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Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning är att beskriva och jämföra gymnasieelevers vetenskapliga 

skrivande med avseende på grammatisk metafor (GM). Genom användning av GM uttrycks 

betydelser på ett ”icke-typiskt” sätt. Detta sker exempelvis vid nominalisering av process, där 

verb (ex: använda) uttrycks med substantiv (ex: användning). GM ger möjlighet att skapa ett 

komprimerat och specialiserat språk. Undersökningens teoretiska grund är systemisk-funktionell 

lingvistik (SFL).  

Materialet i undersökningen består av tio elevtexter, fem med betyget E och fem med betyget 

A, från det nationella provet i Svenska 3. I texterna undersöks fördelningen av GM av typen 

nominalisering av process och nominalisering av egenskap, fördelningen av andel GM i 

förhållande till betyg samt elevernas utnyttjande av funktioner av GM.   

Fördelningen av de två GM-typerna visar på att det förekommer betydligt många fler 

nominaliseringar av process än egenskap i materialet. Detta förklaras bland annat genom 

elevernas användning av tekniska termer. Vidare visar resultatet på att texter skrivna av 

högpresterande elever (A-texter) tenderar att ha en högre andel GM än texter skrivna av 

lågpresterande elever (E-texter). Högpresterande elever tenderar även att utnyttja funktioner av 

GM i större utsträckning än lågpresterande elever genom att skapa fler långa nominalfraser med 

GM som huvudord. Närläsningar av utvalda texter visar att GM-täta texter innehåller ett mer 

koncentrerat och specialiserat språk anpassat till vetenskapligt skrivande än mindre GM-täta 

texter.  

 

Nyckelord: Systemisk-funktionell lingvistik, grammatisk metafor, vetenskapligt skrivande, 

elevtexter, nationella prov 
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1. Bakgrund 

Skriftspråket i dagens samhälle tar sig uttryck i många olika former. SMS till vänner, personligt 

brev till arbetsgivare och vetenskapliga artiklar är bara några exempel på olika språkliga 

sammanhang som ger upphov till, och kräver, olika typer av skriftligt språkbruk.  

Samhällets krav på språklig anpassning gjorde sig påmint under våren 2013, då nio 

universitetslärare verksamma vid Uppsala och Linköpings universitet i en uppmärksammad 

debattartikel i UNT (Enefalk m fl. 2013) hävdade att många studenter saknade nödvändiga 

språkliga redskap för att tillgodogöra sig humanistisk vetenskap. Lärarna framhöll särskilt 

studenternas bristande skrivförmåga och vädjade till landets beslutsförfattare ”att tilldela 

svenskundervisningen de resurser som behövs”.  

I Ämnesplanen i svenska för gymnasiet (Skolverket 2011:160) ställs emellertid krav på att 

elever ska utveckla ett korrekt skriftspråk som ”fungerar väl i sitt sammanhang” (Skolverket 

2011:160). Ett exempel på ett sådant sammanhang är det vetenskapliga skrivande som prövas i 

nationella provet i gymnasiets årskurs 3. Vid lösningen av provet förväntas eleverna använda ett 

språk anpassat till den vetenskapliga genren.  

Elevers förmåga till diskursivt skrivande av vetenskaplig karaktär är ett ämne som har 

behandlats inom systemisk-funktionell lingvistik (SFL). Grundaren till SFL, Michael Halliday, 

menar att vetenskapligt skrivande präglas av ett språkbruk som innehåller förhållandevis hög 

andel grammatiska metaforer (eng. grammatical metaphor, Halliday & Matthiessen 2004:636). Genom 

att använda grammatiska metaforer (hädanefter GM) kan skribenten uttrycka betydelser på ett 

”icke-typiskt” sätt. Detta sker exempelvis genom nominalisering, där verb (ex: använda) eller 

adjektiv (ex: glad) uttrycks som substantiv (ex: användning, glädje). GM skapar förändringar i 

språket som bland annat leder till att språket komprimeras och blir mindre personligt. 

Följaktligen, menar Halliday, är GM ett centralt redskap för vetenskapligt skrivande.  

 Tidigare forskning av GM i elevtexter, genomförd av Magnusson (2011) visar på ett 

signifikant samband mellan andel GM och betyg, där andel GM ökar med betyg. Magnusson 

tillägger dock att det behövs mer forskning på området för att resultatet ska vara generellt 

hållbart.  

Den här studien undersöker elevers vetenskapliga skrivande med avseende på GM i syfte att 

bidra med ytterligare kunskap till forskningsområdet.  
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2. Tidigare forskning och teoretisk grund 

I detta kapitel presenteras inledningsvis tidigare forskning av elevers skrivande i skolan med 

särskild relevans för denna studie. I avsnitt 2.2 beskrivs grundläggande aspekter av systemisk-

funktionell lingvistik. Avsnittet syftar i första hand till att erbjuda läsaren teoretiska begrepp och 

verktyg som underlättar förståelsen av fenomenet grammatisk metafor. Kapitlets avslutande avsnitt 

2.3 behandlar sedan teoretiska aspekter av grammatisk metafor.   

2.1 Empiriska undersökningar av elevers skrivande  

En undersökning som fått stor betydelse för svensk elevtextforskning är Hultman & Westmans 

Gymnasistsvenska (1977). I undersökningen redovisas bland annat ordklassfördelningen i 

elevlösningar från standardprovet för gymnasiets årskurs 3 år 1970. Resultatet visar att texter med 

betyg 5 och 4 innehöll fler substantiv i förhållande till verb än texter med betyg 3 och 1 (1977:84). 

Följaktligen kunde forskarna konstatera att texter med högre betyg hade en mer nominal stil än 

texterna med lägre betyg som hade en mer verbal stil (1977:185f).  

Af Geijerstam (2006) studerar elevers skrivande i naturorienterade ämnen i årskurs 5 och 8. 

Bland annat undersöks teknikaliteten i texterna genom att bedöma om de tillhör en teknisk eller 

vardaglig diskurs. Af Geijerstam framhåller att tekniska termer skapas genom GM och andra 

typer av nominaliseringar (2006:76).  

Resultatet visar på en högre andel teknikalitet (2006:105) i årskurs 8 än i årskurs 5. Resultatet 

indikerar även att högpresterande elevers texter innehåller högre andel teknikalitet än 

lågpresterande elevers texter (2006:106). Detta, menar af Geijerstam, skulle dock behöva studeras 

på ett större material.  

2.1.1 Empir iska undersökningar av grammatisk metafor 

Edling (2006) undersöker i sin avhandling graden av abstraktion i läromedelstexter i svenska, NO 

och SO i skolår 5, 8 och 11. Syftet med studien är att bidra med kunskap om övergången från 

vardagsspråk till specialiserat språk (2006:186). En av metoderna för att undersöka abstraktion i 

Edlings studie är att undersöka GM, vilka i studien avgränsas till nominalisering av egenskaps- 

och processbetydelser.  Edling framhåller att nominalisering anses ha en särskild ställning bland 

språkdrag som bidrar till texters täthet, abstraktion och teknikalitet (2006:51).  

I sin undersökning finner Edling att andelen GM är högre i läromedelstexter från alla tre 

ämnen i årskurs 8 än i årskurs 5 (Edling 2006:79, 81, 83). Mellan årskurs 8 och årskurs 11 

återfinns emellertid ingen signifikant skillnad.  

Edling påpekar att gränsdragningen mellan kongruent och inkongruent språkbruk är svår och 

kan skilja mellan olika språk (2006:52). Eftersom språket är i ständig förändring kan det som 

tidigare ansågs vara en inkongruent realisering accepteras som kongruent realisering.  
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Maagerø undersöker elevers förmåga att producera ett mer vuxet (eng: adult discourse 2002:95) 

och abstrakt skriftspråk genom att studera GM i 32 argumenterande texter skrivna av norska 

gymnasieelever i år 1 (10th grade in secondary school). I sin forskningsbakgrund framhåller Maagerø 

(2002:95) att GM är ett av de mest centrala språkdragen i skrivet språk.   

Maagerø undersöker GM som bildas genom nominalisering, men klargör inte vilken eller vilka 

typer av nominalisering som avses. I Maagerøs textexempel förekommer emellertid endast 

nominalisering av process. Avgränsningen förklaras med att nominalisering är det viktigaste 

språkliga redskapet för att skapa GM (2002:95). I sin studie skiljer Maagerø conventionalized 

grammatical metaphors (2002:98, svenska: bleknade metaforer) från vanliga grammatiska metaforer. De 

förra, menar hon, är så pass vanliga i vardagligt tal (ex: a play, a song, a sound) att de har tappat sin 

metaforiska betydelse.  

Resultaten av studien visar att andelen GM överlag är låg i elevtexterna och att de till största 

del utgörs av bleknade metaforer. I vissa texter förekommer emellertid GM där eleven istället 

hade kunnat använda ett kongruent uttryckssätt. Maagerø framhäver dock att få elever lyckas 

utnyttja nominaliseringens potential genom att exempelvis bygga ut nominalfrasen och på så sätt 

lägga till och packa ihop information (2002:99). De flesta exemplen av GM uttryckta i 

nominalfraser i texterna består av endast ett ord (spilling, stjeling). Maagerø påpekar att GM i form 

av utbyggda nominalfraser är komplexa konstruktioner i språket (2002:100). En möjlig förklaring 

till att eleverna inte ger exempel på utbyggda nominalfraser med GM som huvudord är enligt 

Maagerø (2002:100) att eleverna ännu inte behärskar den typen av diskursivt skriftspråk. 

