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Sammandrag 

I detta examensarbete undersöks hur barn skrivs fram och konstrueras språkligt i tre typer av 

texter från 1950-tal och 2010-tal. Syftet med undersökningen är att se om synen på barn har 

förändrats de senaste 60 åren eller om det snarast är fråga om samma syn på barn idag som på 

1950-talet. Den övergripande frågan som besvaras är: Hur skrivs barn fram och konstrueras 

språkligt i relation till sin omgivning? 

Den teoretiska utgångspunkten är Systemisk-funktionell grammatik (SFG). Metoden 

utgörs av processanalys och deltagaranalys. 

De skillnader som finns texterna emellan har att göra både med processtyper och med 

deltagarfunktioner. Skillnaderna kan i första hand sägas ha att göra med registerspecifika drag 

som snarast beror på genre än på tillkomstår. Dock kan vissa skillnader skönjas som kan ha att 

göra med en förändring i synen på barn under de 60 år. Dessa består framför allt i vilka 

deltagarkategori som skrivs fram som agenter. 

Nyckelord: Systemisk-funktionell grammatik (SFG), processanalys, ergativitetsanalys, 

deltagaranalys, barn. 
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1. Inledning 

I undervisningen på SFI får jag ofta frågan av elever varför ”svenska barn” verkar bestämma 

över sina föräldrar och inte tvärt om, underförstått som det är i elevens ursprungsland. Detta 

har fått mig att intressera mig mycket för hur man i Sverige talar och skriver om barn eller – 

med en mer vetenskaplig terminologi – hur barn konstrueras språkligt. (Se vidare avsnitt 2.6.) 

Barn tycks under senare år mer och mer fått större makt över och bestämmande i sina 

liv. Samhällsdebatten under de senaste 5–10 åren har mer och mer kommit att handla om 

barns behov och rättigheter. ”Barnets bästa” har blivit ett begrepp som alla i samhället är 

bekanta med. Barns behov och egna inflytande ses som viktiga aspekter i fråga om skola och 

boendeform vid vårdnadstvister. Barns stimulans i skola och barnomsorg framhävs och ibland 

mycket kostsamma fritidsaktiviteter ses som en självklarhet. Föreliggande studie är 

undersökning av hur barn konstrueras i helt moderna texter och i texter från 1950-talet. Är det 

så att hur barn omtalas, skrivs fram och konstrueras språkligt har ändrats under 60 år, från 

1950-tal till idag? Eller är det i själva verket en fråga om en syn på barn som i mångt och 

mycket är densamma idag som för 60 år sedan? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet för uppsatsen är att undersöka vilken syn på och förståelse av barn som framträder i 

texter från 1950-talet och 2010-talet och om texterna avslöjar någon förändring i synen på 

barn under denna tid. 

Undersökningen utgår ifrån dels ett processperspektiv, dels ett deltagarperspektiv. 

Processperspektivet aktualiserar frågor som följande. 

– Förmedlar texterna en dynamisk eller statisk verklighet, dvs. ligger fokus på skeenden 

eller på mer eller mindre stabila egenskaper hos personer och sakförhållanden? 

– Är texterna främst deskriptiva eller mer analytiska? 

– Förmedlar de ett utifrånperspektiv eller ett inifrånperspektiv på t.ex. barn och deras 

tankevärld? 

Deltagarperspektivet aktualiserar frågor som följande. 

– Hur framträdande roll har barn och andra inblandade parter i texterna? 

– Skildras barn som ett kollektiv i ett visst skede av livet (är det att vara barn ett till-

stånd?) eller som agerande och interagerande individer? 
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– Vilka relationer har barn till andra deltagare i texterna och var ligger ansvaret för 

barns handlingar och utveckling? 

1.2 Begreppet barn i denna studie 

Barn definieras i denna uppsats som alla individer under 18 år. Uppfattningen om barn kan 

sägas skilja sig åt beroende på om det är fråga om förskolebarn eller tonåringar. Synen på barn 

respektive unga kan här rimligen inte vara exakt densamma. Kraven och förväntningarna som 

samhället har på en 2-åring skiljer sig avsevärt från de krav som ställs på en 17-åring.  

Trots detta är (juridiskt sett) ungdomar faktiskt barn. Dessa är inte självbestämmande 

utan har en eller två vårdnadshavare som ska garantera barnets rättigheter och avgöra i frågor 

rörande den icke-myndiga personen. Därmed är det fråga om personer som är beroende av 

vuxenvärlden. Precis som små barn är unga beroende av de vuxna runt ikring dem. De är 

också beroende av vuxenvärldens syn på dem. Därmed utgår denna undersökning från en 

definition av barn som alla individer under 18 år. 

2. Teoretisk utgångspunkt: Systemisk-funktionell 

grammatik 

Grunden för analysarbetet hämtas från den systemisk-funktionella grammatiken (SFG). SFG 

har utvecklats av M A K Halliday och Christian M I M Matthiessen (Halliday 2000; Halliday 

& Matthiessen 2004). Teorin har introducerats på svenska i Per Holmbergs och Anna-Malin 

Karlssons lärobok Grammatik med betydelse (2006) samt i antologin Funktionell textanalys 

(Holmberg, Karlsson & Nord 2011). Även Jannika Lassus har med sin avhandling Betydelser i 

barnfamiljsbroschyrer. Systemisk-funktionell analys av den tänkta läsaren och institutionen 

(2011) lämnat ett större bidrag till SFG-forskningen på svenska. Nedan kommer jag att över-

siktligt beskriva den systematiskt-funktionella grammatiken med stark tonvikt på de delar som 

är av störst betydelse för analysen i föreliggande studie. 
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2.1 Systemisk-funktionell lingvistik, systemisk-funktionell gram-

matik och funktionell grammatik 

I litteraturen används både benämningen systemisk-funktionell lingvistik (SFL) och benäm-

ningen systemisk funktionell grammatik (SFG) . Vanligen görs ingen skillnad i betydelse 

benämningarna emellan. Holmberg, Karlsson & Nord (2011 s. 7) menar att det trots allt finns 

en tradition av att låta SFG stå för basen inom teorin, medan SFL snarast innefattar ett vidare 

applikationsområde, där bl.a. genreteorin, som utvecklats av J R Martin och David Rose, ingår 

(Martin & Rose 2003). I fortsättningen kommer jag endast att hänvisa till denna teoretiska 

modell som SFG.  

Bestämningen ”systemisk” särskiljer den specifika variant av funktionell grammatik som 

utvecklats av Halliday. Systemisk har att göra med att grammatiken eller språket inte bara är 

funktionell utan att den också är systemisk. Funktionen i språket avspeglas i system; därmed 

görs ingen åtskillnad mellan system och användning/bruk (Holmberg & Karlsson 2006). 

Traditionellt har man inom språkvetenskapen dragit skarpa gränser mellan språksyste-

met och språkbruket och mellan grammatik och textanalys. SFG är en språklig beskrivnings-

modell som inte sätter upp sådana gränser och som räknar mer till grammatiken än vad som 

traditionellt görs, förutom morfologi och syntax, t.ex. semantik och pragmatik. Traditionellt 

har språkforskningen utgått från antingen språket som system eller språket som användning. I 

SFG ses inte användningen som en tillämpning av en prototypisk regelbundenhet. Snarast ses 

användningen i olika kontexter som den grund utifrån vilken regelbundenheter skapas. Dessa 

kan vi sedan beskriva dessa som regler (Holmberg, Karlsson & Nord 2011 s. 8). 

Inom SFL görs skillnad mellan vardagligt och specialiserat språkbruk. Språk och kun-

skap är beroende av varandra och måste förstås i en helhet. Utveckling av språk och utveck-

ling av kunskap kan i denna språksyn inte skiljas åt utan sker parallellt eller hand i hand 

(Magnusson 2013). Detta visar på den evolutionära syn på språket som SFL bygger på. 

Språket ses som något som utvecklats så som biologiska anpassningar. Genom att nya funk-

tioner behövs, nya meningar och betydelser måste uttrycks, utvecklas språket (Nilsson 2001).  

Traditionellt har det inom språkvetenskapen dragits skarpa gränser mellan språk och text 

och mellan grammatik och textanalys. Därmed görs en uppdelning mellan system och bruk 

samt mellan kompetens och performans. 

I SFG utgår man i stället ifrån språket som potentialer och instanser. Språket har vissa 

potentialer dvs. möjliga användningar. Dessa möjliga användningar realiseras i specifika 
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instanser. Endast i instanser realiseras dessa möjliga användningar. Vidare finns subpoten-

tialer, vilket är detsamma som register (se vidare avsnitt 2.4 Genrer och register). 

Ytterligare en skillnad mellan traditionell grammatik och SFG är distinktionen mellan 

första- och andradeltagare. Traditionellt talar man om subjekt och objekt. Ofta motsvarar 

dessa begrepp varandra men är inte helt parallella. Fokus för SFG är processens betydelse och 

de funktioner som denna betydelse ger deltagarna. Den traditionella grammatiken däremot 

fokuserar formen.  

2.2 Teorins grunder 

Grundläggande för den funktionella grammatiken är vad vi använder språket till. I SFG iden-

tifieras tre basala funktioner: 1) söka kontakt med och relatera till andra människor, 2) be-

skriva vår erfarenhet av världen och 3) ordna och skapa samband mellan informationer. Dessa 

funktioner benämns metafunktioner. Den första metafunktionen beskrivs som interpersonell, 

den andra som ideationell och den tredje som textuell. Den textuella metafunktionen ses dock 

snarast som en hjälpfunktion till de två övriga
1
. (Holmberg, Karlsson & Nord 2011 s. 8 ff.) 

De olika metafunktionerna samspelar med kontexten, betydelsen och lexikogrammatiken 

(lexikon, böjning och meningsbyggnad), inom SFG benämnda stratum (skikt). Stratumen 

beskriver hur mening skapas i olika sammanhang. (Holmberg, Karlsson & Nord 2011 s.10). 

Lexikogrammatiken är det skikt som ger språkliga uttryck åt betydelser, och den beskrivs i 

olika termer för olika metafunktioner, vilket innebär att ett yttrande samtidigt kan beskrivas 

lexikogrammatiskt på tre olika sätt: interpersonellt, ideationellt och textuellt. Detta illustreras i 

figur 1 på meningen En del barn går in i varje trotsålder med full kraft. På det interpersonella 

planet använder man termer som subjekt och finit, medan man på de ideationella planet i 

stället talar om processer, deltagare och omständigheter. Termer som tema och rema hör 

hemma i den textuella beskrivningen
2
. 

                                                           
1
 Man skulle kunna säga att det här är fråga om en metafunktion till metafunktionerna. Den textuella metafunk-

tionen binder samman de två andra och fokuserar helheten i en text. 
2
 SFG utgår från ett utvidgat textbegrepp där text avser även talad text.  
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exempel En del barn går in i varje trotsålder  med full 

kraft. 

interpersonellt  subjekt finit rest 

ideationellt deltagare (aktör) process 

(materiell) 

deltagare (mål) omständighet 

textuellt tema rema 

Figur 1. Lexikogrammatisk beskrivning på det interpersonella, det ideationella och det 

textuella planet. (Holmberg & Karlsson s. 27). 

I det följande beskrivs den ideationella metafunktionen djupare, då denna är mest relevant för 

uppsatsens syfte. Några relevanta begrepp från de två andra metafunktionerna lyfts dock fram 

för att ge det större sammanhang i vilket den ideationella metafunktionen ingår. 

2.3 Den ideationella metafunktionen  

Den ideationella metafunktionen behandlar processer och deras deltagare. Nedan beskrivs 

begreppet process och vad en processanalys är. Vidare beskrivs hur deltagare kan analyseras 

genom två system: det transitiva, som fokuserar riktning och typ av relation deltagarna 

emellan och det ergativa, som fokuserar påverkan och effekter. 

Ideation har att göra med hur idéer skapas. Vi förstår, enligt Karlsson (2011 s. 23), 

händelser genom betydelsefigurer där det är något som händer och några som är med och 

deltar. En betydelsefigur uttrycks språkligt i en process med deltagare och omständigheter. 

Karlsson (2011 s. 24 f) påpekar här att det är viktigt att komma ihåg att det är realiseringar av 

betydelser och inte former som analyseras. Betydelser uttrycks i former men är inte sin form. 

I avsnitt 2.3.1 nedan redogörs för den grundläggande beskrivningen av processer enligt 

SFG. I processbeskrivningen ges deltagarna beteckningar som uttrycker deras så kallade 

transitiva funktioner. I avsnitt 2.3.2 presenteras ett alternativt perspektiv, där deltagarna i 

stället tilldelas så kallade ergativa funktioner. 

