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Sammandrag 
Undersökningen består av en systemisk-funktionell grammatisk kartläggning av textmaterial 

från utbildningsvetenskapsteori. Den har gjorts för att svara på frågan: Kan en SFG kartlägg-

ning ge en ökad förståelse av utbildningsvetenskapsteori. Metoden är SFG:s transitivitetsa-

nalys på en grammatisk satsnivå. Analysen inbegriper också logiska betydelse- och 

beroenderelationer samt en analys av grammatiska metaforer. Materialet är text från två 

doktorsavhandlingars teorikapitel. Resultatet visar grammatiska metaforer som presenterar 

teorins mångfald av processer och förtydligar komplexa företeelsers relationer. Identifierande 

relationella processer har teorin som förstadeltagare och förenar sig med andradeltagare som 

består av tillvägagångssättet för att lösa problemen. En del andradeltagare uppträder som 

själva problematiken som teorin tar sig an. Materiella processer gör teorin som är förstadelta-

gare till en effektiv problemlösare med det främsta framträdandet. Man kanske kan se dessa 

teorier som mentala operationsverktyg, som kan användas för att operera bland individer och 

verksamhetssystem. Den mentala operationen utförs genom reflektion så att hypoteser kan 

skapas. Den färdiga operationen ger testbara lösningar som kan formuleras och sättas in i sin 

kontext. 
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1 Inledning 
Under mina studier på Uppsala universitet har jag kommit i kontakt med en mängd olika teo-

rier, bland annat utbildningsvetenskapsteorier vid dåvarande Institutionen för pedagogik. Den 

här undersökningen går ut på att analysera utbildningsvetenskapsteori, utifrån den senaste 

teorin som har gett ett intryck på mig, nämligen den systemisk-funktionella grammatiken 

(SFG) och framförallt den s.k. ideationella metafunktionen. SFG:s grundare Michael Halliday 

(2004:29) skriver: ”… language provides a theory of human experience, and certain of the 

resources of the lexicogrammar of every language are dedicated to that function. We call it 

the ideational metafunction…”. Den ideationella metafunktionen beskrivs av forskarna Holm-

berg & Karlsson (2006:73) som ”språket i dess funktion att beskriva världen. Det gör 

språket… genom att hjälpa oss att ge uttryck för våra erfarenheter av vad som händer omkring 

oss”. 

I min undersökning har jag tillämpat SFG:s transitivitetsanalys på en grammatisk satsnivå, 

vilket innebär att ta reda på hur erfarenhet ser ut inom satser. Men analysen inbegriper också 

det som sker mellan satser, vilket kallas logiska betydelse- och beroenderelationer. Den 

omfattar vidare en analys av grammatiska metaforer, det vill säga nominaliseringar (Karlsson, 

2011:21ff, 31–35). Analysens objekt är ett textmaterial från två doktorsavhandlingars teorika-

pitel. Mig veterligt har ingen liknande svensk undersökning gjorts tidigare, nämligen att an-

vända SFG:s ideationella metafunktion, och dess olika grammatiska kategorier som verktyg 

för att analysera vetenskapliga teorier. 

 

1.1 Syfte 
Undersökningen har som mål att göra en systemisk-funktionell grammatisk kartläggning av 

utbildningsvetenskapsteori utifrån den ideationella metafunktionen. Detta görs för att svara på 

frågan: Kan en SFG kartläggning ge en ökad förståelse av utbildningsvetenskapsteori? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Efter inledning och syfte kommer forskningsöversikten i avsnitt 2. Denna börjar med en kort 

överskådlig introduktion till SFG. Det som följer är en presentation av några tidigare tillämp-

ningar av SFG på ett varierat textmaterial, och forskningsöversikten avslutas med en beskriv-
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ning av den ideationella metafunktionen. I avsnitt 3 kommer metod och material. I avsnitt 4 

presenteras resultatet vilken är uppdelad i två sektioner. 

I 4:1 presenteras text 1 med meningarna 1–5. Texten presenteras dels med numrerade me-

ningar och dels med en analytisk beskrivning av vissa textdelar. Den detaljerade SFG 

kartläggningen presenteras i bilaga 1 och de grammatiska metaforerna i bilaga 3. 

I 4:2 presenteras text 2 med meningarna 1–8. Den detaljerade SFG kartläggningen 

presenteras i bilaga 2 och de grammatiska metaforerna i bilaga 4. I avsnitt 5 sammanfattas 

uppsatsen. 

För alla interna hänvisningar till text 1 och 2 inom uppsatsen avser den första siffran texten 

och siffran efter kodar meningen. 

 

2 Forskningsöversikt 
Teorin som undersökningen utgår ifrån är den systemisk-funktionella grammatiken (SFG), en 

språkbeskrivningsmodell som utarbetades under 1970-talet av lingvisten Michael Halliday. 

SFG skiljer sig från systemisk-funktionell lingvistik (SFL), genom att SFG utgår ifrån 

teoribasen som beskrivs av Halliday & Mathiessen (2004) i An introduction to functional 

grammar. SFL rymmer ett bredare fält och inkluderar till exempel appraisalteorin, genreteorin 

och multimodal analys (Holmberg, Karlsson & Nord, 2011:7). 

 

2.1 Den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) 
SFG är en språkbeskrivningsmodell. Den utgörs i grunden av syntax, formlära, semantik, 

pragmatik och även fonologi, vilka man ser ur ett betydelseskapande perspektiv. Denna mo-

dell skiljer sig alltså från den traditionella grammatiken som har ett perspektiv mot formen. 

SFG utgår ifrån att språk är betydelseskapande handlingar, och därför kan en språklig form 

ses som ett uttryck för betydelse (Holmberg & Karlsson 2006:10, 17). 

Det finns tre centrala perspektiv, s.k. metafunktioner, som säger vad vi gör med språket 

(Holmberg & Karlsson 2006:18). Ett perspektiv är den interpersonella metafunktionen, vilket 

innebär att vi kontaktar andra och därigenom förhåller oss till dem. Ett annat är den ideation-

ella metafunktionen, vilket är att vi beskriver våra erfarenheter av den omkringliggande värl-

den. Och slutligen ett tredje som är den textuella metafunktionen, vilket innebär att vi ordnar 
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informationen som vi förmedlar, så att vi med språkets hjälp kan organisera informationsde-

larna till något sammanhängande. 

Dessa perspektiv kallas metafunktioner av den anledningen, att de är övergripande och 

sammanfattar språkets funktioner. Det leder till att ramarna utstakas för de mer konkreta 

funktionerna (Holmberg & Karlsson 2006:18). 

 

2.2 Tidigare tillämpningar av SFG:s ideationella metafunktion 
Det har gjorts en del undersökningar på svenska utifrån SFG:s ideationella metafunktion, och 

jag redovisar här fem sådana i korta drag. 

 Yvonne Hallesson (2011) har gjort en undersökning som heter ”Abstraktion i en DN-

ledare. En analys av processtyper, förstadeltagare och nominal”. Hon har undersökt hur lätt- 

eller svårtillgänglig texten är i DN-ledaren ”Värsta högerspråket”, av Niklas Ekdal (2009). 

Abstrakta texter är mer svårförstådda än konkreta texter, varför utgångspunkten i hennes 

undersökning har varit att analysera textens abstraktionsgrad, och relationen till verksamheten 

som texten är en del av. Analysen har varit ideationell där processtyper, förstadeltagare, 

grammatiska metaforer och nominala referenter har stått i fokus, därför att dessa olika delar 

på skilda sätt kan lyfta fram och synliggöra textens abstraktionsgrad. Textens 

verksamhetsbeskrivning analyseras enligt Hallesson (2011:39f) bäst med den ideationella 

metafunktionen, eftersom dess kategorier synliggör de språkliga uttrycken som beskriver värl-

den. 

Mariana Sellgren (2011) har gjort undersökningen ”Vem hotar haven och regnskogen? 

Aktörer och agenter i läromedelstext”. Hon har undersökt två läromedelstexter inom geografi 

för elever i skolår 6 och 7. Den ena texten handlar om jordens vatten, hav och oljeutsläpp. 

Den andra texten handlar om Sydamerika med världens största regnskog och hoten mot 

denna. Mer konkret undersöker hon på vilket sätt en ideationell analys av sådana 

läromedelstexter kan generera nytta i ett undervisningsperspektiv. Först gör hon en översiktlig 

analys av processer, deltagare, och omständigheter. Sedan analyseras processernas ergativitet, 

vilket innebär att synliggöra vem som är aktiv och ansvarig, och vem som blir utsatt för en 

handling eller händelse (Sellgren, 2011:53). Undersökningens resultat visar upp många 

materiella processer, som beskriver någon typ av aktivitet eller miljöförstöringshändelse. Men 

aktörerna och agenterna uppträder för det mesta inte som mänskliga varelser i dessa proces-

ser, så det har fötts kritiska frågor hos Sellgren (2011:62f): 
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Hur förstår eleven texter där materiella processer dominerar men ”orsakas” av icke-mänskliga 

deltagare? Vilken uppfattning får eleven om vari hoten mot havet och regnskogen består? Hur för-

står eleven människans ansvar, möjligheter och delaktighet i dessa hot? Om människan bakom hot 

och förstörelse inte synliggörs gör man då som elev en direkt koppling till människans möjligheter 

till alternativa handlingar? 

 

Hanna Sofia Rehnberg (2011) har undersökt hjälteroller i en undersökning som heter ”Att 

skapa en förebild. Transitivitet, ergativitet och berättelsestruktur i två kommunala hjältesa-

gor”. Den har som syfte att beskriva konstruktionen av hjälteroller i två berättelser som sägs 

vara sanna, och som hämtats inom ett kommunalt storytellingprojekt. Hon kan med hjälp av 

en ideationell analys visa hur de kommunanställda lyfts fram som hjältar i texterna. Hennes 

utgångspunkt är att förstadeltagaren är den mest framträdande personen i satsen, medan 

personen som finns i en omständighet eller i en inbäddad sats, är någon som inte träder fram 

lika starkt (Rehnberg, 2011:65, 69). Resultatet visar att det finns olika sätt att skapa hjälterol-

ler på. Ett sätt är att med hjälp av frekvent omnämnande göra hjälten till berättelsens domine-

rande huvudperson. En annan möjlighet är att på skilda sätt använda de olika processtyperna 

för att ställa hjälten i fokus. Både materiella och verbala processer kan uttrycka en hjältes 

handlingskraft. Vid mentala processer kan strategin vara att låta texten avslöja en hjältekarak-

tärs inre värld, och på så vis framhäva honom eller henne. Och slutligen kan relationella 

processer nyttjas för att ge en karaktär platsen som första deltagare, även om denna inte hand-

lar själv, utan bara påverkas av någon (Rehnberg, 2011:80). 