En av få befintliga undersökningar om svenska elevers bruk av GM är Ulrika Magnussons 

avhandling Skolspråk i utveckling. En- eller flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare 

skolålder från 2011. Magnusson undersöker skriftspråksutvecklingen hos en- och flerspråkiga 

elever i grundskolans år 9 och gymnasiets år 2 genom att jämföra elevernas bruk av GM. Studien 

grundar sig främst på Hallidays teorier om att GM är ett utvecklingsfenomen som uppstår senare 

i barnets språkutveckling (Magnussons 2011:62). Denna teori har bland annat bekräftats av 

Christie & Derewiankas 20 år långa forskning (2008) av australiensiska elevers skrivande, som 

bland annat visar att bruket av GM ökar med ålder.  

 Magnussons empiriska studie baseras på 303 elevlösningar från nationella prov i årskurs 2. 

Materialet kompletteras även med 62 nationella prov skrivna av samma elever från årskurs 9. I 

studiens kvantitativa undersökning räknas GM i samtliga elevtexter och relateras till ålder, 

textbetyg och elevens språkliga bakgrund. Magnussons resultat är signifikanta och visar att bruket 

av GM ökar med såväl ålder som betyg samt att enspråkiga elever använder GM i högre grad än 

flerspråkiga elever (Magnusson 2011:231).  

Utifrån sina kvantitativa resultat undersöker Magnusson kvalitativt vilken funktion GM har i 

några av elevtexterna. Syftet med analysen är främst att undersöka i vilken mån eleverna lyckas 

utnyttja de språkliga möjligheter som följer med bruket av GM (Magnusson 2011:134). Resultatet 
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visar bland annat att texter med hög andel GM tenderar att ha fler utbyggda nominalfraser vilket 

medför att de utnyttjar nominalfrasens expanderande potential i högre grad (2011:173).  

I följande avsnitt beskrivs de teoretiska perspektiv som ligger till grund för denna studie.  

2.2 Systemisk-funktionell lingvistik  

I detta avsnitt presenteras grundläggande aspekter av systemisk-funktionell lingvistik (SFL). 

Begreppen som presenteras i detta avsnitt är inte i första hand avsedda för att användas i studiens 

analys, utan för att underlätta förståelsen av de teoretiska aspekter av fenomenet grammatisk 

metafor som behandlas i nästa avsnitt.  

SFL är en språkteori först utarbetad av lingvisten Michael Halliday i början av 1960-talet.  Min 

huvudsakliga utgångspunkt för beskrivningen av teorin är den tredje upplagan av Introduction to 

Functional Grammar av Halliday och Matthiessen (2004). Svenska termer som används i avsnittet 

hämtas främst från Holmbeg och Karlsson (2006), Holmberg et al. (2014) samt Magnusson 

(2014).  

Inom SFL är en av utgångspunkterna att grammatiken inte bara ger uttryck för betydelse utan 

också skapar och uttrycker betydelse (Halliday & Matthiessen 2004a:19). Det innebär att 

grammatiken, som traditionellt sett betraktats som ett färdigkonstruerat och isolerat regelsystem 

med givna betydelser och funktioner, ses som en språklig resurs som fyller en funktion i språkets 

betydelseskapande (Halliday & Matthiessen 2004:3). Följaktligen måste teorier om hur betydelse 

skapas utgå ifrån att språkets form och innehåll är beroende av varandra. Denna växelverkan 

mellan form och innehåll uttrycker Halliday och Matthiessen på följande vis:  

These two perspectives are clearly complementary: we cannot explain why a text means 
what it does, with all the various readings and values that may be given to it, except by 
relating it to the linguistic system as a whole; and equally, we cannot use it as a window 
on the system unless we understand what it means and why (Halliday & Matthiessen 
2004a:3).  

Med text menas här både skrivet och talat språk. Enkelt uttryckt innebär det ovan nämnda citatet 

att det inte går att förklara varför en text har en viss betydelse utan att ta hänsyn till textens 

språkliga form. Samspelet mellan språkets beståndsdelar och innehåll förklaras närmare genom en 

beskrivning av det som inom SFL kallas språkets skikt och metafunktioner. Dessa två är viktiga 

aspekter av språkets betydelseskapande som ingår i SFL:s system.  

2.2.1 Språkets skikt  

SFL är en funktionell teori som erbjuder teoretiska verktyg för analys av språkets betydelse i olika 

sociala situationer (Holmberg & Karlsson 2006:12). Betydelseskapandet anses inom SFL vara 

skiktat. Skikten består av betydelseskapandets kontext, semantik, lexikogrammatik, fonologi och 

ortografi (Holmberg et al. 2014:12).  
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Det översta skiktet, betydelseskapandets kontext, innebär den verksamhet inom vilken texten 

används. Inom en viss kontext, exempelvis utvecklingssamtal i skolan, finns vissa normer och 

traditioner som sätter ramar för hur aktiviteten bedrivs och vilket språk som talas.  

När lärare och elever talar och skriver under utvecklingssamtal skapar deras yttranden 

betydelser kopplade till verksamheten. Betydelsen av deras språkbruk kopplas till nästa skikt, 

nämligen betydelseskapandets semantik.  

Språkbruket som tillämpas i samtalet består i sin tur av lexikogrammatiska beståndsdelar som 

delas in i fyra nivåer (eng. ’scale of rank’, Halliday & Matthiessen 2004:9):  

• Sats   jag gillar gula bananer 

• Fras/Grupp   jag + gillar + gula bananer 

• Ord   jag + gillar + gula + bananer 

• Morfem  jag + gilla + r + gul + a + banan + er  

Varje nivå innehåller en eller fler enheter av den ovanstående nivån. Lexikogrammatiken utgör 

betydelseskapandets tredje skikt.  

Slutligen kan även det lexikogrammatiska skiktet brytas ner i ett underliggande skikt, nämligen 

betydelseskapandets fonologi och ortografi. Fonologi innebär språkljud och ingår i studier av talat 

språk medan ortografi, det vill säga skrivtecken, ingår i studier av skrivna texter.  

Samtliga av de fyra skikten påverkar varandra i alla språkliga aktiviteter. Med SFL-begrepp 

talar man om att skikten realiseras av varandra. Kontexten realiseras av semantiken, som i sin tur 

realiseras av lexikogrammatiken och som slutligen realiseras av fonologin/ortografin (Holmberg 

et al. 2014:12).  

SFL understryker att skikten påverkar varandra, det vill säga att ett skikt som kontext inte bara 

sätter ramarna för språket och utan också modifieras av språkanvändningen. En annan viktig 

aspekt i beskrivningen av skikt är att SFL-undersökningar ofta studerar relationer mellan skikt, i 

synnerhet mellan semantik och lexikogrammatik (Holmberg et al. 2014:12). Det innebär att man 

undersöker hur lexikogrammatiken realiserar semantiken, det vill säga hur ord och satser på olika 

sätt kan uttrycka olika betydelser.  

2.2.2 Språkets metafunktioner   

I det föregående avsnittet presenterades betydelseskapandets fyra skikt som samverkar när vi 

använder språket. För att förstå språkets betydelseskapande räcker det, enligt SFL, emellertid inte 

med att enbart ta hänsyn till dessa skikt. Betydelsen har även tre betydelsedimensioner som inom 

SFL kallas metafunktioner (Holmberg et al. 2014:13). Metafunktionerna samverkar i alla yttranden 

och kopplas till språkets olika funktioner (Magnusson 2011:32).  

Vid beskrivningen av betydelseskapandets metafunktioner är det lämpligt att utgå ifrån ett 

konkret exempel. Som tidigare nämnt kan skolans utvecklingssamtal betraktas som ett exempel 

på en kontext. Skiktet kontext analyseras enligt SFL utifrån tre aspekter, nämligen vilken verksamhet 

som pågår, vilken relation som förekommer mellan deltagarna samt vilket kommunikationssätt som 
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används (Holmberg et al. 2014:13). Det språkbruk som under ett utvecklingssamtal kretsar kring 

själva verksamheten, exempelvis gällande elevens prestationer i skolan, kopplas till den ideationella 

metafunktionen. Genom den ideationella metafunktionen beskriver språkbrukaren sina erfarenheter 

av sin omvärld (Holmberg et al. 2014:13).  

Även relationen mellan samtalsdeltagarna inryms i kontextskiktet. Den aspekten av språket 

som handlar om hur deltagarnas relationer påverkar språkbruket och hur språket i sin tur 

påverkar relationen kopplas till den interpersonella metafunktionen. Den tredje och sista 

kontextaspekten rör kommunikationssättet, vilket betraktas utifrån den textuella metafunktionen 

(Holmberg et al. 2014:14).   

Skiktet kontext kan enligt SFL alltså analyseras utifrån tre metafunktioner. Detta gäller även för 

de andra skikten semantik, lexikogrammatik och fonologi/ortografi, eftersom dessa skikt realiseras av 

varandra. Relationen mellan skikten och metafunktionerna illustreras i figur 11  

 

 Interpersonellt Ideationellt Textuellt 

Kontext    

Semantik    

Lexikogrammatik    

Fonologi/Ortografi    
Figur 1: Relationen mellan skikten och metafunktionerna 

Figuren illustrerar hur betydelseskapandets skikt och metafunktioner påverkar varandra. 

