänskliga förstadeltagare, varav största delen 

kategoriseras som abstrakta. Exempel är att leva klimatsmart och att göra rätt. Där finns även 

några få konkreta förstadeltagare, som grova grönsaker och djur som föds upp ekologiskt. 
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5.2 Ergativitetsanalys 

Alla texter i undersökningen har en hög andel ergativa satser, de är alltså till stor del uttryckta 

så att en deltagare påverkar en annan deltagare med en handling. I avsnitt 2.2 och 4.2 går jag 

igenom ergativitetsanalysen och dess tillämpning mer utförligt. Presentationen av resultaten 

följer samma disposition som transitivitetsanalysen. De texter som beskriver 

klimatförändringar allmänt presenteras i avsnitt 5.2.1 och de texter som har en praktisk 

inriktning presenteras i avsnitt 5.2.2.  

5.2.1 Allmän 

Den allmänna texten från bok 2015:s materiella satser består till 85 % av ergativa satser. 

Skeenden i texten uttrycks alltså till stor del som handlingar snarare än händelser, som förklarat 

i avsnitt 2.2 om ergativitet. I en ergativ sats måste det finnas en agent som aktivt påverkar en 

annan deltagare. I texten finns dock bara en ergativ sats med en mänsklig agent, generiska vi i 

exempel (47). Resterande ergativa satser har agenter av icke-mänsklig karaktär, vilket 

exemplifieras i (48). Till stor del är det naturfenomen som i grunden är orsakade av människan 

som skrivs ut som de aktivt handlande i de ergativa satserna. Att jordens medeltemperatur stiger 

är en konsekvens av skeenden där människor definitivt har varit inblandade. I texten finns som 

tidigare nämnt bara en förekomst av en mänsklig deltagare som påverkar en annan. De 

påverkansprocesser som har lett fram till en stigande medeltemperatur skrivs i texten alltså till 

stor del ut utan att det går att spåra händelseförloppet tillbaka till människan. 

(47) … vi använder fossila bränslen. 

(48) Att jordens medeltemperatur stiger skapar en rad olika effekter som syns på olika sätt runtom i 

världen. 

Andra exempel på agenter i texten är den globala uppvärmningen, översvämning och 

väderförändringar, vilka alla utgörs av grammatiska metaforer.  

Texten innehåller ett par passiva satser. De är ergativa men den aktiva agenten är dold i den 

grammatiska utformningen och endast det påverkade mediet (här: metangas) står utskrivet: 

(49) Metangas släpps ut främst från jordbruk såsom odling och boskapsuppfödning. 

Det finns tre icke-ergativa satser i texten, varav exempel (50) är en. I dessa uttrycks processen 

som en händelse som sker utan påverkan från någon deltagare. 
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(50) … avfall, avloppsvatten och föroreningar flyter upp med översvämningen … 

Den första allmänna texten från bok 2016 har endast sex stycken materiella satser. Av dessa är 

fem ergativa. En av dem har en mänsklig agent (51), en är passiv och saknar agent (52), 

resterande har icke-mänskliga agenter, som i (53). Här är det en ökning som påverkar och 

orsakar en annan ökning. Agenten den ökande köttproduktionen består av en nominalisering 

som går att packa upp till ’vi människor producerar mer och mer kött’. Skulle hela satsen i 

exempel (53) packas upp kan det bli: ’människor producerar mer och mer kött vilket leder till 

att vi släpper ut mer och mer metangas’. Det skapar en konkret och kongruent realisering men 

blir också ett mindre effektivt uttryckssätt. 

(51) … vi skövlar skogar. 

(52) Samtidig hindras en del av värmen från att återvända ut i rymden. 

(53) Den ökande köttproduktionen ökar utsläppen av metangas. 

I den andra allmänna texten från bok 2016 är 100 % av de materiella satserna ergativa, samtliga 

med icke-mänskliga förstadeltagare. Flertalet agenter utgörs av pronomen som syftar till en 

deltagare eller ett skeende i den föregående satsen, som vilket i (55) som syftar på hela satsen 

i (54). Handlingar utan utskriven mänsklig agent orsakar alltså andra handlingar. I den 

grammatiska metaforen klimatförändringar går det dock att packa upp en process som kan 

innehålla mänskliga deltagare: ’människor förändrar klimatet’.  

(54) Klimatförändringar leder till att extrema temperaturer nås allt oftare … 

(55) … vilket i sin tur orsakar kraftiga oväder, stormar, skyfall och översvämningar. 