Paola Allegrini (2011) har analyserat logiska betydelserelationer i undersökningen ”Att få 

recept att hänga samman. En analys av logiska satsrelationer i plätt- och pannkaksrecept för 

barn.”. Hon undersöker hur man får recept att hänga ihop genom logiska betydelserelationer, 

som skapar samband mellan momenten i ett recept (Allegrini, 2011:82f). Först har hon delat 

in texten i satskomplex, vilket innebär en uppstyckning av texten utifrån den grafiska me-

ningen. Sedan har analysen gjorts mellan satserna inom satskomplexet, i detta för att belysa 

hur de olika momenten inom receptet uppträder. Den ideationella metafunktionens logiska del 

består av relationer mellan satserna. En sats kan utvidga den andra med att specificera, til-

lägga eller utveckla den genom beroenderelationerna samordning eller underordning. Det har 

bland annat visat sig att den mest förekommande satsrelationen är specificering av tid och sätt 

genom underordning. Specificeringen av tid visar receptets kronologiska uppbyggnad, och 

specificeringen av sätt kan sammankopplas med ingrediensernas förvandlingar till den färdiga 

slutprodukten (Allegrini, 2011:84, 92). 
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 Jannika Lassus (2010) har genomfört en omfattande undersökning om broschyrtexter från 

Folkpensionsanstalten i Finland och Försäkringskassan i Sverige. Texterna är båda skrivna på 

svenska och kommer från två liknande institutioner men från två olika kulturer (Lassus, 

2010:16). I undersökningens ideationella analysdel har det bland annat visat sig att det 

finlandssvenska materialet har en större andel materiella processer än det sverigesvenska. 

Detta innebär att de finlandssvenska texterna har ett större fokus på handlingar och händelser, 

och orsaken till detta är framförallt de praktiska instruktionerna för hur man söker bidrag, som 

finns i de finlandssvenska texterna. De sverigesvenska socialförsäkringsbroschyrerna 

karaktäriseras mer av relationella processer. Deras fokus ligger på att förmedla betydelser 

som handlar om relationer mellan institutionen och läsaren (Lassus, 2010:147f). 

 

2.3 Den ideationella metafunktionen 
I föreliggande avsnitt behandlas den erfarenhetsmässiga betydelsen som sker inom satsen, i 

avsnitt 2.4 logiska relationer mellan satser som bildar satskomplex, det vill säga den grafiska 

meningen, och i avsnitt 2:5 grammatiska metaforer. Alla dessa aspekter hör till den ideation-

ella metafunktionen. 

 När vi dokumenterar våra erfarenheter av omvärlden med språkets hjälp, använder vi oss 

av tre element: deltagare, process och omständighet (Holmberg & Karlsson 2006:73, 116). 

 

2.3.1 Deltagare 
Ett av satsens element är deltagare, som är de deltagande och berörda parterna i processen, 

alltså det skeende som uttrycks. I normalfallet har satsen en förstadeltagare som processen 

utgår ifrån, och en andradeltagare som påverkas av denna verbhandling, det vill säga process. 

Inom traditionell grammatik kan förstadeltagaren stå som ett subjekt, andradeltagaren som ett 

objekt och processen som ett predikat (Holmberg & Karlsson 2006:73–76). 

 

2.3.2 Process 
Ett annat element är process, vilket är det som sker eller utspelar sig. I SFG definieras proces-

ser som betydelser som handlar om att någonting görs, känns, finns eller sägs. De är centrala 

och erfarenhetsmässiga betydelser, det vill säga, att när betydelsen kommer in i ett skeende 

blir den till en process som binder samman deltagare (Holmberg & Karlsson 2006:75). I varje 

sats uppbärs processbetydelsen av ett (och bara ett) verb, den så kallade processkärnan. När 
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satsen är konstruerad med en verbgrupp är det alltså bara ett verb som är själva processkär-

nan, nämligen det sista ledet i gruppen. Detta sista verb står för den erfarenhetsmässiga 

betydelsen (Holmberg & Karlsson 2006:76f). I exemplet, Det kan ge subjekten och hela 

arbetsgemenskapen en stark upplevelse… (2:6), är kan ge en process som kan ske, medan ge 

är processkärnan där den erfarenhetsmässiga huvudbetydelsen finns. 

Själva processen kan i sin tur kategoriseras i fyra olika processtyper enligt Holmberg & 

Karlsson (2006:78), som på den punkten skiljer sig från originalbeskrivningen av SFG hos 

Halliday & Matthiessen (2004). Där presenteras SFG med sex olika processtyper som klarar 

av att beskriva de flesta processer i engelskan. Tre av dem, de materiella, mentala och 

relationella processerna avgränsar sig tydligt gentemot varandra, eftersom deras grammatik är 

så olika. De andra tre, de verbala, beteendemässiga och existentiella processerna går inte att 

skilja på lika tydligt, utan de blir istället gränstyper som går in i varandra. Holmberg & Karls-

son har alltså valt att endast ta med fyra av dessa. Anledningen är att svenskan skiljer sig från 

engelskan. De beteendemässiga processerna får så pass mycket gemensamt med de materiella 

processerna, att de hellre bör betraktas som undergrupp till dessa. Och likaså med de 

existentiella processerna som blir en undergrupp till de relationella processerna (Holmberg & 

Karlsson, 2006:79). Nedan beskrivs de fyra processtyperna. 

 

Materiell process 
Den materiella processen är när någonting skapar en förändring i den fysiska världen (se 

översikten i tablå 1). Innebörden är att någon/något gör någonting, men processen kan också 

beskriva en händelse. Processen utgår från förstadeltagaren aktören, och den som påverkas är 

andradeltagaren. Det finns tre typer av andradeltagare: den första och vanligaste är målet, den 

som berörs av aktörens handling. Den andra är utsträckning som förlänger eller adderar bety-

delse till processen genom att specificera. Den tredje är mottagare, det är den som tar emot av 

processen (Holmberg & Karlsson 2006:78, 80, 83f). 

 

Mental process 
Den mentala processen är när något skapar en förändring i den mentala världen, och den 

gestaltar sig då i inre skeenden (se översikten i tablå 1). En mental process beskriver något 

som upplevs med våra fem sinnen, det vill säga allt det som kan uppfattas, men också det att 

vi vill något. Den som upplever den mentala processen är förstadeltagaren, och benämns 

upplevare. Det som upplevaren upplever är andradeltagaren, och benämns fenomen (Holm-

berg & Karlsson 2006:78, 85, 87). 
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Relationell process 
I de abstrakta relationernas värld finns ingen förändring. Den relationella processen 

kännetecknas av hur tingen förhåller sig till varandra (se översikten i tablå 1). Vad vi ser är 

relationen och förhållandet mellan två deltagare. Det finns tre typer av relationella processer, 

attributiv, identifierande och existentiell, där deltagarna i de olika processerna har olika funkt-

ioner i relationen (Holmberg & Karlsson 2006:78, 89). 

Den attributiva processen gestaltar ens egenskaper, vad man har eller består av. Den 

processen sammanlänkar förstadeltagaren bärare med andradeltagaren attribut. Den identifie-

rande processen är den utpekande vilket identifierar och sätter ut etikett. Den processen 

sammanlänkar förstadeltagaren utpekad med andradeltagaren värde. Den existentiella proces-

sen har bara en deltagare som är den existerande. Processen uttrycks vanligtvis genom verb 

som, ”finns, existerar, sitter, står, och lever” (Holmberg & Karlsson 2006:89–90). 

 

Verbal process 
Den verbala processen består av talandet och tillhör medvetandevärlden, eftersom vi talar det 

som finns i vårt medvetande. Men den verbala processen tillhör också den fysiska världen, 

eftersom det kan höras av andra och därmed uppfattas i den fysiska världen (se översikten i 

tablå 1). I denna process är förstadeltagaren en talare, och andradeltagaren har tre olika 

urskiljbara typer. Den första är lyssnare, själva mottagaren av yttrandet. Den andra är utsaga 

som består av innehållet av det som yttras. Den tredje är talmål, vilket är själva målet för 

yttrandet (Holmberg & Karlsson 2006:79, 94f). 
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Tablå 1. Processer och deltagare enligt Holmberg & Karlsson (2006:102). 

	   FÖRSTADEL- 
TAGARE 

PROCESS- 
KÄRNA 

ANDRADELTAGARE 

MATERIELL 
PROCESS 

AKTÖR 	   MÅL UTSTRÄCKNING MOTTAGARE 

Arbetslaget               skapar                 lösningarna                                                              åt verksamheten 
Ett Arbetslag              löser                                                               problem 

MENTAL 
PROCESS 

UPPLEVARE 	   FENOMEN 

Arbetslaget              analyserar          specifika situationer 

RELATIO- 
NELL 
PROCESS 

ATTRIBUTIV 
PROCESS 

BÄRARE 	   ATTRIBUT 

Teorin har en ny användargrupp 

IDENTIFIER-
ANDE 
PROCESS 
 

UTPEKAD 	   VÄRDE 

Syftet är att göra deltagarna medvetna 

EXISTENTI-
ELL 
PROCESS 

DEN 
EXISTERANDE 

	   	  
Förståelse behövs 	  

VERBAL 
PROCESS 

TALARE 	   LYSSNARE UTSAGA TALMÅL 

Engeström 
Engeström 
Arbetslaget 

talade 
menar 
lovordade 

till media 
                                       att analysen kan förändra 
                                                                                      teorin 

 

 

2.3.3 Omständighet 
Ett tredje element är omständighet, Holmberg och Karlsson (2006:102f) skriver: 

 
Process och deltagare är tätt kopplade till varandra och fungerar tillsammans som satsens ideation-

ella centrum. Utanför detta centrum finner vi omständighetsadverbialen [och prepositionsfra-

serna], som vi här för enkelhetens skull kommer att kalla omständigheter. 