2.3.1 Processer 

Den grundläggande grammatiska enheten för att ge uttryck åt processer är satsen. Satser kan 

vara fria, bundna eller inbäddade. En fri sats (huvudsats) utgör en egen språkhandling och en 

egen ideationell figur. En bunden sats (icke-attributiv bisats) utgör en egen ideationell figur 
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men inte någon egen språkhandling, utan underordnas en fri sats språkhandling. En inbäddad 

sats (attributiv bisats) utgör varken en egen figur eller en språkhandling utan inordnas i en 

annan figur. 

SFG skiljer mellan olika processtyper. Materiella processer handlar om att göra saker, 

mentala processer handlar om att uppleva, verbala processer handlar om att säga eller 

uttrycka och relationella processer handlar om att vara eller att ha något. De olika process-

typerna realiseras språkligt med hjälp av olika verb. Verb som hoppa, springa och gå 

realiserar vanligen materiella processer, hävda, berätta och säga verbala processer, tänka, 

känna, se och höra mentala processer och t.ex. ha, i typfallet, relationella processer. 

Till processerna kopplas olika deltagare med olika funktioner, och man skiljer mellan 

förstadeltagare och andradeltagare. Detta illustreras i figur 2.
3
 I materiella processer (”göra-

processer”) fungerar förstadeltagaren, vanligen en person, som aktör, medan andradeltagaren 

kan anta tre olika funktioner: mål, utsträckning och mottagare. Ett exempel på en materiell 

process med andradeltagaren utsträckning är ”Flickan hoppar rep”. Här är flickan aktör och 

rep är utsträckning då repet snarast är en utsträckt del av processen ”hoppa rep”. Vi kan 

jämföra med ”Flickan hoppar på sniglar” eller ”Flickan kastar repet”. I båda dessa fall är 

andradeltagaren (dvs. sniglar och repet) mål. I mentala processer (”uppleva-processer”) är 

förstadeltagaren ofta en person eller ett djur som är upplevare, medan andradeltagaren 

benämns fenomen. Relationella processer (”vara-processer”) är av tre olika slag: attributiva, 

vilka tilldelar någon/något egenskaper, identifierande, vilka tilldelar någon/något en identitet, 

och existentiella, vilka t.ex. anger att någon/något finns. Både de attributiva och identifierande 

processerna har både första- och andradeltagare, benämnda bärare och attribut respektive 

utpekad och värde. Den existentiella typen har endast en förstadeltagare, den existerande. 

Verbala processer (”säga-processer”) innebär att något anförs, vilket är väsentligt när det 

gäller att skilja dem från mentala processer, som uttrycker tankar. Här är förstadeltagaren 

talare, medan lyssnare, utsaga och talmål är andradeltagare.  

                                                           
3
 En del av exemplen i detta avsnitt är hämtade från de texter jag undersökt, men en del är påhittade för att inte 

göra framställningen alltför komplicerad. 
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 FÖRSTA-

DELTAGARE 

PROCESS-

KÄRNA 

ANDRADELTAGARE 

MATERIELL PROCESS aktör  mål utsträckning mottagare 

Känsliga barn reagerar  mer än andra.  

En flicka bråkade med sin 

mamma. 

  

Boken riktar sig   till alla 

föräldrar. 

MENTAL PROCESS upplevare  fenomen 

Jag känner att jag behöver slåss med dig. 

RELA-

TIONELL 

PROCESS 

ATTRI-

BUTIV 
bärare  attribut 

Barnet har blivit frustrerat, trotsigt … 

IDENTIFI-

ERANDE 
utpekad  värde 

Det kan vara väldigt jobbigt. 

EXISTEN-

TIELL 
den existerande   

en enda 

trotsålder 

finns  

VERBAL PROCESS talare  lyssnare utsaga talmål 

En litern 4-årig 

flicka  

sa  ”Jag känner 

i mitt hjärta 

att jag behö-

ver slåss med 

dig”. 

 

Vi anklagar   oss själva. 

Pappan skriker till flickan.   

Figur 2. Processchema (efter Holmberg & Karlsson 2006 s. 102) 

2.3.2 Transitivitet och ergativitet 

I den grundläggande processbeskrivningen betecknas deltagarna med sina transitiva funk-

tioner, som är specifika för de respektive processtyperna. Transitiviteten – begreppet kan 

förknippas med överföring – fokuserar på processen som sådan. Deltagarnas funktioner kan 

även analyseras utifrån ett ergativt perspektiv. Här lyfts fram vem som är aktiv i eller ansvarig 

för en process och vem som utsätts för eller är föremål för processen. 

Både transitivitetssystemet och ergativitetssystemet utgår från processen och ligger i så 

måtto nära varandra. Transitivitet handlar om överföring, något överförs från en deltagare till 

en annan t.ex. ”mamman ger kläder till barnet”. Det transitiva systemet utgår från riktning och 

typ av relationer mellan deltagarna. (Karlsson 2011 s. 22). Den ergativa analysen lyfter fram 

perspektiv som läggs på olika händelser eller skeenden. Här fokuseras på vem som är aktiv i 
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eller ansvarig för en process och vem som utsätts för eller är föremål för processen. Det 

ergativa systemet behandlar effekter av processer och yttre påverkan (Karlsson 2011 s. 28). 

Båda systemen rör alltså processer och deras deltagare. Skillnaden ligger i 

utgångspunkten för analysen där en transitivitetsanalys lyfter upp typ av process medan en 

ergativitetsanalys lyfter fram vem som påverkar/påverkas.  

Det ergativa systemet har att göra med handlingar och händelser (Karlsson 2006 s. 109). 

En handling utförs av någon medan en händelse inte kan härledas till någon (jfr ”Det bara 

hände!”) En handling uttrycker agentivitet, vilket innebär att det är en ergativ sats. En icke-

ergativ sats, dvs. som rör en händelse, har i prototypfallet bara en deltagare (men kan ha fler) 

som då inte är agent utan medium (respektive räckvidd). Detta medium motsvarar den 

transitiva deltagaren aktör. Man måste alltså göra skillnad mellan det transitiva systemets 

funktion aktör och det ergativa systemets funktion agent (Holmberg och Karlsson 2006 s. 108 

– 109). Relationen mellan transitiva och ergativa funktioner illustreras i figur 3. 

Processtyp Exempel Transitiva funktioner Ergativa funktioner 

Materiell Barnet spottar på tanter aktör + mål agent + medium 

 Utredningen fick i uppdrag aktör medium+ räckvidd 

Mental Flickan känner i sitt hjärta att 

hon behöver slåss 

upplevare + fenomen medium + räckvidd 

 Flickan retar mamman fenomen + upplevare agent + medium 

Verbal Pappan berättar att ”farmor var 

en glad tant” 

talare + utsaga medium + räckvidd 

 Föräldrar som kontaktat 

utredningen 

talare + talmål agent + medium 

Relationell Elever som uppvisar 

beteendeproblem 

bärare + attribut medium + räckvidd 

 Utredningen har uppgiften utpekad + värde medium + räckvidd 

 Barn finns den existerande medium 

Figur 3. Relationen mellan transitiva och ergativa funktioner (efter Karlsson 2011 s. 29) 

Då SFG används i många olika sammanhang och utgår från den funktionella aspekten finns 

också ett flertal olika tolkningar och förståelser av systemet. Holmberg & Karlsson i Gramm-

atik med betydelse (2006) har en förenklad syn på relationen agent – medium som ligger 

ganska nära beskrivningen i Svenska akademiens grammatik (Holmberg, Karlsson & Nord 

2011 s. 9; Karlsson 2011 s. 29). Karlsson påpekar emellertid i Funktionell textanalys (Holm-

berg, Karlsson & Nord 2011), att beskrivningen i Grammatik med betydelse kompromissar 

med Hallidays användning av agent-begreppet. I Funktionell textanalys talar Karlsson inte 
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längre om handlingar och händelser. För att en deltagare ska analyseras som agent krävs i 

denna tolkning av SFG 3 saker: 1) deltagaren är förstadeltagare; 2) denna påverkar en annan 

deltagare (andradeltagaren), som då blir medium (det blir effekter på den andra deltagaren); 

3) processen utgår från att deltagaren/ deltagaren är ansvarig för processen. Även om agenten 

måste påverka en annan deltagare, så är det emellertid inte nödvändigt att agenten är med-

veten eller har avsikt (Karlsson 2011 s. 28 – 30). 

I denna tolkning av SFG skiljer sig alltså användningen av etiketten agent avsevärt från 

vad som gäller i andra språkvetenskapliga beskrivningar (bl.a. den i Svenska Akademiens 

grammatik) och från den vardagliga användningen av begreppet (Karlsson 2011 s.29). I 

föreliggande studie utgår jag dock ifrån den förenklade och mera traditionella beskrivning av 

ergativa funktioner som förs fram i Grammatik med betydelse (Holmberg & Karlsson 2006, s. 

108ff.). (Se vidare avsnitt 2.5). 

2.3.2 De fyra olika processtyperna 

Av de fyra olika processtyperna rör materiella och relationella processer den yttre världen. 

Materiella processer realiserar aktiviteter och skeenden, medan relationella processer i stället 

beskriver egenskaper hos deltagarna. Relationella processer är inte dynamiska och aktiva, så 

som materiella, utan statiska till sin karaktär (Karlsson 2011 s.24 ff). 

Yvonne Hallesson (2011 s. 42 ff) lyfter i en analys av en DN-artikel fram att relationella 

processer är typiska för texter som är analytiska, deskriptiva och resonerande. En text med 

många relationella processer ger alltså uttryck för statiska och icke-aktiva förhållanden 

snarare än förändringar. De förstadeltagare som finns i en relationell process beskrivs eller 

pekas ut som ägande en viss egenskap eller i ett visst statiskt förhållande till en annan 

deltagare. 

Mentala processer uttrycker inre processer som pågår i eller är i en av deltagarna. 

Utgångspunkten är alltså inre skeenden. Mentala processer ger uttryck för en deltagares 

perspektiv. Dessa processer är alltså färgade av ett subjekt, men detta betyder inte att dessa 

processer ska förstås som mer subjektiva eller relativistiska än exempelvis materiella. Det 

subjektiva elementet är i stället att det utgår från ett subjekt. Här krävs alltså en tänkande 

deltagare, någon som vet, tycker, tänker, känner eller upplever något, även om denna kan vara 

dold. Här är det viktigt att se att veta, som ju är ett mycket objektivt färgat verb, lika fullt är 

en realisering av en mental process (jfr Hallesson, 2011 s. 46). 
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Verbala processer kan sägas befinna sig någonstans mellan yttre (materiella och 

relationella) och inre (mentala) processer. De är inre såtillvida att de rör vad någon deltagare 

säger eller påstår, men är yttre i bemärkelsen att de påverkar den yttre verkligheten. Verbala 

processer handlar om kommunikation. En text med många verbala processer uttrycker en 

deltagares aktivitet på liknande sätt som de materiella. Verbala processer ger också uttryck för 

det konkreta till skillnad från relationella processer som är av mer abstrakt slag. Samtidigt kan 

verbala processer också ge uttryck för mer abstrakt form av kommunikation eller icke-verbal 

kommunikation t.ex. påstå i en text. 

Dessa karakteriseringar av de olika processtyperna ska förstås som det omarkerade 

varianterna eller annorlunda uttryckt de kongruenta realiseringarna. Dvs. dessa karakteristiska 

drag utgör det vanligaste sättet som dessa processer används på (Karlsson 2011 s. 22 – 25). 

2.4 Genre och register 

I förhållande till den textuella metafunktionen finns två, för SFG i sin helhet, mycket viktiga 

begrepp: register och genre. Dessa används för att tala om regelbundenheter ”på ett plan över 

den enskilda texten” (Nord 2011 s. 155). Inget av begreppen ska förstås som entydiga men kan 

frilägga regelbundenheter eller mönster. Dessa begrepp kan nyansera bilden av en text eller en 

grupp texter genom att de sätts i relation till varandra. 

Olika register är kopplade till olika specifika funktionsområden och har vuxit fram i 

relation till dessa funktioner. Därmed kan en texts register säga något om en denna text. 

Genom att titta på olika register blir regelbundenheter tydliga.  

En text kan, som Nord uttrycker det, växa fram och förändras under tiden, den kan 

veckla ut sig och är sällan ”jämntjock” (Nord 2011 s. 161). Här blir begreppet genre använd-

bart. 