5.2.2 Praktisk 

Den praktiska texten i bok 2015 har även den en hög andel ergativa satser, 73 %. Den har en 

högre andel mänskliga förstadeltagare än den allmänna texten i samma bok, och således även 

en högre andel ergativa satser med en mänsklig agent. Exempel (56) och (57) illustrerar hur två 

av de sju ergativa satserna med mänskliga agenter ser ut i texten. De ergativa satserna med 

mänsklig agent är till stor del fokuserade på hur vi människor bör agera för att äta mer 

miljövänligt. 

(56) Vi skulle därför kunna äta sojabönorna direkt … 

(57) Både för hälsans och miljöns skull bör vi alltså minska lite på köttet. 
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I texten finns även sex ergativa satser med icke-mänskliga agenter. Dessa utgörs av både 

nominaliseringar som skogsskövlingen och produktionen av kött, samt av konkreta deltagare 

som kyckling och gris. Handlingarna som de ergativa satserna uttrycker är sådana som har en 

negativ påverkan på klimatet, vilket (58) exemplifierar. Verbet har i exemplet realiserar typiskt 

en relationell process, men i likhet med tidigare nämnda gränsfall har jag även här tagit med i 

beräkningen de deltagare som är kopplade till processen. Dessa tyder på att skeendet innebär 

en förändring i den yttre världen, vilket gör att jag tolkar den som materiell.  

I texten finns tre ergativa satser som är konstruerade med verbet i passiv, (59) är en av dem. 

En sådan sats möjliggör för utelämnande av agenten som i det här fallet är den som använder 

odlingsmarken.  

(58) Produktionen av kött har stor påverkan på miljön och klimatet … 

(59) En stor del av odlingsmarken i världen används för att odla djurfoder på. 

I texten finns även sex materiella satser som uttrycks som icke-ergativa händelser. I dessa finns 

ingen deltagare som påverkar skeendena, utan de tycks ske av sig självt: 

(60) Köttkonsumtionen i Sverige ökade med 40 procent mellan 1990 och 2013 enligt 

Jordbruksverket. 

(61) Rester av dessa produkter sipprar ner i jorden … 

I den första praktiska texten från bok 2016 är nio av tio materiella satser ergativa. Av dessa är 

endast en av agenterna icke-mänsklig, beståendes av ett det som refererar tillbaka till ett 

skeende i föregående sats. Resterande ergativa satser är alltså handlingar med mänskliga 

agenter. I (62) finns ett exempel med vi som agent och i (63) ett exempel med du. Liknande den 

praktiska texten i bok 2015 uttrycker de ergativa satserna handlingar som vi bör göra för att 

påverka klimatet och livet på jorden i en positiv riktning. 

(62) … så att vi inte förstör framtida generationers möjlighet att äta sig mätta. 

(63) Minskar du dina köttportioner […] kan det få stor effekt på klimatet. 

Den sista praktiska texten från bok 2016 sticker ut i analysen vilket jag även tar upp i 

avsnitt 5.1.1. Drygt hälften av de materiella satserna är uttryckta i imperativ med läsaren som 

den underförstådda förstadeltagaren. De är riktade direkt till läsaren och döljer inte agenten på 

samma sätt som en ergativ passiv sats, även om de också saknar agent. Ergativa satser i 

imperativ exemplifieras i (64) och (65). Texten innehåller även fyra ergativa satser med en 

utskriven mänsklig agent, varav (66) är en. 
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(64) … välj ett miljömässigt bra kött, till exempel kyckling … 

(65) Byt ut en del av köttet mot proteinrika baljväxter. 

(66) Genom att välja närproducerad mat kan vi minska utsläppen. 

Fyra av de materiella satserna är passiva, vilket illustreras av (67). I dessa döljs den agerande 

deltagaren genom den grammatiska utformningen. 

(67) Mycket av vår mat har färdats långt även inom Sverige. 

5.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar analysen av texternas transitivitet att den största delen av den totala 

mängden processer är materiella, följt av relationella. De allmänna texterna skriver i mycket 

liten utsträckning ut mänskliga deltagare som förstadeltagare, medan de praktiskt inriktade 

texterna gör det i högre grad. Ergativitetsanalysen visar att alla sex texter har en hög andel 

ergativa satser, där en deltagare skrivs ut som aktiv och påverkande av en annan deltagare. I de 

allmänna texterna utgörs de aktiva agenterna ofta av abstrakta referenter, exempelvis bestående 

av grammatiska metaforer som den globala uppvärmningen. De praktiska texterna har fler 

konkreta och mänskliga agenter, i flertalet fall bestående av referenter som vi och du.  