 

Omständigheterna är med den traditionella grammatikens ögon sett adverbial, men oftast är 

de prepositionsfraser. De är inte bundna till vissa processer utan kan ingå i nästan alla 

processtyper och betyder samma sak oavsett vilken process de är involverade i. Men adverbi-

ella bisatser är inga omständigheter, eftersom satser har en egen processkärna och därmed en 

egen överföringsprocedur (Holmberg & Karlsson 2006:103*). Omständigheterna svarar på 

frågor om processen, och de tre vanligaste är: tidsomständigheter (när?), platsomständigheter 

(var?) och sättsomständigheter (hur?). 
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2.4 Logisk betydelse- och beroenderelation 
I föregående avsnitt har jag visat att satser kan beskrivas som processer med deltagare och 

omständigheter. När man fogar ihop satser till satskomplex skapas logiska betydelse- och 

beroenderelationer. Dessa handlar om det som sker mellan satserna, det vill säga relationerna 

mellan satser inom satskomplexet – den grafiska meningen (Karlsson, 2011:21). 

 Satsers logiska betydelser kan relateras till varandra på två sätt. Det ena är genom utvidg-

ning, vilket innebär att en sats utvidgar en annan sats betydelse. Det andra sättet är genom 

anföring, det vill säga, att en sats introducerar någon som tänker eller talar, och det som tänks 

eller sägs uttrycks i den andra satsen. Men oavsett om det handlar om utvidgning eller anfö-

ring, kan satserna i satskomplexet ha olika starka beroenderelationer sinsemellan. Den sva-

gare beroenderelationen benämns samordning och den starkare typen heter underordning 

(Holmberg & Karlsson 2006:117). 

 

2.4.1 Fria, bundna och inbäddade satser 
Den fria satsen har en egen språkhandling, vilket innebär att den uttrycker exempelvis en 

uppmaning, en fråga eller som vanligast ett påstående. Satsen är fri av den anledningen att 

den fungerar som en språkhandling i det interpersonella spelet och öppnar upp för respons. På 

grund av detta kan den alltid stå självständigt, men den kan också ingå i satskomplex. Den 

bundna satsen binder istället informationen bort från förhandling, och den uttrycker ingen 

egen språkhandling. Därför uppträder bundna satser alltid tillsammans med minst en fri sats. 

Interpersonellt skiljer sig alltså den fria och bundna satsen från varandra, medan de ideation-

ellt har samma satsegenskaper med process och deltagare (Holmberg & Karlsson 2006:118f, 

130). 

Den inbäddade satsen har subjekt och finit men ingen egen språkhandling. Den har därför 

inte heller någon självständig process. De inbäddade satserna är av två typer, dels sådana som 

är en deltagare och dels de som fungerar som en del av en deltagare i en överordnad sats 

(Holmberg & Karlsson 2006:120). 

 

2.4.2 Utvidgning genom beroenderelationer samordning och underordning 
De logiska betydelserelationerna som handlar om utvidgning kan delas in i tre olika 

utvidgningstyper: specificering, tillägg och utveckling. Utvidgningstypen specificering kan 

till exempel specificera tid, orsak eller sätt åt en annan sats inom satskomplexet. Den andra 
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utvidgningstypen, tillägg, adderar ny information till den tidigare satsen inom satskomplexet, 

men utan att specificera något. Och den tredje utvidgningstypen, utveckling, ”kommenterar, 

exemplifierar eller omformulerar något som” en tidigare sats uttryckt (Holmberg & Karlsson 

2006:122–125). 

Ett satskomplex kan ha två grader av beroenderelationer: samordning och underordning. 

Samordning är en svagare grad av beroenderelation, vilket innebär att satserna är likställda. 

Underordning är en starkare grad av beroenderelation mellan satser, där satsen är underordnad 

en överordnad. Samordningen görs med konjunktioner och det råder jämvikt i beroenderelat-

ionen, medan underordning görs med subjunktioner eller relativa pronomen, vilket innebär att 

beroenderelationen inte är i jämvikt (Holmberg & Karlsson 2006:126f). 

De två graderna av beroenderelationer uttrycker någon av utvidgningstyperna specifice-

ring, tillägg eller utveckling (Holmberg & Karlsson 2006:128). För alla interna hänvisningar 

till det analyserade textmaterialet i uppsatsen, så avser den första siffran texten och siffran 

efter kodar meningen. Ett exempel på specificering genom underordning finns i 2:5. Där 

markerar bindeordet och subjunktionen genom att betydelserelationens utvidgning. Ett exem-

pel på tillägg genom samordning finns i 2:7. Där markerar bindeordet och konjunktionen och 

betydelserelationens utvidgning. Ett exempel på utveckling genom underordning finns i 2:7. 

Där markerar bindeord till exempel betydelserelationens utvidgning. 

 

2.4.3 Anföring 
Det finns två typer av anföring: tal och tanke. Tal är det som sägs i verbala processer som 

utsagor, och tanke är det som tänks i mentala processer som fenomen. När det som sägs eller 

tänks bildar en egen sats har man en anföring (Holmberg & Karlsson 2006:132f). Ett exempel 

på en anföring av tal från mitt textmaterial i 2:4. Det vertikala strecket visar satsgränsen och 

understrykningen markerar processkärnan i satsen som anför: Engeström menar ⏐ att ana-

lysen kan stimulera förändring genom att inre motsättningar i verksamheten blir synlig-

gjorda. Det som kommer efter den överordnade satsen med sin verbala process menar är 

själva utsagan, det anförda. 

 

2.5 Ideationella grammatiska metaforer 
Lexikogrammatik är den grammatiska konstruktionen av ord, fraser och satser. Deras seman-

tik eller med andra ord betydelse kan uttryckas antingen lexikogrammatiskt kongruent eller 
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inkongruent. När språket är kongruent är avståndet mellan lexikogrammatik och betydelse 

litet. Och att språket är inkongruent innebär motsatsen, det vill säga att avståndet mellan lexi-

kogrammatik och betydelse är stort (Holmberg & Karlsson 2006:162). I SFG har ordklassen 

verb en semantisk motsvarighet, där det specifika verbet förverkligar en specifik process som 

då blir kongruent. Men när en förtingelse eller nominalisering av ett verb har skett, då har det 

blivit inkongruent. Detta eftersom processbetydelsen har packats in i en substantivisk form. 

Men verbet kan också få en adjektivisk form, så att processen packas in till att bli ett particip. 

Och detta substantiviska eller adjektiviska uttryck är den grammatiska metaforen, som an-

tingen kan bestå av ett enskilt ord eller en fras (Magnusson, 2010:220f; Karlsson 2011:31). 

 

3 Metod och material 
Ovan i avsnitten 2.3–2.5, har jag i grova drag redogjort för SFG:s ideationella metafunktion. 

Där presenterades en begreppsapparat som innehåller de analysverktyg som jag använder i 

transitivitetsanalysen, och i analysen av logiska betydelse- och beroenderelationer samt i ana-

lysen av grammatiska metaforer. 

 

3.1  Metod 
I min undersökning kartlägger jag vad som sker mening för mening och sats för sats med 

hjälp av SFG:s ideationella metafunktion. Metoden är kvalitativ och har tre fokuseringspunk-

ter. Den första är en transitivitetsanalys, vilket innebär att jag analyserar processer, deltagare 

och omständigheter inom satser. Den andra fokuseringspunkten är det som sker mellan satser, 

och då inriktar sig analysen på logiska betydelse- och beroenderelationer. Där har satsens 

status bedömts, om den är överordnad/fri eller bunden. Det har också gjorts en bedömning om 

den bundna satsens utvidgningstyp (specificering, tillägg eller utveckling), samt vilken 

beroenderelation satsen har till sin överordnade sats. De inbäddade satserna redovisas bara 

som deltagare, del av deltagare eller del av omständighet, utan att satsens egen transitivitet 

analyseras. Den tredje fokuseringspunkten är slutligen grammatiska metaforer, som analyse-

ras genom att de packas upp (Karlsson, 2011:22, 31–36). Vid uppackning av grammatiska 

metaforer används uppackbarheten som ett kriterium för vad som är en grammatisk metafor 

eller inte (Magnusson, 2011:39). Om det inte går att packa upp en nominalisering i sin kon-
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text, så inkluderas hela frasen till att bli en grammatisk metafor. Men om den fortfarande inte 

går att packas upp i sin kontext, så står den utanför funktionen av en grammatisk metafor. 

 

3.1.1 Problematisering av metod 
Det finns en nackdel i att begränsa SFG till endast den ideationella metafunktionen och ute-

sluta den interpersonella och textuella. I alla språkliga yttranden finns nämligen alltid alla tre 

metafunktioner i en samverkan. Halliday & Hasan (1985:23) skriver: 

 
This is an important point to make, because there has been a lot of misunderstanding of the con-

cept of the functions of language. It has often been assumed that each sentence has just one, or at 

least one primary, function; or, even if the sentence is recognised to be multifunctional, that it 

ought to be possible to point to each separate part of the sentence and to say this part has this 

function, that part has that function, and the other part has the other function. 

 But life in general is not like that, and language is certainly not like that. Every sentence in a 

text is multifunctional; but not in such a way that you can point to one particular constituent or 

segment and say this segment has just this function. The meanings are woven together in a very 

dense fabric in such a way that, to understand them, we do not look separately at its different parts; 

rather, we look at the whole thing simultaneously from a number of different angles, each per-

spective contributing towards the total interpretation. That is the essential nature of a functional 

approach. 

 

Men trots vad Halliday & Hasan visar, så finns det många exempel på undersökningar som 

inte följer detta. Undersökningar som Hallesson (2011), Sellgren (2011), Rehnberg (2011), 

Allegrini (2011) och Lassus (2010) har tillämpat den ideationella metafunktionen utan att ta 

hänsyn till den interpersonella och den textuella. Dessa har jag sammanfattat och redovisat i 

forskningsöversikten (avsnitt 2:2). Med dessa undersökningar vid min sida som visar på den 

faktiska tillämpbarheten av en begränsad analys, så anser jag mig stå stadigt på deras erfaren-

heter. 

