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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att bidra med kunskap om vilka betydelser som skrivs fram i yngre elevers 

narrativa texter. Hur pojkar och flickor förhåller sig till genus när de skriver berättelser och hur 

deras berättelser kan förstås i förhållande till den systemiskt funktionella grammatiken är denna 

studies huvudfokus. Genom institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier fick vi ta 

del av redan insamlat material. Data för vår studie utgjordes av 18 texter skrivna av elever i 

årskurs 2 vid ett enskilt tillfälle. Med systemisk funktionell grammatik som teoretisk bas utfördes 

en transitivitetsanalys och en ergativitetsanalys, för att besvara följande frågeställningar: Med vilka 

processtyper realiseras mening i de olika elevtexterna? Hur skrivs agentivitet och påverkanskraft 

(ergativitet) fram i processerna? Hur samspelar agentivitet och genusidentitet i texterna med 

skribenternas kön? Vi fann att relationella och materiella processer är vanligast förekommande i 

både pojkar och flickors texter. Båda grupperna skrev om könsneutrala medium och agenter. Ett 

annat resultat var att pojkar inte alls skrev om agenter eller medium med kvinnligt genus, till 

skillnad från flickor som skrev om agenter med både manligt och kvinnligt genus.  
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Inledning 

Under vår studietid har vi besökt ett flertal förskolor och skolor vilket har väckt vår nyfikenhet 

inför stereotypa genusmönster. I vårt examensarbete undersökte vi genuskonstruktioner som 

kom till uttryck i barngruppen och bland pedagoger. I detta examensarbete lade vi märke till det 

talade språkets konstituerande kraft i leken i relation till genus och vi vill nu fördjupa oss i det 

skrivna språkets betydelse, inom kursen didaktiska perspektiv på språk och matematik. Vi har 

uppmärksammat hur pojkar ofta leker där de själva får anta rollen som huvudkaraktär, då givetvis 

med manligt genus. Detta till skillnad från flickor som i högre grad styr leken utifrån och kan 

beskriva och anta roller av både manligt och kvinnligt genus. Vi har även diskuterat barnböcker i 

verksamheterna och hur majoriteten har en pojke som huvudkaraktär. Vi har även under vår 

lärarutbildning diskuterat hur detta kan påverka barns syn på män och kvinnor, manligt och 

kvinnligt. Med denna studie vill vi undersöka om detta kan ge sig uttryck i barnens eget skrivande. 

Svenska barnboksinstitutets statistik visar att av de bilderböcker som gavs ut i Sverige under 2011 

hade 58 procent av böckerna en pojke i huvudrollen och 34 procent en flicka (Salmson & 

Tomicic, 2014). Man kan till och med tala om ett negativt trendbrott, något som lyfts fram i 

Salmson & Tomicics artikel i SvD. Om man närmare ser till samtliga bilderböcker som har 

utgivits sedan 2002 fram till 2011, blir skillnaden ännu större; 57 procent fler bilderböcker med 

pojkar i huvudrollen (ibid.). Det finns dock skäl att påpeka att dessa siffror fokuserar specifikt på 

bilderböcker och att den senaste statistiken (Svenska barnboksinstitutet, 2013, s. 37) visar på ett 

högre procentantal flickor i huvudroll då även andra genrer än bilderboken har räknats in. Denna 

statisk visar dock att pojkar i huvudroll förekommer som mest i böcker riktade till de yngre 

åldrarna medan böcker riktade till mellanåldrarna och ungdomar har färre pojkar i huvudrollen. 

Förekomsten av flickor och pojkar i böcker som barn och ungdomar läser är en aspekt, hur de 

porträtteras och framställs är en annan. Här kan man med forskare som bland andra Bronwyn 

Davies (2003) och Lena Kåreland (2005) förstå att flickor och pojkar ofta porträtteras på ett 

könsstereotypt sätt och att även de mer progressiva eller feministiska barnböckerna, kan tolkas i 

enlighet med de könstereotypa föreställningarna. Davies (2003) har visat att även berättelser om 

starka kvinnokaraktärer kan tolkas på ett oväntat sätt av barn då de ofta är mycket väl insatta i 

rådande genusdiskurser. Att barn läser böcker som har en skev fördelning i antal manliga och 

kvinnliga huvudrollskaraktärer och på vilket sätt böckerna porträtterar genus kan vi tänka oss 

påverkar deras sätt att även skriva om män och kvinnor.  

      I vår yrkesroll som pedagoger inom förskolan och i grundskolans tidiga år, ingår läs- och 

skrivinlärningen hos yngre barn och detta vill vi knyta till denna omnämnda genusteori. Flertal 

studier beskriver pojkar och flickors relation till läsning men mindre studier har gjorts gällande 

deras egna texter i en genuskontext. Vi ska undersöka hur pojkar och flickor beskriver agentivitet 

i sina egna texter, detta i relation till genus.  
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Bakgrund 

Flera internationella undersökningar om läsförmåga hos skolelever världen över, har visat att 

svenska elevers läsförmåga har försämrats. De svenska elevernas resultat är över snittet för länder 

inom EU och OECD men nationellt sett har läsförmågan försämrats. Den senaste PIRLS 

rapporten (Skolverket, 2011) som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4 världen över 

visar också att det i Sverige är främst flickornas läsförmåga som har försämrats, även om de 

jämförelsevis har bättre läsförmåga än pojkar nationellt sett. Även rapporten PISA (Skolverket, 

2012) mäter 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap, deras läsförmåga samt ett fjärde 

och nytt område: digital problemlösning. Digital problemlösning fokuserar på generell 

problemlösning och är alltså inte knutet till något specifikt ämnesområde. Resultaten visar att 

flickor och pojkar i Sverige har lägre medelvärden än andra länder inom OECD (ibid. , s. 137, 

142). Sverige är också det land som vars resultat har minskat mest inom kunskapsområdet 

läsförståelse och andelen svaga läsare utgör 23 % av eleverna (Ibid., s. 139). Detta klassas som en 

större andel svaga läsare än i OECD som helhet (Ibid.).  

Internationella tester liksom PIRLS och PISA kan genom att behandla centrala 

kunskapsområden, ge svar på i vilken grad olika länders utbildningssystem bidrar till elevers 

kunskapsutveckling inom dessa områden.  Kombinerat med deras stora politiska och mediala 

genomslagskraft kan resultaten från undersökningarna leda till förbättring av skolan (Sjøberg, 

2005, s. 55).  Nationella tester kan erbjuda en samlad bild av elevers förmågor och kunskaper i 

hela landet samt möjlighet att göra jämförelser internationellt och med tidigare års resultat 

(Skolverket, 2007, s. 1).  PIRLS-rapporten kan ge en indikation på samhällets välstånd då god 

läsförmåga är betydelsefullt för alla individer i samhället (Ibid., s. 8). Resultaten från PIRLS har 

både stor medial och politisk genomslagskraft (Karlsson, 2014; Delin, 2014) samtidigt som 

forskare pekar på faran med att standardiserade tester kan verka som en ”dold läroplan” och 

därigenom skjuta undan de nationella läroplanerna (Sjøberg, 2005, s. 56). De finns dock 

anledning att nämna att testerna som har nämnts här inte har fokuserat på skrivande eller 

skriftliga aktiviteter, även om skolan åtminstone kan sägas innefatta båda. Säljö (2000, s. 155) 

beskriver skolan som en textbaserad verklighet med en inte helt okomplicerad relation till den 

yttre världen och menar även att skolans verksamhet till stor del fokuserar på skriven text och 

förutsätter att eleverna kan skapa mening då de rör sig mellan text och tal. Detta att röra sig 

mellan olika modaliteter, som exempelvis text och tal, kan beskrivas som textrörlighet och 

textrörlighet har även en förankring i läroplanen där det vidgade textbegreppet är närvarande.  

Synen på det vidgade textbegreppet återfinns i syfteformuleringen i svenska där det står att:  

”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Lgr 

11, s. 222). I det centrala innehållet för årskurs 1-3, står även att innehållet bör vara: ”Texter som 

kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter” (Lgr 11, s. 224) Detta 

är alltså exempel på den vidgade definitionen av vad som räknas som texter men följaktligen 
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också en förändrad syn på vad som utgör skriftspråkskompetens, något som idag ses nära 

sammankopplat med identitetsutveckling och förståelse för andra människor. Ingegärd 

Sandström Madsén (2009, s.12) refererar till Gunther Kress och lyfter fram resonemanget att 

barn under sin uppväxt väljer mellan olika uttrycksformer som exempelvis tal, skrift, bild och 

konstruktion för att skapa mening och göra världen begriplig. Som vi ska se i litteraturöversikten 

är meningsskapande i text såväl som i muntligt samtal inte frånkopplat från världen vi lever i. Vi 

påverkas i vårt språkbruk genom att leva i specifika sociala och kulturella miljöer, där våra 

möjligheter att uttrycka vissa betydelser skjuts undan medan andra betydelser tycks för oss 

självklara.  

 

En grammatikteoretisk bakgrund 

Olika synsätt på språk och språkinlärning har under det senaste århundradet fört med sig olika 

grammatikmodeller, vilket innebär olika sätt på vilka skolan har behandlat språket. Olofsson m.fl. 

(2006, s. 127) beskriver traditionell grammatik, en modell som länge var dominerande inom den 

svenska skolan. Traditionell grammatik fokuserar på att formulera språkregler för att genom dessa få 

elever att tala och skriva enligt rådande norm. Synen på språket som bestående av en mängd 

regler som skulle läras ut i rätt ordning ledde till en stark fokusering på grammatik. Att kunna 

benämna olika delar av språket som till exempel satsdelar och ordklasser blev därför centralt i 

undervisningen. Traditionell grammatik kan beskrivas som delvis normativ och delvis 

beskrivande. Lingvisten Noam Chomsky utvecklade i mitten på 1900-talet en annan typ av 

grammatik, en teoretisk formell grammatik som byggde på idén att språket enbart utvecklas genom 

barnets medfödda förmåga att lära språk, en så kallad universell grammatik (Ibid.). Under 60- och 

70-talet växte den funktionella grammatiken fram, där en inflytelserik inriktning bygger på 

M.A.K. Hallidays teori om systemisk funktionell grammatik (Ibid.). Olofsson m.fl. (Ibid., s. 128) 

menar att den största skillnaden mellan traditionell, formell grammatik och funktionell grammatik 

är att den senare ser språkets funktion som viktigare än formen. Med detta ses grammatiken ur 

ett annat ljus, där olika lexikogrammatiska val realiserar semantiken, betydelser kan sägas bli till 

genom lexikogrammatiken i en social kontext (Ibid. s. 130, 133). 

Skolan har gått från en formell språksyn, eftersom den tidiga delen av svenska skolans historia 

präglades av undervisning i språkets formmässiga aspekter, till en mer funktionell språksyn. Detta 

märks inte minst i nuvarande läroplan, Lgr11 och dess formuleringar där språket beskrivs som en 

del av det sociala livet. Den systemisk funktionella lingvistiken har med Halliday, övriga forskare 

och yrkesverksamma lärare i Australien, utvecklats till den så kallade genrebaserade 

undervisningen och denna inriktning har fått en viss utbredning i Europa och Nordamerika 

(Olofsson, 2006, s. 128). Till den språkdidaktiska traditionen som specifikt behandlar genrer som 

skolelever kommer i kontakt med hör bland andra Gibbons (2013) och Schleppegrell (2004).  



 

8 
 

Meningstillgång 

Den systemiskt funktionella lingvistiken (SFL) eller systemisk funktionell grammatik (SFG) kan 

användas för att belysa att lexikala och grammatiska val skapar olika texter, texter med olika 

modaliteter och att dessa texter värderas olika i olika kontexter (Schleppegrell, 2004, s. 44). 

Schleppegrell (Ibid., s. 42) menar att SFL erbjuder elever verktyg för att känna igen de sätt på 

vilket språkbrukare skapar mening och att inriktningen även sätter social kontext i fokus. Olika 

ämnesområdens texter kräver olika innehållsliga strukturer och språklig utformning, något som 

inte överförs per automatik mellan olika ämnesområden (Geijerstam, 2006, s. 28). 

Genrepedagogiken som har utvecklats med en teoretisk förankring i SFL kopplar således samman 

kunskapsutveckling med språk och menar att elever bör lära sig flera olika kunskapsstrukturer 

och sätt att formulera betydelse i viss form med grammatiken (Holmberg & Karlsson, 2011, s. 7-

8).  Frågan hur vi med ett ämnesöverskridande förhållningssätt kan förstå och förbättra 

undervisningen i textproduktion och textförståelse menar vi är central för alla blivande och 

yrkesverksamma lärare.  