Det måste här påpekas att genrebegreppet som det används i SFG skiljer sig från en 

mera allmän användning eller den användning som förekommer t.ex. inom litteraturvetenskap 

(Nord 2011 s. 161). Genre ska förstås som något funktionellt. En viss genre ger uttryck för ett 

specifikt sätt på vilket texter är uppbyggda genom olika steg och faser. Genre handlar om de 

lexikogrammatiska resurser som måste eller kan användas. Det är fråga om steg som är möj-

liga och/eller nödvändiga för att få fram strukturella drag i en viss typ av text. 
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2.5 Att analysera enligt SFG 

En processanalys kan visa vilket slags processer som används i en text och genom detta kan vi 

få fram vilket slags betydelseskapande som pågår i texterna med hjälp av verben (Lassus 2010 

s.123 ff.). Det är emellertid inte alltid självklart hur djupgående en analys ska vara. Det finns 

t.ex. mer utvecklade varianter av SFG som räknar med fler än fyra processtyper. Halliday 

(2000) räknar med sex eller rent av sju processtyper. Oftast räcker det dock, med de fyra typer 

av processer som presenteras ovan för att göra en analys. (Holmberg & Karlsson 2006 s. 79; 

Karlsson 2011 s. 22) 

I sin avhandling följer Jannika Lassus (2010) Holmberg & Karlsson (2006) på denna punkt 

och utgår från fyra typer av processer. Hon ser de materiella och verbala processerna som 

yttre processer, de mentala processerna som inre processer och de relationella processerna 

som mellanprocesser (Lassus, 2010 s.126). 

Enligt Karlsson (2011 s. 24) är det inte heller självklart hur långt i en processanalys som 

man ska gå. Man kan stanna vid att endast analysera huvudverb i finita satser. Dessa utgör 

den starkaste realiseringen av processer. Men man kan även analysera verbet i infinitivfraser 

(t.ex. att hoppa). Även nominaliseringar (t.ex. hoppandet) ger uttryck för processer. Process-

betydelser finns inte bara hos huvudverb. Däremot kan processbetydelsen sägas vara svagare i 

t.ex. nominaliseringar. 

Lassus (2010) har valt att frångå den systemisk-funktionella grammatikens begrepp fria, 

bundna och inbäddade satser och utgår i stället från en förenklad modell med överordnade 

och underordnade satser. En överordnad sats motsvarar det som i traditionell grammatik 

kallas huvudsats, alltså en självständig sats med subjekt och finit, medan en underordnad sats 

motsvarar olika bisatser. Till skillnad från Holmberg & Karlsson (2006) analyserar alltså 

Lassus de inbäddade, osjälvständiga, satserna i sina processanalyser. Även de underordnade 

satserna förmedlar betydelser och Lassus menar att det därför krävs analyser av också de 

underordnade satserna för att man ska få en helhetsbild av betydelser på olika nivåer (Lassus 

2010 s.124 f.). 

Inte heller är huruvida verbet är finit eller infinit det väsentliga enligt Lassus. Vilken 

process det är fråga om avgörs av betydelsen inte av formen hos verbet. Dock ingår inte 

infinitivfraser i Lassus analys (Lassus 2010 s. 124ff).  

Utöver överordnade och underordnade delar Lassus in satser i aktiva, passiva och 

imperativa satser. I aktiva satser kommer inte betydelsen fram endast genom processen utan 
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även genom deltagarna. I passiva satser kan deltagarna vara dolda (eller med Lassus ord 

”osynliga”) samtidigt som betydelsen i processen finna kvar. I olika sorters satser är det olika 

deltagare som blir dolda, enligt Lassus. T.ex. i satser med materiell processkärna är det den 

som utför handlingen som blir dold, i en sats med mental processkärna är den som upplever 

eller tänker som är dold. Lassus menar att det faktum att något utelämnas också har betydelse. 

De utelämnade deltagarna väljer Lassus att inte klassificera utan dessa får förblir dolda. 

I föreliggande studie har jag valt att analysera processer i både finita satser och 

infinitivfraser. En konsekvens av detta är att även infinitivfrasernas tankesubjekt ingår i den 

följande deltagaranalysen. (Se vidare avsnitt 3.3.2.) 

2.6 Språket som konstruerande 

I SFG utgår man från att språket är ett uttryck för något som är eller sker i den verkliga 

världen. Samtidigt påverkar språket vår syn på denna verklighet. Det är alltså frågan om en 

växelverkan. Därmed kan sägas att språket ”konstruerar” verkligheten. Olika sätt att uttrycka 

något ger olika betydelser eller åtminstone olika aspekter av betydelse lyfts fram.  

SFG används för att visa hur olika språkliga uttryck konstruerar vår uppfattning om 

verkligheten. Hur något skrivs fram är avgörande för vår förståelse av detta (jfr Rehnberg 

2011, 79). 

Det är t.ex. stor skillnad mellan ”Pappan slog barnet” och ”Barnet blev slaget” (jfr 

Karlsson 2011 s.30; Hallesson 2011 s.62). I det senare exemplet döljs den agent varifrån 

processen att slå utgår. Den ansvariga för handlingen lyfts undan och därmed blir det otydligt 

att det faktiskt är någon som utsätter barnet för detta övergrepp. I detta exempel döljs agenten 

genom en passiv konstruktion men valet av olika processer utgör också en viktig strategi för 

att skriva fram en betydelse. Två exempel från texten ut Sunt förnuft får här fungera som 

illustration: ”I åldern mellan 2 och 3 år visar barn ofta tecken till trots och andra inre spän-

ningstillstånd” är en relationell process och ”Han envisas med att göra saker precis så” är en 

materiell process. Det första exemplet skulle kunna göras om till en materiell process och 

skulle då kunna se ut så här: ”I åldern mellan 2 och 3 år trotsar barn ofta och beter sig spänt”. 

Det andra exemplet kan skrivas om till en relationell process: ”Han är envis och gör saker 

precis så”. Genom val av typ av process kan aktivitet (materiell) och egenskaper (relationell) 

lyftas fram eller gömmas undan. En aktivitet kan ändras, den skulle kunna varit på ett annat 

sätt och förstadeltagaren har ett ansvar för handlingen (särskilt om förstadeltagaren också är 
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agent). I en relationell process är förstadeltagaren i stället bärare, utpekad eller den existe-

rande. Här kan inte förstadeltagaren påverka sin egen ställning då det är fråga om en egen-

skap, dvs. ett inbyggt konstaterande. 

2.8 Begrepp 

Nedan presentas begrepp som fungerar som analysverktyg för att besvara de frågor som 

ställdes inledningsvis. Begreppen har använts av SFG-analytiker men kan inte sägas vara en 

del av SFG. Däremot har de nära anknytning till den vidare teoretiska skolan SFL. 

2.8.1 Begreppsparen statisk – dynamisk och abstrakt – konkret 

För att ge en bild av hur verkligheten skrivs fram i texterna används, som framgår av avsnitt 

2.3.2, begreppen statisk och dynamisk som sätt att beskriva processtypers typiska karaktärs-

drag. Dessa ska dock förstås som begrepp som kan ge en bild av vilken verklighet som skrivs 

fram. Det är inte fråga om att begreppet statisk avser att det skulle vara fråga om en verklighet 

utan handlingar och händelser. Inte heller ger begreppet dynamisk uttryck för en helt rörlig 

verklighet. Dessa ska snarast förstås som ytterligheter på en glidande skala. 

Hallesson undersöker i sin artikel om i DN-ledare frågan om hur händelser och personer 

skrivs fram genom processer och deltagare. Hennes användning av begreppen abstrakt och 

konkret fungerar, på liknade sätt som begreppen dynamisk – statisk, som ytterligheter på en 

glidande skala (Hallesson 2011 s. 41 ff). Dessa kan ses som analysverktyg för att kategorisera 

texter och ge en helhetsbild av textens framställning. 

2.8.2 Ansvar, makt, rättigheter och förutsättningar 

I förhållande till frågan om hur barn skrivs fram och vilka uppfattningar om barn som finns i 

texter blir makt ett viktigt begrepp. Makt kan innefatta många olika aspekter. Sellgren fokuse-

rar i sin text om läromedelstexter hur makthavare och ansvariga göms undan genom passiva 

konstruktioner (2011 s. 59). Makt handlar här om vilka som är ansvariga för handlingar och 

händelser men också om möjligheten att se vem som är ansvarig. Makt utövas genom att 

gömma undan vem som har ansvaret så att detta inte kan avkrävas. Läromedelstexter är till för 

barn som i mångt och mycket inte har redskap att utläsa vem som är ansvarig. Därmed blir det 

ett ojämlikt förhållande. 
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Makt handlar således om förutsättningar för att kunna utöva makt och ojämlikhet bygger 

på att förutsättningarna för att tolka och kritiskt förhålla sig till samt att påverka inte finns. 

När makt eller förmåga att påverka diskutera blir rättighetsaspekten av stor vikt. I fråga 

om de statliga utredningarna behövs detta begrepp för att över huvud taget förstå grunden för 

utredningen. 

Vad man måste ta hänsyn till i fråga om förstadeltagare är att även om dessa är i centrum 

för processen så är den viktiga frågan på vilket sätt denna deltagare är i centrum. Bara för att 

barnet är i centrum i t.ex. Sunt förnuft ger det inte automatiskt uttryck för att barn har reella 

möjligheter att påverka. I Sunt förnuft skrivs barn fram som agenter och ansvariga i aktiva 

processer. Här förutsätts alltså att barn gör och sak göra saker. Deras handlingar är centrala 

och de det de gör, inte vilka de är, är det som texten lyfter fram. 

3. Material och metod 

3.1 Analyserade texter 

Materialet utgörs av sex stycken texter: två kapitel ur föräldrahandledningsböcker, två 

tidskriftsartiklar om barn och två utdrag ur av Statens offentliga utredningar (SOU). Från var 

och en av de tre typerna är en text från 1950-talet och en från 2010-talet. 

Texterna ur föräldrahandledningsböckerna och tidskriftstexterna ligger genremässigt
4
 

nära varandra och skillnaden är framför allt att texterna ur böckerna ingår i ett större 

sammanhållet verk, medan texterna ut tidskrifterna utgör enskilda artiklar. De statliga 

utredningarna tillhör en annan genre. I de statliga utredningarna har textstycken av mer 

allmän karaktär valts ut för analys. 

Föräldrahandledningarna är hämtade från följande verk. 

– Benjamin Spock: Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran – från födelse till 

brytningsåren (första uppl. 1950), fortsättningsvis hänvisad till som Sunt förnuft. 

Analysen avser avsnitten Trots mellan två och tre år och Barnet som inte står ut med 

två föräldrar på en gång i kapitlet Egensinnighet. S. 281–282. 

– Malin Alfvén & Kristina Hofsten: Trotsboken (ny utvidgad upplaga 2015), fortsätt-

ningsvis hänvisad till som Trotsboken. Analysen avser delar ur det inledande kapitlet 

                                                           
4
 Här används genre i en mer allmän betydelse än den som används inom SFG. 
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Trots och mognad: Ingress, Trotsar gör vi hela livet, Avstamp inför något nytt och Är 

det mitt fel? S. 13–17. 

Tidskriftsmaterialet är hämtade från följande tidskrifter. 

– Barn, nr 1, 1955. ”Se med barnets ögon” av Isa Philipson. S. 10–11. 

– Vi föräldrar nr 4 2016 ”Livet som småbarnsförälder innehåller bråk”. S. 34–35. 

(Uppgift om författare saknas.) 

Utredningsmaterialet är hämtade från följande utredningar.  

– SOU 1954:5 Vården vid ungdomsvårdsskolorna. Ungdomsvårdsskoleutredningens 

betänkande. Det analyserade avsnittet behandlar vad avsikten med ungdomsvårds-

skolorna är och vad problemet som förorsakat utredningen består i. Avsnittet har 

hämtats ur Andra kapitlet. Målsättningen för skolornas arbete och medlen för dess 

genomförande. S. 14–15. 

– SOU 2015: 71 Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU. Utredningen 

består av två delar, Del A och Del B. I Del A finns bakgrunden till utredningen och ut-

redningens förutsättningar, vilket måste anses vara väsentligt för att förstå synen på 

barn i denna text. Analysen här avser det avsnitt ur Sammanfattningen som har rubri-

ken Utredningens uppdrag och arbete. S. 39–40. 

De två föräldrahandledningarna i bokform och tidskrifterna är mycket lika innehållsmässigt 

även om formatet skiljer sig åt. Vi föräldrar är som tidskrift upphackad i sitt format och 

innehåller olika typer av artiklar av varierande typ och format, recensioner, reklam, fråge-

spalter, ”miniundersökningar” i stil med ”bästa dubbelvagnen” och inköpsförslag. Alla fyra 

texterna riktar sig just till föräldrar och Vi föräldrar har hänvisningar till Trotsboken. Dessa 

fyra texter kommer tillsammans att hänvisas till som uppfostringstexterna detta för att sär-

skilja dem från de statliga utredningarna. 