 

3.2  Material 
Som material använder jag mig av två doktorsavhandlingar inom utbildningsvetenskap, ef-

tersom min tidigare kontakt med ämnet har gett mig en bekantskap med dessa teorier. Text 1 

är hämtat från Martin Karlbergs avhandling (2011:31) som återges i avsnitt 4.1, och text 2 är 

hämtat från Kerstin Bygdeson-Larssons avhandling (2010:73) som återges i avsnitt 4.2. Från 
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de två avhandlingarnas respektive teoridelar har jag gjort ett urval. Urvalet är ett stickprov, 

som utgörs av ett textstycke enligt vad jag har ansett kunna vara en möjlig representant för 

teoridelen. Urvalet har inte gjorts efter antalet meningar utan efter avgränsat textstycke, där 

text 1 består av fem meningar och text 2 består av åtta meningar. Detta har ingen betydelse för 

analysen. Skillnaden mellan textmaterial 1 och 2 är att text 1 fokuserar på problematiska 

beteenden hos individer medan text 2 fokuserar på problematiska inanimata delar inom ett 

verksamhetssystem. 

 

3.2.1 Problematisering av material 
Svagheten med undersökningens material är den begränsade textmängden, som dessutom har 

tagits ut ur sin kontext. Urvalet av textmaterialet är också subjektivt gjort. Valet har stått mel-

lan ett stort material med en ytlig analys, och ett litet material med en mer ingående analys. 

Eftersom jag ville tillämpa SFG:s kategorier som analysverktyg från den ideationella 

metafunktionens olika delar på ett mer ingående sätt, blev valet att begränsa mig till ett 

mindre material. 

 

4 Resultat 
Nedan i avsnitt 4:1 och 4:2 följer de två texternas textutdrag med en analytisk beskrivning av 

vissa textdelar. Redovisningen av den detaljerade SFG-kartläggningen av samtliga meningar i 

text 1 och 2, finns i bilagorna 1–2. Redovisningen av samtliga grammatiska metaforer i sin 

fulla kontext, finns i bilagorna 3–4. 

 

4.1  Textanalys av 1:1–5 
Textutdrag nr 1 handlar om Social Development Model (SDM), en teoretisk modell som 

behandlar barns och ungdomars utveckling mot antingen en prosocial eller antisocial riktning 

(Karlberg, 2011:29). Textutdrag 1:1–5 är från Martin Karlbergs avhandling (2011:31), textens 

referens är borttagen och meningarna är numrerade i turordning: 

 

(1:1) Syftet med SDM är att förklara och predicera debuten, upptrappningen, vidmakthållan-

det, nedtrappningen och upphörandet av antisociala beteenden. 
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(1:2) Teorin ägnar sig åt beteenden som har det gemensamt att de är normbrytande, de befin-

ner sig utanför det som kan kallas en normativ konsensus. 

(1:3) För att förstå och predicera antisocialt beteende behövs förståelse för att både prosocialt 

beteende och antisocialt beteende utvecklas i ett socialt sammanhang. 

(1:4) Genom att ha detta som utgångspunkt kan hypoteser skapas; hypoteser om faktorer och 

processer som förklarar både beteenden som normativt är godtagbara och sådana som inte är 

godtagbara. 

(1:5) Detta leder till att testbara prediktioner om utvecklingen av prosociala och antisociala 

beteenden kan formuleras. 

 

Materiella processer i fri sats 

I samtliga beskrivningar i analysen används konsekvent kursivering för ord från textmaterialet 

och understrykning för det som betonas. 

 För att kunna se vad som händer i text 1 jämför jag dess analys med Sellgrens (2011:62) 

undersökning av läromedelstexter. Där är det inte i första hand mänskliga varelser som står 

för de materiella processerna, utan istället är det tankfartyg, oljeutsläpp och olja som är 

förstadeltagarna, aktörerna. 

I text 1 syns samma fenomen för de materiella processerna som hos Sellgren (2011): det 

inanimata står som förstadeltagarna i de två materiella processerna. Processkärnan är 

understruken i exemplen, medan förstadeltagarna inte är det. I 1:2 är det Teorin som ägnar 

sig, i 1:5 är det Detta (som är innebörden av teorins resultat) som leder till... Dessa materiella 

processer i de överordnade satserna är kopplade till den inanimata SDM-teorin, som då 

figurerar som en förstadeltagare, och visar på så sätt att den är den aktiva. Hallesson såg också 

i sitt textmaterial som är en ledarartikel från en stor dagstidning, att nästan alla materiella 

processer hörde till den politiska diskursen. Text 1 har sina materiella processer knutna till 

SDM-teorin och lyfter på så sätt fram den i texten. Materiella processer realiserar handlingar 

och händelser i text (Hallesson, 2011:51). 

 

Materiell och mental process i fri sats 

I text 1:2 finns en förstadeltagare (teorin) och en processkärna (ägnar sig). Processkärnan är 

egentligen en hybridkärna av materiell och mental process. Å ena sidan är orden ägnar sig en 

mental process, som utgörs av ett mentalt arbete när den är i ett mänskligt psyke. Men å andra 

sidan är SDM-teorins arbete något som ägnar sig åt det som redan är materialiserat så länge 
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processen är inom teorin. Så man skulle kunna säga att teorin består av textmaterialiserade 

tankar, och när den används i ett mänskligt psyke blir den ett mentalt arbetsverktyg. 

 

Relationella processer i fri sats 

De relationella processerna är i huvudsak kopplade till mänskliga deltagare indirekt. I 1:2 

finns en existentiell relationell process som visar på att de (beteendena), som befinner sig 

utanför det normativa är något existerande. I 1:3 finns det också en existentiell relationell pro-

cess som visar på ett existerande behov, att det behövs förståelse bland dem som observerar 

antisocialt beteende och försöker förstå det. Dessa observatörer som dock språkligt lyser med 

sin frånvaro, finns där underförstått och är hänvisade till att använda SDM-teorin. 

 I 1:1 finns den identifierande relationella processen är, som identifierar och pekar ut den 

inanimata förstadeltagaren, syftet med SDM. Denna identifierande process förenar den utpe-

kade förstadeltagaren med två andradeltagare. Den första andradeltagaren är att förklara 

debuten, upptrappningen, vidmakthållandet, nedtrappningen och upphörandet av antisociala 

beteenden, och den andra att predicera debuten, upptrappningen, vidmakthållandet, 

nedtrappningen och upphörandet av antisociala beteenden. Båda dessa andradeltagare är 

SDM-teorins avsikt. 

 

Förstadeltagare i fri sats 

Text 1 har tre inanimata förstadeltagare som utgörs av syftet med SDM (1:1), teorin (1:2), och 

detta (1:5), som är ett anaforiskt pronomen och inrymmer betydelsen av SDM-teorins delmål 

– att skapa hypoteser. Jag resonerar utifrån det Rehnberg (2011:69) gör i sin analys av hur 

hjältar konstrueras, där förstadeltagare får den mest framträdande positionen i förhållande till 

andradeltagare, och att i inbäddade satser får deltagarna den mest undangömda positionen. 

Med det vill jag säga att SDM-teorin har en framträdande roll i text 1. Och i 1:4 är SDM-te-

orins hypoteser en andradeltagare, som är ett medium i en passiv sats utan förstadeltagare. 

Andradeltagaren får då en mer framträdande plats som normalt inte ges till en sådan. 

 De två animata förstadeltagarna kan delas upp i varsin grupp, de (1:2) och förståelse (1:3). 

Ordet de syftar på beteendena och därmed indirekt på de personer som betraktas. Och förstå-

else är något som kan materialiseras i betraktaren som använder SDM-teorin. På så sätt blir 

förståelse en animat del av betraktaren. 

Hallesson (2011:47) har i sin undersökning av en ledarartikel visat att man kan lyfta fram 

och synliggöra en texts abstraktionsgrad. Det gör hon genom att analysera förstadeltagarna. I 

hennes textmaterial kan man se att de relationella processerna oftast har opersonliga och ab-
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strakta förstadeltagare. Det gäller också en stor del av de materiella processerna. Text 1 har 

liknande mönster. De två inanimata förstadeltagarna i 1:2 och 1:5 samt den framträdande 

andradeltagaren i 1:4 står i förbindelse med de materiella processerna. Dessa hör helt till den 

abstrakta kategorin. Och de två animata förstadeltagarna i 1:2 och 1:3 står i förbindelse med 

de relationella processerna. De är indirekta och blir abstraktaktiga: personerna syns inte i tex-

ten. Resultatet blir att den abstrakta SDM-teorin får det främsta framträdandet, och betrak-

tarna liksom de betraktade får en undanskymd position. 

 

Omständigheter och inbäddade satser 

1:2 har i den första fria satsen två inbäddade satser, som är en del av en andradeltagare. De 

fungerar som egenskaper till andradeltagaren beteenden. Dessa beteenden har egenskaperna 

att de har det gemensamt och att de är normbrytande. 

 I den andra fria satsen finns en omständighet som är utanför det som kan kallas en norma-

tiv konsensus. Det är en platsomständighet och den understrukna delen är en inbäddad sats i 

den. Den talar om var förstadeltagaren de (normbrytande beteenden) som teorin problematise-

rar befinner sig. Utifrån Rehnbergs (2011:69) undersökning är det deltagarna i omständig-

heter och i inbäddade satser som får den mest undanskymda positionen. På grund av att 

elementen i dessa blir förminskade blir det onormala här förmildrat. Från det resonemanget 

kanske man kan likna SDM-teorin med ett mentalt sterilt operationsverktyg för antisociala 

beteenden, där vissa inbäddade satser blir en steriliseringsåtgärd. Det som stoppas in i en 

inbäddad sats förminskas och därav förmildras, vilket blir själva steriliseringen. Den inbäd-

dade satsen kan då få en funktion att i texten förmildra det som kan provocera fram dåliga 

associationer, som leder till fördömanden hos dem som använder SDM-teorin. 