     Sociosemiotiken som har utvecklats inom den systemiskt funktionella lingvistiken (SFL) anser 

att de semiotiska system som vi lever i och genom bildar en meningstillgång.  Det är från dessa 

meningstillgångar som vi sedan väljer hur och vad vi talar om, skriver om, helt enkelt vilka 

betydelser som vi uttrycker och vilka vi inte uttrycker (Liberg et al., 2007, s. 42). Detta kan 

beskrivas som intresseområdet för denna uppsats då vi är intresserade av språkets funktion att på 

olika sätt skapa mening.  För oss som blivande svensklärare och för samtliga lärare som är 

involverade i elevers skriftspråkliga aktiviteter är det viktigt att vara medveten om språkets 

konstituerande kraft. Forskning om barns läspraktiker har visat att genusdiskurser är närvarande 

och påverkar barns tolkning av böcker (Davies, 2003) men mindre uppmärksamhet har riktats 

mot barns skriftspråkliga praktiker och hur dessa kan förstås ur ett genusperspektiv.  Praktiken 

att skapa mening är inte enbart en individuell eller isolerad praktik utan också en gemensam 

praktik som förekommer bland annat i undervisning. Då skriftspråket kan ses som ett av de 

verktyg vi har för att uttrycka mening och som även är med och formar vår uppfattning av 

världen omkring oss (Holmberg & Karlsson, 2011, s. 7) så blir det också intressant att undersöka 

hur genus uttrycks i elevers texter och vad som inte uttrycks.  
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Tidigare forskning 

Detta kapitel kommer att redogöra för olika forskningsstudier kring barns skrivutveckling och 

hur synen på barns läs- och skrivutveckling har förändrats genom åren. Kapitlet kommer även att 

redogöra för textforskning i relation till skolan och elevers skrivande och för skrivandets funktion 

för identiteten. Vi kommer i det följande även att ta upp angränsande studier som inte specifikt 

innefattar elevtexter utan andra typer av texter som forskningsobjekt och som använder 

systemisk funktionell lingvistisk eller systemisk funktionell grammatik som teoretisk bas.  

 

Barns skrivutveckling 

Det har forskats och diskuterats mycket om läs och skrivinlärningsmetoder för yngre barn samt 

hur man som pedagog ska främja denna utveckling och dessa förmågor hos eleverna. Den tidiga 

skrivutvecklingen kan beskrivas i olika steg, vilka har synliggjorts i flertal kulturer med varierande 

skriftspråk. Imitation och efterhärmning av vuxnas skrivande kan ses hos små barn där de helt 

enkelt låtsasskriver med krumelurer. Med tiden kan man urskilja tydligare symboler, tecken eller 

figurer som kan skrivas i vissa mönster. Symbolerna bildar allt tydligare system som fyller en 

funktion och ett uttryck. Dessa symboler påminner mer eller mindre om de universella 

bokstäverna och kommer slutligen att motsvara de allmängiltiga bokstäverna som används i 

skriftspråket (Björk & Liberg, 2003, s. 103). 

 Skrivutvecklingen kan givetvis variera i yttring såväl som i behov av tid, övning och stöd men 

som lärare i lägre åldrar är det av betydelse att känns till och arbeta med den process som skriv 

(och läs) inlärning utgör. Upptäckarskrivning och intresse för skrivning bidrar till den motivation 

och insikt om fördelarna med att kunna skriva och ta del i av skriftvärlden (Ibid., s. 107). Ett barn 

kan redan vid låg ålder utveckla en logografisk läsnings förmåga där de kopplar en bild, symboler 

eller bokstäver till något av betydelse. Barnet kommer med tiden att kopiera, härma denna och 

utveckla förmågan att ljuda fram de bokstäver, eller ljud som bildar ett ord. Ett barns skrivande 

kan i början verka ologisk och nästintill omöjlig att tyda men denna process är viktig att 

uppmuntra för att utvecklingen ska fortskrida. Som lärare är det därmed av fördel att förstå 

elevens kognitiva skrivprocess och stödja eleven i övandet av skrivandet i kombination med 

läsande för att utöka förrådet av bokstäver, ord och ljud. En tydlig utveckling ses i de flesta 

elevers texter första året i skolan och arbetet mot ett flytt i skrivandet framskrider i takt med en 

metakognitiv kunskap hos eleven (Ibid., s. 114-115). Att bli medveten och reflektera över sina 

kunskaper, sitt utvecklande bidrar till att utveckla strategier och ett naturligt flyt i skrivandet 

(Ibid.).  

Fast (2007, s. 31) beskriver de två motsatta föreställningar om barns läs- och skrivutveckling 

som kan ses inom den anglosaxiska teoriutvecklingen. Det ena synsättet utgår ifrån att barnet bör 

uppnå en viss mognad för att sedan delta i formell undervisning som med specifika metoder lär 

barnet läsa och skriva. Ofta är denna undervisning då bok- och bokstavsorienterad och förlagd 

till skolan. En annan syn på barns läs – och skrivutveckling är att barnet redan i tidig ålder i 
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sociala aktiviteter med andra människor, utforskar och utvecklar skriftspråket. Detta utforskande 

är inte nödvändigtvis knutet till någon specifik institution utan sker i ett för barnet meningsfullt 

sammanhang (Fast, 2007, s. 31; Sandström Madsén, 2009, s. 10.). Denna gradvisa, tidiga 

utveckling som sker i samspel med andra människor har kallats för emergent litercy och är en del av 

det mer övergripande literacy (Fast, 2007, s. 33). Att enbart översätta literacy som läsande och 

skrivande har upplevts som otillräckligt och idag innefattar begreppet även muntligt språk. Säljö 

(2005, s. 208) beskriver literacy eller skriftspråkliga aktiviteter som mer än att bara kunna avkoda 

ord och menar att det handlar om att kunna läsa och skriva olika slags texter i olika slags sociala 

och kulturella sammanhang Säljö menar att den nu uppväxande generationen blir skickliga 

användare av många olika textuella resurser: tidningar, bilderböcker, sms, läsplattor och 

chattsidor (ibid., s. 221). Till detta hör begreppet multimodala texter, texter där minst två 

modaliteter samverkar som i t.ex. serietidningar, bilderböcker, webbsidor, dataspel. Som Säljö 

påpekar innebär literacy också att kunna dra slutsatser om texten, att sätta den i relation till annan 

kunskap om världen och förmåga att tänka kritiskt (ibid.).  

 

Språk och identitet  

I kursplanen för svenska beskrivs, som vi tidigare nämnt, ett vidgat textbegrepp där textbegreppet 

inte enbart avser ortografiskt skriven text. I samma avsnitt beskrivs även att eleven i mötet med 

flera olika uttryckssätt (scenkonst, estetiskt berättande, bild) ska få möjlighet att utveckla både sitt 

språk och sin identitet. Språk och identitetsutveckling ses även på flera håll i kursplanen som nära 

sammankopplade: 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett 

rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts (Lgr 11, s. 222).  

 

Som vi ser av citatet ovan kan språket sägas vara grundläggande för identitetsutvecklingen 

eftersom det är genom språket som denna utveckling sker. Denna syn på språk som nära 

förbunden med identitetsutveckling motiverar även forskning kring barns genusförståelse och 

genuskonstituerande praktiker.  

      Almér (2011) undersöker i sin studie relationen mellan identitet och talat språk, mer specifikt 

unga kvinnors erfarenhetsberättelser. Syftet med studien är att beskriva och analysera tre 

individers konstruktion av ”jag” och ”andra” för att genom detta se eventuella likheter i 

individernas språk oberoende av samtalssituation (Ibid. s, 8, 10). Syftet är därmed även att 

problematisera synen på identitet som en positionering som konstrueras interaktionellt och 

språkligt (Ibid., s. 185) Därför undersöker Almér (Ibid., s. 27, 185-194 ) även om något i de unga 

kvinnornas språk går att koppla till Berzonskys begrepp identitetsstil. Studien består av två 
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delstudier som båda använder intervju som metod men delstudierna har olika teoretiska ramverk 

för analysen. Studie A som undersöker transivitet och agentivitet utgår ifrån systemisk funktionell 

grammatik för att undersöka vilken agentivitet som tillskrivs ”jag” och ”andra” i informanternas 

erfarenhetsberättelser (s. 9, 10) Studie B fokuserar på hur talaren visar engagemang i det hon 

säger, hur dialogiska berättelserna är och vilken betydelse som tillskrivs ”jag” och ”andra” genom 

berättelsens dialogicitet (Ibid., s. 125) Intervjuerna genomfördes i olika situationer, 

gruppkonversationer och enskild intervju. Med indelningsgrunderna situation, genre och 

individer visar studien på lingvistiska mönster knutna till samtliga av dessa parametrar (Ibid., s. 

176-184).   

      För att analysera agentiv status används en sexgradig skala för att väga in de olika deltagarnas 

dynamiska roller (Ibid., s. 97) Detta innebär att skalan tillför ett högre dynamiskt värde då 

förstadeltagaren i erfarenhetsberättelsen kan beskrivas som att en individ påverkar en annan 

individ. Det som utgör mål eller mottagare för en sats har alltså lägre dynamiskt värde än 

initiativtagare (Ibid., s. 97-98). Data för undersökningen utgörs av 12 erfarenhetsberättelser som 

analyseras utifrån transitivitet och agentivitet och resultaten presenteras utifrån 

indelningsgrunderna situation, genre och individ. Indelningsgrunden situation hänvisar till 

gruppintervju eller enskild intervju. Almér (Ibid., s. 41) utgår från att där språkliga mönster 

upprepas på ett sådant sätt att det får en igenkännbar struktur och att vi kognitivt och socialt har 

användning för denna struktur, så kan vi tala om en viss genre. Genrer som resultaten presenteras 

utifrån i studie A är anekdot, exemplum, återberättelse och narrativ (Ibid., s. 107-113). 

Indelningsgrunden individ utgörs då av de tre unga kvinnorna i studien som alla har svenska som 

andraspråk (Ibid., s. 114).  

      Resultatet som presenteras under situation visar på en markant skillnad i förekomsten av 

deltagare i de olika situationerna. Deltagarroller som hör till den konstruerade gruppen jag 

förekommer både oftare och har ett högre dynamiskt värde än gruppen andra i den enskilda 

intervjun jämfört med gruppsamtalet (Ibid., s. 103-105). Detta kan också bero på som Almér 

påpekar, att informanterna talar i enlighet till den praxis som finns i en intervjusituation då den 

intervjuade i hög grad ombeds utgå från sig själv (Ibid., s. 122). Att berätta utifrån ett jag-

perspektiv är dock inte detsamma som att tillskriva sig själv hög agentiv satus (Ibid.). Resultaten 

visar även att en genre kan ha deltagare med högre agentiv status än andra deltagare. 

Genrekategorin exemplums har en jag-deltagare som har högre agentiv status än andra deltagare 

(Ibid., s. 109). De verbala processerna förekom i högre grad i gruppsamtalen än i intervjuerna och 

intervjusituationerna hade fler relationella processer. Det mönster som Almér (Ibid., s. 106) 

utläser vid sin jämförelse av samtalssituationerna är att berättelserna från intervjuerna i högre grad 

innehåller relationella processer och beskriver att någon gör något, med eller mot något icke-

levande. De materiella processerna är mest förekommande inom samtliga genrer, anekdoter 

innehåller jämförelsevis en mycket högre grad verbala processer och mentala processer är mer 

förekommande i genren exemplums. De två övriga genrerna, återberättelser och narrativ har 
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jämfört med de andra en högre andel relationella processer (Ibid., s. 113-114) Berättelserna som 

har blivit kategoriserade som återberättelser och narrativ förekommer i intervjuerna medan 

exemplums och anekdoter hör hemma i gruppsamtalen (Ibid., s. 121). Resultaten från denna 

studie visar också på individuella skillnader i hur individen i sitt berättande har tillskrivit jag 

agentiv status eller inte och att informanterna har olika och individuell fördelning av de olika 

processtyperna (Ibid., s. 124).  

Studiens resultat visar att informanternas språk är anpassat till situationen och att det hos två 

av informanterna fanns likheter i individens språk som var oberoende av situationen (Ibid., s. 

191). Detta skulle enligt Almér (Ibid.) kunna indikera en identitetsstil som är oberoende av 

situation. Med detta följer att språkbrukarens identitetsstil realiserar hur, på vilket sätt hon skapar 

mening av sina erfarenheter (Ibid., s. 55). Almérs studie fokuserar specifikt på hur språk, i detta 

fall talat språk, kan förstås i relation till agentivitet och därmed vilken påverkanskraft som talarna 

tillskriver sig själva och/eller andra. Vi har funnit Almérs studie meningsfull då agentivitet är ett 

specifikt begrepp inom systemisk funktionell grammatik som vi kommer att använda oss av och 

då det utgör ett område med relativt lite forskning kring.  