Skikten visar att språket kan delas upp i olika språkliga kategorier medan metafunktionerna pekar 

på språkets olika funktioner.   

SFL:s teoretiska ramverk innehåller ett helt batteri av språkliga begrepp som ger möjlighet till 

språkliga analyser av olika slag. I denna studie avgränsas analysen till GM inom den ideationella 

metafunktionen. Enkelt uttryckt undersöks i denna studie hur olika lexikogrammatiska 

konstruktioner påverkar språkbrukarens beskrivning av sin omvärld. I följande avsnitt beskrivs 

teoretiska aspekter av ideationell grammatisk metafor.  

2.3 Ideationell grammatisk metafor 

Ett språkligt fenomen som fått stort genomslag inom SFL-baserad forskning är ideationell 

grammatisk metafor, här endast betecknad GM. Begreppet introducerades av Halliday i den första 

upplagan av An introduction to Functional Grammar (Halliday 1985) och har sedan dess varit ett 

återkommande inslag inom internationell SFL-forskning. Inom svensk språkforskning är GM 

emellertid en relativt ny bekantskap.  

                                                
1  Figuren är hämtad ur Holmberg och Karlsson (2006:21). Skiktet Fonologi/Ortografi benämns i 
originalversionen vid fysiska uttryck.  



 11 

2.3.1 Kongruent och inkongruent real i ser ing av betyde lse   

Som tidigare nämnts undersöker SFL-baserade studier ofta relationen mellan lexikogrammatik 

(ord, fraser, satser) och semantik (betydelse) i skrivet språk. Utgångspunkten för dessa studier är 

att det finns en naturlig relation mellan lexikogrammatik och semantik (Halliday & Matthiessen 

2004:531). Det innebär till exempel att ordklasser, som är del av lexikogrammatiken, antas 

motsvaras av vissa, naturliga betydelser (Magnusson 2011:35). Enligt denna teori uttrycker 

substantiv (flicka, bil) normalt sett tingbetydelser, verb (svara, spela) används vid processbetydelser 

medan adjektiv (varm, rolig) realiserar egenskapsbetydelser. Sådana ”naturliga” realiseringar kallas 

inom SFL för kongruenta realiseringar (Magnusson 2011:37). Exempel på ett kongruent språk 

presenteras i följande två utdrag från mitt undersökningsmaterial:  

2.1 Hur ska man stava vissa ord, hur skiljer man på punkt- och kommatecken och när ska 
man egentligen använda stor bokstav?  
2.2 Om man svarar att något är bra och att man är glad är det mycket effektivare att 
skriva i ett sms. 
 

I exempel 2.1 och 2.2 kan vi se att tingbetydelser realiseras med substantiv (ex: ord, bokstav), att 

processbetydelser realiseras med verb (ex: stava, använda, svara, skriva) samt att egenskapsbetydelser 

realiseras med adjektiv (glad).  

Detta ”naturliga” förhållande mellan lexikogrammatik och semantik överensstämmer 

emellertid inte alltid. Vid en närmare studie av två andra utdrag i materialet ser vi att process- och 

egenskapsbetydelser uttrycks på ett annorlunda sätt:  

2.3 användning av punkter, stora bokstäver och mellanslag är några av de skrivregler 
som bryts vid användningen av SMS-språket.  
2.4 det finns en rädsla för att sms-språket ska smitta av sig 
 

I exempel 2.3 har processbetydelsen ’använda’, som i exempel 2.1 uttrycks kongruent genom 

verbformen använda, tagit substantivformerna användning och användningen. I exempel 2.4 realiseras 

egenskapsbetydelsen ’rädd’ istället genom substantivet rädsla. I dessa två exempel har det 

följaktligen skett någonting i det ”naturliga” förhållandet mellan ordklass och den betydelse som 

ordklassen ”naturligt sett” realiserar. Enligt Halliday sker här en ”korskoppling” (Halliday 

1998:592, i Magnusson 2011:37) mellan det lexikogrammatiska och det semantiska skiktet som 

skapar en förskjutning mellan de två skikten. Denna förskjutning ger i sin tur upphov till en 

inkongruent eller metaforisk realisering av betydelse vilket Halliday kallar grammatisk metafor (Hallliday 

2004:636). I de ovan presenterade utdragen är följaktligen användning och rädsla inkongruenta, 

metaforiska realiseringar av använda och rädd.  

I det här avsnittet exemplifieras två typer av GM, nämligen nominalisering av process (ex: 

använda à användning) samt nominalisering av egenskap (ex: rädd à rädsla). Dessa två typer ingår i 

Hallidays typologi över GM (Magnusson 2011:43) och är de som denna studie avgränsar sig till. I 

avsnitt 4.3 ges en närmare beskrivning av hur GM avgränsas i denna undersökning.   
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2.3.2 Nivåväxling och potent ie l la förändringar v id grammatisk metafor  

I det föregående avsnittet beskrivs hur GM skapas genom ordklassbyte. Utdrag från elevtexter 

hämtade från undersökningens material visar att betydelse kan uttryckas så väl kongruent som 

inkongruent. Inkongruenta realiseringar av betydelse involverar inte enbart ordklassbyte utan 

även förändringar på fras- och satsnivå (Magnusson 2011:38). Förändringarna illustreras här 

genom en jämförelse mellan en kongruent realisering från det ovan presenterade exemplet 2.1 

samt en inkongruent realisering hämtad från det föregående exemplet 2.3.  

2.5 när ska man egentligen använda stor bokstav? 
2.6 användningen av /.../ stora bokstäver  

Förutom ordklassbytet verb (använda) à substantiv (användningen) uttrycks betydelsen i exempel 

2.5 av en hel sats medan ”samma” betydelse (med undantag av egentligen) i exempel 2.6 uttrycks av 

en nominalfras med prepositionsattribut. Det har följaktligen skett en nivåväxling (Magnusson 

2011:38,”rank shift” i Halliday & Matthiessen 2004:9) från sats till fras. Vid GM sker alltid en 

nivåväxling nedåt, det vill säga från den högre lexikogrammatiska nivån sats till den lägre 

lexikogrammatiska nivån fras. Omvänt kan en GM ”packas upp” (Halliday & Matthiessen 

2004:656) till en kongruent form genom nivåväxling uppåt. Exempel 2.5 är följaktligen ett 

exempel på en uppackning av nominalfrasen användning av stora bokstäver. Halliday poängterar att 

det alltid finns olika sätt att packa upp grammatiska metaforer, men att samtliga uppackningar 

innebär en nivåväxling från frasstruktur till satsstruktur (2004:656).  

Nivåväxlingen som sker i samband med GM medför ofta att språket komprimeras och 

förtätas (Magnusson 2011:54, Holmberg et al. 2014:19). Det innebär att liknande betydelse 

uttrycks på ett mer ”hoppackat” sätt vid bruket av GM. En jämförelse mellan de ovan 

presenterade exemplen visar att den inkongruenta realiseringen i exempel 2.6 innehåller färre ord 

än den kongruenta realiseringen i 2.6, trots att båda realiseringarna, med undantag av satsadverbet 

”egentligen”, uttrycker i stort sett samma betydelse.  

En bidragande orsak till att språket förtätas vid GM är att nominaliserade processbetydelse 

(ex: användning) kan förses med bestämningar (ex: av stora bokstäver) (Holmberg et al. 2014:19). 

Medan stor bokstav i exempel 2.5 agerar objekt i satsen, är stora bokstäver en del av 

prepositionsattributet till nominalfrasen.    

I samband med att det sker en förtätning i språket vid GM sker också bortfall av deltagare 

(Magnusson 2011:55). Bortfall av deltagare innebär att deltagare i den kongruenta realiseringen 

faller bort vilket leder till att betydelse förloras. Detta illustreras i exempel 2.7 där GM av typen 

nominalisering av process är markerad i fetstilt. Exemplet är hämtat från en elevtext från 

undersökningens material.  

2.7 det pågår diskussioner om vilka konsekvenser som kan uppstå vid ett språkfel.  
Kongruent: människor diskuterar just nu om vilka konsekvenser som kan uppstå vid ett 
språkfel.  
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Genom att uttrycka processbetydelsen diskutera som ett abstrakt ’ting’ (diskussioner) försvinner 

kravet på en utsatt deltagare i satsen. En kongruent version kräver däremot en utsatt deltagare 

(exempelvis människor). GM ger följaktligen möjlighet att dölja deltagare i satsen. Detta kan vara 

behändigt om skribenten exempelvis inte själv vet vem som gjort vad eller om skribenten inte 

tycker att det är nödvändigt att avslöja upphovet till en händelse (Magnusson 2011:55). I exempel 

2.7 har skribenten möjligtvis gjort bedömningen att det inte är viktigt vem som diskuterar. Bortfall 

av deltagare medför följaktligen att information försvinner vilket kan göra texten svårtillgänglig 

och opersonlig (Holmberg & Karlsson 2006:164).   