Sunt förnuft (1950) ligger nära Trotsboken (2015) i sin utformning och målgrupp. 

Skillnaden här är att Trotsboken är specialinriktad på just trots medan Sunt förnuft vill ta ett 

större perspektiv och fungera som ett uppslagsverk för föräldrar under hela barnets uppväxt. 

Denna bok tar också upp mycket mer av praktiska frågor om saker till spädbarnet: mat, 

kläder, sömn, medicin, umgänge, föräldrarnas roll mm. Boken är uppdelad efter barnets ålder 

från födsel till tonår. Sunt förnuft vill vara en bok som både tar upp mer praktiska saker och 

frågor om uppfostran. Också Trotsboken är uppdelad efter barnets ålder men handlar endast 

om trots. Både Sunt förnuft och Trotsboken har nått många läsare och inte minst därför är 

dessa två böcker ett intressant material. För att göra rättvisa åt innehållsliga aspekter och finna 
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så likartade avsnitt för analyserna som möjligt har inledningen i Trotsboken och avsnittet som 

heter Egensinnighet om trots i 2–3-årsåldern i Sunt förnuft analyserats.  

De statliga utredningarna rör båda vård av barn som blivit föremål för Socialtjänsten 

och/eller rättsväsendet. Båda riktar sig till myndighetsutövare och är genom formen av Statlig 

utredning mer formellt skrivna och har stora delar fackspråk.  

3.2 Urval 

Urvalet av texttyper och texter har gjorts på basis av ett antal olika aspekter. För det första 

utgör det begränsade omfånget av ett examensarbete en reell förutsättning. Därmed har endast 

tre textkategorier fått utgöra basen. För det andra kunde endast en text från respektive kategori 

och år väljas ut. Texttyperna har valts ut med tanke på möjlighet att finna uppfattningar om 

barn.  

Kriteriet för urval gällande de statliga utredningarna har varit att hitta två Statliga utred-

ningar som ligger så nära varandra innehållsmässigt som möjligt, från 1950-tal och 2010-tal. 

Utgångspunkten har varit att hitta en statlig utredning från 2013–2016 som specifikt rör barn 

och sedan att hitta en liknande från 1950-tal. Ett ytterligare kriterium har varit att texten från 

1950-talet skulle vara så tidig som möjligt och texten från 2010-tal så sen som möjligt. Detta 

för att upprätthålla tidsdifferensen. 

3.3 Analysmetod 

Analysen utgår ifrån dels en klassifikation av processerna, dels en undersökning av första-

deltagarna. Dessa undersökningar är kvantitativa till sin karaktär. I ett avslutande analyssteg 

sker en kvalitativ fördjupning, där resultaten av process- och deltagaranalyserna tolkas och 

diskuteras utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. I redogörelsen nedan, som beskriver 

de båda kvantitativa delstudierna, används i möjligaste mån exempel från de analyserade 

texterna. I figurer och tabeller är exemplen ibland förenklade eller förkortade. I de fall då de 

analyserade texterna bara erbjuder exempel som är för omständliga och svåra att förenkla på 

ett illustrativt sätt används påhittade exempel. 
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3.3.1 Processanalys 

Processanalysen i studien utgår ifrån den ideationella metafunktionen. Fokus är här vilken 

processtyp de olika processerna representerar och vilka deltagare som är inblandade. Pro-

cesstypen bestäms med utgångspunkt i verbfrasen och klassas som materiell, relationell, 

mental eller verbal. 

Som Karlsson (2011 s.24–25) påpekar måste varje analys ta ställning till var analysen 

ska sluta eller snarast hur långt i processbetydelsen man ska gå. Antingen analyseras endast 

finita verb eller också analyseras även infinita. Vidare måste man avgöra om hjälpverben ska 

analyseras eller inte. Den föreliggande studien utgår ifrån att både finita satser och infinitiv-

fraser realiserar olika processer, men tar endast hänsyn till huvudverben. 

Följande regler specificerar hur analysen gått till. 

– I stort sett alla verbfraser i finita satser anses ha processbetydelse. Det innebär att såväl 

huvudsatser som bisatser ingår i analysen. Utbrytningskonstruktioner är dock undan-

tagna från denna regel, på så sätt att kopulaverbet i den överordnade satsen inte räknas. 

I ett exempel som det var bara pappan som dög, bortses alltså från verbet var (jfr: bara 

pappan dög). Inte heller räknas former av verbet göra när det endast används för att 

fylla ut satsens andraposition ifall satsen inleds med ett finit huvudverb, som t.ex. i 

trotsar gör vi hela livet. 

– Vid samordning räknas normalt båda verbfraserna även om de delar subjekt, som i 

flickan var rädd och ville inte sova, eller både subjekt och hjälpverb, som i barnet hade 

blivit skrämt och fått sömnproblem. Undantaget gäller vid s.k. pseudo-samordning, 

t.ex. de står och skriker, där det första verbet, sitta, ligga, stå eller gå, inte räknas. 

– Även infinitivfraser ingår i analysen utom i de fall de utgör attribut till ett föregående 

substantiv, som t.ex. i tid att gå och lägga sig, då deras processbetydelse ofta är ned-

tonad (jfr tid att gå och lägga sig – läggdags). Såväl infinitivfraser som inleds med 

infinitivmärket att som s.k. nexusinfinitiver räknas. Det senare innebär att följande 

satser anses innehålla två verbfraser med processbetydelse: vi låter henne gå ut ensam; 

åkomman verkar försvinna av sig själv. 

– I huvudsak gäller att processbetydelsen utgår ifrån huvudverbet i en verbfras. Ett 

undantag till denna regel gäller dock hjälpverbet vilja, som här antas uttrycka en men-

tal process som preciseras av det efterföljande verbet. I t.ex. han ville gå ut tas alltså 

fasta på att satsen uttrycker en önskan (ville) och bortses ifrån att önskan avser en 

aktivitet (gå ut). 

– När det gäller vissa verb är deras status som hjälpverb eller huvudverb inte entydig. 

Detta gäller t.ex. börja, försöka och hinna, som dock här betraktas som hjälpverb, i 

likhet med mera prototypiska hjälpverb som ha/hade, ska/skulle, måste, bör/borde, få, 
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bli, kan/kunde, bruka. (Verb som ha, bli och få är förstås endast hjälpverb när de före-

går något infinit verb i en verbkedja.). 

– Hjälpverbet behöva räknas som processbärande när det uttrycker ’känna behov av’, 

men likställs med andra hjälpverb när det snarare uttrycker ett yttre krav, som i … om 

du behöver förhandla med ditt barn. 

– Det är också viktigt att klassificeringen av processtypen inte mekaniskt kopplas till 

endast ett verb i verbfrasen, utan att man också tar hänsyn till sammanhanget. Det är 

naturligtvis skillnad mellan flickan höll i en ballong och flickan höll humöret uppe. 

– Gällande vissa instanser av verb finns inte en entydig möjlig analys av processtyp. 

Snarast handlar det om gränsfall mellan två (eller flera) processtyper. Här gäller två 

kriterier för analysen: dels en betydelseanalys i relation till kontexten, dels en analys av 

deltagarutfallet i de olika alternativen. Ibland kan en processtyp tyckas vara rimlig men 

vid närmare analys blir deltagarnas roller då orimliga eller märkliga. 

– Verbet gäller analyseras som ett relationellt verb med processbetydelse. Gäller liknar 

här är ’det är så att man bör’ Det gäller att avstå från. 

Vid tveksamhet beträffande klassifikationen av enskilda verb har den verblista som presen-

teras i Lassus 2010 använts, se bilaga 1. 

3.3.2 Deltagaranalys 

Deltagaranalysen har skett i två steg. I det första steget har alla förstadeltagare identifierats 

oavsett vilken processtyp de ingår i. Analysen har sedan gått ut på att försöka gruppera första-

deltagarna i olika referentkategorier. Den bakomliggande tanken är att vem eller vad som 

tenderar att vara förstadeltagare kan antas säga något om de olika texternas tematik, dvs. vem 

eller vad texterna företrädesvis handlar om. 

Att analysen avser referentkategorier innebär att vilket uttryck som används som regel 

inte noteras. Referentkategorin barn exempelvis kan uttryckas på en rad olika sätt: ”barnet”, 

”barnen”, ”barn”, ”den lilla”, ”han”, ”3-åringen” etc. Emellertid framkom en intressant be-

teckningsmässig variation mellan texterna när det gäller referentkategorin läsarna. I vissa 

texter framträder dessa genom tilltalspronomenen du och ni (eller implicit genom upp-

maningar i imperativform), i andra texter inkluderas läsarna i pronomenen vi och man och i 

viss utsträckning även jag. Dessa båda sätt att uttrycka läsarkategorin särskiljs därför i redo-

visningen. Redovisningen skiljer även ut föräldrar som en egen kategori när de omtalas som 

just föräldrar, mammor, pappor etc., även om läsarna och föräldrar i uppfostringslitteraturen 

ofta avser samma referentgrupp. 
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I deltagaranalysens andra steg görs en ergativitetsanalys av förstadeltagarna i materiella 

processer. Det är framför allt i de materiella processerna som den ergativa funktionen agent 

uppträder. Genom att studera i vilken utsträckning förstadeltagarna uppträder som agenter, 

dvs. som avsiktligt handlande individer, och om någon typ referenter gör det mer än andra, 

kan man få en uppfattning av hur processens deltagare framställs. 

Ergativitetsanalysen görs på det förenklade sätt som beskrivs kortfattat i Holmberg & 

Karlsson 2006 (s. 108 f.). Det innebär att förstadeltagaren betraktas som agent om processen 

uttrycker en handling och som medium om processen uttrycker en händelse. I Flickan brå-

kade med sin mamma betraktas alltså förstadeltagaren flickan som agent, medan förstadel-

tagaren han i Han har kommit i trotsåldern är medium. 

I konsekvens med processanalysen ingår även infinitivfraser och imperativiska satser i 

deltagaranalysen, trots att förstadeltagaren (subjektet) inte uttrycks explicit här. På motsvar-

ande sätt räknas varje process vid samordning. I meningen ”Vi straffar, belönar, gråter och 

härjar med barnet om vart annat” uttrycks fyra processer: straffar, belönar, gråter och härjar. 

Trots att förstadeltagaren vi bara återges explicit en gång räknas detta vi som fyra belägg, 

eftersom det inte här, liksom inte i fråga om infinitivfrasen, föreligger ett medvetet val att 

osynliggöra deltagaren, såsom kan vara fallet vid passivering. 

4. Resultat och slutsatser 

Nedan presenteras studiens resultat. Avsnitt 4.1 tar upp processanalysen och avsnitt 4.2 del-

tagaranalysen. 

4.1 Processanalys 

Fördelningen på olika processtyper i de respektive texterna framgår av tabell 1 och 2, som 

ligger till grund för den fortsatta analysen. Tabell 1 tar upp de äldre texterna och tabell 2 de 

yngre. Utfallet diskuteras nedan först ur ett övergripande perspektiv, som berör vilka process-

typer som är vanligast, om man kan se genreskillnader och om enskilda texter sticker ut. Där-

efter läggs fokus på en jämförelse mellan de äldre och de yngre texterna. 
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Tabell 1. Processfördelning i textutdragen från 1950-tal. 

 Sunt förnuft Barn SOU 1954 

Processtyp N % N % N % 

Materiell 52 60 19 36 31 57 

Relationell 15 17 22 40 17 31 

Mental 17 20 9 19 2 4 

Verbal 3 3 3 5 4 7 

Alla 87  53  54  

Tabell 2. Processfördelning i textutdragen från 2010-tal. 

 Trotsboken Vi föräldrar SOU 2015 

Processtyp N % N % N % 

Materiell 66 46 36 44 24 52 

Relationell 48 33 25 30 14 31 

Mental 21 14 10 12 1 2 

Verbal 10 7 10 12 7 15 

Alla 145  81  46  

4.1.1 Processtyper, genrer och texter 

I fråga om fördelningen av processtyper gäller i stort att materiella och relationella processer 

är vanligare än mentala och verbala processer. Det enda undantaget gäller Sunt förnuft som 

uppvisar en jämförelsevis liten andel relationella processer. Normalt dominerar de materiella 

processerna över de relationella, men i artikeln från tidskriften Barn är de relationella faktiskt 

något vanligare än de materiella. Detta kan bero på att artikeln beskriver hur barn är mer än 

vad de gör, medan det omvända förhållandet skulle kunna gälla Sunt förnuft som har en 

mycket hög andel materiella processer och förhållandevis få relationella. Jag får anledning att 

återkomma till detta i avsnitt 4.3.2. 