 

Textstudier av elevtexter 

Kamlers (1994) longitudinella studie undersöker en flickas och en pojkes skrivna texter med 

tillhörande samtal under skrivandet. Studiens data utgör även av intervjuer med barnen, 

informella samtal med barnens lärare och föräldrar samt fältanteckningar (Ibid. s, 159). Texterna 

analyserades med systemisk funktionell grammatik och Martins definition av genre och register 

(Ibid., s. 159 ). Denna studie visar att en majoritet av texterna är så kallade observationsberättelser 

som utmärks av rekonstruktion av personliga erfarenheter och dessa berättelser är del av genren 

Personal Story Genres (Ibid., s. 159-160). Syftet med denna genre är att rekonstruera en 

erfarenhet eller händelse som du själv har varit med om och att värdera denna på något sätt 

(Ibid., s. 162). Strukturen för en text inom observationsgenren kan beskrivas som (vår 

översättning); orientering, händelse, beskrivning och kommentar (Ibid.).  Sett till den schematiska 

strukturen av denna genre så visar studien att både Zoe och Peters texter innehåller samtliga 

element men att skribenterna konstruerar sig själva i relation till världen på olika sätt. Peter 

konstruerade sig själv i sina texter som en aktör, central för det som händer i texterna och från 

vilka processerna utgår ifrån i högre grad än Zoe (Ibid., s. 175-176). Zoe konstruerar sig som 

aktör i 32 % av fallen där en aktör återfinns i hennes texter medan Peter konstruerar sig själv som 

aktör i 78 % av fallen (Ibid.).  

     Kamler refererar till forskning under 1980-taletsom har visat att skriven text i sig själv 

cementerar traditionella könsroller då flickor tenderar att skriva om hemmet och skolaktiviteter 

och pojkar tenderar att skriva om områden som ligger utanför detta (Ibid., s. 155) Med detta sagt 

är det nödvändigt att påpeka att forskningen kan vara utdaterad och vi vill påpeka att vi inte kan 

säga något om huruvida den är generaliserbar eller överförbar till svensk kontext. I relation till sin 
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egen studie menar Kamler (Ibid., s. 176) att resultaten från två barn inte kan generaliseras men att 

deras skilda sätt att skriva texter korresponderas på så pass många plan av analysen med 

könsstereotypa uppfattningar att resultatet inte heller kan avskrivas som individuella skillnader. 

Kamler ifrågasätter också praktiken av att låta elever skriva om vad de vill (Ibid., s. 178-179).   

Om det innebär att barnen då utgår från sina egna erfarenheter av omvärlden och rekonstruerar 

dessa så finns risken att skrivande med fritt ämne även innebära ett fritt reproducerande av 

stereotypa könsroller (Ibid.).  

 

Textstudier och SFG 

Yvonne Hallesberg (2011) har gjort en i huvudsak ideationell analys av en ledarartikel i Dagens 

Nyheter från 2009, ”Värsta högerspråket”, skriven av Niklas Ekdal (2009). Hallessons syfte är att 

visa på den abstraktionsgrad som texten och dess relation till den verksamhet som textinnehållet 

rör. Den ideationella analysen behandlar processtyperna, förstadeltagare, grammatiska metaforer 

samt nominala referenter. Detta urval ska skildra olika abstrakta drag som texten påvisar.  

Kort sammanfattat diskuteras olämpligheter i att en minister svär och den pessimism som Sven 

Otto Littorin uttalande sände ut till svenska folket då han benämnde 2009 som ett "skitår". 

Ekdahl kritiserar även politikernas sätt att agera under lågkonjunkturen samt nya Moderaterna 

och deras politik. Att artikeln är partisk och framför journalistens egna personliga övertygelser 

inom politik är förståligt i denna typ av artikel samt att DN själv uttryckt sig som obunden liberal. 

Dock menar Hallesberg att inom de journalistiska principerna bör en text vara enkel och korrekt 

för att den ska vara förstålig för alla i samhället. Med detta i åtanke vill hon studera hur 

lättillänglig denna artikel är genom att titta på dess abstraktions nivå. 

Transivitetsanalys är den valda analysmetoden som handlar om första deltagare och de olika 

processerna. Dessa såväl som de grammatiska metaforerna har analyserats och beskrivits utifrån 

boken Grammatik med betydelse (Holmberg & Karlsson, 2006). De nominala fraser och ord som 

analyserats av Hallesberg är de som kan tydas som processer och dessa har med hjälp av en 

referentanalys kunnat fånga textens abstrakta uttryck från olika håll. Härmed tydliggörs en mer 

fullständig bild av textens vokabulär (Holmberg & Karlsson, 2011, 43). 

Analysresultatet beskrivs utförligt, sammanfattande visar den på att de relationella processerna, 

liksom analytiska, deskriptiva och resonerande texter, dominerar skriften. De relationella 

processerna utgör ca 50 % av texten vilket kategoriserar den som en text med hög 

abstraktionsgrad likt akademiska texter. Materiella processer förekommer även såväl som ett stort 

antal verbala processer som består av argumentation. Båda dessa är förknippade med vad och hur 

politikern i fråga samt regeringen agerat. Journalistens personliga åsikter och känslor om detta 

förekommer även och kategoriserar som de mentala processerna. De relationella och materiella 

processernas förstadeltagare är högst abstrakta opersonliga tillskillnad från de mer konkreta 

förstadeltagarna inom de verbala och mentala processerna. Dessa är samtidigt betydligt färre till 

antal. Hallesberg vill understryka att alla förstadeltagare inom de materiella och verbala 
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processerna tillhör den politiska diskursen. Majoriteten av de relationella och en del av de mentala 

kan även kopplas dit.  

Detta innebär att ledarartikeln ”Värsta högerspråket” har ett politiskt diskursivt innehåll med 

ett högst abstrakt språkbruk. Likt dylika politiska ledarartiklar dock innebär detta att läsarkretsen 

blir begränsad. Då texten även innehåller flertal grammatiska metaforer, ju längre in i texten desto 

mer vanligt förekommande, vilket koncentrerar informationsstrukturen och ger utrymme för fler 

relationella processer med abstrakta förstadeltagare ses den höga abstraktionsnivån även inom 

nominalen. I analysen av de nominala referenterna visar att majoriteten av dessa är abstrakta. 

Begrepp och de abstrakta referenterna kopplas även till en ekonomisk och/eller politiskdiskurs 

som ställer krav på förkunskaper för att förstå kontexten. Exempelvis regionalpolitik, balans eller 

individplan. 

Lassus (2010) undersöker i sin studie broschyrer utgivna av socialförsäkringsinstitutioner i 

Sverige (Försäkringskassan) och Finland (Folkpensionsanstalten). Forskningsobjektet för studien 

kan sägas vara myndighetskommunikationen, som förmedlas via broschyrerna till barnfamiljer, 

och vilka betydelser som realiseras härigenom samt vilken roll den tilltänkta läsaren får genom 

olika språkliga val (Ibid., s. 3). Med SFG som teoretisk bas analyseras broschyrernas ordval 

kvantitativt och genom kvalitativ analys analyseras texternas processbetydelser och deltagare som 

sedan också beräknas kvantitativ (Ibid. s, 3, 29). Lassus (Ibid. s. 34-35) genomför en studie som 

tar fasta på samtliga metafunktioner som är inbäddade i språket enligt SFL. Dessa metafunktioner 

utgörs av interpersonell, textuell och ideationell metafunktion. Vi kommer i vår egen studie utgå 

från den ideationella metafunktionen. Dessa funktioner kommer att kortfattat beskrivas här för 

att på ett korrekt sätt kunna beskriva studien, vi kommer dock grundligare beskrivas 

metafunktionerna även under teoretiska utgångspunkter.  

Lassus (2010) genomför en systemisk funktionell analys av text med utgångspunkt i hur SFL 

beskriver att betydelse realiseras i olika skikt inom språket. Betydelse realiseras i både kontext, 

semantik och det lexikogrammatiska skiktet och samtliga skikt innehåller de tre metafunktionerna 

(Ibid., s. 34; Holmberg & Karlsson, 2011, s. 10-11) Kontexten realiseras eller förverkligas i 

betydelser, semantik. Semantiken realiseras i sin tur genom att vi i kontexten realiserar vissa 

betydelser som en följd av vissa lexikogrammatiska val. Dessa lexikogrammatiska val kan 

relaiseras fonologiskt eller ortografiskt (Holmberg & Karlsson, 2011, s. 10).  Lassus hänvisar till 

Halliday & Hasan (1985, s. 23) som påtalar att varje mening i en text och varje text i sig själv är 

multifunktionell och att vi därmed inte heller kan peka ut ett ord eller satsdel som varken den ena 

eller andra metafunktionen. Lassus påpekar också (2011, s. 34) att kritik har riktats mot att studier 

ofta antar en av de tre metafunktionerna som perspektiv och att hennes egen studie strävar efter 

att ha samtliga tre metafunktioner med i analyserna. Fokus ligger dock på det ideationella, det vill 

säga vilken uppfattning om verkligheten som de språkliga valen förmedlar och det 

interpersonella, vilka relationer detta val skapar eller kan sägas upprätthålla (ibid.). Lassus (2010, s. 

71) anser det problematiskt att enbart utifrån texter analysera situations- och kulturkontext 
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eftersom att utgångspunkten för avhandlingen är att texter realiserar sociala kontexter. I vår egen 

studie kommer vi inte att ha tillgång till de situationer i vilka vårt material uppkom vilket kan 

förstås som en svaghet. Analysen av Finlands och Sveriges socialförsäkringsinstitutioner 

resulterar i en beskrivning av deras historia, verksamhet idag och kommunikationsform och detta 

relateras i sin tur till institutionernas respektive tillhörighet i en specifik kultur (ibid. , s. 86). 

Lassus (ibid. s, 116, 121-122) undersöker alltså myndighetskommunikationen i dessa två länder 

och hur språkhandlingar utförs på olika sätt och på så sätt skapar olika betydelser. Efter denna 

mer kvantitativa undersökning av broschyrerna utförs en mer kvalitativ undersökning av texterna 

genom att se till vilka processer som återfinns och skapar betydelse i texterna (ibid., s. 123). 

Resultatdelen visar att institutionerna har utvecklat olika språkbruk genom historien och att detta 

kan relateras till att de befinner sig i olika kulturer (ibid., s. 121).  

Hallesberg (2011) och Lassus (2010) har båda systemisk funktionell grammatik som teoretisk 

bas för sina textanalyser och dessa två studier visar på hur denna teori kan operationaliseras. 

Texterna som utgör deras material ligger långt ifrån det som utgör vårt eget material i denna 

studie. Att vi ändå redogör för dessa studier beror på att vi har haft svårigheter att hitta forskning 

som specifikt har systemisk funktionell grammatik som teoretisk grund och med elevtexter som 

material för textanalysen.  



 

16 
 

Teoretiska utgångspunkter 

I det följande beskrivs först den teoretiska ramen för denna studie, den systemisk funktionella 

grammatiken som är en systemisk teori om språk och språkande i sociala kontexter. Vi beskriver 

även det genusteoretiska perspektivet som kommer att utgöra en stor del av vår teoretiska bas.  

 

Systemisk funktionell grammatik  

Först ska en åtskillnad i begreppen systemisk funktionell grammatik och systemisk funktionell 

lingvistik göras. Liksom Holmberg & Karlsson (2011, s. 7) använder vi benämningen systemisk-

funktionell grammatik då vi hänvisar till teorins bas, som också presenteras av Halliday & 

Matthiessen (2004). Systemisk-funktionell lingvistik betecknar det vidare forskningsfältet där 

bland annat appraisalteori, genreteori och multimodal analys ingår som teoretiska element 

(Holmberg & Karlsson, 2011, s. 7; Folkeryd, 2006, s. 43-58).  

      Den systemisk-funktionella grammatiken beskriver hur språkets hierarkier konstruerar 

mening (Halliday & Matthiessen, 2004, s. 21).  Inom denna teori ses struktur, mening och form 

som en helhet, istället för att se struktur som något skiljt från mening och form (Kamler, s. 156). 