6 Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras resultaten av undersökningens analys. Jag jämför mina resultat med 

den tidigare forskning som finns på området, presenterad i avsnitt 3. I avsnitt 6.1 sammanfattar 

jag kort vad undersökningen har inneburit samt blickar framåt mot vad fortsatt forskning skulle 

kunna ta för riktning. 

Analysen av texternas processtyper visar att materiella processer totalt sett dominerar i 

materialet, precis som hos Sellgren (2011), Ferm (2020) och Olvegård (2014). Det är alltså till 

stor del dynamiska skeenden som uttrycks i texterna, med en förändring i den yttre konkreta 

världen. Enligt Holmberg och Karlsson (2013:113) gör en hög andel materiella processer 

texterna konkreta. Materialet innehåller även en relativt stor andel relationella processer, 38 %, 

vilket gör texterna mer abstrakta.  

Sellgren (2011) och Ferm (2020) står för de studier som är mest jämförbara med min då de 

också undersöker hur klimatförändringar beskrivs i läromedel, med fokus på människans roll. 
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De konstaterar båda att mänsklig aktivitet i skeenden som rör klimatförändring döljs på olika 

sätt i texterna de analyserar. Min undersökning visar likande resultat, främst vad gäller den 

undertyp som jag kallar den allmänna.  

Resultaten har visat att de allmänna texterna inte skriver ut mänskliga förstadeltagare; de 

tydliggör således inte människans roll i klimatförändringarna. Förstadeltagarna realiseras 

istället som abstrakta fenomen eller som mer konkreta icke-mänskliga deltagare. De praktiska 

texterna fokuserar på vad vi människor kan göra i den situation vi nu befinner oss i. Dessa 

skriver i större utsträckning ut förstadeltagare som mänskliga. 

I likhet med Olvegårds (2014) och Nygård Larssons (2011) material finns det många 

grammatiska metaforer i form av nominaliseringar i mina texter. Grammatiska metaforer 

packar in processbetydelser och behovet av deltagare i ett nominal som sedan kan skrivas fram 

som den aktiva i en process.   

Jag formulerade tidigt en hypotes om att de allmänna och de praktiska texterna skulle få 

olika utslag i analysen vilket alltså har visat sig stämma. I avsnitt 2.4 beskriver jag SFG:s 

definition av register som olika sätt att använda språkets resurser på. De allmänna texternas 

användning av ideationella grammatiska metaforer och andra abstrakta fenomen som 

förstadeltagare visar att de är instanser av ett vetenskapligt register. De praktiska texterna har 

även de en del grammatiska metaforer men långt fler mänskliga och konkreta förstadeltagare 

än de allmänna, vilket tyder på att de i högre grad hämtar språkliga resurser från ett mer 

vardagligt register.  

De materiella satserna i mitt material är till största del ergativa, vilket går emot resultaten 

som Sellgren och Ferm får av sina analyser. I deras texter uttrycks klimatförändringsprocesser 

till stor del som händelser vilket är ännu ett sätt som döljer mänsklig aktivitet. I mitt material 

realiseras materiella processer i högre utsträckning som handlingar, där en deltagare påverkar 

en annan. De texter i undersökningen som har en allmän inriktning har dock nästan uteslutande 

icke-mänskliga deltagare som påverkar andra deltagare i de ergativa satserna. Även här gör 

alltså den språkliga realiseringen människans roll otydlig i påverkan på klimatet. 

Ämnet hem- och konsumentkunskap har, som beskrivet i uppsatsens inledning, ett fokus på 

vad vi som konsumenter kan göra för att bidra till en hållbar utveckling. De praktiska texterna, 

som skriver ut mänskliga förstadeltagare, har en hög grad av pronomenen du och vi. I sådana 

satser skrivs läsaren fram som en aktiv deltagare som genom sitt handlande kan påverka 

klimatförändringens utveckling. Överlag är det sådana processer som beskriver vad som kan 

göras för att bromsa våra utsläpp av växthusgaser som skrivs ut med konkreta mänskliga 

förstadeltagare. De satser som beskriver förloppen som leder till global uppvärmning och 



 

 37 

klimatförändring realiseras i texterna som skeenden som orsakar varandra. Det blir en lång 

kedja av processer som människan i grunden ligger bakom, men som i texten uttrycks utan 

människans inblandning.  