Vad gäller de mentala processerna kan man se en genreskillnad. Mentala processer är 

ovanliga i de statliga utredningarna, men inte helt ovanliga i de olika uppfostringstexterna, 

dvs. de båda föräldrahandledningsböckerna och de två tidskriftstexterna. Detta är kanske inte 

förvånande, eftersom mentala processer ger uttryck för ett inre skeende ur och vad en del-

tagare känner eller tänker. Man kan tänka sig att uppfostringstexter om barn delvis försöker 

utgå ifrån barnets perspektiv, medan statliga utredningar företrädesvis håller sig till den yttre 

verkligheten. 

När det gäller de verbala processerna kan man också ana en viss genreskillnad såtillvida 

att de är vanligare än de mentala processerna i de statliga utredningarna, men normalt den 

minst företrädda processtypen i uppfostringstexterna, även om Vi föräldrar inte visar någon 

skillnad mellan andelen verbala och mentala processer; båda ligger här på 12 %. Inom de 
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respektive tidsskikten är verbala processer också vanligare i utredningarna än i uppfostrings-

texterna. På ett ytligt plan är det inte uppenbart varför det förhåller sig på det sättet. Det finns 

alltså anledning att återkomma också till den saken i avsnitten 4.3.1 och 4.3.5. 

Utifrån det allmänna mönster som beskrivits ovan kan man säga att Sunt förnuft sticker 

ut med en högre andel materiella processer och en lägre andel relationella processer än övriga 

texter, och att det motsatta förhållandet gäller Barn. Vi föräldrar uppvisar en högre andel ver-

bala processer än övriga uppfostringstexter, men SOU-texten från 2015 har en ännu högre 

andel verbala processer, nämligen 15 %. 

4.1.2 Processanalys: relationen mellan 1950-talstexterna och 2010-talstexterna 

Den tydligaste skillnaden mellan 1950-talstexterna och texterna från 2015 är i fråga om de 

verbala och mentala processerna. De verbala processerna har ökat från 3 resp. 5 % till 7 resp. 

12 % i uppfostringslitteraturen och från 7 % till 15 % i de statliga utredningarna. De mentala 

processerna har däremot minskat från 19 resp. 20 % till 12 resp. 14 % i uppfostringstexterna 

och från 4 % till 2 % i utredningarna. Detta tyder på att de moderna texterna i högre utsträck-

ning än de tidigare är mera inriktade på vad som sägs och kommuniceras och i mindre grad på 

känslor och upplevelser. 

När det gäller materiella och relationella processer kan man inte se en lika tydlig ten-

dens. I de yngre texterna är fördelningen mellan de materiella och relationella processerna 

relativt lika. I de äldre texterna råder mera variation; Sunt förnuft uppvisar många materiella 

processer och förhållandevis få relationella, Barn däremot förhållandevis få materiella och 

förhållandevis många relationella, medan SOU-texten från 1954 har en ganska hög andel 

materiella processer. De två statliga utredningarna visar, med avseende på processerna, större 

likhet än uppfostringstexterna. Procentförhållandena är här mycket lika, vilket skulle kunna 

vara ett registerspecifikt drag. 

Om man bortser från artikeln i Barn kan man ana en generell förskjutning mot färre 

materiella processer och en jämnare fördelning mellan materiella och relationella processer, 

vilket kan tolkas så att fokus i de senare texterna i lägre grad än tidigare ligger på vad per-

soner gör och vad som händer och i högre grad på hur personer, saker och förhållanden är. 

Men, som framgått, avviker artikeln i Barn från mönstret och är den text av alla som har lägst 

andel materiella processer och högst andel relationella. Jag återkommer till dessa förhållanden 

nedan i avsnitt 4.3.5. 
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4.2 Deltagaranalys 

Nedan följer en analys av förstadeltagarna i de analyserade texterna. I avsnitt 4.2.1 redovisas 

vad förstadeltagarna i texternas samtliga processer refererar till såsom ett allmänt indicium på 

vem eller vad texterna handlar om. I avsnitt 4.2.2 analyseras förstadeltagarna i materiella 

processer i ett ergativitetsperspektiv. 

4.2.1 Vem eller vad är förstadeltagare? 

Som ett allmänt mått på texternas tema har jag undersökt vem eller vad förstadeltagarna i 

texterna avser. Sammantaget har åtta olika referentkategorier identifierats enligt nedan. 

– barn – avser alla omtal som avser ett eller flera barn, t.ex. ett barn, de, han 

– föräldrar (omtal) – avser när föräldrar omtalas som pappa, modern, hon, föräldrar etc. 

– läsarna (tilltal) – avser direkt tilltal av läsaren med du eller ni eller imperativ 

– läsarinkluderande vi, jag eller man 

– samhället, regeringen (endast aktuellt i SOU-texterna) 

– utredningen eller uppdraget (endast aktuellt i SOU-texterna) 

– målet, metoden, syftet, vården/behandlingen 

– övriga 

När läsarna tilltalas i andra person (och imperativ), vilket gäller uppfostringslitteraturen, får 

man förmoda att man i allmänhet uppfattar dem som föräldrar. Kategorin har emellertid skiljts 

ut, eftersom texterna använder sig av tilltal i mycket olika utsträckning. Även pronomenen vi, 

jag och man används delvis för att inkludera läsarna, föräldrarna, och redovisas då som en 

egen kategori. Föräldrar kan alltså anses ingå i tre av kategorierna ovan. 

I tabell 3 och 4 redovisas hur förstadeltagarna fördelar sig på de olika betydelsekate-

gorierna i de äldre respektive yngre texterna. 
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Tabell 3. Förstadeltagare i samtliga processer i texterna från 1950-talet. 

 Sunt förnuft Barn SOU 1954 

Förstadeltagare N % N % N % 

barn 43 49 8 15 18 33 

föräldrar 11 13 5 9 0 0 

läsarna (tilltal med du och ni + imperativ) 9 10 0 0 0 0 

läsarinkluderande vi, jag, man 0 0 13 25 1 2 

samhället, regeringen 0 0 0 0 5 9 

utredningen, uppdraget 0 0 0 0 6 11 

målet, metoden, syftet, vården/behandlingen 0 0 0 0 16 30 

övriga 24 28 27 51 8 15 

Alla 87  53  54  

Tabell 4. Förstadeltagare i samtliga processer i texterna från 2010-talet. 

 Trotsboken Vi föräldrar SOU 2015 

Förstadeltagare N % N % N % 

barn 41 28 16 19 7 15 

föräldrar 2 1 0 0 1 2 

läsarna (tilltal med du och ni + imperativ) 0 0 8 10 0 0 

läsarinkluderande vi, jag, man 69 47 27 33 0 0 

samhället, regeringen 0 0 0 0 4 9 

utredningen, uppdraget 0 0 0 0 16 35 

målet, metoden, syftet, vården/behandlingen 0 0 2 2 4 9 

övriga 34 23 30 36 14 30 

Alla 146
1
  83

1
  46  

1
 Det totala antalet förstadeltagare överstiger här det totala antalet processer enlig tabell 2, eftersom vissa 

förstadeltagare (t.ex. du och ditt barn) har registrerats i två kategorier. 

För uppfostringslitteraturen gäller att barn och föräldrar/läsarna sammantaget uppträder som 

förstadeltagare i som lägst 49 % av processerna (Barn: 15 + 9 + 25 %) och ända upp till 78 % 

(Trotsboken: 26 + 1 + 6 + 45 %). Sunt förnuft har en mycket hög andel i kategorin barn 

(49 % mot föräldrar/läsarna på 23 %). De övriga texterna har övervikt för föräldrar/läsarna 

(34–52 % mot kategorin barn 15–28 %). 

Artikeln i tidskriften Barn sticker ut med lägre representation av barn och föräldrar än 

övriga texter inom uppfostringsgenren och ganska många förstadeltagare som faller inom 

kategorin ”övriga”. 
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Av uppfostringslitteraturen gäller att Barn, Trotsboken och Vi föräldrar har många 

läsarinkluderande vi, jag, man. Detta saknas i Sunt förnuft som i stället i första hand talar 

direkt till föräldrarna 

De statliga utredningarna skiljer sig från övriga texter genom en stor andel förstadel-

tagare inom kategorierna samhället, regeringen, utredningen, uppdraget och målet, metoden, 

syftet, vården/behandlingen (sammantaget 50 resp. 53 %). I SOU 1954 ligger tonvikten på 

målet, metoden, syftet, vården/behandlingen medan SOU 2015 har tonvikt på utredningen, 

uppdraget. SOU 1954 har också en hög andel barn som förstadeltagare, 33 %, vilket faktiskt 

bara överskrids av Sunt förnuft bland uppfostringslitteraturen. SOU 2015 har 15 % barn som 

förstadeltagare, samma andel som i tidskriften Barn, dvs. den av uppfostringstexterna som 

hade den lägsta andelen barn. SOU 2015 har i stället en rätt hög andel ”övriga”, 30 % (mot 

15 % i SOU 1954.). I utredningarna saknas praktiskt taget föräldrakategorin bland förstadel-

tagarna.  

Fördelningen är alltså delvis en genrefråga. Men det finns också en viss skillnad med 

avseende på texternas ålder. En jämförelse mellan tidsskikten antyder att de yngre texterna i 

lägre grad än de äldre texterna tar barnet som utgångspunkt och lägger mera vikt på föräldrar 

och samhället I uppfostringslitteraturen är det en förskjutning mot föräldrar som syns, medan 

det i utredningarna är samhället som tar över andelar från kategorin barn. Artikeln i Barn 

avviker dock genom en relativt låg andel barn som förstadeltagare och en hög andel ”övriga”. 

Vad man måste ta hänsyn till i fråga om förstadeltagare är att även om dessa är i centrum 

för processen så är den viktiga frågan på vilket sätt denna deltagare är i centrum. Bara för att 

barnet är i centrum i t.ex. Sunt förnuft ger det inte automatiskt uttryck för att barn har reella 

möjligheter att påverka. I Sunt förnuft skrivs barn fram som agenter och ansvariga i aktiva 

processer. Här förutsätts alltså att barn gör och sak göra saker. Deras handlingar är centrala 

och de det de gör, inte vilka de är, är det som texten lyfter fram. 

4.2.2 Ergativitetsanalys 

De olika texternas fördelning av förstadeltagarna i de materiella processerna på de ergativa 

funktionerna agent och medium framgår av tabell 5 och 6. Tabell 5 tar upp de äldre texterna 

och tabell 6 de yngre. 
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Tabell 5. Fördelning av förstadeltagare på funktionerna agent och medium i materiella pro-

cesser i 1950-talstexterna 

 Sunt förnuft Barn SOU 1954 

Förstadeltagare agent/medium 

Ag 

N 

Ag 

% 

Med 

N 

Med 

% 

Ag 

N 

Ag 

% 

Med 

N 

Med 

% 

Ag 

N 

Ag 

% 

Med 

N 

Med 

% 

barn 23 44 4 8 2 11 3 16 10 32 2 6 

föräldrar 4 8 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 

läsarna (tilltal med du och ni + 

imperativ) 

7 13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

läsarinkluderande vi, jag, man 0 0 0 0 4 21 0 0 0 0 0 0 

samhället, regeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16 0 0 

utredningen, uppdraget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

målet, metoden, syftet, 

vården/behandlingen 

0 0 0 0 0 0 0 0 7 23 4 13 

övriga 5 10 7 13 4 21 5 26 2 6 1 3 

Alla 39 75 13 25 11 58 8 42 24 77 7 23 

Totalt antal materiella processer 52 19 31 

 

Tabell 6. Fördelning av förstadeltagare på funktionerna agent och medium i materiella pro-

cesser i 2010-talstexterna 

 Trotsboken Vi föräldrar SOU 2015 

Förstadeltagare agent/medium Ag 

N 

Ag 

% 

Med 

N 

Med 

% 

Ag 

N 

Ag 

% 

Med 

N 

Med 

% 

Ag 

N 

Ag 

% 

Med 

N 

Med 

% 

barn 11 17 14 21 8 22 1 3 0 0 0 0 

föräldrar 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

läsarna (tilltal med du och ni + 

imperativ) 

0 0 0 0 3 8 1 3 0 0 0 0 

läsarinkluderande vi, jag, man 21 32 9 14 16 44 1 3 0 0 0 0 

samhället, regeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 0 0 

utredningen, uppdraget 0 0 0 0 0 0 0 0 10 42 2 8 

målet, metoden, syftet, 

vården/behandlingen 

0 0 0 0 1 3 1 3 3 13 0 0 

övriga 0 0 10 15 1 3 3 8 1 4 4 17 

Alla 33 50 33 50 29 81 7 19 18 75 6 25 

Totalt antal materiella processer 66 36 24 

 

Eftersom det totala antalet materiella processer är ganska litet i flera av texterna måste pro-

centtalen i tabell 5 och 6 utnyttjas med viss försiktighet. Det sammantagna utfallet är kanske 

det mest tillförlitliga och där visar fyra av texterna (Sunt förnuft, SOU 1954, Vi föräldrar och 

SOU 2015) en ganska hög andel agenter, ca tre fjärdedelar eller mer. Trotsboken har däremot 

en jämn fördelning mellan agent och medium, medan Barn uppvisar en mindre övervikt för 

agent-funktionen, 11 belägg (58 %) gentemot 8 belägg (42 %) för medium-funktionen. 
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I de fyra texter med en hög andel agenter är det ingen särskild av de förekommande refe-

rentgrupperna som sticker ut. Alla representerade referenttyper (”övriga” undantagna) upp-

visar övervikt för agent-funktionen i dessa texter. I de två andra texterna (Trotsboken och 

Barn) finns en större variation. I texter där andelen totalt är hög, så måste den därmed i prin-

cip vara hög för alla kategorier. Om totalandelen däremot är måttlig, kan vissa kategorier har 

hög andel, andra låg. 