Inom den svenska språkforskningen är det annars vanligt att skilja mellan språket som system 

och språk i bruk som exempelvis texter och samtal (Holmberg & Karlsson, 2011, s. 8-9). Detta 

medför att kontexten i vilken språket används inte förklaras som en variation utan snarare ses 

kontexten som det som skapar regelbundenhet. En åtskillnad som dock finns enligt Holmberg & 

Karlsson (Ibid.) är synen på språkets som potential och språket som instanser. Systemet utgörs av 

den underliggande potential som finns i språket men detta bör inte uppfattas som att systemet i 

sig existerar som ett självständigt fenomen eller att det går att dela in språket i språk som system 

och språk som texter (Halliday & Matthiessen, 2004, s. 26).  Språket som potential beskriver alla 

möjliga sätt att uttrycka mening med hjälp av lexikogrammatiken, språket som instanser är den 

nivå där dessa möjliga sätt har kommit till uttryck i texter. Mellan dessa två nivåer finns också en 

mellannivå, en subpotential, som begränsar antalet val och som utgör ett register. Språk ses alltså 

som potential för att uttrycka mening, register är den subpotential som begränsar antalet möjliga 

val och meningen uttrycks i instanser, i texter. (Holmberg & Karlsson, 2011, s. 8-9)  

      SFG är en holistisk språkmodell som organiserar semantik, lexikogrammatik, 

fonologi/ortografi och kontext i både olika skikt, stratum och i olika metafunktioner (Holmberg 

& Karlsson, 2011, s. 10; Halliday & Matthiessen, 2004, s. 25).  Kontexten blir till eller realiseras i 

betydelser eller mening (semantik) och dessa realiseras delvis i lexikogrammatiska mönster som i 

sin tur realiseras antingen fonologiskt eller otrografiskt (Holmberg & Karlsson, 2011, s. 10). På 

detta sätt visar Halliday & Matthiessen (2004, s. 26) hur dessa olika stratum är inbäddade i 

kontexten. Något som Holberg & Karlsson (2011, s. 11) beskriver som centralt för SFG är 

relationen mellan två av de skikt som nämnts ovan, nämligen semantiken och lexikogrammatiken. 

Traditionellt ses semantiken som innehåll och lexikogrammatiken dess uttryck. Inom SFG ses 

dock båda dessa språkliga skikt som innehållsskikt och med detta följer att betydelse anses skapas 
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både i lexikogrammatiska val och semantiska val (Ibid.). Betydelsen anses även uppstå i kontexten 

med tillhörande språkliga val och friktionen mellan det semantiska och det lexikogrammatiska 

skikten. Som Holmberg & Karlsson (Ibid.) förklarar detta är det inte självklart att ett visst 

lexikogrammatisk val i ett sammanhang alltid, alla gånger bidrar till att skapa samma betydelser i 

texten. Som vi förklarar nedan påverkar även de interpersonella och textuella metafunktionerna 

vilken betydelse som bildas i texten. Vi som språkande invidiver tillskrivs alltså en viss 

påverkanskraft då vi varje gång vi formulerar betydelse också kan sägas omforma den.  

Genom skikten kontext, semantik och lexikogrammatik går språkets tre metafunktioner: den 

ideationella, den textuella och den interpersonella. Den ideationella metafunktionen beskriver språkets 

funktion att forma föreställningar om världen, den interpersonella metafunktionen funktion är att 

bilda en relation mellan de inblandade och den textuella metafunktionen hanterar informationen 

med ett visst kommunikationssätt (Holmberg & Karlsson, 2011, s. 10-11). Dessa metafunktioner 

skär igenom både kontexten, semantiken och lexikogrammatiken och på så sätt kan både enskilda 

kontexter och enskilda yttranden ses ur dessa tre dimensioner (Ibid.). 

 

Texters ideationella grammatik 

När texters ideationella grammatik ska studeras är det då alltså utifrån grundtanken vi utifrån våra 

ideation- våra idéer eller föreställningar om världen är med och formar våra tidigare och 

kommande erfarenheter (Karlsson, 2011, s. 21). Halliday och Matthiessen talar om en 

paradigmatisk och syntagmisk aspekt i relation till hur vi upplever och tolkar våra erfarenheter.   

Detta förklaras av Holmberg & Karlsson (Ibid.) som att vi med hjälp av språket kan organisera 

vissa fenomen i olika sorters processer och detta utgör den paradigmatiska aspekten. Vi kan med 

denna aspekt se olika fenomen som processer som i sin tur innebär antingen inre upplevelse eller 

yttre förändring. Den syntagmiska aspekten har med kombinationer att göra – processerna 

kombinerar olika deltagare och andradeltagare. Den ideationella grammatiken består alltså av 

system som realiserar ideationella betydelser genom att sortera dem, den paradigmatiska aspekten 

och relatera dem till varandra, den syntagmiska aspekten (Karlsson, 2011, s. 21). Häri ingår också 

transitivitetssystemet som behandlar olika typer av processer, riktningsrelationer mellan deltagare 

i processerna och omständigheter kring processen.  

Även kontexten beskrivs som nämnts med de tre metafunktionerna: den ideationella 

metafunktionen (beskriver verksamheten som pågår) den interpersonella (vilken relation de 

inblandade har) och textuella metafunktionen (beskriver kommunikationssättet) (Ibid.). Detta 

förhållningssätt kan spåras ner på satsnivå i exempelvis en text, på så vis att varje enskilt språkligt 

yttrande har tre dimensioner som realiserar vår erfarenhet av världen, vår relation till den person 

vi kommunicerar med och dessutom organiserar informationen textuellt eller talspråkligt 

(Holmberg & Karlsson, 2011, s. 11). 

Geijerstam (2006, s. 17, 23) använder sig av den systemiskt funktionella lingvistiken för att 

urskilja analyskategorier och beskriva elevtexter i naturorienterade ämnen i skolår 5 och 8. Detta 
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teoretiska perspektiv, menar Geijerstam, delar många utgångspunkter med det sociokulturella 

perspektivet och dialogismen (Ibid. s, 22). Det sociokulturella perspektivet behandlar inte 

handlingar som situerade i en kontext utan snarare som konstituerande för kontexten (Ibid.). Med 

detta menas att en handling inte existerar fristående från kontexten, det är i själva verket 

människors handlingar som utgör olika praktiker. På liknande sätt beskrivs kontexten av Halliday 

& Matthiessen (2004, s. 24) som skriver: ”This means that the grammar has to interface with 

what goes on outside language: with the happenings and conditions of the world, and the social 

processes we engage in.” 

Det är tydligt att man inom denna teoribildning ser grammatik som en resurs för hur vi som 

människor skapar mening, hur vi förhåller oss till världen, för vårt tänkande och för att 

kommunicera. Att man inom systemisk funktionell lingvistik talar om språkliga val, inom 

registernivån, kan alltså förstås som i allra högsta grad socialt formerande. Språket har med detta 

synsätt den form det har eftersom det realiserar vissa sociala funktioner.  

 

Genusperspektiv  

Då studien behandlar agentivitet i relation till genus så bör viss uppmärksamhet fästas vid 

begreppet. Uppdelningen i kön som det naturliga eller biologiska könet och genus som det 

”kulturella könet” har starkt kritiserats (Connell, 2009, s. 23). Detta för att det förutsätter en 

relation mellan dessa två och för att denna terminologi befäster tanken om ett på förhand givet, 

naturligt eller biologiskt kön och ett i efterhand inlärt eller konstruerat genus. Genus kan istället 

förstås i relation till begreppet diskurs och att vi som människor ständigt skapar, återskapar eller 

omskapar våra föreställningar om genus och där tanken om kön som determinerande 

utgångspunkt för individen ingår (Butler, 2005, s. 46; Connell, 2009, s. 62-63). Om vi väljer denna 

syn på genus kan vi också prata om diskursiva praktiker som också påverkar och påverkas av 

barn. Davies (2003, s. 13, 26) menar att barn tidigt lär sig dessa diskursiva praktiker och rättar sig 

efter samhällets diskurser om vad som är lämpliga språkliga och sociala uttryck för män 

respektive kvinnor och att det exempelvis bara finns två, tydligt åtskiljda kön. Det är denna 

förståelse för genus som vi kommer att utgå ifrån så långt det är möjligt. Trots att vår ambition är 

att utifrån ett genusperspektiv undersöka agentivitet så finns det en risk för att vi verkar 

normerande eller tar oss friheter över andras genustillhörigheter som forskare. Vi vill därför 

klargöra att vi för att kunna förhålla oss till våra resultat och vår data har använt kategorier som 

flicka, kvinna och pojke, man men att vi inte i någon annan bemärkelse avser att ta oss 

tolkningsföreträde gällande någon av informanternas genustillhörighet. 

     Vi kommer även att använda oss av Yvonne Hirdmans teori om genussystemet som innefattar 

två grundläggande principer: isär hållandet av kvinnor och män, det maskulina och det feminina. 

Dessa sorter eller egenskaper får enligt genussystemet inte blandas och denna åtskillnad innebär 

också en dikotomi, att de beskrivs som varandras motsattser (Hirdman, 1990, s. 78). Den andra 
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principen innebär att det maskulina bildar norm och utgör det allmängiltiga som alla förväntas 

kunna relatera till och det maskulina värderas dessutom alltid högre än det feminina.  
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Centrala begrepp  

Vi kommer här att redogöra för centrala begrepp för vår teoretiska bas. Dessa är hämtade främst 

från Holmberg & Karlsson (2006, 2011). De följande begreppen utgör grunden till våra 

analysverktyg som utgörs av transitivitetsanalys och ergativitetsanalys och dessa beskrivs närmare 

under metodkapitlet.  

 

Transitivitetssystemet 

Vi gör en ideationell analys i den mån att de resultat som vi får från ergativitetsanalysen kopplas 

till begreppet genus som kan förstås som ett ideologiskt begrepp.   I den ideationella analysen är 

satsen den grundläggande enheten genom vilken betydelsen realiseras (Olofsson m.fl., 2006, s. 

131) Mer specifikt är det i satsens processer, eller olika typer av processer som betydelse realiseras 

eller blir till.  Det system i den ideationella grammatiken som ofta används för att synliggöra dessa 

processer och som kommer att används i denna studie är transitivitetssystemet. 

Transitivitetssystemet fokuserar de olika typerna av processer, kopplingar till deltagare och 

omständigheter i satsen (Holmberg & Karlsson, 2011, s. 22). I de mest utvecklade versionerna av 

SFG räknar man med sex huvudtyper av processer, vi har dock i likhet med Holmberg & 

Karlsson (2011;2006) valt att fokusera på vissa processtyper. Dessa processtyper är de materiella, 

mentala, verbala och relationella processerna. Oftast realiseras processen i en sats genom ett verb, 

detta ska dock inte förstås som att processer är verb (Holberg & Karlsson, 2011, s. 24). En 

processtypsanalys blir därmed inte en kategorisering av verb utan en kategorisering av de 

processbetydelser som kommer till uttryck i en text (Ibid.), varför analysen bör vara textuellt 

förankrad men inte slaviskt bunden till exempelvis enstaka lexikala val.  

 

Materiella processer 

Materiella processer beskriver skeenden som kan karaktäriseras som dynamiska, yttre 

förändringar, ofta med en tydlig riktning och konkret aktör (Holmberg & Karlsson, s. 2011, s. 

24). De kan alltså sägas benämna handlingar och händelser som leder till yttre, påtagliga 

förändringar (Axelsson mfl s. 131). Eftersom materiella processer påverkar den yttre världen kan 

man kategorisera dessa som något som kräver energi (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 80). Något 

som kan sägas gälla för samtliga processer angående deltagarroller är att den deltagare som 

processen utgår ifrån kan kallas förstadeltagare och den eller de deltagare som påverkas, når fram till 

eller som binds ihop med förstadeltagaren kan kallas för andradeltagare (Ibid. s. 76) Det är dock 

viktigt att inse att när man inom SFG talar om första- och andradeltagare ska deltagare inte 

förstås i en vardaglig betydelse – som en person som deltar. Det är ofta en eller flera personer 

som verkar som förstadeltagare i en materiell process men det kan även vara icke-mänskligt som 

exempelvis objekt eller fenomen (Holmberg & Karlsson, 2011, s. 58).  

      Den materiella processens förstadeltagare kallas aktör och eventuella andradeltagare benämns 

i den materiella processen som mål, utsträckning eller mottagare. Målet är den vanligaste 
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andradeltagaren i materiella processer och målet är det som processen när fram till, som den 

berör eller påverkar (Ibid., s. 80) Andradeltagare som benämns som utsträckning kan så att säga 

sträcka ut eller komplettera processen genom att ge ytterligare beskriva betydelsen. Det är vanligt 

att orden då står i oböjd form. (Ibid. 83) Den tredje sortens andradeltagare som kan förekomma i 

materiella processer är mottagaren och denna deltagare kan man beskriva som den som drar nytta 

av processen (Ibid. 83-84). Det är vanligt att mottagare uttrycks antingen av nominalgrupper eller 

av prepositionsfraser (Ibid.). En materiell process kan tydliggöras på följande sätt (tabell 1): 

 

Tabell 1: Den materiella processen och dess deltagare enligt tabell från Holmberg & Karlsson (2006, s. 80). 