 

2.3.3 Grammatisk metafor kopplat  t i l l  e l evers  lärande och språkliga utveckl ing  

I sin språkbaserade teori om lärande definierar Halliday (1993:3) lärande som en semiotisk process, 

det vill säga en process som går ut på att skapa betydelse. Eftersom betydelse i regel uttrycks 

genom språket menar Halliday att det inte går att skilja på lärande och språk:  

Langugage is not a domain of human knowledge /…/ language is the essential condition 
of knowing, the process by which experience becomes knowledge (1993:4).  
 

Enligt Hallidays teori är barn och ungdomars lärande i skolan följaktligen tätt förknippat med 

deras språkliga utveckling. Språket möjliggör nya sätt att tänka kring ett visst fenomen och 

därmed skapa betydelse.  

En viktig aspekt av barns språkliga utveckling i skolan är utvecklingen av GM (Halliday 

1993:110). Enligt Halliday (1993:110f) utvecklar barn i första hand en kongruent grammatik. 

Förmågan att skapa GM genom inkongruenta realiseringar utvecklas framför allt när barnet 

möter skolans mer abstrakt och tekniskt skrivna texter. I skolans senare år förväntas barnet själv 

producera ett diskursivt skriftspråk kopplat till specifika skolämnen. Ett sådant skriftspråk kräver 

enligt Halliday (1993:111) bruket av GM. Holmberg och Karlsson (2006:162) beskriver skolans 

krav på ett inkongruent språk enligt följande:  

I själva verket är hanterandet av grammatiska metaforer en stor del av processen att lära 
sig skriva och uttrycka sig som man förväntas göra i skolans olika ämnen. (Holmberg & 
Karlsson 2006:164).   

Kopplingen mellan GM och elevers skrivande i skolan är central i min undersökning. I nästa 

kapitel presenteras undersökningens syfte och frågeställningar.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och jämföra elevers vetenskapliga skrivande med 

avseende på grammatiska metaforer (GM). Genom att undersöka elevlösningar från det 

nationella provet i Svenska 3 avser jag besvara följande frågor: 

 

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

egenskap i textmaterialet?  

• Hur stor andel GM går att återfinna i texter skrivna av låg- respektive högpresterande 

elever, det vill säga elevtexter som tilldelats betyget E respektive betyget A?  

• Hur utnyttjar eleverna funktioner av GM i respektive betygsgrupp?  
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4. Metod  

I följande kapitel presenteras inledningsvis textmaterialet som ligger till grund för analysen. Sedan 

beskrivs det praktiska genomförandet av analysen samt hur resultatet sammanställs. Vidare 

redovisas de avgränsningsprinciper för GM som tillämpas i undersökningen. Avslutningsvis 

behandlas etiska riktlinjer samt reflektioner kring metoden.   

4.1 Material  

Materialet i undersökningen består av tio elevlösningar från det nationella provet i Svenska 3, 

delprov A. Fem av elevlösningarna har tilldelats betyget A och fem har tilldelats betyget E. 

Samtliga texter är lösningar av samma uppgift och är skrivna av elever inom samma 

gymnasieprogram.  

Nationella provet i Svenska 3 är utarbetat utifrån den senaste läroplanen för gymnasieskolan 

Gy11 och gavs för första gången höstterminen 2013. Provet är uppdelat i ett muntligt och ett 

skriftligt prov. I det skriftliga provet, Delprov A, ska eleverna skriva ett pm med vetenskaplig 

karaktär. Den fiktiva kommunikationssituationen går ut på att eleven precis börjat universitetet 

och ska skriva ett pm om ett specifikt tema. I bedömningsanvisningarna till provet anges att 

skrivuppgiften kräver ett preciserat och koncentrerat språk vilket bland annat uppnås genom 

nominalisering (Skolverket 2012). Nominalisering förklaras i anvisningarna ske när ett ”skeende 

uttrycks med ett substantiv istället för ett verb”, alltså det som inom SFL beskrivs som en GM av 

typen nominalisering av processbetydelse. Vidare framgår av bedömningsanvisningen att 

nominalisering bidrar till förtätning av språket och är vanlig i vetenskaplig stil. Den vetenskapliga 

genren kräver enligt Halliday (2004:636) ett specialiserat språkbruk som ofta innehåller hög andel 

GM. Mot bakgrund av detta anser jag att det är relevant att undersöka elevers bruk av GM i det 

nationella provet i Svenska 3.  

4.2 Analysmetod  

4.2.1 Antal  GM i mater ia le t  och andel  GM i förhål lande t i l l  betyg 

Jag inleder min analys med att markera samtliga förekomster av GM av typen nominalisering av 

process (ex: användning) och nominalisering av egenskap (ex: rädsla) i samtliga elevtexter. Min 

avgränsning av GM redovisas närmare i avsnitt 4.3. GM som förekommer i direkta citat, det vill 

säga i textavsnitt som står inom citattecken, räknas inte i undersökningen. GM räknas heller inte i 

de texter som inleds med en direkt avskrivning av beskrivningen av provuppgiften. Jag gör 

bedömningen att direkt citerade avsnitt inte kan betraktas som elevens ”eget” språkbruk. 

Resultatet av det totala antalet GM av respektive typ i materialet redovisas i avsnitt 5.1.  
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Vid jämförelsen av GM mellan texter räknas båda GM-typerna ihop. För att få ett värde som 

kan ligga till grund för en jämförelse mellan texterna har summan av de båda GM-typerna 

dividerats med antal ord i texten och kvoten har multiplicerats med 100 och avrundats till en 

decimal. Värdet visar följaktligen procent av alla ord i texten som enligt min avgränsning 

klassificeras som GM. Exempelvis har den text som fått betyg A och har högst GM-andel fått 

namnet A1. Resultatet av andel GM i förhållande till betyg redovisas i avsnitt 5.2. 

De två delundersökningar som beskrivs i detta avsnitt tillhör studiens kvantitativa del. För att 

undersöka hur elever med olika textbetyg utnyttjar de språkliga konstruktionsmöjligheter som 

GM öppnar för, det vill säga de funktioner som GM kan ha i språket, krävs mer kvalitativa 

studier. De funktioner som studeras är främst förtätning och bortfall av deltagare (Holmberg et al. 

2014:19, Magnusson 2011:54).  

 Mina kvalitativa studier består, i likhet med Magnussons avhandling (2011:138) och Maagerøs 

studie (2002:99), av en undersökning av långa nominalfraser med GM som huvudord samt 

närläsningar av texter med särskilt intressanta resultat. Analysmetoden för de kvalitativa studierna 

redovisas i följande avsnitt.  

4.2.2 Långa nominal fraser  med GM som huvudord i  förhål lande t i l l  betyg samt 

närläsningar 

Vid analysen av långa nominalfraser med GM som huvudord har jag utgått ifrån Magnussons 

metod (2011:139), där en lång nominalfras med GM som huvudord definieras som ”en nominalisering 

med minst en bestämning som inte är en artikel eller genitivattribut”. Med andra ord räknar jag 

inte obestämd artikel en/ett eller bestämd artikel den/det/de som del av nominalfrasen. Med 

genitivattribut avser jag possessiva pronomen i genitivform (min, hans etc.). Nominalisering som 

är bestämning till ett annat substantiv räknas inte i undersökningen. I exemplet skrivreglernas 

relevans förekommer två grammatiska metaforer, men endast relevans står som huvudord i frasen 

och räknas därför i denna undersökning.  

För att kunna jämföra texterna sammanställer jag det totala antalet långa nominalfraser med 

GM som huvudord per text i förhållande till betyg. Resultatet presenteras i avsnitt 5.3. I den 

kvalitativa studien analyseras de fem längsta nominalfraserna från varje betygsgrupp med 

avseende på attributstyp och funktion.  

Avslutningsvis gör jag närmare analyser av de texter jag anser vara särskilt intressanta utifrån 

mina resultat och tidigare forskning. Syftet med dessa analyser är att ge en mer detaljerad bild av 

hur en GM-tät text kan skilja sig från en mindre GM-tät text. I analysen har jag i största möjliga 

mån valt utdrag som är representativa för texterna.  
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4.3 Avgränsning av grammatisk metafor i undersökningen 

I detta avsnitt ges en utförlig beskrivning av de avgränsningsprinciper som tillämpas i min 

undersökning av GM. Avgränsningen görs mot bakgrund av tidigare forskning och med 

utgångspunkt i mitt undersökningsmaterial. 

4.3.1 Två typer av grammatisk metafor 

Denna studie avgränsas till två typer av GM, nämligen nominalisering av process (ex: använda à 

användning) samt nominalisering av egenskap (ex: rädd à rädsla). Nominalisering av process är 

enligt SFL-forskare (Halliday 1994:382, Banks 2003:127, Ravelli 2003:38) den vanligast 

förekommande typen av GM. Detta bekräftas även i Magnussons (2011: 107) undersökning av 

grammatiska metaforer i texter skrivna av gymnasieelever, där nominalisering av process är mer 

än tre gånger så vanlig som övriga metafortyper. Nominalisering av egenskap är den andra mest 

förekommande typen av GM i Magnussons undersökning. För att kunna analysera texterna 

utifrån olika typer av GM har jag även valt att inkludera nominalisering av egenskap. Denna 

avgränsning tillämpas även av Edling (2006:57).  