Trotsboken visar intressant nog att läsarna, i praktiken föräldrar, oftare uppträder som 

agent än medium, medan barn har en liten övervikt för medium-rollen. Med reservation för 

att antalet belägg är litet visar artikeln i Barn samma tendens. 

När det gäller uppfostringslitteraturen kan man alltså inte se någon enhetlig linje heller 

tendens över tiden i denna analys. Snarast kan man säga att Sunt förnuft (från 1950) och 

artikeln i Vi föräldrar (från 2016) är mest lika och skiljer sig från artikeln i Barn (från 1955) 

och Trotsboken (från 2015), som däremot påminner om varandra. 

De statliga utredningarna skiljer sig inbördes i det avseendet att barn aldrig förekommer 

som förstadeltagare i materiella processer, och därmed inte heller som agenter, i den senare 

texten, medan den äldre texten har en ganska hög andel barn som agenter. 

4.3 Tolkning och fördjupning 

Nedan görs en fördjupad analys av resultaten ovan. Först presenteras texterna var för sig. 

Karakteristiska drag i texterna tas upp och tolkas. Exempel på hur barn och andra deltagare 

skrivs fram i texterna ges genom citat. Därefter görs en jämförelse där skillnader och likheter 

mellan texterna tas upp. För att tydliggöra de mest intressanta likheterna och skillnaderna 

delas jämförelsen upp mellan uppfostringstexterna och de statliga utredningarna.  

4.3.1 Sunt förnuft 

Kännetecknas av 

– hög andel materiella processer 

– relativt låg andel relationella processer 

– fler mentala processer än i senare texter 

– få verbala processer 

– hög andel barn som förstadeltagare, också som agenter i materiella processer 

– även föräldrar nämns och tilltalas, men inkluderas aldrig i vi, man eller jag 
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Genom sina många materiella processer ger Sunt förnuft uttryck för en verklighet i förändring. 

Detta tillsammans med den höga andelen barn som agenter kan sammanfatta som att barn är 

varelser som handlar. 

Sunt förnuft har en deskriptiv ton som anger hur saker är och bör göras. Med den 

deskriptiva tonen följer ett utifrånperspektiv på barn och deras tankevärld. Den höga andelen 

mentala processer återspeglar i viss mån ett inifrånperspektiv på barns tankevärld men det är 

utifrån en inställning till barn i allmänna termer. Även dessa utgångspunkter i mentala 

processer ger ett slags expertperspektiv på barn och föräldrars tankar om barn. 

I texten förstås barn som just barn och barn behöver vissa saker. Därmed kan det ”att 

vara barn” ses som ett tillstånd. 

Det är i denna text som de flesta barn som agenter finns. Den höga andelen barn visar att 

barn har den mest framträdande rollen i texten. Men också läsarna har en framträdande roll 

genom det ni som föräldrarna. Spock talar till föräldrar som expert och förklarar både 

situationen och deras egen roll för dem. 

I Sunt förnuft ligger ansvaret i mångt och mycket på föräldrarna. De måste vara följ-

samma och kärleksfulla. Barnen har ett visst ansvar men endast i den mån föräldrarna ger det 

förutsättningarna.  

På flera ställen i texten får vi veta hur barn kan vara. Dels genom materiella processer 

och dels genom relationella processer. I denna text är både de materiella och de relationella 

processerna uttryck för en beskrivning. Barn gör och barn är. Detta är i mångt och mycket 

uttryck för ett utifrånperspektiv och en viss objektivitet. Genom att det i denna text dessutom 

inte finns några vi så ger Spock uttryck för en distanserad expertposition. Spock själv 

identifierar sig inte vare sig med de föräldrar han skriver till eller med barnen som boken 

behandlar. Han riktar sig till läsaren antingen i allmänna ordalag eller som ni (man får här 

förutsätta att det är mamman och pappan som avses). 

Texten handlar om vad barn gör, känner och tänker. Men alla dessa saker ses genom 

Spocks ögon. Det är Spock som berättar hur barnet beter sig. Detta exemplifieras med citatet 

nedan: 

Han beter sig som en person som känner sig alltför mycket hunsad även när ingen lägger sig i 

vad han gör. Det är han själv som står för hunsandet. Han envisas med att göra saker […] precis 

så som han alltid har gjort förut. Han blir rasande då någon blandar sig i hans uppgifter eller 

ordnar om hans tillhörigheter. 
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I fråga om föräldrarna beskrivs det hur dessa bör vara och bete sig. Spock ger inte bara råd i 

fråga om uppfostring av barn utan vill uppfostra föräldrarna: 

Föräldrarna måste vara förstående. Det gäller att avstå från att ingripa för mycket, från att jäkta 

på barnet. Låt det hjälpa till att klä på och av sig när det vill göra det. 

Spock vill beskriva och hitta framkomliga vägar. Som expert delar han med sig av det 

som har vet och förstått i fråga om barn. 

I Sunt förnuft används en del modala hjälpverb. Här är det bör, måste och skall som 

återkommer (jfr citat ovan). I Sunt förnuft förekommer dock inte behöver så som i 

Vi föräldrar (se nedan 4.3.4). 

4.3.2 Trotsboken 

Kännetecknas av 

– relativt många materiella processer 

– inte fullt lika många relationella processer 

– färre mentala processer än i de tidigare texterna 

– få men något fler verbala processer än i de tidigare texterna 

– ganska stor andel barn som förstadeltagare, förekommer både som agent och medium 

– väldigt stor andel läsarinkluderande vi, man eller jag som förstadeltagare, oftare som 

agent än medium i materiella processer 

Detta talar för att texten handlar både om hur det är och vad som händer, och om såväl för-

äldrar som barn eller – visar det sig – snarast människor. 

Trotsboken ger en relativt statisk bild av människan som varelse, hon är på ett visst sätt. 

Men samtidigt handlar hon och kan förändra verkligheten. Människan är i centrum och barn 

är människor. Ingen åtskillnad görs i detta avseende mellan barn och vuxna. Trotsboken 

förmedlar ett inifrånperspektiv på människans värld. Människor utvecklas och detta leder till 

trotsigt beteende. Trotsboken är analytisk till sin karaktär och ger förklaringar. 

Även om det finns en ganska stor andel barn i Trotsboken så har dessa som grupp eller 

enskilda individer en ganska lågmäld roll genom att barn förekommer relativt sällan som 

agenter men oftare som medium. Det är i stället de läsarinkluderande vi, jag, man som fram-

träder mest. Det är alltså alla vi vuxna och också i viss mån barnen som del av alla vi männi-

skor som har den mest framträdande rollen. 

I Trotsboken framställs barn som ett kollektiv i så måtto att de är del av mänskligheten. 

Alla människor är trotsiga. Men barn lyfts också fram som individer med olikheter och med 

egna röster så som flickan som ”känner i sitt hjärta” att hon måste slåss med sin mamma. Här 
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är ”att vara människa” ett tillstånd. Genom den höga andelen läsarinkluderande vi, jag, man 

skapas ett inkluderande perspektiv. 

I Trotsboken läggs ansvaret inte på någon eller något. Snarast är det som det är. I den 

mån det över huvud taget är fråga om ansvar så ligger det på den vuxna omgivningen. 

Ansvaret består då i att förhålla sig till barnen. Detta gäller uppfostringstexterna generellt, 

men är allra tydligast i Trotsboken, eftersom barn inkluderas i en människomall som ingen 

kan rå för. Av citatet nedan framgår den inkluderande, förstående och försäkrande tonen som 

boken går i. 

Det är alltså inget fel när barnet plötsligt är på tvärs. Däremot kan det vara väldigt jobbigt. Vi 

vet inte hur vi ska vara mot våra barn. Det som fungerade så bra tidigare, fungerar inte alls nu. 

[…] 

Plötsligt har det glada, lugna lilla barnet förvandlats till en gnällig och ilsken unge som vill göra 

allt tvärtemot. Som inte är nöjd, vad man än gör. […]. Som kanske bär sig illa åt – lägger sig på 

butiksgolvet och vrålar eller spottar på tanter eller skriker fula ord. Man känner inte igen sitt 

barn. I stället för att vara stolt och få komplimanger och uppskattning av andra får man beska 

kommentarer och höjda ögonbryn. 

Men föräldrarna förutsätts samtidigt vara de som har ansvaret: 

Vi anklagar oss själva, vi måste ha gjort fel eftersom barnet har blivit så jobbigt. […]Men det 

handlar inte om att barnet är fel på något sätt [….] vi har heller inte uppfostrat fel och vi har inte 

misslyckats som föräldrar. 

Barnet är här en egen individ som inte formas bara av sina föräldrar. Föräldrarna har ansvar, 

men gör så gott de kan och barn är inte ansvariga men heller inte passiva. 

4.3.3 Barn 

Kännetecknas av 

– relativt sett få materiella processer 

– relativt sett hög andel relationella processer 

– fler mentala processer än i senare texter 

– få verbala processer 

– låg andel barn som förstadeltagare, nästan aldrig som agenter 

– föräldrar är vanligare förstadeltagare än barn men kommer framför allt till uttryck i 

läsarinkluderande vi, man eller jag 

– har en ganska stor andel ”övriga” förstadeltagare 

De karakteristiska som tagits upp ovan talar för att texten är analytisk och resonerande och har 

föräldrarollen i centrum. 

Tidskriften Barn ger i första hand en bild av verkligheten som statisk. Barn är på ett visst 

sätt. De många relationella processerna ger för handen att saker är som de är. Men – och detta 
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är viktigt – vi kan förhålla oss till hur det är. De analytiska dragen i texten vill stämma till 

eftertanke. 

Den höga andel mentala processer visar på ett visst inifrånperspektiv men väldigt ofta 

antas en mängd saker om hur barn känner snarare än att barn själva får uttala sig. Kategorin 

”övriga” är välrepresenterad genom uttryck som det fundamentala, barnpsykologer, det bästa 

sättet och de medel som … . 

I texten framställs barn i första hand som kollektiv, på liknande sätt som i Sunt förnuft 

(jfr ovan). Men ”att vara barn” framställs inte på samma sätt som i de övriga uppfostrings-

texterna som ett tillstånd. Snarast ligger fokus på hur det känns för ett barn i samvaro med 

sina föräldrar. Genom det inkluderande vi, jag och man ger texten en känsla av att vara i ett 

rum med ett barn och plötsligt stanna upp och fråga sig vad barnet kan tänkas känna. Texten 

riktar sig genom dessa vi, jag, man och en rad träffsäkra exempel rakt till föräldrarna men blir 

inte en pekpinne då författaren själv är inkluderad i dessa vi, jag, man. 

I Barn ligger ansvaret på föräldrarna. De måste förstå sina barn och sig själva: 

Vad hjälper det att vi hör barnpsykologer säga att det viktigaste för barnet är kärlek, om vi inte 

kan komma tillrättarätta med vår egen oförmåga att konsekvent och levande ge uttryck för den 

kärlek till barnet, som vi känner inom oss. Detta gäller både far och mor. Det är nödvändigt för 

barnet att det känner trygghet. Vi vet det, men […] 

Av citatet framgår också att kategorin ”övriga” förstadeltagare ofta är abstrakta, vilket stärker 

känslan av analytisk, resonerande text. 