 

FÖRSTADELTAGARE MATERIELL PROCESS ANDRADELTAGARE 

Aktör  Mål 

  Utsträckning 

  Mottagare 

 

Mentala processer 

Till skillnad från de materiella processerna som sker på ett yttre plan är de mentala processerna 

förlagda till ett inre plan då de beskriver sådant som vi förnimmer (Holmberg & Karlsson, 2006, 

s. 85). Den mentala processens förstadeltagare beskrivs som upplevare och andradeltagare i satsen 

beskrivs som fenomen (Ibid.). Det finns ytterligare indelning inom de mentala processerna – emotiva 

processer: älska, hata, kognitiva processer: tänka, tro och perceptiva processer: se, höra (Olofsson m.fl., 

2006, s. 131). Denna indelning görs inte här utan vi förhåller oss till de mentala processerna som 

en enhetlig grupp utan att göra skillnad på vilka underkategorier som finns inom denna process. 

De mentala processerna har att göra med tankar, sinnesintryck, beslutande och planering, vilja 

och önskan eller känslor (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 87). En mental process kan tydliggöras 

på följande sätt (tabell 2): 

 

Tabell 2: Den mentala processen och dess deltagare enligt tabell från Holmberg & Karlsson (2006, s. 85). 

 

FÖRSTADELTAGARE MENTAL PROCESS ANDRADELTAGARE 

Upplevare  Fenomen 

   

   

 

Relationella processer  

I likhet med de mentala processerna innebär inte heller de relationella processerna någon yttre, 

synbar förändring. De relationella processerna uttrycker tillstånd och kan vara av tre olika slag:  
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Attributiva: beskriver eller tilldelar någon egenskaper, beskriva tillhörighet eller omständighet. 

Förstadeltagare benämns inom denna process som bärare och eventuell andradeltagare utgör 

attribut. Identifierande: beskriver eller urskiljer någon eller något utifrån dess identitet eller roll.  

 I en identifierande relationell process benämns förstadeltagare som utpekad, andradeltagare 

beskrivs som värde.  Existentiella: beskriver att någonting eller någon existerar, finns till. 

Förstadeltagare blir då den existerande. (Olofsson m.fl., 2006, s. 131; Holmberg & Karlsson, 2006, 

s. 89-94). Vad som utgör attributiv relationell process och vad som utgör identifierande relationell 

process kan ibland vara svårt att avgöra. De attributiva relationella processerna består av en bärare 

och ett attribut som kan sägas vara ett kännetecken bland många (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 

90). Den identifierande relationella processen består av en utpekad och ett värde där värdet kan 

förstås som den utpekades identitet (Ibid.). Man kan även skilja dem åt genom att deltagarna i 

den identifierande relationella processen kan byta plats utan att betydelsen förändras, något som 

inte är möjligt i de attributiva relationella processerna. Den relationella processen kan tydliggöras 

på följande sätt (Tabell 3):  

 

Tabell 3. Den relationella processen och dess deltagare enligt tabell från Holmberg & Karlsson (2006, s. 89). 

  

FÖRSTADELTAGARE RELATIONELL PROCESS: ANDRADELTAGARE 

Bärare ATTRIBUTIV Attribut 

Utpekad IDENTIFIERANDE Värde 

Den existerande EXISTENTIELL  

 

Verbala processer 

De verbala processerna avser som yttre formulerade språkliga händelser eller språkliga händelser 

på mer symboliskt plan. De handlar om att något sägs av en person eller att något framförs eller 

sägs på ett symboliskt plan av till exempel en skylt (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 94). 

Förstadeltagare i en verbal process kallas för talare och andradeltagare utgörs av antingen lyssnare, 

utsaga eller talmål. För att skilja mellan lyssnare och talmål kan vi tänka oss att lyssnare är den som 

tar emot det som yttrats via den verbala processen medan talmål snarare är den verbala 

processens mål, alltså mål för själva yttrandet (Ibid., s. 95). Utsaga är snarare det som har sagts.  

De verbala processerna ligger nära de materiella då dessa är en del av den yttre världen. Den 

verbala processen kan tydliggöras på följande sätt (Tabell 4): 
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Tabell 4. Den verbala processen och dess deltagare enligt tabell från Holmberg & Karlsson (2006, s. 94) 

 

Omständigheter 

Processer och deltagare kan beskrivas som satsen ideationella centrum och utanför detta centrum 

finns omständighetsadverbialen (Ibid., 2006, s. 102-103). Dessa kännetecknas av att de ger någon 

slags kringinformation och anger hur något sker, var och när något sker. Det som kan beskrivas 

som omständigheter har samma betydelse och lexikogrammatiska funktion oavsett vilken 

processen är, då omständigheterna är lösare kopplade till processen och deltagarna (Ibid.). Vi har 

även tagit med omständighetsadverbial som kan beskriva orsak, villkor, sällskap, roll, sak och 

synvinkel (Ibid. 2006, s. 107).  

 

 

FÖRSTADELTAGARE VERBAL PROCESS ANDRADELTAGARE 

Talare  Lyssnare 

  Utsaga 

  Talmål 
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 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet för denna studie är att utöka kunskapen om hur pojkar och flickor i sina 

egna texter använder olika språkhandlingar, olika typer av processer och därmed konstruerar olika 

förutsättningar för agentivitet. Denna uppsats kommer att analysera elevtexter i relation till 

agentivitet, ett begrepp som i textanalysen handlar om vem eller vad som påverkar en annan 

deltagare. För att besvara vilka språkhandlingar som används och hur agentivitet skrivs fram i 

elevernas egna texter har följande frågeställningar konstruerats: 

 

1. Vilka processtyper förekommer och hur är dessa fördelade bland flickor respektive pojkar?  

2. Hur skapas agentivitet i relation till genus i de ergativa satserna? 

3. Hur samspelar agentivitet och genusidentitet i de ergativa satserna med skribenternas kön?  

 

Den första frågeställningen relaterar till de olika processtyper som vi urskiljer inom vår teoretiska 

bakgrund och kommer att besvaras med en transitivitetsanalys. Denna frågeställning kopplas till 

vår kvantitativa undersökning av texterna. De två sista frågeställningarna relaterar resultaten från 

ergativitetsanalysen till begreppet genus. Dessa två frågeställningar kopplas till vår kvalitativa 

undersökning av elevtexterna.  
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Metod 

Urval 

Vi har valt att genomföra en kvantitativ och kvalitativ textanalys av elevtexter i en årskurs 2:a.  Vi 

har från Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier fått tillgång till 18 elevtexter 

som samlats in inom ett forskningsprojekt. Texterna som vi har analyserat är skrivna i en årskurs 

2:a i en skola i Mellansverige, där den socioekonomiska nivån kan utmärkas som medelnivå, där 

10 flickor och 8 pojkar vid ett enskilt tillfälle ombads att skriva en berättelse med inspiration från 

en bild som läraren hade valt (Bilaga 1). Eleverna fick därtill vissa anvisningar eller 

stödkommentarer som de skulle tänka på vid berättelseskrivandet (Bilaga 2). Dessa 

stödkommentarer fanns på tavlan och kan sägas fokusera på den formmässiga aspekten av 

skrivandet som att till exempel börja meningar med stor bokstav och avsluta med punkt, att ha 

mellanrum mellan orden och att ha stor bokstav på alla namn. Att denna studie enbart innefattar 

18 elevtexter är en nackdel och försvårar möjligheten till att generalisera resultatet. Vi valde att 

enbart titta på dessa texter då analysmetoden var obekant för oss och som det även visade sig 

tidskrävande.  

 Efter att eleverna skrivit sin berättelse så ritade de även bilder. Texten skrevs som ortografisk 

text först och texten är alltså det första mediet som får uttrycka berättelsen, bild det andra mediet. 

Vi har därför fokuserat på texten i vår analys och sett bilderna som ett komplement till 

berättelsen. I de fall där vi har svårt att urskilja eller avgöra en karaktärs genus har vi tittat på 

bilderna men dessa har i inget av fallen hjälpt till för att på något sätt avgöra detta.  

Eleverna fick själva välja vad och hur mycket inspiration de kunde ta från bilden (Bilaga 1) och 

skrev sedan individuella berättelser på datorn. Då vi varken deltog eller observerade tillfället eller 

den tidigare undervisningen kan vi heller inte beskriva elevernas tidigare utveckling, förkunskaper 

eller lärarens undervisningsmetoder eller innehåll. Här kan man med Esaiasson m.fl. (2012, s. 

222) påpeka att just avståndet mellan text och uttolkare är en viktig aspekt för vilken uttolkning 

som görs. Det är med detta avstånd och våra forskningsfrågor i åtanke som vi genomför en 

systematiserande undersökning med syfte att logiskt ordna innehållet i texterna (Esaiasson m.fl., 

2012, s. 211). Forskningsuppgiften kan då beskrivas som att med hjälp av formler och regler 

ordna tankeinnehållet i överskådliga kategorier (ibid.). 

 

Databearbetning och analysmetod 

Inom ideationell grammatik finns olika system för att kategorisera och analysera en text och i 

denna studie genomför vi först en transitivitetsanalys och sedan en ergativitetsanalys. 

Transitivitetsanalysen fokuserar på att kartlägga olika typer av processer och riktningsrelationer 

mellan deltagare i satserna medan ergativitetsanalysen mer specifikt handlar om 

påverkansrelationer, effekter och yttre påverkan (Holmberg & Karlsson, 2011, s. 21-22, 28). 

Systemen ligger dock nära varandra då båda system för analys handlar om hur satser konstruerar 

mening i någon form med utgångspunkt i processerna. Ett centralt antagande inom SFG är även 
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att betydelse konstrueras genom semantiska och lexikogrammatiska val (ibid. s., 11). Med detta 

följer att båda dessa skikt ses som innehållsskikt och ingen åtskillnad mellan innehåll och uttryck 

görs. Det kan även uppstå spänning mellan det lexikogrammatiska och det semantiska skiktet 

(ibid.). Ord kan exempelvis ha samma form men uttrycka olika betydelser. Det är glidningen 

mellan det lexikogrammatiska och det semantiska som ställer särskilda krav på analysprocessen. 

För att kunna hantera denna glidning menar Holmberg & Karlsson (2011, s. 12-13) att man i 

analysen ska anta olika perspektiv för att få en helhetsbild av ett ord, en sats eller en texts 

betydelse. Dessa perspektiv beskrivs som: ovanifrån - utifrån betydelsen, underifrån - utifrån formen 

och från sidan - utifrån hur lexiogrammatiken i den aktuella satsen konstruerar betydelse, 

exempelvis genom en viss typ av deltagare (ibid., s. 24-25). Det innebär att se till flera olika 

aspekter av en text eller semantisk enhet och därefter dra slutsatser om exempelvis vilken 

processtyp som uttrycks i satsen. Processer är alltså både betydelse och lexikogrammatiska 

funktioner, vilket kommer sig av att processerna befinner sig i gränssnitten mellan det 

lexikogrammatiska och semantiska skiktet (Ibid., s. 24). Det är också processer som är det 

centrala i textens konstruktion av världen då valet av process också medför en viss riktning, 

vinkel eller ett perspektiv (ibid. s, 26).  

     Det första steget i denna studies transitivitetsanalys innebar att materialet, det vill säga de 18 

elevtexterna skrevs av på dator med exakt återgivning av interpunktion, felstavning och andra 

aspekter av texten. Detta gjordes för att lättare kunna kommentera elevtexterna och för att lättare 

kunna göra ändringar i analyskategorier. Det andra steget i vår analysprocess innebar att vi läste in 

på de aktuella analysverktygen, främst genom att studera Holmberg & Karlssons böcker 

Grammatik med betydelse – en introduktion till funktionell grammatik (2006) och Funktionell textanalys 

(2011). Sedan följde en noggrann läsning av texterna tillsammans och analyskategorierna 

diskuterades i relation till satsen eller ordet i fråga.  

      Vid en ergativitetsanalys studerar man den ledande och aktiva deltagaren som ansvarar för en 

händelse/fenomen till skillnad från deltagaren som blir utsatt för något (Holmberg & Karlsson, 

2011, s. 28). Då en transitivitetsanalys fokuserar på olika perspektiv eller olika sorters relationer 

fokuserar en ergativitetsanalys mer på den yttre påverkan vid en händelse. Deltagarna i en ergativ 

sats har en varelse/sak som påverkar en annan varelse/sak. Den påverkande aktören benämns 

som agent och den påverkade benämns som medium (Ibid., s. 28-29). "Bollen rullar" är ett exempel 

på en icke ergativ sats då det saknas en agent, en påverkande faktor. ”Anna rullar bollen" visar på 

en ergativ sats där den som påverkar är Lisa, agenten, och den påverkade, mediumet, blir bollen. 

Vi har även i vår analys tagit hänsyn till om mediet har ett utskrivet genus.  