4.3.2 Morfo log iskt s läktskap 

I enlighet med Derewianka (1995) och Magnusson (2011) kräver min avgränsning att ett uttryck 

klassificerat som GM kan packas upp till en morfologiskt besläktad kongruent form (Magnusson 

2011:92). I min undersökning innebär det, något förenklat, att ett substantiv ska kunna packas 

upp till en liknande verb- eller adjektivform som uttrycker ”samma” betydelse som substantivet. 

För att illustrera hur avgränsningen tillämpas i undersökningen ges ett exempel från urvalet 

innehållande GM markerat i fetstil (4.1) och sedan ett exempel utan GM (4.2):  

4.1 Strömquist skriver i sin bok /…/ om användningen av de, dem och dom.   
Kongruent: Strömquist skriver i sin bok /…/ om hur man använder de, dem och dom.   
 
4.2 När man läser vad båda skrivit så kan slutsatsen dras att det finns en rad anledningar 
till varför inte dessa regler följs.  

I exempel 4.1 definierar jag användningen som GM på grund av att uttrycket kan packas upp till 

den kongruent besläktade formen använda.  

I exempel 4.2 förekommer enligt min avgränsning ingen GM. De nominala uttrycken slutsatsen, 

anledningar och regler räknas inte som GM eftersom de inte kan packas upp till kongruent 

besläktade former.  

4.3.3 Tekniska termer 

Enligt Halliday (1993:3f) innehåller vetenskapligt språk generellt en hög andel ämnesspecifika 

termer som skapats genom GM. Dessa termer kallas inom SFL-forskning för tekniska termer (eng: 

technical terms, Halliday 1993:3, svensk översättning i bl.a. af Geijerstam 2006:76). I denna 
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undersökning förkommer ett stort antal uttryck som utifrån Halliday (1993) definieras som 

tekniska termer. Exempel från urvalet är skriftspråk, rättstavningsprogram och förkortningar. Dessa 

uttryck förtjänar att uppmärksammas eftersom de ibland är svåra att packa upp till en kongruent 

form. I likhet med tidigare forskning (Derewianka 2003, af Geijerstam 2006, Magnusson 2011) 

inkluderas emellertid tekniska termer i begreppet GM i denna undersökning. Eftersom min 

undersökning inriktar sig på elevers förmåga till vetenskapligt språk anser även jag att det finns en 

poäng i att inbegripa tekniska termer i analysen av GM, då dessa bidrar till den teknikalitet som är 

karaktäristisk för genren.  

 

4.3.4 Icke-metafor iska avledningar och bleknade metaforer   

Två kategorier av nominala referenter som inte räknas som GM i denna undersökning är icke-

metaforiska avledningar (Magnusson 2011:46) och bleknade metaforer (eng. faded metaphores i 

Derewianka 2003:192, svensk översättning i Magnusson 2011:94).  

Icke-metaforiska avledningar gäller nominaliseringar som avser en person eller ett semantiskt 

’ting’ snarare än en process. Magnusson illustrerar skillnaden mellan GM och icke-metaforisk 

avledning genom följande exempel:  
 
Grammatisk metafor:  
3.13 Det var torrt och branden fick en snabb spridning à  branden spreds snabbt.  
 
Icke-metaforisk avledning: 
3.14 De har köpt en ny vattenspridare (En sak som sprider vatten) (Magnusson 2011:46)  

 

Fler exempel på icke-metaforiska avledningar, hämtade från materialet i denna undersökning, är 

bland annat läsare, mottagare och skribent. Gemensamt för dessa nominaliseringar är att de avser 

kongruenta betydelser för den ordklass som de tillhör, det vill säga de är substantiv som syftar på 

ett fysiskt objekt eller en person (Magnusson 2011:46). Vidare visar exempel 3.14 att övriga delar 

av satsen inte förändras vid uppackning av icke-metaforiska avledningar. Detta kan jämföras med 

GM-exemplet i 3.13, där uppackningen av den nominaliserade processbetydelsen spridning skapar 

en annorlunda ordföljd i satsen. Magnusson (2011:46) tillägger emellertid att det är svårt att dra 

en tydlig gräns mellan GM och avledning.  

Bleknade metaforer är metaforiska uttryck som är frekvent förekommande i vardagligt 

talspråk och som består av en process (ex: skriva) samt utsträckning (meddelande). I exempel 4.2 

redovisas ett utdrag från undersökningens material som innehåller två bleknade metaforer: 

4.1 När man skriver små anteckningar, informella meddelanden till någon 
 

Dessa metaforer anses inte vara en markör för vetenskapligt skrivande i denna undersökning. 

Bleknade metaforer inkluderas därför inte i analysen av grammatiska metaforer.  
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4.4 Etiska aspekter 

Av hänsyn till elevernas identitet har jag anonymiserat samtliga texter genom att koda dem utifrån 

betyg och GM-andel. Exempelvis har den text som fått betyg A och har högst GM-andel 

tilldelats namnet A1.  

Vidare är materialet från nationella provet sekretessbelagt, vilket medför att detaljer kring 

provuppgiften inte kan beskrivas i denna uppsats. De textutdrag från materialet som presenteras i 

denna uppsats har valts ut med hänsyn till provets sekretess. Detta medför bland annat att ingen 

elevtext återges sin helhet.  

4.5 Reflektioner kring metoden  

De teoretiska aspekter som ligger till grund för min metod är utarbetade utifrån undersökningar 

av det engelska språket. I dagsläget finns få systematiska analyser och empiriska studier av GM i 

svenska texter. Detta har medfört vissa svårigheter vid tillämpningen av teorin i denna studie. Vid 

min analys har det ibland varit svårt att avgöra om ett uttryck bör anses vara metaforiskt eller 

inte, det vill säga om det innehåller en spänning mellan det lexikogrammatiska och det semantiska 

skiktet. Det bör poängteras att vissa uttryck eventuellt hade bedömts annorlunda av andra 

bedömare. En noggrann och konsekvent tillämpning av de avgränsningsprinciper som redovisas i 

avsnitt 4.3 har emellertid bidragit till att samtliga texter bedömts utifrån samma kriterier. 

Avgränsningen av GM har även underlättats av samtliga texter är skrivna som lösningar av 

samma provuppgift.  

Slutligen vill jag framhålla att texterna är skrivna under likvärdiga premisser, vilket inneburit att 

yttre omständigheter som kan påverka elevernas skrivande minimerats.  
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas undersökningens resultat och analys. Inledningsvis presenteras 

fördelningen av de två undersökta GM-typerna i materialet. Vidare redovisas antalet långa 

nominalfraser med GM som huvudord i förhållande till betyg i syfte att redogöra för funktioner 

av GM i respektive betygsgrupp. Kapitlet avslutas med närmare analyser av särskilt intressanta 

texter utifrån undersökningens resultat.  

5.1 Grammatisk metafor i hela materialet  

I urvalet har jag funnit totalt 253 förekomster av GM. Av dessa är 239 av typen nominalisering av 

process (ex: användning, förklaring, förändring) och 14 av typen nominalisering av egenskap (ex: 

rädsla, lathet, oro). I figur 5:1 illustreras fördelningen av GM-typ i hela materialet.   

 

 
Figur 5.1: Fördelning av GM-typ i hela materialet  

Resultatet visar att elevtexterna i materialet innehåller många fler GM av typen nominalisering av 

process än nominalisering av egenskap. Endast 5,5 % av samtliga GM analyseras i denna 

undersökning som nominalisering av egenskap.  

En potentiell förklaring till den stora skillnaden i antal mellan typerna är att det förekommer 

ett stort antal GM i form av tekniska termer (Halliday 1993) som i denna undersökning räknas 

som nominalisering av process. Vanligt förekommande exempel på tekniska termer i urvalet är 

sammansatta ord som skrivregler, skriftspråk och rättstavning. Även liknande termer som skriftregler, 

skrivspråk och rättstavningsfunktion definieras här som processmetaforer. Det förekommer 

emellertid ingen teknisk term som räknas som nominalisering av egenskap.  

Att nominalisering av process är den vanligaste typen av GM framhålls i litteraturen (Halliday 

1994:382, Banks 2003:127, Ravelli 2003:38) samt bekräftats i tidigare svenskbaserad forskning på 

GM (Magnusson 2011:107).  
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5.2 Grammatisk metafor i förhållande till betyg  

I detta avsnitt redovisas fördelningen av GM per text i förhållande till betyg. I kategorin GM 

inkluderas båda GM-typerna. Resultatet av undersökningen redovisas i tabell 5.2. Elevtexterna i 

tabellen har namngetts efter betyg och andel GM, där texten med högst andel i respektive 

betygsgrupp har den lägsta siffran mellan 1 – 5. Andel GM visar kvoten av antal GM dividerat på 

textlängd multiplicerat med 100 avrundat till en decimal. Siffran visar följaktligen hur många 

procent av alla ord i texten som enligt min avgränsning klassificeras som GM.  