 

Logiska betydelserelationer 

Text 1 har två bundna satser. De saknar förstadeltagare och har bara andradeltagare. I 1:3 är 

den bundna satsen en att-sats som specificerar processen i den fria satsen. Det gör den genom 

att den bundna satsen förklarar varför förståelse behövs. I 1:4 finns den andra bundna satsen 

som också specificerar den fria satsens process. Den förklarar vilka grunder som krävs för att 

hypoteser kan skapas. De båda bundna satserna är kopplade till en fri sats som är passiv, där 

användarna av SDM-teorin inte syns men finns där underförstått. De båda bundna satserna är 

relaterade till de underförstådda användarna av SDM-teorin, och de blir med sin specificering 

en användarinstruktion. 
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Uppackade grammatiska metaforer 

Grammatiska metaforer är vanliga i abstrakta texter, vilket text 1 så tydligt visar med sina tio 

uppackbara enheter av totalt 106 ord (se bilaga 3). Hallesson (2011:40, 51) har i sin ledararti-

kel som består av färre än 700 ord, hittat 18 tydliga och uppackbara grammatiska metaforer. 

Hon säger ändå att texten är tämligen abstrakt. Givetvis har hon tagit hänsyn till andra fak-

torer också, som har inverkat på att göra texten mera abstrakt. Men text 1 med sin mycket 

höga andel av grammatiska metaforer, kan utan tvekan sägas ha en hög abstraktionsgrad. Det 

är typiskt för vetenskapliga texter som behöver resonera om olika processförlopp och deras 

relationer att de packar in processerna och deltagarna. Inpackningarna blir ett etablerat faktum 

och ett förtingligande som gör dem mer lätthanterliga. Det blir praktiskt möjligt att ha ett lo-

giskt informationsflöde i en och samma mening (Karlsson, 2011:32). 

I 1:1 introduceras en hel teori i ett satskomplex och är ett tydligt exempel på en redogö-

relse av ett logiskt förlopp av fem olika processer. 1:1 har bara en process på ytan med sin 

identifierande relationella process, som kopplar samman två andradeltagare som inleds med 

orden förklara och predicera. Dessa andradeltagare består vardera av fyra grammatiska 

metaforer och en icke-nominalisering. Under ytan ser man att syftet med SDM, är relaterat till 

antisociala beteenden genom dessa uppackbara enheter, som var och en inhyser sina inkaps-

lade materiella processer och deltagare. Nedan visas exempel från 1:1 där de grammatiska 

metaforerna har blivit uppackade till tänkbara processer. Uppackningarna blottlägger frilagda 

processbetydelser och deltagare, som finns inkapslade i nominaliseringen. De grammatiska 

metaforerna står i versaler, de uppackade förslagen är understrukna och det kursiverade är 

textfragment från text 1. För att se samtliga uppackade metaforer i deras kontext i text 1, se 

bilaga 3. 

 
• UPPTRAPPNINGEN – hur en person trappar upp antisociala beteenden. 

• VIDMAKTHÅLLANDET – hur en person vidmakthåller antisociala beteenden. 

• NEDTRAPPNINGEN – hur en person trappar ned antisociala beteenden. 

• UPPHÖRANDET – hur en person upphör med antisociala beteenden. 

• DEBUTEN – är dock ingen grammatisk metafor eftersom ordet inte är en nominalisering, 

men det visas fram en språklig figur i sin kontext – Syftet med SDM är att förklara och predi-

cera hur en person debuterar med, upptrappningen, vidmakthållandet, nedtrappningen och 

upphörandet av antisociala beteenden. 
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4.2 Textanalys av 2:1–8 
Textutdrag nr 2 handlar om verksamhetsteorin. Denna teori går ut på att man analyserar 

verksamhetssystemet och inte själva individerna i systemet, allt för att upptäcka inre motsätt-

ningar inom verksamhetssystemet (Bygdeson-Larsson, 2010:70). Textutdrag 2:1–8 är hämtat 

från Kerstin Bygdeson-Larssons avhandling (2010:73) och meningarna är numrerade i turord-

ning: 

 

(2:1) Det huvudsakliga syftet med att analysera verksamhetssystemet är inte bara att avslöja 

inre motsättningar och spänningar mellan olika komponenter i den aktuella verksamheten. 

(2:2) Syftet är att göra deltagarna i verksamheten, subjekten, gemensamt medvetna om de 

spänningar eller inre motsättningar som råder i deras verksamhetssystem. 

(2:3) Det kan exempelvis bli tydligt hur det saknas ändamålsenliga redskap för att utföra vissa 

delar av uppgifterna, eller att arbetsdelning och/eller underliggande regler motverkar 

verksamhetens motiv. 

(2:4) Engeström menar att analysen kan stimulera förändring genom att inre motsättningar i 

verksamheten blir synliggjorda. 

(2:5) Detta sker genom att specifika exempel från arbetsprocessen ligger till grund för gemen-

sam reflektion. 

(2:6) Det kan ge subjekten och hela arbetsgemenskapen en stark upplevelse av att något måste 

förändras. 

(2:7) Det handlar alltså inte om motsättningar mellan personer, utan om motsättningar i 

verksamhetssystemet, till exempel att redskapen har blivit otidsenliga och inte är tillräckliga 

för arbetsuppgiften. 

(2:8) När arbetslaget gemensamt analyserar specifika situationer och kommer fram till att nya 

lösningar krävs, samt går vidare till att skapa dessa lösningar, stärker det känslan av 

professionalitet både hos individerna och hela arbetslaget. 

 

Materiella processer i fri sats 

Text 2 har liknande mönster som text 1. Det är alltså inte i första hand mänskliga varelser 

utan det inanimata som står som förstadeltagare i de materiella processerna. Det är likt Sell-

grens (2011:62) undersökning, där det i första hand är tankfartyg, oljeutsläpp och olja som 

står som förstadeltagare, aktörer. I text 2 finns ingen animat förstadeltagare i de fria satserna 

som är direkt kopplad till en materiell process, men det mänskliga kan ses på ett indirekt sätt. 
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Det finns tre materiella processer i text 2, där förstadeltagaren i samtliga fall är anaforiska 

pronomen, det vill säga pronomen som syftar bakåt. I samtliga beskrivningar i analysen an-

vänds konsekvent kursivering för ord från textmaterialet och lodrätt streck som markering av 

satsgräns. 

I 2:5 är den materiella processen sker, kopplad till det anaforiska pronomenet detta. Det 

syftar bakåt till de bundna satserna i det förgående satskomplexet i 2:4, nämligen till att ana-

lysen kan stimulera förändring ⏐ genom att inre motsättningar i verksamheten blir synlig-

gjorda. Betydelsen som läggs i det anaforiska pronomenet detta, är att analyserandet leder till 

förändring när problematiken blir synliggjord för människor inom verksamheten. Därför syns 

inte personerna direkt men finns där indirekt. 

I 2:6 står den materiella processen kan ge, med det anaforiska pronomenet det, som syftar 

till den föregående bundna satsen i 2:5, vilket är att specifika exempel från arbetsprocessen 

ligger till grund för gemensam reflektion. Här inrymmer pronomenet betydelsen av en gemen-

sam reflektion av människor inom verksamheten. Även här syns inte människorna direkt men 

finns där indirekt. 

Och i 2:8 kopplar den materiella processen stärker till sig det anaforiska pronomenet det 

som förstadeltagare, som syftar till de föregående bundna satserna inom samma satskomplex. 

Dessa satser är När arbetslaget gemensamt analyserar specifika situationer ⏐ och kommer 

fram till att nya lösningar krävs, ⏐ samt går vidare till att skapa dessa lösningar. Här är 

referenten tydligare eftersom man kan se arbetslaget i texten, men det förmedlas fortfarande 

genom pronomenet det, vilket gör förstadeltagaren abstrakt. 

Det faktum att det kopplas anaforiska pronomen till samtliga materiella processer i de fria 

satserna gör att texten blir mer inanimat. Innebörden av att man använder dessa pronomen 

borde vara att de materiella processerna kan förena sig med komplexa förstadeltagare. De blir 

komplexa eftersom de anaforiska pronomenen här speglar verksamhetsteorins olika egen-

skaper. Den materiella processen gör därigenom att dessa egenskaper blir framträdande. Hal-

lesson (2011:51) visar i sin undersökning de materiella processernas natur. Dessa processer 

realiserar de handlingar och händelser som textens argumentation har. Så att förstadeltagare 

som kopplas till de materiella processerna, får en starkare position och blir mer framträdande. 

I Hallessons (2011) material dominerar materiella processer, vilka är kopplade till förstadelta-

gare som hör till den politiska diskursen. Denna diskurs är också textens argumentation. Och i 

text 2 är det verksamhetsteorins egenskaper, som kopplas till de materiella processerna genom 
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de anaforiska pronomenen. På det här sättet visas verksamhetsteorins styrka upp och därmed 

dess användbarhet. 

 

Relationella processer i fri sats 

Alla relationella processer är identifierande i de fria satserna som konstrueras med inanimata 

förstadeltagare. Nedan följer en redovisning av relationella identifieringsprocesser: 

I 2:1 har processen är, den utpekade förstadeltagaren Det huvudsakliga syftet med att 

analysera verksamhetssystemet, och processen kopplar till sig andradeltagaren och värdet att 

avslöja inre motsättningar och spänningar mellan olika komponenter i den aktuella verksam-

heten. 

 I 2:2 har processen är, den utpekade förstadeltagaren syftet. Processen kopplar till sig 

andradeltagaren och värdet att göra deltagarna i verksamheten, subjekten, gemensamt med-

vetna om de spänningar eller inre motsättningar som råder i deras verksamhetssystem. 

I 2:3 har processen kan bli, två utpekade förstadeltagare. Den första är hur det saknas 

ändamålsenliga redskap för att utföra vissa delar av uppgifterna, och den andra är att 

arbetsdelning och/eller underliggande regler motverkar verksamhetens motiv. Processen 

sammanlänkar andradeltagaren och värdet tydligt. 

Processen i 2:7 har hela verksamhetsteorin som förstadeltagare genom ett anaforiskt prono-

men. Den identifierande processen sammanlänkar den utpekade verksamhetsteorin med två 

andradeltagare, två värden. Dessa värden är att det inte handlar om motsättningar mellan 

personer [värde 1], utan om motsättningar i verksamhetssystemet [värde 2]. 