      Det första steget i databearbetningen utgörs i denna studie av en överföring av de 

datorskrivna texterna. I denna överföring har vi skrivit av texterna så noggrant som möjligt med 

interpunktion, radbyte och stavfel så exakt återgivet som möjligt. I den mån texterna redovisas i 

resultat är dock mellanslag mellan orden fler än de är i originaltexterna, detta för att underlätta 

läsning av analyskategorierna. Därefter har vi tillsammans, text för text analyserat 
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transitivitetsfunktionen i texterna. Att vid analysen ha texterna i digital form har underlättat det 

praktiska analysarbetet då färgmarkeringar och övriga indelningar enkelt har kunnat korrigeras 

och förändras. Efter den första analysen återvände vi till texterna och läste igenom de 

kategoriseringar som vi gjort. I detta skede gjordes några ändringar i relation till de beslut vi tagit 

om exempelvis återgivning av dialog och att se till de semantiska enheter som uttrycks snarare än 

de meningar som återfinns i texten. Därefter följde en analys av de materiella, verbala och 

mentala processernas ergativitet. De satser som utgör ergativa satser har sedan analyserats 

närmare i relation till agent och medium (Holmberg & Karlsson, 2011, s. 28-29).  

      Svenskan innehåller ett antal hjälpverb som uttrycker modalitet och tempus, exempelvis ska, 

har och kan. Vi har dock avgränsat oss till att inte analysera dessa hjälpverb som bärande 

processbetydelse utan vi väljer att stanna vid verbfrasens huvudverb som också utgör den 

starkaste realiseringen av processbetydelsen (Holmberg & Karlsson, 2011, s. 24). Vi har även valt 

att se interpunktion som något underordnat i vår transitivitetsanalys och vi har istället valt att i 

första hand utgå ifrån semantiska enheter i texten. Vi analyserar med andra ord inte meningar i 

den traditionella bemärkelsen från början till en punkt. Då berättelserna läses i sin helhet är det 

ofta möjligt att urskilja dessa semantiska enheter. . I många fall sammanfaller de semantiska 

enheterna med meningar i en traditionell bemärkelse, men där interpunktionen är otydlig eller 

saknas har vi försökt att identifiera sammanhängande betydelseenheter. 

En avvägning handlar om återgivning av dialog. En verbal processbetydelse uttrycks ofta, som 

vi även nämnt under teoretiska utgångspunkter, av verb som exempelvis säga, förklara, skrika. Det 

finns dock verbala processbetydelser som är mer kontextberoende och som även gränsar till ett 

inre eller symboliskt tal som exempelvis verbet resonera (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 97-98). I 

dessa gränsfall kan kontexten som beskrivs i texten och det sätt på vilket texten är konstruerad 

hjälpa till att avgöra om det handlar om en verbal process eller inte (Ibid., s. 98-99). Då 

informanterna i vår studie återger dialog har vi därför valt att se till kontexten som uttrycks i 

texten samt det sätt på vilken satsen är framskriven som semantisk enhet, för att avgöra huruvida 

det rör sig om en verbal process eller inte.  

Behovet av tolkningsarbete av en text är enligt Esaiasson m.fl. (2012, s. 221-222) beroende av 

fyra faktorer som beskrivs som: frågans karaktär, tankens klarhet, valet av tolkningsperspektiv 

samt avståndet mellan forskaren och texten i fråga. Den första faktorn som spelar in i 

tolkningsarbetet rör frågans karaktär, huruvida vi är ute efter textens manifesta eller latenta 

budskap. Det latenta budskapet kan beskrivas som det budskap som inte direkt kan avläsas utan 

som ligger mer dolt och som följaktligen kräver mer tolkningsarbetet (Ibid.). Vi hävdar att våra 

frågeställningar innebär frågor som är inriktade mer på textens manifesta budskap men att 

texterna vid vissa tillfällen varit av sådan karaktär att vi även har fokuserat på textens, satsens eller 

ordens mer latenta budskap.  

Tankens klarhet rör skribenten och det faktum att skribenten inte alltid vill eller kan uttrycka 

sig klart och entydigt (Ibid.). Detta har i vår analysprocess inneburit mer tolkningsarbete, särskilt i 
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relation till processbetydelserna där vi exempelvis har tolkat en mening som ”de skulle ha 

hopptävling” i betydelsen av att de skulle anordna, ordna en hopptävling, något som utgör en 

materiell process. Skulle vi inte ta tankens klarhet i beaktande skulle vi enbart se till verbet ha, 

vilket antyder att det är frågan om en relationell process och följaktligen skulle vår analys bli 

felaktig.  

Val av tolkningsperspektiv handlar om vad texten betyder för forskaren och vad texten kan 

tänkas betyda för skribenten, det kan också handla om vad texten betyder för mottagare av texten 

(Ibid.). Vi antar perspektivet av forskarens egen tolkning av texterna för det konkreta 

analysarbetet. Den fjärde och sista frågan som rör avståndet mellan forskaren och texten i fråga 

behandlar både det tidsmässiga, sociala och kulturella avståndet mellan dessa två (Ibid.). En text 

kan sägas vara lättare att tolka om avståndet är litet och svår att tolka, om det rör sig om en text 

från en helt annan tidsepok, skriven under helt andra sociala och kulturella sammanhang (Ibid.). 

Även om avståndet mellan text och forskare i denna studie är litet, så menar vi att avståndet till 

det sociala och kulturella sammanhanget är relativt stort då vi inte har tillgång till den specifika 

sociokulturella miljö som klassrummet från vilket texterna samlades in.  

 

Reliabilitet och validitet  

I likhet med Esaiasson m.fl. (2012, s. 57) utgår vi ifrån att begreppet validitet kan förklaras med 

ytterligare två begrepp; begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Med begreppsvaliditet åsyftas om 

de teoretiska definitionerna överensstämmer med de operationella indikatorerna och att 

systematiska fel inte förekommer. De operationella indikatorerna kan förklaras som de 

mätredskap med vilket man tänker mäta ett fenomen som samtidigt kan vara en teoretisk 

definition (Ibid. 54-55). Metod, frågeställningar och teoretiska begrepp är alla exempel på 

aspekter som möjliggör undersökningen och vi har strävat efter att vara medvetna om vilka 

teoretiska aspekter vår metod för med sig, samt att arbeta med att precisera frågeställningarna och 

de teoretiska begreppen.  För vår egen studie kan vi hävda att vi uppnått god begreppsvaliditet då 

de teoretiska definitionerna av bland annat olika processtyper stämmer väl överens med de 

mätverktyg som vi använder i vår undersökning. Det raster som utgör vårt eget mätverktyg kan 

sägas vila till stor del på vår tolkning och förståelse av SFG så som den beskrivs av Holmberg & 

Karlsson (2006; 2011). Vi kan hävda att vi kan besvara och mäta det som våra forskningsfrågor 

handlar om med hjälp av dessa teoretiska ramar.  

      God begreppsvaliditet kan tillsammans med hög reliabilitet, ge god resultatvaliditet (Ibid. s., 

57). För att uppnå hög reliabilitet krävs en avsaknad på systematiska och osystematiska fel genom 

hela studien. För vår egen studie kan reliabiliteten sägas vara något lägre då vi vid flera tillfällen i 

vår analys av texterna har haft svårt att avgöra vilken tolkning som är korrekt. Betydelsen som vi i 

vår analys har arbetar med att uttolka kommer till uttryck i form samtidigt som de inte är sin form 

menar Holmberg & Karlsson (2011, s. 24-25). Vi har i dessa fall tillämpat principen att låta 

betydelse väga tyngst. Vi har dock alltid strävat efter att vara systematiska och noggranna genom 
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hela studien. Det föreligger dock skäl att se till den mänskliga faktor då vi vid beräkning av 

processer, agenter och medium har räknat och bearbetat dessa manuellt. Vid en större studie med 

ett mer omfattande material kan vi tänka oss att användningen av ett verktyg som exempelvis 

UAM Corpus Tools hade underlättat databearbetningen och eventuellt även höjt reliabiliteten, då 

risken för slarvfel eller felräkningar kan bedömas vara högre vid manuell räkning.  

 

Etiska överväganden 

Vårt syfte med analysen av texterna är inte att värdera texterna som bra texter eller mindre bra 

texter utan att försöka se vilka ideologiska strukturer som kan urskiljas på mikronivå i elevers 

texter. Enlig de forskningsetiska principer som gäller inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning finns fyra övergripande principer som man bör följa för att skydda informanterna. 

Informationskravet innebär att de inblandade ska informeras om studiens syfte och upplägg, 

samtyckeskravet innebär att varje individ måste godkänna sin medverkan, konfidentialitetskravet 

syftar till att skydda de medverkande i studien och tydliggöra att medverkandet sker på individens 

egna villkor. Nyttjandekravet innebär att information som samlats in enbart får användas till 

forskning som individerna har godkänt (Vetenskapsrådet, 2014).  Eftersom vi har fått tillgång till 

datamaterialet via Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier har vi fullt 

förtroende för att datamaterialet har samlats in i enlighet med de forskningsetiska principerna och 

vi vet att godkännande från vårdnadshavare har samlats in.  

Vi har valt att enbart studera texterna, dess uppbyggnad och innehåll vilket gör att vi inte behöver 

mer information om eleverna än deras ålder. Elevernas kön var av betydelse att känna till för att 

kunna svara på våra forskningsfrågor gällande genus. Enbart ålder och kön räcker inte för att 

spåra dessa elever. Vi nämner inte vilken skola de går/gick på, vilket även är information som vi 

själva valt att inte få reda på. 
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Resultat och analys 

Vi kommer här att presentera resultatet från vår transitivitetsanalys och ergativitetsanalys. Vi 

kommer också att analysera resultaten i förhållande till våra frågeställningar. Det resultat som 

presenteras först besvarar även vår första frågeställning; vilka processtyper förekommer och hur 

är dessa fördelade bland flickor respektive pojkar?  

      Transitivitetsanalysen av de 18 elevtexterna tillsammans visar att de materiella och relationella 

processtyperna förekommer i högre utsträckning än de verbala och mentala. Den materiella 

processtypen förekommer 128 gånger, den relationella processen förekommer 110 gånger. Den 

mentala processen förekommer vid 18 tillfällen och den verbala processen förekommer 10 

gånger. Resultaten från transitivitetsanalysen av samtliga elevtexters processer kan illustreras på 

följande sätt (Tabell 5): 

 

     Tabell 5: De olika processtyperna i samtliga elevtexter. 

 

 

 

En jämförelse av de olika processtyperna i flickors och pojkars texter visar att flickorna har 

betydligt fler processer, minst dubbelt så många processer inom varje kategori. Skillnaden mellan 

förekomsten av processtyperna kan illustreras på följande sätt (Tabell 6): 
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Tabell 6: De olika processtyperna uppdelat i skribenterna flickor och skribenterna pojkar. 

 

 

 

Den relationella processtypen som utgör 110 antal processer sammanlagt, delas i enlighet med 

Holmberg & Karlsson (2006) in i tre olika relationella processer. Av de relationella 

processtyperna förekommer den attributiva relationella processen i 38 fall, den existentiella i 37 

fall och den identifierande i 35 fall. Det är således inte någon markant skillnad mellan de olika 

relationella processtyperna.  

 

Analys av processtyperna  

Vi ser våra resultat inte som en kategorisering av olika verb eller ens olika processer utan en 

analys av vilka meningsbärande processbetydelser som kommer till uttryck i elvernas texter 

(Holmberg & Karlsson, 2011, s. 24). Resultatet av vår transitivitetsanalys sammanfaller med att 

den vanligaste processtypen är de materiella processerna (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 84). En 

tolkning som vi kan göra av resultaten är att eleverna i sina berättelser i högre grad skriver om 

vad som händer och förhållanden av olika slag men i mindre grad skriver om vad som sägs och 

vad som upplevs. En didaktisk konsekvens av dessa resultat skulle kunna vara att eleverna i fråga 

har svårare att uttrycka sig på ett abstrakt plan, exempelvis att uttrycka och skriva om känslor och 

upplevelser. Den låga förekomsten av verbala processer kan också tolkas som att eleverna inte vet 

hur de ska uttrycka en dialog eller utsaga. Centralt innehåll för årskurs 1-3, beskriver inte 

uttryckligen återgivning av dialog som ett innehåll för svenskundervisningen. Däremot beskrivs 

att innehållet angående berättande texter och sakprosatexter bör vara: ”Berättande texters 

budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, 

händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.”(Lgr11, s. 223). Eftersom 

återgivning av dialog i text inte kan sägas vara något centralt kunskapskrav i årskurs 3 så kan den 

låga andelen verbala processen förklaras med att det inte är ett prioriterat område i läroplanen. 
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Som vi ska se i följande gränsfall har dialogåtergivning i elevtexterna inneburit att vi stannat upp 

och reflekterat särskilt över hur vi ska förhålla oss till vissa texter eller vissa delar av texterna.  