Föräldrar måste förhålla sig till sina barn och sig själva genom att vara uppmärksamma 

och villiga att förändra sig. Slutklämmen i texten lyder: ”Det räcker inte för oss föräldrar att 

vara goda föredömen. Vi måste lära oss förstå våra barn – och oss själva.” Detta, tillsammans 

med artikelns rubrik ”Se med barnets ögon”, sammanfattar på ett gott sätt hela artikelns för-

hållningssätt till barn. 

4.3.4 Vi föräldrar 

Kännetecknas av 

– relativt många materiella processer 

– inte fullt lika många relationella processer 

– en jämn fördelning av mentala och verbala processer, vilket innebär färre mentala pro-

cesser och fler verbala processer än i de tidigare texterna 

– en måttlig andel barn som förstadeltagare, vilka dock oftare uppträder som agent än 

som medium i materiella processer 
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– en mycket stor andel läsare som förstadeltagare, delvis i form av läsartilltal i andra per-

son, men mest genom läsarinkluderande vi, man eller jag, vilka i materiella processer 

nästan uteslutande uppträder som agent 

I Vi föräldrar har barn en framträdande roll, även om den största andelen agenter återfinns i 

kategorin läsarinkluderande vi, jag och man Vi som läsare och alla andra människor har där-

med en mycket framträdande roll. 

Texten ger uttryck för en verklighet som ligger någonstans mitt emellan en statisk och en 

dynamisk. Barn är och barn gör, men föräldrar ska göra mer och det är okej att barn är som de 

är. 

I texten finns en relativ jämvikt mellan det deskriptiva och det analytiska. Detta stämmer 

väl överens med den jämvikt som också finns mellan utifrån- och inifrånperspektiv. Barn 

påstås ha svårt med vissa typer av uppgifter i vissa skeenden i livet, men vi får inte höra vad 

barnen säger om detta. Barn betraktas och antas känna saker. 

I denna text finns ett expertperspektiv som tar sig uttryck genom att texten är en artikel 

som tar upp en nyutkommen uppfostringsbok som presenterar en ny metod. En av författarna 

till boken, psykologen Bo Hejlskov Elvén, utgör här experten som artikelförfattaren hänvisar 

till. I en bemärkelse blir det ett dubbelt expertperspektiv som här framförs. 

I Vi föräldrar förstås barn som ett kollektiv men det finns också en mer individuell ton 

genom att barn finns i förhållande till de läsarinkluderande vi, jag, man. Här är ”att vara barn” 

ett tillstånd som föräldrarna måste förhålla sig till. Här ligger ansvaret på föräldrarna. Dessa 

ställer gärna för stora krav på barnen och därmed kan resultatet bara bli handlingar som är 

besvärliga. 

Livet som småbarnsförälder innehåller bråk. Du och ditt barn kommer att tycka olika om allt 

från val av ytterkläder till det faktum att tänderna måste borstas idag igen. Ju snabbare du som 

förälder accepterar det, desto större chans har du att förhindra att bråken upprepar sig. Det 

menar psykolog Bo Hejlskov Elvén … 

[…] 

Så vad gör man när varje måltid slutar i skrik eller tårar. Istället för att gång på gång bli över-

raskad när ditt barn bråkar kan du försöka förändra situationen. Men hur gör man det? […] 

När det blir bråk måste vi vuxna i stunden hantera det efter bästa förmåga. Sedan, när det är 

över, kan vi utvärdera vad som hände för att ta reda på vad vi behöver förändra. 

Citatet visar på de många inkluderande vi som texten har. Vad som också är intressant är 

kombinationen av läsartilltalet i andra person och det läsarinkluderande (vi, jag, man). Det 

läsarinkluderande placerar författaren och läsaren i samma grupp och ger en inkluderande ton. 

Det direkt läsartilltalet är mer uppfodrande. Samtidigt mjukas detta upp med det modala 
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hjälpverbet kan. Dock måste också vi vuxna hantera saker. Det blir alltså tydligt på vilket sätt 

vi vuxna har ansvar att hantera situationer genom att reflerktera över våra hadlingar. 

I Vi föräldrar finns en hel del modala hjälpverb som på olika sätt modifierar betydelsen 

hos satsen. Måste, bör, behöver, ska och kan är vanliga. ”Då måste vi göra det lättare för 

barnet” och ”vi behöver visa”. I Vi föräldrar ger dessa måste uttryck för något som föräldrar 

uppmanas att göra. 

4.3.5 SOU 1954 

Kännetecknas av 

– hög andel materiella processer 

– inte fullt lika många relationella processer 

– få mentala processer 

– få verbala processer (men något högre andel än övriga samtida texter) 

– en hög andel barn som förstadeltagare, vilka i regel är agenter när de förekommer i 

materiella processer 

– ingen representation av föräldrar (eller läsare) som förstadeltagare 

– en hög andel förstadeltagare bland samhället/regeringen, utredningen/uppdraget och 

målet etc. 

Texten ger i första hand uttryck för en statisk verklighetsbild genom beskrivning av förelig-

ganden. Samtidigt måste påpekas att ”statisk” inte avser en verklighet utan händelser eller 

handlingar utan är ett sätt att generellt visa på karakteristiska drag. Därmed är texten i första 

hand deskriptiv. Den beskriver vad som hänt och vad som bör hända. Detaljer och precision 

kan sägas vara i fokus. 

I SOU 1954 har barn också en mycket framträdande roll; endast Sunt förnuft är andelen 

barn som agenter större. I övrigt har ”målet, metoden, syftet” och ”samhället/regeringen” 

mycket framträdande roller. 

I SOU 1954 ges ett utifrånperspektiv på barn och deras tankevärld. Också här syns det i 

den låga andelen mentala processer. 

I SOU 1954 framställs barn som hamnat i klammeri med rättvisan i mångt och mycket 

som ett kollektiv. Dessa barn brister i olika avseenden och dessa ”brister” framstår som ett 

tillstånd. 

I SOU 1954 ligger ansvaret i första hand på de brister som barnen i fråga har. Dessa 

beror dels på föräldrarna, dels på barnens inneboende oförmåga. Samhället har också sitt 

ansvar då det inte lyckats med uppgiften att göra barnen till goda medborgare. Citatet nedan 

visar på dessa brister och fokus som ligger på vad barnen ska göra. 
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Eleverna företer uppförandebrister av olika slag och skall via ungdomsvårdsskolan socialt an-

passas, dvs. de skall lära sig att någorlunda friktionsfritt leva tillsammans med andra människor, 

arbeta och försörja sig samt kunna ta ansvar och följa de regler, som gäller för samlevnaden. 

Deras motståndskraft mot frestelser och olämpliga påverkningar skall stärkas. 

Barnen ska uttryckligen kunna ta ansvar, även om detta kan ses som ett mål för vuxenlivet, så 

framställs barn som några som själva ska handla för att lära sig. 

4.3.6 SOU 2015 

Kännetecknas av 

– hög andel materiella processer 

– inte fullt lika många relationella processer 

– få mentala processer 

– högre andel verbala processer än övriga texter 

– en låg andel barn som förstadeltagare, inga alls i materiella processer 

– praktiskt taget ingen representation av föräldrar som förstadeltagare 

– en hög andel förstadeltagare bland samhället/regeringen, utredningen/uppdraget och 

målet etc. 

Liksom SOU 1954 ger denna utredning i första hand uttryck för en statisk verklighetsbild 

genom beskrivning av föreligganden, och på samma sätt är den i första hand deskriptiv och 

beskriver vad som hänt och vad som bör hända. 

I SOU 2015 presenteras i princip inte barns tankevärld. Snarast uttrycks världen omkring 

barnen. Denna beskrivs i ett utifrånperspektiv där objektivitet är det väsentliga. Detta åter-

speglas i den mycket låga andelen mentala processer. 

I den mån SOU 2015 över huvud taget omtalar barn framställs dessa som ett kollektiv. 

”Att vara barn” är här mera ett juridiskt begrepp som kopplas samman med rättigheter. 

I SOU 2015 ligger ansvaret på samhället. Det är samhället som har brustit i förhållande 

till den skyldighet som samhället har gentemot barnen. Detta ligger i linje med att barn i SOU 

2015 inte på något sätt har en framträdande roll. Barn omnämns endast ett fåtal gånger i 

texten och aldrig som agent och inte heller som medium. Samhället har däremot en mycket 

framträdande roll så som syns i citatet nedan. 

Den 12 juni 2014 beslutade regeringen att komplettera utredningens uppdrag med att göra en 

översyn av hur långsiktighet och stabilitet i större utsträckning kan säkerställas för barn som är 

eller bedöms bli långvarigt placerade (dir. 2014:87). 

I detta citat blir barns rättigheter framträdande och de skyldigheter som staten har lyfts tydligt 

fram. 
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4.3.7 Uppfostringstexternas processer och deltagare 

I uppfostringslitteraturen ger de materiella processerna, i högre grad än i t.ex. de statliga ut-

redningarna (se avsnitt 4.3.8 nedan), uttryck för aktivitet och dynamik. Barnuppfostran är den 

gemensamma utgångspunkten för dessa texter och i barnuppfostran kan det tänkas vara natur-

ligt att aktivitet och dynamik är centralt. Även om dessa fyra texter alla har hög andel materi-

ella processer finns skillnader i hur stor andel som är materiella. Här har föräldrahandled-

ningsboken Sunt förnuft den högsta andelen materiella processer. 

Tidskriften från 1955 (Barn) och föräldrahandledningsboken från 2015 (Trotsboken) har 

likheter både innehållsmässigt och till sin form. När man går in i texternas processer och tittar 

på deltagarna blir det tydligt att likheten framför allt har att göra med de relationella proces-

serna. Här skrivs barn fram genom de egenskaper som gör att de handlar trotsigt. Det är inte 

handlingarna i sig som är det centrala, utan att barnen är på ett visst sätt. Dessa texter delar 

också draget att i hög grad inkludera läsaren i pronomenen vi, jag och man. 

Tidskriften från 2016 (Vi föräldrar) är mer lik föräldrahandledningsboken från 1950 

(Sunt förnuft) än de övriga två uppfostringstexterna. Dessa går alltså på tvärs med tidskriften 

från 1955 (Barn) och föräldrahandledningsboken från 2015 (Trotsboken). Det skulle kunna 

tyda på att det finns olika sätt att skriva på som utgör två olika register, vilka i så fall inte 

skulle vara ett uttryck för tillkomsttiden, utan snarast ha med genre att göra. I både Vi 

föräldrar och Sunt förnuft förekommer läsartilltal i andra person, vilket saknas i de andra 

uppfostringstexterna. Men i Vi föräldrar finns det även (som i Barn och Trotsboken) ett stort 

antal förstadeltagare i kategorin läsarinkluderande vi, jag man, vilket helt saknas i Sunt 

förnuft. 

I Vi föräldrar finns en hel del modala hjälpverb som på olika sätt modifierar betydelsen 

hos satsen. Måste, bör, behöver, ska och kan är vanliga. ”Då måste vi göra det lättare för 

barnet” och ”vi behöver visa”. I Vi föräldrar ger dessa måste snarast uttryck för något som 

föräldrar uppmanas att göra. Det är därmed ett uttryck för förpliktelse (Holmberg &Karlsson 

20066 s. 63). 

Också i Sunt förnuft används en del modala hjälpverb. Här är det bör, måste och skall 

som återkommer. I Sunt förnuft förekommer dock inte behöver så som i Vi föräldrar.  

Både Sunt förnuft (föräldrahandledningsboken från 1950) och Vi föräldrar (tidskriften 

från 2015) har alltså en större andel modala hjälpverb som ändrar betydelsen av satsen och 

påverkar processen i olika hög grad. 
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Av de fyra uppfostringstexterna, som riktar sig direkt till föräldrar, är det Sunt förnuft 

som utmärker sig som mest karakteriserad av ett expertperspektiv. Men även Vi föräldrar har 

drag av detta genom sina hänvisningar till psykologen Bo Hejlskov Elvéns nyutkomna bok 

Barn som bråkar – att hantera viljestarka barn i vardagen. 

4.3.8 De statliga utredningarna 

Med avseende på processanalysen är de två statliga utredningarna mycket lika varandra. I de 

statliga utredningarna är det analytiska perspektivet framträdande. Återgivande av fakta och 

precision är kännetecknade härför. Det analytiska perspektivet framträder genom de relatio-

nella processer som beskriver hur något är. Det analytiska draget hos texterna förstärks ytter-

ligare av att de flesta passiva satserna återfinns i dessa texter. Den höga andelen materiella 

processer visar på att något ska göras eller har gjorts. 