Samtliga identifierande relationella processer har både första- och andradeltagare, som är 

centrerade kring verksamhetsteorin och som pekas ut med sina egenskaper. 

 

Förstadeltagare i fri sats 

I Rehnbergs (2011:69) material får förstadeltagarna den mest framträdande positionen i 

förhållande till övriga deltagare. Det blir tydligt att text 2 på motsvarande sätt får fokus på 

verksamhetsteorin. Båda förstadeltagarna i 2:1 och 2:2 består av verksamhetsteorin, som det 

huvudsakliga syftet med att analysera verksamhetssystemet (2:1), och syftet (2:2). Och 

verksamhetsteorins positiva avslöjande egenskaper finns som två förstadeltagare i 2:3, nämli-

gen hur det saknas ändamålsenliga redskap för att utföra vissa delar av uppgifterna och att 

arbetsdelning och/eller underliggande regler motverkar verksamhetens motiv. I 2:5–2:8 

förmedlas teorins positiva egenskaper genom anaforiska pronomenen som figurerar som 

förstadeltagare. 
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 Text 2 har nio förstadeltagare varav åtta är abstrakta, vilket ger texten en hög abstraktions-

grad. När Hallesson (2011:47) undersöker abstraktionsgraden i text, identifierar hon operson-

liga och abstrakta förstadeltagare, eftersom dessa synliggör abstraktionsgraden. Ju rikligare 

förekomst av opersonliga och abstrakta förstadeltagare, desto mer abstrakt blir texten. 

Den enda synliga mänskliga förstadeltagaren i fri sats är Engeström (2:4). Han är teorins 

upphovsman och att förmedla verksamhetsteorin genom honom höjer trovärdigheten i 

beskrivningen. 

 

Omständigheter 

Text 2 har fyra satsadverbial och en sättsomständighet. I traditionell grammatik talar man om 

satsadverbial och TSR-adverbial, men i SFG kategoriseras TSR-adverbial som omständig-

hetsadverbial, det vill säga omständigheter. Men Holmberg & Karlsson (2006) säger ingen-

ting om satsadverbial inom denna ideationella metafunktion. De redogör för olika omständig-

heter inom den metafunktionen, och säger att de har en lösare koppling till processerna. De är 

helt enkelt inte bundna till processerna. Utifrån det resonemanget går det förmodligen inte att 

separera satsadverbialet från själva processen. Det blir istället förenat med processen som ett 

inverkande element. Till exempel en sats med ett inte eller utan ett inte, borde vara detsamma 

som en negativ eller en positiv process. Därför borde inte satsadverbial i SFG vara omständig-

heter, utan de borde snarare vara en processmodifierare. 

 

Logiska betydelserelationer 

Av textens åtta bundna satser består tre av specificeringar genom underordning, en av 

utveckling genom underordning och en av anföring genom underordning. Vidare finns det tre 

bundna satser som är tillägg genom samordning. Två av dessa lägger till information till två 

bundna satser som är specificerande, och den tredje till en som är utvecklande. Sju av de totalt 

åtta bundna satserna står alltså i relation med antingen den specificerande eller den utveck-

lande informationen. 

 Text 2 beskriver och förklarar verksamhetsteorin genom bland annat dessa utvidgningar av 

de fria satserna. De specificerar orsak med subjunktionen genom att (2:4; 2:5), processförlopp 

med subjunktionen när (2:8) och utvecklar med uttrycket till exempel (2:7). Nedan följer 

exempel på detta: 

 Orsaken att processen sker i 2:5 specificeras med utvidgningen genom att specifika exem-

pel från arbetsprocessen ligger till grund för gemensam reflektion. I 2:8 specificeras ett 

processförlopp med när arbetslaget gemensamt analyserar specifika situationer, och [när 
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arbetslaget] kommer fram till att nya lösningar krävs, samt [när arbetslaget] går vidare till 

att skapa dessa lösningar. Och i 2:7 utvecklas den fria satsen med till exempel att redskapen 

har blivit otidsenliga och [till exempel att redskapen] inte är tillräckliga för arbetsuppgiften. 

Den första bundna satsen i 2:4 är en anföring av tal. Det vertikala strecket visar satsgränsen 

och understrykningen markerar processkärnan som anför. Engeström menar ⏐ att analysen 

kan stimulera förändring ⏐ genom att inre motsättningar i verksamheten blir synliggjorda. 

Det som kommer efter det första vertikala strecket – efter den fria satsen med sin verbala pro-

cess – är själva utsagan, det anförda som är en bunden sats. Den första satsen är anföringssat-

sen som anför med den verbala processen menar. Den bundna satsen har en andragradsbisats 

(efter andra vertikala strecket) i den traditionella grammatikens termer, den specificerar utsa-

gan. 

 

Uppackade grammatiska metaforer 

Text 2 har femton uppackbara grammatiska metaforer av totalt 174 ord. Hallessons (2011:40, 

51) ledarartikel består av färre än 700 ord. Bland dessa har hon hittat 18 uppackbara gramma-

tiska metaforer, vilket hon menar gör texten tämligen abstrakt. Sett i detta perspektiv kan man 

tveklöst konstatera att text 2 har en mycket hög abstraktionsgrad. 

 

5 Sammanfattande diskussion 
Vad finner man när man ser på utbildningsvetenskapsteori från ideationell metafunktion? 

Man finner att det är fullt möjligt att analysera utbildningsvetenskapsteori med hjälp av SFG 

och få en bättre förståelse av deras konstruktion och funktion. 

 Skillnaden mellan text 1 och 2 finns huvudsakligen i det semantiska. Text 1 fokuserar på 

problematiska beteenden hos individer, och text 2 fokuserar på problematiska inanimata delar 

inom ett verksamhetssystem. Generellt är de av samma genre som går under vetenskaplig text 

och utbildningsvetenskapsteori, men specifikt är de av olika genre på grund av att deras 

problematisering har så olika fokus. Text 1 upplevs mer effektiv och mer rakt på sak än text 2, 

men det har inte med genre att göra. Det beror mer på skillnaden av författarstilen, där text 2 

har en mer invecklad bisatskonstruktion. Den har både andragrads- och tredjegradsbisats vil-

ket text 1 inte har, som bara har enkla bisatser. 

 Men trots de ovannämnda olikheterna är texternas grammatik mer lika varandra än olika. 

Likheterna syns bland annat hos de materiella processerna. Dessa är kopplade till förstadelta-
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gare som utgörs av den teori som beskrivs, och förstadeltagarna uppträder då i varierande 

former av teorins olika beståndsdelar och egenskaper. De relationella processerna har första- 

och andradeltagare som handlar om teorin med dess olika egenskaper. Nästan samtliga 

förstadeltagare i de fria satserna och oavsett process utgörs av teorin i någon form. Både text 

1 och 2 har också en hög andel grammatiska metaforer som gör den inkongruent, vilket är ty-

piskt för vetenskaplig text. 

 Förmodligen beror likheten på att textstyckenas funktion har varit att göra en övergripande 

beskrivning av en teoris syfte. Text 1 börjar med orden Syftet med SDM, och text 2 börjar med 

Det huvudsakliga syftet med att analysera verksamhetssystemet. På grund av dess likheter slår 

jag samman resultaten av text 1 och 2. 

 Resultatsumman av text 1 och 2 är att grammatiska metaforer presenterar teorins mångfald 

av processer, och förtydligar komplexa företeelsers relationer. Identifierande relationella 

processer pekar ut teorin, och förenar sig med värdet som är tillvägagångssättet till att lösa 

problemet. De/det betraktade uppträder som andradeltagare, och blir därigenom problemati-

ken som teorin tar sig an. Materiella processer ger teorin som förstadeltagare den främsta rol-

len, vilket gör den till en effektiv problemlösare. 

 Det kanske går att se på dessa utbildningsvetenskapsteorier som mentala verktyg, som kan 

användas för att operera bland individer och verksamhetssystem. Den mentala operationen 

utförs genom reflektion, så att hypoteser kan skapas. Den färdiga operationen ger testbara 

lösningar som kan formuleras och sättas in i sin kontext. 

 Textmaterialet som jag har använt mig av är subjektivt utvalt och är i en begränsad omfatt-

ning, som dessutom är taget ut ur sin kontext. Därför skulle det vara intressant för vidare 

forskning att analysera ett större material som utgörs av hela teorikapitel. Detta skulle kunna 

bringa fram statistiska uppgifter, som gör det möjligt att kunna se eventuella strukturer i dem. 

Likaså skulle man kunna undersöka avhandlingens olika delar som syfte, metod, etc. Man 

skulle då kunna göra jämförelser mellan dem, för att få preciserade skillnader och förkla-

ringar. Det skulle också vara intressant att jämföra olika avhandlingar från olika genrer, för att 

se skillnader bland teorityper med deras konstruktion och funktion genom att analysera dem 

utifrån SFG. Men vad ska detta vara bra för? Jag tror att en större medvetenhet om olika 

teoriers konstruktion och funktion kan leda till kunskap om hur man på bästa sätt konstruerar 

och beskriver dem i text, samt hur man använder dem som mentala verktyg. 
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Bilagor 
I bilagorna 1–2 presenteras en SFG kartläggning av uppsatsens exempeltexter. SFG:s 

grammatiska kategorier redovisas i en hierarkisk ordning. Fetstilta versaler visar övergripande 

satstyp: fri, bunden eller inbäddad. Av de fria och bundna satserna görs en transitivitetsanalys. 

Deltagare, processer och omständigheter betecknas härvid med icke-fetstilta versaler. Den 

mer detaljerade kategoriseringen av dessa grammatiska kategorier sker med rak stil. Inbäd-

dade satser analyseras endast som en, eller en del av, deltagare eller omständighet i respektive 

överordnad sats; deras transitivitet analyseras alltså här inte i detalj. 

 I bilagorna 3–4 redovisas mina förslag på uppackning av de processbetydelser och eventu-

ella deltagare som finns inkapslade i de grammatiska metaforerna. Den grammatiska metafo-

ren anges med versaler, dess tentativa uppackning med understrykning och omgivande text 

med kursiv stil. 