 

Gränsfallen  

I transitivitetsanalysen av texterna kan vi i de allra flesta fall relativt obehindrat kategorisera vilka 

olika processtyper som realiseras i texterna. I det följande presenteras korta utdrag av texter som i 

vår analys har utgjort gränsfall, där tolkningen inte varit självklar och som har inneburit att vi 

antagit flera olika tolkningsperspektiv. Detta innebär att vi ser satsen eller orden både utifrån 

form, betydelse och från sidan genom att se på hur lexikogrammatiken konstruerar betydelse 

exempelvis genom en viss deltagare (Holmberg & Karlsson, 2011, s. 24). Vi vill även redogöra för 

dessa gränsfall då vi med Holmberg & Karlsson (2011, s. 25) anser att dessa inte enbart utgör 

”analysproblem” utan även illustrerar hur språket fungerar i verkligheten.  

 

Interpunktion  

I följande exempel (1) har vi valt att se till de semantiska eller betydelsebärande enheterna i texten 

och inte till en vad som utgör mening i traditionell mening. Se bilaga 3 för förklaring av 

analysförkortningar.  

 

Textexempel 1. 

”det     va     solit och    det va    non    som jik ute. Med 
 Bärare  Att.rel.  Attribut/sättsoms.          Att.rel bärare &aktör          Mat.    mål  sätts- 

hunden de va max dom     såg et. Slåt som flög då 
omständighet    Ex.Rel. Exis.  Upplevare    Ment.    Fenomen & aktör Mat.  tidsom. 

kom en trolkar ur slotet.”  
Mat.             Aktör                   Mål    

 

”Med hunden” står visserligen i början av en ny mening men vi har valt att tolka detta som 

sammanhörande med föregående sats, alltså att det var någon som gick ute med hunden. Vi har också 

tolkat ”Dom såg et. Slåt som flög” som en semantisk enhet och därför som att de såg ett slott som 

flög.   

 

Dialogåtergivning  

I de texter vi ansåg innehöll dialoger, utsagor och talare har vi valt att tolka enheterna som 

verbala processer. Trots att flera saknade talstreck och/eller ett avslutande säger, sa X. I följande 

exempel (2) har vi urskilt flertal utsagor som hör till en verbal process även om den inte står 

utskriven. 

 

Textexempel 2. 
 

”Mamma Zlata är borta. Mamma blev så  
                   Utsaga 
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orolig. Kom nu Tindra så letar vi upp                  

                                   Utsaga 

honom. Kom nu okej. Vi leta över allt men       
Utsaga           Utsaga                  Aktör  Mat       platsom.                              

vi kan inte hitta honom.”  

Aktör                      Mat.    mål           
 

De kursiverade verbfraserna är tolkade som icke utskrivna markörer för återgivna talade 

yttranden: - Mamma Zlata(n) är borta, säger Tindra. Mamma blev så orolig. - Kom nu Tindra, så 

letar vi upp honom, kom nu, sa mamma. -Okej, svarade Tindra. 

     I följande exempel (3)beskrivs en farlig örn som äter upp människor och detta exempel är ett 

exempel på svårighet att tolka betydelsen i texten och att så att säga läsa mellan raderna.  

 

Textexempel 3. 

Det var en gång en örn som var farlig och hade 
        Ex.rel    tidsoms.  Existerande&Bärare  Att.rel  Attribut        Att.rel 

stor näbb. den åt upp meniskorna. Meniskorna  
Attribut           Agent   Mat.            Medium                           Utpekad 

hade en kniv, så dog örnen. Sen kom dom ut 
Id.Rel          Värde       Orsaksom.                 Tidsom.  Mat.    Aktör Platsom. 

efter örnen hade dött. 
Tidsom. 

 

"Människorna hade kniv. Så dog örnen. Sen kom dom ut efter örnen hade dött". I texten står 

aldrig att människorna dödade örnen med kniven dock gör vi denna tolkning då vi läser mellan 

raderna för att se betydelsen. Som en följd av detta behandlar vi de två senare meningarna som 

orsaksomständighet. Orsaken till att människorna kom ut var att örnen dog. Orsaken till att 

örnen dog var att människorna hade kniv. Omständigheter kan kategoriseras på flertal sätt och 

svarar ofta på frågorna När, Hur och Varför? (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 105). 

Orsaksomständighet besvarar även frågan varför vilket så även görs i exemplet.  

 

Olika tolkningar 

Det har även funnits processer uttryckta i verb som illustrerar att ett verb kan ge uttryck för olika 

processbetydelser. Vikten av att ta hänsyn till deltagare och omständigheter blir i dessa fall ännu 

tydligare (Ibid.). I exemplet nedanför har vi tolkat ”gick” som en existentiell relationell process 

som beskriver att några personer (Sara, Zoe, Cloe, Alma, Benny, Will och Molly) är medlemmar 

av en ridskola. Detta exempel illustrerar den friktion som ibland uppkommer mellan det 

lexikogrammatiska skiktet och det semantiska skiktet, där ett ord kan ha flera olika betydelser 

trots att de stavas och uttalas likadant, det vill säga homonymer (Holmberg & Karlsson, 2011, s. 

11-12).  
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Textexempel 4. 

Det var en gång en 
          Ex.Rel. 

Ridskola           som hette Horseland. 
Exis & Bärare             Id.rel.  Värde 

Dom som gick där hette                      

 Exis.               Ex.rel.           Id.rel. 

Sara Zoe Cloe Alma Benny 
                        Värde  

Och Will och Molly. 
                  Värde 

 

Följande textexempel är taget från samma text som textexempel 4 och texten är skriven av en 

flicka. Textexempel 4 och 5 kan alltså läsas både separat och tillsammans för att läsaren ska få en 

uppfattning om vad texten handlar om.  

 

Textexempel 5. 

Där fanns en hund och en katt och en 
            Ex. rel.   Den existerande      Den existerande 

gris. 
Den existerande 

Will     var    ledare i Horseland. 
Utpekad  Id.rel    värdet       platsomständighet 

 

 

En dag skulle dom ha en hopptävling.   

Platsomständighet       Agent    Mat.                 medium               

Alla hade ridit men inte Zoe. 
Aktör           Mat.                utsträckning        

Då var det Zoe tur. 
  Att.rel         bärare 
Hon hade klarat                

Agent                  Mat. 

Alla hinder och hon vann.  
        Medium                    Aktör   Mat. 

Hon var jätte glad 
 Bärare  Att.rel.   Attribut 

och dom gjorde en gruppkram.  

    Agent      Mat.                medium 

 
I denna text återfinns en sats som beskriver Will som ledaren av ridskolan. Will skrivs fram som 

ledare trots att texten fortsättningsvis inte handlar om honom utan om Zoe och de andra som 

rider. Flera av texterna skrivna av flickor handlar om denna ridskola, Horseland och karaktärerna 

och deras inbördes relation återspeglas med stor sannolikhet från tv-serien Horseland. Att Will är 
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ledaren på ridskolan är troligtvis ingenting som skribenten har kommit på själv utan en del av tv-

seriens innehåll. Detta skulle även vara en intressant ingång till vidare forskning, att på ett mer 

integrerat sätt ta hänsyn till barns konsumtion av tv-program, data-spel, film, leksaker för att se 

hur dessa medier påverkar barns genusuppfattningar. Skribenten har valt att uttrycka Wills 

existens och roll som ledare, trots att hon inte är tvungen och trots att han inte förekommer i 

berättelsen i övrigt. Satsen ”Will var ledare i Horseland” vill vi även ta upp som en sats som kan 

sägas ha hög agentiv status. Som vi ska se handlar ergativitet om att någon är agent och påverkar 

ett medium. Vid en större och mer omfattande analys av ergativa satser i elevtexter skulle man 

kunna tänka sig att ergativa satser lades in i någon form av skala i likhet med Almér (2011, s. 97) 

så att satserna fick ett värde. På detta sätt skulle en mening som ”Will var ledare i Horseland” 

generera ett högre värde än exempelvis ”Will fick bli medlem”. Vi kommer dock att hantera 

ergativitetsanalysen på det sätt som beskrivs nedan.  

 

Ergativitetsanalys 
Ergativitet analyseras i de tre olika processer som Holmberg & Karlsson (2011, s. 29) beskriver 

innehavandes ergativ funktion med agent och medium. Med brist på ergativa satser inom mentala 

och verbala processer väljer vi att fokusera på de materiella processer som ergativa satser 

förekommer i. Almér påpekar (2011, s. 97) att materiella och verbala processer oftare har ergativ 

eller agentiv status, vilket kan sägas sammanfalla med att vi i samvaro med människor inte heller 

håller människor ansvariga för vad de tänker eller känner. Med ergativitetsanalys blir det möjligt 

att klargöra hur ett skeende skildras, vem som framställs som aktiv och vad eller vem som snarare 

blir påverkad eller utsatt för handling (Holmberg & Karlsson, 2011, s. 28). Vem som i en text 

framställs som agent kan alltså sägas vara mer styrande och i relation till rådande genusnormer 

där mannen (som norm, inte som person) oftare framställs som mer aktiv och handlingskraftig än 

kvinnan kan det finnas skillnader i pojkar och flickors texter som är värda att uppmärksamma. Av 

samma skäl är det intressant att undersöka vilka genus den mer påverkade deltagaren, mediet, i en 

ergativ sats har. 

    Det totala antalet ergativa satser i texterna utgör sammanlagt än mindre korpus än vid den 

transitivitetsanalysen. I texterna hittar vi sammanlagt 48 ergativa satser och 68 icke-ergativa satser.  

Viktigt att påpeka är att vi här har räknat antal ergativa satser innehållande agent och medium, 

inte ergativa texter. Av de ergativa satserna återfinns 32 stycken i flickors texter och 16 i pojkars 

texter. Någon individuell åtskillnad har inte gjorts i fråga om antalet ergativa satser. Detta innebär 

att om en flicka har skrivit fem ergativa satser så har hennes ergativa satser räknats in i gruppen 

med flickor som skribenter. Könsneutral agent eller medium innebär att genus inte är utskrivet 

och att personen eller djuret inte är benämnt som han eller hon. I de fall där namn förekommer 

har vi tolkat namn enligt den allmänna uppfattningen av genustillhörighet. Exempelvis har ett 
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namn som Erik i texten tolkats som en karaktär av manligt genus. Agenterna i flickor och pojkars 

texter kan tydliggöras med följande tabell (Tabell 7):  

 

Tabell 7: Agenter och agenters genus i flickors och pojkars texter 

Flickor (skribenter)  Pojkar (skribenter)  

Agenter av kvinnligt genus:      19 Agenter av kvinnligt genus:  0 

Agenter av manligt genus:  8 Agenter av manligt genus:  8 

Agenter av könsneutralt 

genus:  

4 Agenter av könsneutralt 

genus:  

9 

 

Flickor skriver om både manliga agenter, 8 stycken och kvinnliga agenter, 19 stycken. Det är 

därför en viss skillnad i vilka genus som flickorna tillskriver agenterna i sina texter. Detta kan 

eventuellt bero på att vi har räknat agenten som av kvinnligt genus om flickskribenten har använt 

”jag” pronomen i sin text. Vi har tillämpat samma tolkningsstrategi även med pojkars texter. 

Pojkarna skriver dock inte lika ofta med ”jag” pronomen som flickorna. Som tabellen ovan visar 

skriver pojkarna i denna studie inte alls om agenter av kvinnligt genus, något som vi kan tolka 

som att pojkarna antingen har svårt att skriva om kvinnor överhuvudtaget och att pojkarna har 

svårt att skriva om kvinnor med agentiv roll.  Detta kan eventuellt knytas till vilken skönlitteratur 

pojkar och flickor konsumerar. Flickorna och pojkarna skriver lika många gånger (8 gånger) om 

agenter av manligt genus. Texter skrivna av flickor är visserligen två texter fler än pojkarnas men 

flickorna verkar inte ha svårigheter med att skriva om agenter med manligt genus till skillnad från 

pojkarna som inte nämner agenter av kvinnligt genus. Detta resultat kan vi koppla till Hirdmans 

förståelse för hur genussystemet och de två principer på vilka systemet vilar på; isär hållandet och 

den manliga normen (Hirdman, 2004, s. 117: Hirdman 1990 sid 78). Hirdmans teori om 

genussystemet bygger till viss del på att det maskulina och det som kan tillskrivas män utgör 

normen i det västerländska samhället. Isär hållandet bygger även på dikotomi, att manligt och 

kvinnligt beskrivs som varandras motpoler med skilda intressen, egenskaper och aktivitetssfärer 

(Hirdman, 2004, s. 117). Med detta kan vi tolka det faktum att pojkar enbart skriver om män som 

agenter som något som sammanfaller med denna dikotomi. Om pojkar skriver om och kan sägas 

uttrycka uppfattningen att män är de aktiva, då följer enligt dikotomin att kvinnor ses som de 

passiva. Pojkar skriver oftare om agenter av könsneutralt genus än de skriver om agenter med 

kvinnligt genus, vilket kan tolkas som att pojkarna antingen inte fäster stor vikt vid vilket genus 

agenten har eller att det blir för abstrakt att skriva om kvinnor som agenter. Den sistnämnda 

tolkningen skulle kunna kopplas till det som beskrivs som dikotomin i Hirdmans genussystem 

och hur det maskulina värderas högre i samhället. Med denna tolkning skulle det då bli svårare 

eller mer problematisk för pojkar att identifiera sig med det feminina, då det dels bryter mot 

principen om att hålla isär det som hör till kvinnor och det som hör till män och dels innebär ett 



 

37 
 

nedsteg i hierarkin. Det skulle kunna tänkas att flickor lättare får och kan identifiera sig med det 

maskulina då det är detta som utgör normen och alltid värderas lite högre än det feminina. Vi vill 

också påpeka att könsneutrala agenter är i enlighet med vad vi har kunnat uttyda i texten. Det är 

alltså möjligt att pojkarna har haft en karaktär av manligt genus i åtanke men att det inte har 

uttryckts i texten i den grad att vi har kunnat avläsa detta. I ergativa satser återfinns således 

agenter som kan sägas vara den som orsakar eller är ansvarig för händelser och mediet i en ergativ 

sats kan förklaras som den eller det som påverkas av det som händer. Ett exempel på en ergativ 

sats ”Anna rullar bollen” där Anna är agent och påverkar den materiella processen och i sin tur 

mediet vilket är bollen. I meningen ”bollen rullar” saknas agent men den materiella processen 

rullar sker genom mediet vilket är bollen. I den sistnämnda meningen saknas agent och utgör 

heller inte en ergativ sats. Vilket genus den eller det påverkade, mediet har visas i nedanstående  

tabell (tabell 8). 