 
Tabell 5.2: Grammatisk metafor i förhållande till betyg 

Texter Textlängd Antal GM Andel GM 

A1 770 47 6,1 

A2  812 40 4,9 

A3  788 33 4,2 

A4 655 25 3,8 

A5 866 18 2,1 

Genomsnitt 778,2 32,6 4,2 

E1 601 23 3,8 

E2 512 19 3,7 

E3 585 15 2,6 

E4 746 16 2,1 

E5 845 16 1,8 

Genomsnitt 657,8 17,8 2,8 

Resultatet visar att det genomsnittliga värdet av textlängd, antal GM och andel GM är högre i 

betygsgrupp A än i betygsgrupp E. En närmare granskning av GM-tätheten i texterna i 

förhållande till betyg görs utifrån tabell 5.3, där texterna sorteras efter andel GM i fallande 

ordning.  
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Tabell 5.3: Andel GM i fallande ordning  

Texter Andel GM 
A1 6,1 
A2 4,9 
A3 4,2 
E1 3,8 
A4 3,8 
E2 3,7 
E3 2,6 
E4 2,5 
A5 2,1 
E5 1,9 

 

Tabell 5.3 visar att A-texterna, med undantag av A5, placerar sig högre upp i tabellen än E-

texterna och är därmed mer GM-täta. Analyser av den mest respektive minst GM-täta texten 

samt den ”avvikande” texten A5 redovisas längre fram i detta avsnitt. 

5.2.1 Långa nominal fraser  med GM som huvudord  

De grammatiska metaforer som behandlas i denna uppsats är nominaliseringar av process- och 

egenskapsbetydelse. Genom nominalisering skapas nominalfraser som kan byggas ut med 

bestämningar vilket medför att språket förtätas och därmed koncentreras (Holmberg et al. 

2014:19). Ett koncentrerat språk är karaktäristiskt för vetenskapligt skrivande.  

Resultatet av undersökningen av långa nominalfraser med GM som huvudord presenteras i 

tabell 5.4  

 

Tabell 5.4. Långa NF med GM som huvudord 

Texter Andel GM Antal långa NF 
med GM som 
huvudord 

A1 6,1 17 
A2  4,9 26 
A3  4,2 19 
A4 3,8 15 
A5 2,1 11 
Genomsnitt 4,2 18,8 
E1 3,8 15 
E2 3,7 8 
E3 2,6 8 
E4 2,1 5 
E5 1,8 5 
Genomsnitt 2,8 8,2 
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Tabell 5.4 visar att det förekommer fler, i vissa fall många fler, långa nominalfraser med GM som 

huvudord i A-texterna än i E-texterna med undantag av text E1. Resultatet visar även att antalet 

långa nominalfraser tenderar att öka med andel GM. Detta mönster finner även Magnusson 

(2011:169), som utifrån sitt resultat drar slutsatsen att GM-täta texter i högre grad tenderar att 

utnyttja de konstruktionsmöjligheter som ges av GM. 

I syfte att närmare undersöka elevernas bruk av GM redovisas och analyseras de fem längsta 

nominalfraserna med GM som huvudord från respektive betygsgrupp i följande avsnitt. 

Utgångspunkten i analysen är att elevens användning av GM skapar förändringar i språket i 

förhållande till en kongruent realisering, vilka bland annat ger möjlighet till långa nominalfraser 

och därmed förtätning, bortfall av deltagare samt förändringar i satsen.  

 

5.2.1.1 Långa nominalfraser med GM som huvudord i A-texter 

I exempel 5.1 – 5.5 redovisas de fem längsta nominalfraserna med GM som huvudord från A-

texterna. I samtliga exempel är hela nominalfrasen markerat i fetstil. Huvudordet i nominalfrasen 

är dubbelt understruken och övriga grammatiska metaforer i nominalfrasen är enkelt 

understrukna.  

5.1 att meddelandet ska bygga på författaren var trots allt ett argument som tappade 
sin relevans redan på 1700-talet (A1) 

5.2 När det handlar om sms verkar vi däremot ha en betydligt högre tolerans för 
avvikelser (A2)  

 
5.3 Det finns en rädsla för att sms-språket ska smitta av sig på andra typer av texter 
(A4)  

 
5.4 Bellander tycker ändå inte att oron kring att känslouttrycken kommer förlora sin 
laddning på grund av detta är befogad (A3) 

5.5 den stora rättstavningsreformen som gjorde att det svenska skriftspråket blev 
något mer likt talspråket (A2) 
 

 

De markerade nominalfraserna i exempel 5.1 – 5.5 byggs ut av bland annat framförställt 

adjektivattribut (5.2, 5.5), prepositionsattribut med satsattribut (5.3, 5.4) samt satsattribut i form 

av relativsats (5.1, 5.5). I samtliga exempel visar eleverna att de har utnyttjat nominalfrasens 

expanderingsmöjligheter genom att bygga ut huvudordet med olika typer av bestämningar. 

Följaktligen samlas betydelse kring huvudordet istället för att spridas ut i satsen, vilket bidrar till 

förtätning av språket (Magnusson 2011:38). 

Den förtätande effekten i språket förutsätter att det finns en mer kongruent realisering av 

elevens exempel. I exempel 5.1 räknas huvudordet argument som GM i form av nominalisering av 
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processbetydelse (argumentera) samt objektet i satsattributet relevans som GM av typen 

nominalisering av egenskapsbetydelse (relevant). En kongruent version skulle kunna vara något i 

stil med: ”Redan på 1700-talet blev det mindre relevant att argumentera om att meddelandet ska 

bygga på författaren”. I en kongruent realisering skulle huvudordet argument inte finnas och därför 

inte kunna byggas ut med bestämningar.  

Liknande process sker i exempel 5.2, där huvudordet tolerans räknas som nominalisering av 

egenskapsbetydelse (tolerant) och avvikelser som nominalisering av process (avvika). Genom valet 

av nominalt uttryck tolerans skapas en nominalfras som byggs ut med framförställt adjektivattribut 

(betydligt högre) samt efterställt prepositionsattribut (för avvikelser).  

I exempel 5.3 och 5.4 ges tydliga exempel på GM som förutom att skapa utbyggda 

nominalfraser också bidrar till bortfall av deltagare (Holmberg & Karlsson 2006:164). I en 

kongruent realisering av exempel 5.3 (människor är rädda för att sms-språket ska…) skulle det 

metaforiska uttryckssättet rädsla uttryckas kongruent genom adjektivet rädd(a) och därför kräva 

deltagare. Nominalisering av egenskap sker även i 5.4, där oron realiserar betydelsen ’oroad’. 

Skillnaden mellan exempel 5.4 och en kongruent realisering (exempelvis människor är oroade för…) 

är även att det nominala uttrycket oron fungerar som subjekt i satsen (oron /…/ är befogad).  

Liknande analys kan göras av exempel 5.5. Exemplet skiljer sig något från övriga exempel då 

såväl huvudordet som de övriga GM i frasen i denna undersökning kategoriseras som tekniska 

termer. Samtliga GM i frasen inrymmer morfologiskt besläktade kongruenta former (ex: stava, 

skriva, tala) men är på grund av sin tekniska karaktär svåra att packa upp till en kongruent form. 

Gemensamt för samtliga nominalfraser, förutom 5.3, är att de innehåller ytterligare minst en 

GM i frasen (ex: avvikelser, relevans, känslouttrycken). GM-tätheten i frasen komprimerar och 

koncentrerar språket ytterligare.  

 

5.2.1.2 Långa nominalfraser med GM som huvudord i E-texter 

I detta avsnitt presenteras de fem längsta nominalfraserna med GM som huvudord bland E-

texterna.  

5.6 I samma artikel /…/ står ytterligare tre förklaringar till anledningar till varför det 
kan se ut som det gör i dagenssamhälle [sic] (E3)  
 
5.7 Ett sms skickas iväg på nolltid, extra knapptryckningar för att få fram stor 
bokstav och punkt tycks verka onödigt i ett sms. (E2)  
 

5.8 Ett sms har inte heller samma innehåll som en motion till riksdagen och ska 
därför inte heller behöva innehålla det formella språket (E5) 

 
5.9 Detta är ett nytt ungdomligt skrivsätt som dem flesta som växt upp i cyber 
generationen kan behärska (E3)  
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5.10 Hur kommer det sig att skrivreglerna som används i nästan alla andra former av 
det svenska skriftspråket förbises när man skriver sms (E1)  

I likhet med de längsta nominalfraserna i A-texterna består nominalfraserna i exempel 5.6 – 5.10 

av framförställda adjektivattribut (bl.a. 5.8, 5.9), prepositionsattribut inklusive satsattribut (5.6, 

5.7) samt satsattribut i form av relativsats (5.8 – 5.10). Utifrån dessa exempel konstateras att även 

elever med textbetyg E utnyttjar nominalfrasens expanderingsmöjligheter genom att bygga ut 

GM och därmed förtäta språket. Förtätning, bortfall av deltagare och förändringar i satsen är 

följaktligen funktioner av GM som förekommer även i dessa exempel.  

Exempel 5.6 visar emellertid att långa nominalfraser med GM som huvudord inte per 

definition skapar ett komprimerat språk. En förutsättning för förtätning av språket är att ny 

betydelse tillsätts huvudordet, som i det här fallet är förklaringar.  De kausala uttrycken anledningar 

och varför ger, i denna kontext, emellertid uttryck för mer eller mindre samma betydelse som 

huvudordet och upplevs därför som överflödiga. Vidare kan tilläggas att bisatsen varför det kan se 

ut som det gör i dagenssamhälle är kongruent realiserad och upplevs därför som talspråklig.  