En hög användning av grammatiska metaforer, som packar in mänskliga deltagare och 

osynliggör dem är en del av ett vetenskapligt register. Grammatiska metaforer möjliggör ett 

ämnesspecifikt språk, vilket är något som förväntas inom många ämnen i skolan och som 

Magnusson (2011) visar är sammankopplat med höga betyg. Både Nygård Larsson och 

Olvegård konstaterar i sina studier att de grammatiska metaforerna bidrar med texteffektivitet 

och en möjlighet att uttrycka sig koncist och specialiserat. Men det ger även täta och abstrakta 

texter, vilket försvårar för läsförståelsen. Texterna i tidigare nämnda studier och i min egen 

ställer höga krav på de elever som läser dem; de måste ha förförståelsen att själva kunna packa 

upp de nominaliserade processer som finns i texterna. I mitt material handlar det om att förstå 

att det i en nominalisering som klimatförändring finns en process som innebär att det är 

människor som förändrar klimatet. 

Veel (1998:149) diskuterar hur ett vetenskapligt språk kan skapa en distans mellan 

människan och naturen där kopplingen mellan det vi gör och hur det påverkar miljön döljs. Han 

hävdar samtidigt att det är möjligt att bygga på den resurs som det vetenskapliga språket innebär 

men använda det med den grundtanke som ekologismen har: att vi behöver kunskap om vår 

natur för att kunna leva i den utan att orsaka skada. Tillsammans kan man möjligtvis påstå att 

undertyperna av texter i min undersökning närmar sig den bild som Veel målar upp. De texter 

som skriver ut mänskliga förstadeltagare sätter människan närmre naturen och gör kopplingen 

mellan vårt agerande och klimatpåverkan tydligare, samtidigt som de allmänna texterna 

beskriver de förlopp som klimatförändringar innebär.  

För att texterna ska nå sin fulla potential krävs det dock att de elever som läser dem har den 

språkliga kunskapen som behövs för att se sambanden mellan människans agerande och 

klimatförändringsprocesserna. Hipkiss (2014) konstaterar i sin undersökning av 

klassrumskommunikation i bland annat hem- och konsumentkunskap att det ämnesspecifika 

språket som kännetecknas av abstrakta begrepp och grammatiska metaforer främst finns i den 

skrivna kommunikationen i klassrummen: i läroböcker och på svarta tavlan. Det talade språket 

i klassrummen präglas istället av ett vardagligt register. Hipkiss menar att den uppdelningen 

försvårar för eleven att på egen hand lära sig bruka det ämnesspecifika språket. Olvegårds 

undersökning (2014) om elevers möte med läromedelstexter visar att konstruktioner som döljer 

mänskliga deltagare, t.ex. passiva satser och nominaliseringar, försvårar för elevernas förståelse 

av texternas innehåll. Som framgår av resultatredovisningen i kapitel 5 finns sådana 
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konstruktioner representerade även i mitt material. Abstrakt språk är dock något man behöver 

lära sig behärska då man som vuxen möter det både i vardagen och inom högre utbildning.  

6.1 Avslutande ord 

Syftet med den här uppsatsen har varit att diskutera huruvida texternas språkliga realisering 

påverkar möjligheterna för elever att utläsa kopplingen mellan mänskligt agerande och 

klimatpåverkan. Undersökningen har genom en analys av texternas processer, förstadeltagare 

och ergativitet visat att materialet består av två olika undertyper av texter som delvis hämtar 

språkliga resurser från olika register. De texter som i undersökningen har kallats för de allmänna 

har i högre grad använt sig av språkliga resurser från ett vetenskapligt register, vilket får till 

följd att mänskligt handlande i klimatförändringarna inte blir synligt i texterna. Även de mer 

praktiskt inriktade texterna har i olika grad spår av ett vetenskapligt register som kännetecknas 

av ideationella grammatiska metaforer och abstrakta förstadeltagare. Människans roll i 

klimatförändringar blir ändå tydligare i de praktiska texterna eftersom dessa skriver ut 

mänskliga förstadeltagare och gör läsaren till en deltagare med potential att påverka. För att de 

två undertyperna av texter ska fungera fullt ut tillsammans, och ge elever förutsättningar att se 

sambanden mellan människan och den miljöförstöring som pågår, krävs ett arbete i 

klassrummen som gör det möjligt för eleverna att ta sig an ett vetenskapligt språk.  

I den här undersökningen har jag inte haft möjlighet att studera hur skolan arbetar med 

texterna och hur elever tar till sig informationen i dem. Ett läromedel slutar inte där texten 

slutar; vad som sker med texten i skolmiljön är minst lika relevant. För fortsatta studier hade 

det därför varit av intresse att undersöka texter av liknande slag och deras användning i skolan.  
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