 

 

            Tabell 8: Medium och mediers genus i relation till dess agent och dess genus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flickor (skribenter)   Pojkar (skribenter)   

Kvinnliga medium där agent är 

kvinna:  

3 Kvinnliga medium där agent är 

kvinna: 

0 

Kvinnliga medium där agent är 

man:  

2 Kvinnliga medium där agent är 

man:  

0 

Kvinnliga medium där agent är 

könsneutral:  

7 Kvinnliga medium där agent är 

könsneutral:  

0 

Manliga medium där agent är 

kvinna:  

2 Manliga medium där agent är 

kvinna:  

0 

Manliga medium där agent är 

man:  

0 Manliga medium där agent är 

man:  

3 

Manliga medium där agent är 

könsneutral:  

2 Manliga medium där agent är 

könsneutral:  

2 

Könsneutrala medium där 

agent är kvinna:  

6 Könsneutrala medium där agent 

är kvinna:  

0 

Könsneutrala medium där 

agent är man:  

6 Könsneutrala medium där agent 

är man:  

5 

Könsneutrala medium där 

agent är könsneutral:  

4 Könsneutrala medium där agent 

är könsneutral:  

6 
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De medium som i ergativa satser påverkas av vad som agenten gör är i 12 av fallen av kvinnligt 

genus i flickornas texter och i 4 av fallen är medier av manligt genus. De fall där mediet är 

könsneutralt eller utan genus, exempelvis om det är ett objekt, förekommer i 12 av fallen. Flickor 

skriver även om könsneutrala medium, 16 gånger. Flickor skriver lika många gånger om 

könsneutrala medium där kvinnor är agent (6 gånger) som de skriver om könsneutrala medium 

där någon av manligt genus är agent (6 gånger). Flickor lägger eventuellt inte lika stor vikt vid 

vilket genus mediet har om vi ser till antalet könsneutrala medium. Däremot har flickorna ett 

stort antal medium med kvinnligt genus och ett mindre antal medium av manligt genus. Vi kan 

tolka detta som att flickorna eventuellt ser den som är eller blir påverkad som en kvinna eller 

flicka och därmed i en mindre aktiv roll.  
     I de ergativa satser som finns i pojkarnas texter, återfinns agent av manligt genus 8 gånger och 

lika många könsneutrala agenter, 8 stycken. Agenter med kvinnligt genus förekommer dock inte 

alls. Eftersom pojkar inte har några kvinnliga agenter följer också att de medium som pojkarna 

skriver om inte i några av fallen har en tillhörande kvinnlig agent. Vi finner 5 stycken manliga 

medium och av dessa är 3 stycken tillhörande till en manlig agent och 2 stycken tillhörande till en 

könsneutral agent. Pojkarna nämner inga kvinnliga medium överhuvudtaget. Detta kan vi tolka 

som att pojkar inte ser kvinnor som i en påverkad roll men vi kan också se detta som att pojkar 

inte överhuvudtaget skriver om kvinnor eller flickor. Värt att nämnas i detta sammanhang är att 

vi enbart i en av pojkarnas texter kunde urskilja en karaktär av kvinnligt genus och denna karaktär 

utgjordes då av en prinsessa som fick hjälp av en karaktär av manligt genus. Detta handlar inte 

om ergativa satser utan mer om innehållsaspekten av texten, något som vi under studiens gång 

har insett att även skulle vara en kompletterande faktor till en liknande analys.  
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Diskussion 

Resultaten av analysen visar att de materiella och relationella processtyperna är vanligast 

förekommande medan de verbala och mentala processtyperna förekommer mer sällan. Om vi 

jämför det antal processtyper som finns i flickornas texter med pojkarnas texter visar det sig att 

antal processtyper är högre hos flickorna än hos pojkarna. Givetvis är det lättare att uttrycka sig 

skriftligt och tillföra fler processer om skrivutvecklingen är på god väg. Att de mentala 

processerna förekommer i större utsträckning hos flickorna kan även kopplas till stereotypa 

fostransnormer som innebär att flickor uppmuntras till att uttrycka känslor och 

känslotillstånd (Hirdman, 2004, s. 117).  Att flickor eventuellt sätter ord på sina och andras 

känslor och känslotillstånd oftare än pojkar kan tänkas vara orsaken till varför flickor uttrycker 

fler mentala processtyper i skrift. 

    I flickornas texter finns goda förutsättningar att skriva om agenter, då materiella processer 

förekommer hos flickorna i högre grad än hos pojkarna. Detta relateras till dess generella 

försprång inom läs - och skrivutveckling.  Flickorna skriver även om fler kvinnliga agenter än om 

agenter med manligt genus eller könsneutralt genus. Även om flickornas har två texter fler än 

pojkarna så skriver de om lika många manliga agenter som pojkarna själva gör. Pojkarna skriver 

dock inte alls om några kvinnliga agenter och heller inte om några kvinnliga medium medan 

flickorna skriver om ungefär lika många manliga som kvinnliga medier. Statistik visar att pojkar är 

klart överrepresenterade som huvudrollsinnehavare i barn och ungdomsböcker samt att pojkar 

hellre läser böcker som handlar om just pojkar (Salmson & Tomicic, 2014). Flickor kan i högre 

grad relatera till böcker som handlar om både flickor och pojkar. Detta skulle kunna kopplas till 

varför pojkar skriver texter som saknar flickor/kvinnor, då de inte känner samma samhörighet 

som till karaktärer av samma genus. Detta kan även relateras till genussystemets två principer så 

som de beskrivs av Hirdman, där isär hållandet av kvinnor och män är en grundläggande 

princip (Hirdman, 1990, s. 78). Att det maskulina värderas högre än det feminina och blir 

allmängiltigt kan också kopplas till detta resultat. Att pojkarna i denna studie inte skriver om 

kvinnor som agenter, medium och bara i ett fall skriver om en kvinna överhuvudtaget kan tolkas 

som att pojkarna är väl insatta i dessa två principer vilka Hirdman beskriver. Femininitet och 

karaktärer av kvinnligt genus är eventuellt inte lika allmängiltigt och översättbart till vem som 

helst som maskulinitet är. Resultatet kan också tolkas som att det är svårare eller mindre önskvärt 

för pojkarna att skriva om kvinnor eller medium med kvinnligt genus. Hirdmans genussystem 

med isär hållandet som en av de grundläggande principerna skulle kunna en möjlig tolkning 

(ibid.). En långdragen tolkning skulle kunna vara att denna princip skulle kunna vara lättare, mer 

socialt accepterad att överskrida för flickor än vad det är för pojkar att träda in på femininitet eller 

det feminina. Med denna tolkning skulle vi då behöva fråga oss: vad är det i femininitet som gör 

det icke-önskvärt, omöjligt eller socialt oacceptabelt för pojkar att identifiera sig med, skriva om 

eller kännas vid?  
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Konklusion 

I denna studie har ett intressant resultat framträtt vid en analys av elevtexterna ur ett systemiskt 

funktionellt perspektiv. Genom transitivitets- och ergativitetsanalysen har det blivit tydligt att 

flickorna i denna studie oftare än pojkarna skriver om agenter med kvinnligt genus. Det 

intressanta resultatet att pojkarna i studien inte alls skriver om kvinnliga agenter eller medium av 

kvinnligt genus, kan diskuteras på flera sätt. Ett sätt att förstå just detta resultat kan vara att fråga 

sig vad som krävs av flickorna och pojkarna i studien för att de ens ska överväga att skriva om en 

agent, det vill säga den som orsakar det som sker eller hålls ansvarig för det. Vad krävs för att 

flickorna ska skriva om kvinnliga agenter i sina egna texter, något som de ju gör i denna studie.  

Krävs det möjligen redan före skrivandet många eller inspirerande förebilder som via andra 

medier fungerar som en utgångspunkt för karaktärer i texten? Möjligen krävs även ett visst mått 

av vilja och lust att identifiera sig med denna karaktär som en sedan skriver om. Flickorna i denna 

studie skriver oftare om kvinnliga agenter än om manliga agenter, likväl skriver de om manliga 

agenter dubbelt så många gånger som om könsneutrala agenter. Detta ställt i relation till att 

pojkarna inte överhuvudtaget skriver om varken agenter eller medium med kvinnligt genus kan 

tänkas visa två saker. Femininitet, karaktärer med feminint genus är inte ”översättbara” i lika stor 

grad för pojkarna som de är för flickorna. Femininitet, karaktärer med feminint genus är inte i 

lika stor grad som det maskulinitet önskvärt, möjligt eller tillåtet att förknippas med för pojkarna. 

För att skrivandet inte ska utgöra en form av reproducerande av stereotypa könsroller där 

mannen alltjämt är den aktive och det allmängiltiga, så kan vi fråga oss vad som krävs för att vi 

ska förändra detta. Krävs det att det feminina och det som hör till det feminina är lika 

allmängiltigt som det maskulina? Krävs en motvikt till de strukturer som på många sätt än idag, 

betonar skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar? Kanske detta skulle öppna upp för 

att kunna identifiera sig med, läsa om, skriva om många olika typer av karaktärer oavsett vilket 

genus.  

Med resultatet av denna studie finner vi att det skulle vara av stor vikt att bedriva vidare 

forskning inom ämnet. Framtida forskning skulle kunna relatera flickor och pojkars skrivande 

och vilka genusuttryck som finns i elevers egna texter till deras läsvanor och andra medier som de 

tar del av. Det kan vara av intresse att både se till den litteratur som erbjuds i skolan men även 

om och i sådana fall vilka böcker som läses hemma. Vid en mer omfattande studie kan en större 

mängd elevtexter samlas in och tillhörande intervjuer med eleverna skulle kunna ge möjlighet till 

att bättre förstå elevers egna genusuppfattningar. Ett större material eller flertal studier skulle 

även vara mer generaliserbart och visa på om de skillnader vi såg i vår studie är överförbara i ett 

större sammanhang.  

Som lärare anser vi att det är viktigt att erbjuda eleverna en motvikt till de stereotypa 

genusföreställningar och tankemönster som finns överallt i vårt samhälle. Vilken bild ger det 

flickor och pojkar om kvinnor eller flickor inte förekommer i den skönlitteratur vi läser i 

klassrummet? Som lärare bör vi vara medvetna om att läsning och media kan påverka det som 
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eleverna skriver om och som lärare bör man fråga sig hur fritt det fria skrivandet egentligen är. 

Om skrivande utgör en praktik där stereotypa och förlegade könsroller reproduceras och blir en 

del av elevernas tankevärld, finns skäl att hävda att det fria skrivandet är allt annat än fritt.  
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 Bilaga 1 

Bilden som eleverna fick använda som inspiration inför skrivandet.  
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 

Förklaring av förkortningar vid analys av elevtexterna  

 

Att. rel= attributiv relationell process 

Sättsoms= sättsomständighet  

Mat. = materiell process 

Ex.rel= existentiell relationell process 

Exis= existerande 

Ment.= mental process 

Tidsom.= tidsomständighet 

Platsom.= platsomständighet 

Orsaksom.= orsaksomständighet 

Id.rel = identifierande relationell process 

 