Ett annat exempel som illustrerar funktionen av GM väl är 5.8. Exemplet är särskilt tydligt 

eftersom eleven följer upp det inkongruenta huvudordet innehåll med den kongruenta formen 

innehålla. Förekomsten av båda formerna tolkas här som ett tecken på att eleven är väl medveten 

om de båda uttryckssätten och kan anpassa användningen av dem i skrivandet. För att få en 

tydligare bild av de förändringar som sker genom GM-bruket upprepas exemplet i 5.11 följt av en 

möjlig kongruent realisering:  

5.11 Ett sms har inte heller samma innehåll som en motion till riksdagen och ska därför 
inte heller behöva innehålla det formella språket (E5) 
Kongruent: Ett sms innehåller inte heller samma språk* som en motion till riksdagen och 
ska därför inte heller behöva innehålla det formella språket.  

I den inkongruenta realiseringen behöver inte eleven skriva ut vad sms:et innehåller. Jämfört med 

den kongruenta realiseringen faller andradeltagaren bort. Istället realiseras betydelsen som ett 

’ting’ som byggs ut genom en beskrivande liknelse och därutöver fungerar som andradeltagare i 

satsen. Det ska påpekas att ordet motion räknas som bleknad metafor i denna undersökning.   

5.3 Analys av text A1 

Elevtext A1 innehåller 47 förekomster av GM och har därmed den högsta andelen GM i 

materialet, nämligen 6,1 %. Texten är 770 ord lång vilket är strax över genomsnittet för samtliga 

texter. Vidare förekommer 17 nominalfraser med GM som huvudord i texten, vilket är det tredje 

högsta antalet bland texterna.  

Ett stort antal GM i texten klassificeras i den här undersökningen som tekniska termer (Halliday 

1993:79), det vill säga termer som från början har skapats genom GM. Exempel på tekniska 

termer i texten är skrivregler, rättstavning, rättstavningsfunktioner och inmatningssystem. Det stora antalet 

tekniska termer i texten bidrar till att språket i texten upplevs koncist och exakt. Tekniska termer 
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förekommer ofta tillsammans med ”övriga” GM och passivkonstruktioner. Detta visas i exempel 

5.12. I exemplet är samtliga GM markerade i fetstil.  

5.12 Fullständiga ord och meningar, rättstavning, användning av punkter, stora 
bokstäver och mellanslag är några av skrivregler som bryts vid användning av SMS-
språket. Frågan är varför skrivreglerna tillämpas på detta sätt vid sms men inte vid annan 
text.  

 

I exempel 5.12 förekommer GM i form av tekniska termer (rättstavning, skrivregler), ”övriga” GM 

(användning) samt passivkonstruktioner (bryts, tillämpas). Nämnda språkdrag gör det möjligt för 

skribenten att utelämna personliga pronomen, då processerna i satsen antingen är ”inbakade” i 

nominalfrasen eller uttryckta i passiv form. Läsaren får exempelvis inte veta vem som använder, 

bryter eller tillämpar skrivreglerna. Bortfallet av deltagare leder till att språket upplevs som 

opersonligt och objektivt.  

Språkdragen som uppmärksammas i 5.12 återkommer i exempel 5.13 och 5.14:  

5.13 Det är inte samma normer och idéer som drivs i dagens samhälle som när 
skrivreglerna formulerades. Det är alltså på grund av teknikens utveckling som 
språkbruket för kommunikation genom sms är annorlunda.  

5.14 många användare anser att dessa inmatningssystem stör deras språkbruk eftersom 
de måste anpassa sina uttryck och formuleringar efter vad tekniken klarar av. I de 
tekniska verktyg där inmatningssystem existerar är skrivreglernas relevans relativt låg. 

 

Dessa utdrag ger ytterligare exempel på hur eleven använder sig av GM (bl.a.: utveckling (utveckla), 

kommunikation (kommunicera), uttryck (uttrycka) och passiv för att skapa ett opersonligt och 

koncentrerat språk.  

Elevens GM-täta och avpersonifierade språk kan emellertid upplevas som svårtillgängligt. I 

sista meningen i 5.14 är exempelvis betydelsen av nominalfrasen skrivreglernas relevans otydlig. Det 

är oklart vilka skrivregler som avses och för vem eller vilka de är relevanta. Vidare är relationen 

mellan fundamentet de tekniska verktyg där inmatningssystem existerar och subjektet skrivreglernas 

relevans svår att förstå.  

I denna analys ges exempel på hur en GM-tät text bidrar till ett komprimerat och specialiserat 

språkbruk. I nästa avsnitt redovisas en analys av undersökningens minst GM-täta text.  

5.4 Analys av text E5 

Elevtext E5 är med sina 845 ord den näst längsta texten i urvalet. Texten innehåller 16 

förekomster av GM och har den lägsta andelen GM i materialet, nämligen 1,8 %. Vidare 

förekommer 5 nominalfraser med GM som huvudord i texten, vilket är det lägsta antalet bland 

texterna. Det ska tilläggas att första stycket i texten är ett direkt citat från skrivuppgiftens 

beskrivning. Grammatiska metaforer i första stycket räknas inte i analysen.  
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I likhet med text A1 utgörs en betydande andel av GM i text E5 av tekniska termer. Dessa 

förekommer emellertid sällan i samband med ”övriga” GM.   

5.14 För att även sms och andra interaktiva texter på nätet ska bli så bekväma och korta 
som möjligt finns alla förkortningar. Bellander skriver ändå hur hon forskat runt 
förkortningar och upptäckt att det inte är lika vanligt som många kanske tror /…/  
 
5.15 Allt detta gör att många man oroar sig över att sms och chattspråket ska smitta av 
sig i mer ”professionella texter” men Bellander skriver även där att hon vet att de flesta 
gymnasieungdomar har en förmå [sic] att anpassa sin text efter situationen.  
 
5.16 Att skrivreglerna inte följs i sms beror även på det materiella, att mobiltelefoner 
inte är byggda så att man ska lägga ner själ i sms:en. Det är jobbigt att hela tiden använda 
punkt och stor bokstav i ett sms och det är egentligen inte meningen att man ska använda 
över 160 ord.  

 

Utdragen innehåller förhållandevis få GM. Samtliga GM-exempel klassificeras som tekniska 

termer. Vidare förekommer endast en (1) passivkonstruktion. I mer GM-täta exempel i urvalet 

realiseras bland annat processer som forska, oroar sig och använda ofta inkongruent (forskning, oro, 

användning). I textens förhållandevis kongruenta språkbruk är personliga deltagare ofta utskrivna 

(bl.a Bellander, man, gymnasieungdomar). Vidare ”sprids” betydelse ut i satsen (Bellander skriver ändå 

hur hon forskat runt förkortningar och upptäckt att). Detta bidrar till att texten upplevs som mindre 

koncentrerad och därmed mindre vetenskapligt anpassad än andra mer GM-täta texter i urvalet.  

Vid två tillfällen i texten visar eleven emellertid prov på ett mer komprimerat språk genom att 

använda GM:  

5.16 Hon skriver hur hon i sin forskning upptäckt att ungdomar jämfört med vuxna 
använder sig utav starka känslor i sina sms 
 
5.17 Ett sms har inte heller samma innehåll som en motion till riksdagen och ska därför 
inte heller behöva innehålla det formella språket.  
 

Genom GM flyttas betydelse till nominalfrasen (sin forskning, samma innehåll som en motion till 

riksdagen) vilket skapar ett tätare språk med färre satser.  

Utdragen som presenteras i detta avsnitt visar hur en mindre GM-tät text kan karaktäriseras av 

ett förhållandevis okoncentrerat och vardagligt skriftspråk. I avsnitt 5.6 undersöks slutligen den 

A-text som har lägst andel GM bland A-texterna.  

5.5 Analys av A-text med låg andel grammatisk metafor 

Undersökningen av andelen GM i förhållande till betyg (presenterad i tabell 5.2) visar att text A5 

har den näst lägsta GM-andelen bland samtliga texter. Detta är ett särskilt intressant resultat mot 

bakgrund av tidigare forskning (Magnusson 2011) som visar att andel GM ökar med betyg. I 

detta avsnitt ges därför en kort beskrivning av text A5.  
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Text A5 är 866 ord lång och därmed den längsta texten i urvalet. Texten innehåller 18 

grammatiska metaforer och har en GM-andel på 2.1, vilket är det näst lägsta bland samtliga 

texter. Vidare innehåller texten 11 långa nominalfraser med GM som huvudord.  

I likhet med de flesta andra texter i urvalet förekommer så väl tekniska termer (skrivregler, 

talspråk, skriftspråk) som ”övriga” grammatiska metaforer (ex: tanke, bevis, uppfattning) i texten.  

En anledning till den låga GM-andelen kan vara att texten innehåller flertalet långa citat. 