Bilaga 1, ideationell SFG kartläggning av text 1 
	  
1:1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ÖVERORDNAD	  
SATS/FRI	  SATS	  

	  	   	  	   INBÄDDAD	  SATS	   	  	   INBÄDDAD	  SATS	  

	  	   FÖRSTADELTAGARE	   PROCESSKÄRNA	   FÖRSTA	  
ANDRADELTAGARE	  

	  	   ANDRA	  
ANDRADELTAGARE	  

	  	   utpekad	   identifierande	  
relationell	  
process	  

värde	  1	   (konjunktion)	   värde	  2	  

	  	   Syftet	  med	  SDM	   är	   att	  förklara	   och	   predicera	  debuten,	  upptrappningen,	  
vidmakthållandet,	  nedtrappningen	  och	  
upphörandet	  av	  antisociala	  beteenden.	  

 

 

1:2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ÖVERORDNAD	  
SATS/FRI	  SATS	  

	  	   	  	   	  	   INBÄDDAD	  SATS	   INBÄDDAD	  SATS	  (inbäddad	  
i	  föregående	  inbäddning)	  

	  	   FÖRSTADELTAGARE	   PROCESSKÄRNA	   ANDRADELTAGARE	   DEL	  AV	  
ANDRADELTAGARE	  

DEL	  AV	  
ANDRADELTAGARE	  

	  	   aktör	   materiell	  process	   mål	   del	  av	  mål	   del	  av	  mål	  

	  	   Teorin	   ägnar	  sig	   åt	  beteenden	   som	  har	  det	  gemen-‐
samt	  

att	  de	  är	  normbrytande	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   FRI	  SATS	   	  	   	  	   	  	   INBÄDDAD	  SATS	  

	  	   TILLÄGG	  GENOM	  
SAMORDNING	  

FÖRSTADELTAGARE	   PROCESSKÄRNA	   OMSTÄNDIGHET	   DEL	  AV	  OMSTÄNDIGHET	  

	  	   	  	   de	  existerande	   existentiell	  relationell	  
process	  

plats	   del	  av	  plats	  

	  	   	  	   de	   befinner	  sig	   utanför	  det	   som	  kan	  kallas	  en	  normativ	  
konsensus.	  
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1:3	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   BUNDEN	  SATS	   	  	   	  	   	  	  

	  	   SPECIFICERING	  GENOM	  
UNDERORDNING	  

FÖRSTA	  
PROCESSKÄRNA	  

ANDRA	  
PROCESSKÄRNA	  

ANDRADELTAGARE	  
TILL	  FÖRSTA	  &	  ANDRA	  
PROCESSKÄRNA	  

	  	   (subjunktion)	   mental	  process	   verbal	  process	   fenomen	  &	  utsaga	  

	  	   För	   att	  förstå	   och	  predicera	   antisocialt	  beteende	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ÖVERORDNAD	  
SATS/FRI	  SATS	  

	  	   	  	   INBÄDDAD	  SATS	   	  	  

	  	   PROCESSKÄRNA	   FÖRSTADELTAGARE	   DEL	  AV	  FÖRSTADELTAGARE	   	  	  

	  	   existentiell	  relationell	  
process	  

det	  existerande	   del	  av	  det	  existerande	   	  	  

	  	   behövs	   förståelse	   för	  att	  både	  prosocialt	  beteende	  och	  antisocialt	  
beteende	  utvecklas	  i	  ett	  socialt	  sammanhang.	  

	  	  

	  
	  
1:4	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   BUNDEN	  SATS	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   SPECIFICERING	  
GENOM	  
UNDERORDNING	  

PROCESSKÄRNA	   ANDRADELTAGARE	   	  	   	  	  

	  	   (subjunktion)	   attributiv	  
relationell	  
process	  

attribut	   	  	   	  	  

	  	   Genom	   att	  ha	   detta	  som	  utgångs-‐
punkt	  

	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ÖVERORDNAD	  
SATS/FRI	  SATS	  

	  	   	  	   	  	   	  	   INBÄDDAD	  SATS	  

	  	   PROCESS	   ANDRA-‐
DELTAGARE	  

PROCESSKÄRNA	   ANDRA-‐
DELTAGARE	  

DEL	  AV	  ANDRADELTAGARE	  

	  	   	  	   mål	   materiell	  process	   mål	   Del	  av	  mål	  

	  	   kan	   hypoteser	   skapas	   hypoteser	  om	  
faktorer	  och	  
processer	  

som	  förklarar	  både	  beteenden	  som	  normativt	  är	  
godtagbara	  och	  sådana	  som	  inte	  är	  godtagbara.	  	  

 

 

1:5	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

ÖVERORDNAD	  SATS/FRI	  
SATS	  

	  	   	  	   INBÄDDAD	  SATS	  

	  	   FÖRSTADELTAGARE	   PROCESSKÄRNA	   ANDRADELTAGARE	  

	  	   aktör	   materiell	  
process	  

mål	  

	  	   Detta	   leder	  till	   att	  testbara	  prediktioner	  om	  utvecklingen	  av	  prosociala	  och	  antisociala	  
beteenden	  kan	  formuleras.	  
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Bilaga 2, ideationell SFG kartläggning av text 2 
	  
2:1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ÖVERORDNAD	  
SATS/FRI	  SATS	  

	  	   INBÄDDAD	  SATS	   	  	   	  	   INBÄDDAD	  SATS	  

	  	   FÖRSTADELTAGARE	   DEL	  AV	  
FÖRSTADELTAGARE	  

PROCESSKÄRNA	   	   ANDRADELTAGARE	  

	  	   utpekad	   del	  av	  utpekad	   identifierande	  
relationell	  
process	  

(satsadverbial)	   värde	  

	  	   Det	  huvudsakliga	  
syftet	  med	  

att	  analysera	  verksam-‐
hetssystemet	  

är	   inte	  bara	   att	  avslöja	  inre	  motsättningar	  och	  
spänningar	  mellan	  olika	  komponenter	  i	  
den	  aktuella	  verksamheten.	  

 

 

2:2	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ÖVERORDNAD	  
SATS/FRI	  SATS	  

	  	   	  	   INBÄDDAD	  SATS	   INBÄDDAD	  SATS	  

	  	   FÖRSTADELTAGARE	   PROCESSKÄRNA	   ANDRADELTAGARE	   DEL	  AV	  ANDRADELTAGARE	  

	  	   utpekad	   identifierande	  
relationell	  
process	  

värde	   del	  av	  värde	  

	  	   Syftet	   är	   att	  göra	  deltagarna	  i	  verksamheten,	  subjekten,	  gemensamt	  
medvetna	  om	  de	  spänningar	  eller	  inre	  motsättningar	  

som	  råder	  i	  deras	  verksam-‐
hetssystem.	  

 

 

2:3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ÖVERORDNAD	  
SATS/FRI	  SATS	  

	  	   	  	   	  	   	  	   INBÄDDAD	  SATS	   	  	   INBÄDDAD	  SATS	  

	  	   PROCESS	   	   PROCESSKÄRNA	   ANDRA-‐
DELTAGARE	  

FÖRSTA	  
FÖRSTADELTAGARE	  

	  	   ANDRA	  
FÖRSTADELTAGARE	  

(formellt	  subjekt)	   	  	   (satsadverbial)	   identifierande	  
relationell	  
process	  

värde	   utpekad	  1	   (konjunktion)	   utpekad	  2	  

Det	   kan	   exempelvis	   bli	   tydligt	   hur	  det	  saknas	  
ändamålsenliga	  
redskap	  för	  att	  
utföra	  vissa	  delar	  av	  
uppgifterna,	  

eller	   att	  arbetsdelning	  
och/eller	  underlig-‐
gande	  regler	  motverkar	  
verksamhetens	  motiv.	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  



	   33	  

2:4	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ÖVERORDNAD	  
SATS/FRI	  SATS	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   FÖRSTADELTAGARE	   PROCESSKÄRNA	   	  	   	  	   	  	  

	  	   talare	   verbal	  process	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Engeström	   menar	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   BUNDEN	  SATS	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   ANFÖRING	  GENOM	  
UNDERORDNING	  

FÖRSTADELTAGARE	   PROCESS	   PROCESSKÄRNA	   ANDRADELTAGARE	  

	  	   	  (subjunktion)	   aktör	   	  	   materiell	  process	   mål	  

	  	   att	   analysen	   kan	   stimulera	   förändring	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   BUNDEN	  SATS	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   SPECIFICERING	  GENOM	  
UNDERORDNING	  

FÖRSTADELTAGARE	   PROCESSKÄRNA	   ANDRADELTAGARE	  

	  	   	  	   (subjunktion)	   aktör	   materiell	  process	   mål	  

	  	   	  	   genom	  att	   inre	  motsättningar	  i	  verksamheten	   blir	   synliggjorda	  

 

 

2:5	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ÖVERORDNAD	  
SATS/FRI	  SATS	  

	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   FÖRSTADELTAGARE	   PROCESSKÄRNA	   	  	   	  	  

	  	   aktör	   materiell	  process	   	  	   	  	  

	  	   Detta	   sker	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   BUNDEN	  SATS	   	  	   	  	   	  	  

	  	   SPECIFICERING	  
GENOM	  
UNDERORDNING	  

FÖRSTADELTAGARE	   PROCESSKÄRNA	   ANDRADELTAGARE	  

	  	   	  (subjunktion)	   utpekad	   identifierande	  relationell	  process	   värde	  

	  	   genom	  att	   specifika	  exempel	  från	  arbetsprocessen	   ligger	  till	  grund	  	   för	  gemensam	  
reflektion.	  

 

 

2:6	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ÖVERORDNAD	  
SATS/FRI	  SATS	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   INBÄDDAD	  SATS	  

	  	   FÖRSTADELTAGARE	   PROCESS	   PROCESSKÄRNA	   FÖRSTA	  
ANDRADELTAGARE	  

ANDRA	  
ANDRADELTAGARE	  

DEL	  AV	  ANDRA	  
ANDRADELTAGARE	  

	  	   aktör	   	  	   materiell	  process	   mottagare	   mål	   del	  av	  mål	  

	  	   Det	   kan	   ge	   subjekten	  och	  hela	  
arbetsgemenskapen	  	  

en	  stark	  upplevelse	  
av	  

att	  något	  måste	  
förändras.	  	  
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2:7	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ÖVERORDNAD	  
SATS/FRI	  SATS	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   FÖRSTADELTAGARE	   PROCESSKÄRNA	   	   PROCESSKÄRNA	   FÖRSTA	  
ANDRADELTAGARE	  

ANDRA	  
ANDRADELTAGARE	  

	  	   utpekad	   identifierande	  
relationell	  process	  

(satsadverbial)	   (verbpartikel)	   värde	  1	   värde	  2	  

	  	   Det	   handlar	   alltså	  inte	   om	   motsättningar	  
mellan	  personer,	  	  

utan	  om	  motsättningar	  
i	  verksamhetssystemet,	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   BUNDEN	  SATS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   UTVECKLING	  
GENOM	  
UNDERORDNING	  

FÖRSTADELTAGARE	   PROCESS	   PROCESSKÄRNA	   ANDRADELTAGARE	   	  	  

	  	   	  	   aktör	   	  	   materiell	  
process	  

mål	   	  	  

	  	   	  till	  exempel	   att	  redskapen	   har	   blivit	   otidsenliga	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   BUNDEN	  SATS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   TILLÄGG	  GENOM	  
SAMORDNING	  

FÖRSTADELTAGARE	   	   PROCESSKÄRNA	   ANDRADELTAGARE	   	  	  

	  	   	  (konjunktion)	   utpekad	   (satsadverbial)	   identifierande	  
relationell	  
process	  

värde	   	  	  

	  	   och	   [redskapen]	   inte	   är	   tillräckliga	  för	  
arbetsuppgiften.	  

	  	  

 

2:8	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   BUNDEN	  SATS	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   SPECIFICERING	  GENOM	  
UNDERORDNING	  

FÖRSTADELTAGARE	   OMSTÄNDIGHET	   PROCESSKÄRNA	   ANDRADELTAGARE	  

	  	   (subjunktion)	   upplevare	   sätt	   mental	  process	   fenomen	  

	  	   När	   arbetslaget	   gemensamt	   analyserar	   specifika	  situationer	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   BUNDEN	  SATS	   	  	   	  	   INBÄDDAD	  SATS	   	  	  

	  	   TILLÄGG	  GENOM	  
SAMORDNING	  

FÖRSTADELTAGARE	   PROCESSKÄRNA	   ANDRADELTAGARE	   	  	  

	  	   	  (konjunktion)	   aktör	   materiell	  process	   mål	   	  	  

	  	   och	   [arbetslaget]	   kommer	  fram	  till	   att	  nya	  lösningar	  krävs,	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   BUNDEN	  SATS	   	  	   	  	   INBÄDDAD	  SATS	   	  	  

	  	   TILLÄGG	  GENOM	  
SAMORDNING	  

FÖRSTADELTAGARE	   PROCESSKÄRNA	   ANDRADELTAGARE	   	  	  

	  	   	  (konjunktion)	   aktör	   materiell	  process	   mål	   	  	  

	  	   samt	   [arbetslaget]	   går	  vidare	   till	  att	  skapa	  dessa	  lösningar,	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ÖVERORDNAD	  
SATS/FRI	  SATS	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   PROCESSKÄRNA	   FÖRSTADELTAGARE	   ANDRADELTAGARE	   ANDRA	  ANDRADELTAGARE	   	  	  

	  	   materiell	  process	   aktör	   mål	   mottagare	   	  	  

	  	   stärker	   det	   känslan	  av	  profess-‐
ionalitet	  	  

både	  hos	  individerna	  och	  hela	  
arbetslaget.	  
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Bilaga 3, uppackade grammatiska metaforer i text 1 
 

Uppackade grammatiska metaforer i 1:1: 

UPPTRAPPNINGEN – Syftet med SDM är att förklara och predicera debuten, hur en person 

trappar upp, vidmakthållandet, nedtrappningen och upphörandet av antisociala beteenden. 

 

VIDMAKTHÅLLANDET – Syftet med SDM är att förklara och predicera debuten, upptrapp-

ningen, hur en person vidmakthåller, nedtrappningen och upphörandet av antisociala beteen-

den. 

 

NEDTRAPPNINGEN – Syftet med SDM är att förklara och predicera debuten, upptrappningen, 

vidmakthållandet, hur en person trappar ned och upphörandet av antisociala beteenden. 

 

UPPHÖRANDET – Syftet med SDM är att förklara och predicera debuten, upptrappningen, 

vidmakthållandet, nedtrappningen och hur en person upphör med av antisociala beteenden. 

 

DEBUTEN – är dock ingen grammatisk metafor eftersom ordet inte är en nominalisering, men 

det visas fram en språklig figur i sin kontext – Syftet med SDM är att förklara och predicera 

hur en person debuterar med, upptrappningen, vidmakthållandet, nedtrappningen och 

upphörandet av antisociala beteenden. 

 

Uppackad adjektivisk grammatisk metafor i 1:2: 

NORMBRYTANDE – Teorin ägnar sig åt beteenden som har det gemensamt att de är personer 

som bryter mot normer, de befinner sig utanför det som kan kallas en normativ konsensus. 

 

Uppackad grammatisk metafor i 1:3: 

FÖRSTÅELSE – För att förstå och predicera antisocialt beteende behövs att man förstår för att 

både prosocialt beteende och antisocialt beteende utvecklas i ett socialt sammanhang. 
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Uppackad grammatisk metaforer i 1:4: 

ÄR GODTAGBARA – Genom att ha detta som utgångspunkt kan hypoteser skapas; hypoteser 

om faktorer och processer som förklarar både beteenden som normativt kan godtas och såd-

ana som inte kan godtas. 

 

Uppackade grammatiska metaforer i 1:5: 

TESTBARA PREDIKTIONER – Detta leder till att man uppskattar förväntande kommande utfall 

om utvecklingen av prosociala och antisociala beteenden på ett sådant sätt att de blir testbara 

och kan formuleras. 

 

UTVECKLINGEN AV – Detta leder till att testbara prediktioner om att man utvecklar prosoci-

ala och antisociala beteenden kan formuleras. 
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Bilaga 4, uppackade grammatiska metaforer i text 2 
 

Uppackade grammatiska metaforer i 2:1: 

INRE MOTSÄTTNINGAR – Det huvudsakliga syftet med att analysera verksamhetssystemet är 

inte bara att avslöja systemets inre delar som motsätter sig och spänningar mellan olika 

komponenter i den aktuella verksamheten. 

 

SPÄNNINGAR – Det huvudsakliga syftet med att analysera verksamhetssystemet är inte bara 

att avslöja inre motsättningar och delar som motsträvar mellan olika komponenter i den aktu-

ella verksamheten. 

 

Uppackade grammatiska metaforer i 2:2: 

SPÄNNINGAR – Syftet är att göra deltagarna i verksamheten, subjekten, gemensamt medvetna 

om de delar som motsträvar eller inre motsättningar som råder i deras verksamhetssystem. 

 

INRE MOTSÄTTNINGAR – Syftet är att göra deltagarna i verksamheten, subjekten, gemensamt 

medvetna om de spänningar eller systemets inre delar som motsätter sig och som råder i de-

ras verksamhetssystem. 

 

Uppackade grammatiska metaforer i 2:3: 

ATT ARBETSDELNING – Det kan exempelvis bli tydligt hur det saknas ändamålsenliga redskap 

för att utföra vissa delar av uppgifterna, eller över hur arbetet fördelas och/eller underlig-

gande regler motverkar verksamhetens motiv. 

 

UNDERLIGGANDE REGLER – Det kan exempelvis bli tydligt hur det saknas ändamålsenliga 

redskap för att utföra vissa delar av uppgifterna, eller att arbetsdelning och/eller regler som 

ligger dolda och motverkar verksamhetens motiv. 
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Uppackade grammatiska metaforer i 2:4: 

FÖRÄNDRING – Engeström menar att analysen kan stimulera att det förändrar sig genom att 

inre motsättningar i verksamheten blir synliggjorda. 

 

INRE MOTSÄTTNINGAR – Engeström menar att analysen kan stimulera förändring genom att 

systemets inre delar som motsätter sig i verksamheten blir synliggjorda. 

 

Uppackade grammatiska metaforer i 2:5: 

ARBETSPROCESSEN – Detta sker genom att specifika exempel från arbetet som har processats 

ligger till grund för gemensam reflektion. 

 

GEMENSAM REFLEKTION – Detta sker genom att specifika exempel från arbetsprocessen lig-

ger till grund för att personalen reflekterar gemensamt. 

 

Uppackade grammatiska metaforer i 2:7: 

Första metaforen MOTSÄTTNINGAR – Det handlar alltså inte om de som motsätter sig mellan 

personer, utan om motsättningar i verksamhetssystemet, till exempel att redskapen har blivit 

otidsenliga och inte är tillräckliga för arbetsuppgiften. 

 

Andra metaforen MOTSÄTTNINGAR – Det handlar alltså inte om motsättningar mellan perso-

ner, utan om delarna som motsätter sig i verksamhetssystemet, till exempel att redskapen har 

blivit otidsenliga och inte är tillräckliga för arbetsuppgiften. 
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Uppackade grammatiska metaforer i 2:8: 

ATT NYA LÖSNINGAR KRÄVS – När arbetslaget gemensamt analyserar specifika situationer 

och kommer fram till att man måste lösa problemen på nya sätt, samt går vidare till att skapa 

dessa lösningar, stärker det känslan av professionalitet både hos individerna och hela 

arbetslaget. 

 

DESSA LÖSNINGAR – När arbetslaget gemensamt analyserar specifika situationer och kom-

mer fram till att nya lösningar krävs, samt går vidare till att skapa detta man har kommit 

fram till, stärker det känslan av professionalitet både hos individerna och hela arbetslaget. 

 

KÄNSLAN AV – När arbetslaget gemensamt analyserar specifika situationer och kommer fram 

till att nya lösningar krävs, samt går vidare till att skapa dessa lösningar, stärker det att man 

känner professionalitet både hos individerna och hela arbetslaget. 

 