Grammatiska metaforer som förekommer i direkta citat räknas inte i denna undersökning, 

däremot inkluderas citaten i antal ord. Utdrag från texten, bland annat exempel 5.18, visar 

emellertid på ett tydligt kongruent språkbruk: 

5.18 I stort sätt alla är överens om att sms är väldigt korta och rakt på, även fast sms 
skiljer sig lite från barn till vuxna. Framför allt skiljer sig anledningen till varför det ser ut 
som det gör. Min uppfattning är att vuxna skriver som de gör för de tycker att smsa är 
lite krångligt eller svårt. De skriver därför kortfattat och tydligt för att slippa krångla till 
det för mycket. Ungdomar däremot skriver som de gör av den enkla anledningen att de är 
lata och inte orkar skriva långa och utförliga meddelanden. (A5) 
 

Till skillnad från GM-täta partier i undersökningens urval är de deltagare som agerar i satsen till 

stor del utskrivna (vuxna, de, ungdomar). Kongruenta realiseringar av processer (skriver, krångla till 

det, orkar) och egenskaper (krångligt, svårt, lata) samt avsaknad av passivkonstruktioner skapar ett 

konkret och personnära språk. Dessa språkdrag kombinerat med vardagliga uttryck som rakt på, 

smsa, krångligt och orkar bidrar till att språket upplevs som talspråkligt snarare än vetenskapligt.   

Nominalfrasen Min uppfattning räknas inte som en lång nominalfras på grund av genitivattributet. 

Det bör emellertid tilläggas att det förekommer långa nominalfraser i utdraget: den enkla 

anledningen samt långa och utförliga meddelanden. Enligt en annan avgränsning hade anledningen räknats 

som GM av typen nominaliserad kausalitet och meddelanden som bleknad metafor. Denna 

avgränsning har dock gjorts i samtliga texter.  

I exempel 5.19 presenteras ett annat utdrag från texten som karaktäriseras av ett kongruent 

och vardagligt språk:  

5.19 Smileyn, som Theres Bellander talar om, är ett ganska bra bevis på det här med att 
ungdomar är ganska lata när de skriver sms. De använder en glad symbol istället för att 
skriva att det [sic] är glada eller vad det nu kan handla om.  

 

Även här realiseras processer (talar om, skriver) och egenskaper (lata, glada) kongruent. I urvalets 

GM-täta texter förekommer liknande uttryck istället i form av nominaliseringar (forskning, 

användning, lathet, glädje).  

5.6 Sammanfattning av resultat och analys  

Resultatet av den ovan genomförda studien visar inledningsvis att det förekommer många fler 

GM av typen nominalisering av process än nominalisering av egenskap i materialet. Den senare 

typen utgör endast 5,5 % samtliga GM.  
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Vidare visar resultatet att texter skrivna av högpresterande elever generellt har en högre andel 

GM än texter skrivna av lågpresterande elever. Genomsnittet för GM-andelen är 4,2 % för A-

texter och 2,8 % för E-texter. Spridningen i urvalet med avseende på GM-andel visar även att de 

tre mest GM-täta texterna har fått betyget A. Därefter är skillnaden mellan högpresterande och 

lågpresterande elever inte lika tydlig. 

Undersökningen av elevernas utnyttjande av GM:s konstruktionsmöjligheter i respektive 

betygsgrupp visar att A-texter tenderar att innehålla fler långa nominalfraser med GM som 

huvudord än E-texter. Genomsnittet för långa nominalfraser är 18,8 i A-texter och 8,2 i E-texter. 

Resultatet visar även att antalet långa nominalfraser tenderar att öka med GM-andel.  

En närmare studie av de längsta nominalfraserna med GM som huvudord visar att texter från 

båda betygsgrupperna lyckas utnyttja nominalfrasens expanderingsmöjligheter. De längsta 

nominalfraserna bland A-texterna är emellertid mer GM-täta än de längsta nominalfraserna bland 

E-texterna. Närmare analyser av utvalda texter visar att den mest GM-täta texten präglas av ett 

mer koncentrerat och vetenskapligt språkbruk än de minst GM-täta texterna i materialet.  

Resultaten och analyserna som redovisas i detta kapitel diskuteras i följande kapitel.  
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6. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras resultatet av den ovan genomförda analysen. Resultatet relateras 

inledningsvis till tidigare forskning och teoretisk grund.  

Resultatet visar på att det förekommer betydligt många fler grammatiska metaforer av typen 

nominalisering av process än nominalisering av egenskap i materialet. Processbetydelser uttrycks 

med andra i mycket högre grad än egenskapsbetydelser i texterna. Detta resultat var förväntat 

utifrån tidigare forskning. I Magnussons undersökning (2011:107) är nominalisering av process är 

den ”i särklass vanligaste typen av GM”. Resultatet stämmer även överens med teorin, som 

framhåller att nominalisering av process generellt är den vanligaste typen av GM i språket 

(Halliday 1994:382, Banks 2003:127, Ravelli 2003:38).  

Den förhållandevis höga andelen processmetaforer i materialet kan delvis diskuteras utifrån 

denna studies avgränsning av GM. En stor andel av processmetaforerna är tekniska termer 

(skrivregler, rättstavning m. fl.). I materialet förekommer även en variation av liknande termer 

(skriftregler, skrivlagar, rättstavningsfunktioner m. fl.). Vid en mer restriktiv avgränsning hade inte dessa 

termer räknats som GM, vilket hade reducerat antalet processmetaforer. I materialet förekommer 

inga tekniska termer i form av nominalisering av egenskap.  

Undersökningen av GM i förhållande till betyg visar att A-texterna i materialet tenderar att ha 

en högre andel GM än E-texterna. Resultatet stämmer överens med Magnussons resultat 

(2011:111), som visar på en statistiskt signifikant relation mellan betyg och förekomsten av GM 

för Svenska B-texterna i materialet. Resultatet kan även jämföras med af Geijerstams 

undersökning (2006:106), som visar att högpresterande elevers texter tenderar att innehålla en 

högre grad av tekniska termer än lågpresterande elevers texter.  

I undersökningen av elevernas utnyttjande av funktioner av GM framgår bland annat att A-

texterna innehåller fler långa nominalfraser med GM som huvudord (i genomsnitt 18,8) än E-

texterna (i genomsnitt 8,2). I likhet med Magnussons undersökning (2011:169) visar även 

resultatet i min undersökning att antalet långa nominalfraser tenderar att öka med GM-andel. 

Slutsatsen som kan dras utifrån denna delundersökning är att A-texterna i materialet tenderar att i 

högre grad utnyttja GM:s konstruktionsmöjligheter. 

En närmare studie av funktioner av GM visar att elever från båda betygsgrupper utnyttjar 

nominalfrasens expanderingsmöjligheter, men att nominalfraser i A-texter tenderar att innehålla 

fler GM. GM-täta nominalfraser bland A-texter bidrar till ett komprimerat språk men kan i vissa 

fall också, vilket framhålls av Holmberg och Karlsson (2006:164), göra språket svårtillgängligt. 

Nominalfraser bland E-texter tenderar istället ibland att upplevas som talspråkliga och ”onödigt” 

utbyggda. Analysen av långa nominalfraser bekräftar att utbyggda fraser med GM inte per 

definition skapar ett vetenskapligt anpassat språk. Holmberg et al. (2014:19) framhåller härvid att 

endast förekomsten av GM inte räcker för att GM ska vara funktionellt. Däremot upplever jag att 
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GM-täta partier är exempel på elevers ansats till ett mer koncentrerat, vetenskapligt skrivande. 

Detta kan jämföras med Maagerø (2002:99), som menar att det finns ett samband mellan 

”försök” till vuxet språk och inkongruenta realiseringar i hennes undersökning.  

Avslutningsvis visar närläsningar av text A1, E5 och A5 hur en GM-tät text kan skilja sig från 

mindre GM-täta texter med avseende på vetenskapligt skrivande. Längre utdrag från texterna 

visar hur elev A1 utnyttjar GM för att skapa ett koncentrerat och opersonligt skriftspråk anpassat 

till den vetenskapliga genren. I relation till text A1 upplevs utdrag från E5 och A5 som mer 

vardagligt och personnära.  

Text A5 är intressant att diskutera då dess låga andel GM avviker från andra A-texter samt har 

en lägre andel GM än vissa E-texter. Text A5 avviker även från det samband som Magnusson 

(2011) påvisat mellan betyg och GM. Möjliga förklaringar till avvikelsen skulle kunna vara att 

bedömningen av betyget är felaktig, alternativt att bedömningen av vetenskapligt skrivande kräver 

fler språkliga verktyg vid sidan av GM.  

Viktigt att påpeka är att urvalet i den här studien är litet och att resultatet därför inte kan 

generaliseras till årskurs 3-elever. Det saknas idag forskning om GM i elevtexter. Denna studie 

bidrar med kunskap till forskningen om vilken roll GM kan spela i elevers vetenskapliga 

skrivande.  
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7. Konklusion  

Det huvudsakliga resultatet av min studie visar på att högpresterande elever tenderar att använda 

GM samt utnyttja funktioner av GM i större utsträckning än lågpresterande elever. Detta resultat 

är i linje med tidigare forskning. GM-bruket i undersökningens texter ger stundtals prov på ett 

komprimerat och specialiserat språkbruk, vilket betraktas som centrala språkdrag i vetenskapligt 

skrivande. Under skolans senare år förväntas elever behärska ett specialiserat språkbruk, i vilket 

GM spelar en viktig roll. Om resultatet i denna studie bekräftas av liknande studier i framtiden 

finns det ett värde i att framhålla betydelsen av GM i skolans svenskundervisning. Genom att 

belysa effekter av en korrekt användning av GM skulle elever kunna få möjlighet att ytterligare 

anpassa sitt skrivande efter sammanhang.  
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