Materiella processer är ett uttryck för aktivitet och dynamik men i dessa texter är de 

materiella processerna snarast ett uttryck för hur något har varit eller vad som bör göras. Det 

är alltså inte fråga om att något sker. Här förstärker de passiva konstruktionerna ytterligare 

detta att något gjorts eller ska göras. Men vem som ska göra det är inte lika tydligt. Ofta är det 

staten eller utredningen som ska göra något, men eftersom denna deltagare är abstrakt för-

svinner delvis den dynamiska aspekten av de materiella processerna. 

Den låga andelen mentala och verbala processer i de statliga utredningarna ger ett objek-

tivt intryck där sakförhållanden är i centrum.  

Passivkonstruktioner finns först och främst i de statliga utredningarna och kan därför 

antas vara ett registerspecifikt drag. Dock ligger Vi föräldrar i fråga om passivkonstruktioner 

nära de statliga utredningarna än de övriga. 

De två statliga utredningarna liknar alltså varandra i både struktur och form. Dessa 

likheter till trots finns skillnader som måste lyftas fram. En sådan skillnad har att göra med 

syftet med och fokus. Medan SOU 1954 fokuserar ett problem i en specifik verksamhet 

fokuserar SOU 2015 ett problem i lagen. Båda vill således diskutera problem men på olika 

nivåer. SOU 2015 fokuserar på utredningens mål, alltså själva syftet med utredningen. Ut-

redningen är ämnet för SOU 2015. I SOU 1954 är det hur problemen yttrar sig som är i fokus. 

Denna skillnad kan uttryckas som att SOU 2015 diskuterar på en metanivå medan SOU 1954 

snarast tar upp problemet.  

I SOU 2015 är utredningen ofta förstadeltagare. Utredningen är aktör i 12 materiella 

processer varav utredningen också är agent i 10 stycken. I några av dessa är barn och unga 
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den andra deltagaren. T.ex. ”Utredningen har också via en brevlåda på BO:s webbplats tagit 

emot synpunkter från barn och unga med erfarenhet av vård enligt LVU.” Att utredningen 

ofta är förstadeltagare kan sägas vara ett uttryck för och en del i förutsättningen för själva 

utredningen i fråga.  

Något som skiljer de två statliga utredningarna åt på ett mycket intressant sätt är att i 

SOU 1954 finns många exempel på barn som förstadeltagare. ”Eleverna företer uppförande-

brister av olika slag”, ”de skall lära sig”, ”Deras motståndskraft mot frestelser och olämpliga 

påverkningar skall stärkas”. I detta exempel är agenten dold genom passiv. Elevens motstånd 

ska stärkas men vem som ska göra det skrivs inte fram. ”De skall lära sig att ta motgångar och 

misslyckanden utan att bli desperata, kunna anpassa sig till en regelbunden arbets- och 

livsrytm”. 

Skillnad mellan SOU 2015 och SOU 1954 syns dels i att SOU 1954 har barn som agent, 

medan SOU 2015 inte har det. Skillnaderna texterna emellan kan också konkretiseras med 

exemplet krav. Detta finns med två gånger i 2015 och en gång i 1954. Detta är alltså få gånger 

i båda texterna. Det intressanta är i stället hur det används. I SOU 2015 är det fråga om kraven 

(bestämd form) i första fallet kraven på familjehems- och jourhemsföräldrar som eventuellt 

måste skärpas. I SOU 1954 är det däremot krav på eleven som inte får vara för stora. Det är 

här tydligt att det är barnet (eleven i SOU 1954) som är förmånstagare i båda fallen. Värnan-

det om barnet är grunden för båda uttrycken. Dock ligger fokus på olika ställen. I SOU 2015 

måste vuxenvärlden ta större ansvar. I SOU 1954 bör kraven på eleven ställas i förhållande till 

dennas förmåga. I SOU 1954 är det eleven som utgör problemet även om eleven inte ska av-

krävas för mycket i form av krav. Men i SOU 2015 är det familjehemmen som är problemet, 

eller snarare lagen som inte ställer tillräckliga krav på familjehemmen. I SOU 2015 är barn i 

större utsträckning ett juridiskt begrepp som har att göra med rättigheter. 

4.4 Slutsatser 

De slutsatser som kan dras från resultaten är för det första att det finns både likheter och skill-

nader mellan texterna. Texterna skiljer sig åt och är lika på olika punkter. Skillnaderna 

texterna emellan kan bero på genre- eller registerspecifika drag, snarare än på tillkomstår, och 

de kan förstås även bero på att texter i allmänhet kan uppvisa individuella drag. 
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Likheterna texterna emellan återfinns både gällande processer och deltagare. De statliga 

utredningarna är mycket lika när det gäller processtyper och innehåll, likaså har de båda ofta 

målet/medlet som förstadeltagare och agent. 

Alla de fyra texterna som utgör uppfostringslitteratur (Sunt förnuft, Trotsboken, Vi för-

äldrar och Barn) har olika gemensamma drag. I uppfostringslitteraturen är t.ex. barn och 

föräldrar (i olika kategorier) ofta agent. 

Vissa skillnader mellan de två tidsskikten tyder på att synen på barn kan ha förändrats 

något. En skillnad är att i SOU 1954 skrivs barn ofta fram som ansvariga genom att de ofta är 

agenter i denna text. I SOU 2015 finns inte kategorin barn som agenter. I SOU 2015 skrivs 

barn alltså inte fram som ansvariga utan i de fall de förekommer så är det som omständighet 

eller del av deltagaren medium. 

Samtidigt finns aspekter som gör det svårt att dra några entydiga slutsatser om hur barn 

skrivs fram med avseende på tidpunkt. I Vi föräldrar finns drag av expertperspektiv som kan 

antas ha att göra med att det i tidskriftsartikeln recenseras en nyutkommen bok, skriven av en 

barnpsykolog. Den som skrivs fram som expert är därmed denna barnpsykolog. En intressant 

sak med Vi föräldrar är att både det läsarinkluderande (vi, jag, man)  

och det till läsarna riktade tilltalet (du) finns representerade. 

Den likhet i expertperspektiv som finns mellan Sunt förnuft och Vi föräldrar understryks 

ytterligare av likheten i andelen modala hjälpverb. Dessa två texter representerar olika 

tidsskikt och har ändå viktiga likheter. 

I tidskriften Barn skrivs barn fram på ett sätt som mycket påminner om Trotsbokens 

inkluderande ton med fokus på hur människor i största allmänhet är. Också dessa två texter 

representerar de två olika tidsskikten. Därmed finns ytterligare belägg för att skillnaderna inte 

har med förändring över tid att göra. I tidskriften Barn är det dock mera frågan om hur barn 

är. I Trotsboken skrivs människor, stora och små, fram som individer som ständigt genomgår 

förändringsprocesser, som de själva inte rår över. Det är så att vara människa. Olika yttre och 

inre omständigheter gör att vi människor är och blir på ett visst sätt. Detta leder i sin tur till att 

vi beter oss, dvs. handlar på olika sätt. Handling finns alltså med men är sekundärt, som en 

följd av händelser eller andras handlingar. 

Detta perspektiv är inte lika tydligt i tidskriften Barn. Här är visserligen också hur för-

äldrarna är viktigt för hur barnen är, men föräldrar och barn skrivs här fram mer som två olika 

grupper som påverkar varandra. Detta finns det också dag av i tidskriften Vi föräldrar. Här 
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blir ansvaret som föräldrar har mycket tydligt. Det är de vuxna som måste handla på olika sätt 

för att hjälpa barnen att kunna handla rätt. 

Detta sammantaget gör att det finns både det som talar för och det som talar mot att upp-

fattningen om barn har förändrats över de senaste 60 åren. 

5. Diskussion 

Intressant i fråga om texter rörande synen på barn är frågan om agens och ansvar. I Sellgrens 

analys av lärobokstexter visar hon på att agenten ofta är dold och att ansvar därmed är svårt att 

tillskriva någon. (Sellgren 2011 s. 57ff). Den som är agent är ansvarig för en handling. I 

Sellgrens analys döljs agenten så att man inte uppfattar t.ex. oljebolagens ägare som ansvariga. 

Ansvar och agens uppfattas kanske ofta som något positivt och den som har agens har 

också makt och möjlighet att påverka. Men detta gäller naturligtvis endast om det finns reella 

möjligheter att påverka och om makten faktiskt ligger hos agenten. 

Om barn är agenter så pekas de också ofta ut som ansvariga. I en SOU blir då barnen 

ansvariga för de problem som de har. Här kan alltså andra agenter som tar ansvar för barnen 

vara ett uttryck för att barns utsatta position erkänns och deras rättigheter värnas. Skrivs barn 

fram som agent innebär det ansvar. Men för att ansvar ska kunna tas måste det stå i proportion 

till förmåga. I de fall det finns en annan agent eller en dold agent så är denne ansvarig. Om 

agenten är dold döljs också den ansvarige, det blir därmed svårt att avkräva någon detta 

ansvar. 

Att barn i Trotsboken och Barn skrivs fram som ägande egenskaper kan vid första 

anblick ses som problematiskt genom att det ger uttryck för statiska förhållanden. Man skulle 

kunna resonera så att det ger uttryck för en världsbild där man är det man är. Möjlighet till 

förändring är svårare. I ett individualistiskt och utvecklingsorienterat samhälle kan detta ses 

som något mycket negativt. Viktigt att se då är de faktiska förutsättningar och möjligheter 

som finns. Med individualism och utveckling följer skyldigheter. Friheten i individualismen 

och utvecklingstanken har en baksida av krav och ansvar. Detta är något som kanske inte är 

möjligt att lägga på ett barn. Om barnet är agent och förstadeltagare ligger alltså ansvaret på 

barnet.  

Utifrån detta kan man se att det finns en inbyggd motsättning i alla dessa texter. Barn är 

individer som är självständiga men de kan inte antas ha samma skyldigheter som vuxna. Här 

finns det som är intressant i de analyser som gjorts ovan. Snarare än att visa på någon större 
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förändring i synen på barn under de senaste 60 åren ser vi i stället snarast en långsam brott-

ning med ett inbyggt samhälleligt problem av spänningen mellan individuell frihet och ut-

vecklingsmöjlighet å ena sidan och begränsningar i förutsättningar å andra sidan. Ett makt-

förhållande framträder där barn ges samma friheter och individuella möjligheter som vuxna 

men utan den vuxnas möjligheter att ta det ansvar som medföljer. 

Att barn över huvud taget inte skrivs fram som agenter i den statliga utredningen från 

2015 kan ses som ett sätt att förhålla sig till att det är samhället som har skyldigheter gentemot 

barn. Det är inte på barnen beteendeproblematiken ligger så som det till viss del ändå fram-

ställs i SOU 1954. 
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Bilaga 1 

Nedan förklaras klassificeringen av processtyper vid vissa enskilda verb. Klassificeringen 

bygger på motsvarande lista i Lassus 2010. 

– Anta (antar) analyseras som en materiell process i enlighet med Lassus tolkning. Detta 

skulle kunna ses som en realisering av en relationell process då antar kan jämställas 

med blir, men då fokus ligger på en handling följer jag Lassus princip (2010 s. 247 – 

249). 

– Behandla (behandlades) har här analyserats som realiserande en materiell process.  

– Bära analyserar jag på olika sätt i de två fall som det förekommer. Bära hundhuvudet 

analyseras som en realisering av en relationell process medan bära sig åt analyseras 

som materiell. Detta för att det första fallet handlar om hur någon är eller får vara 

medan det andra fallet handlar om hur någon ska agera. 

– Draga/Dra (dragit på sig) analyseras som materiellt då det handlar om något som 

görs. 

– Framgå analyseras som verbal. Detta i likhet med tolkningen hos Lassus. (Lassus 

2010 s. 247 – 249). 

– Fungera (fungerar) analyseras som rationellt verb eftersom det i kontexten säger 

något om egenskaper. 

– Föregå analyseras som en relationell process eftersom det är något som ger uttryck för 

hur man är, en egenskap, snarare än något man gör. 

– Förete analyseras som en relationell process. Lassus har inte med detta verb i sin 

förteckning över processer men det liknande verbet föreligga som finns upptaget 

(2010 s. 247 – 249). Lassus analyserar detta som en realisering av en relationell 

process. Detta ligger nära till hands även för förete. Förete skulle nämligen kunna 

ersättas med har som vanligtvis analyseras som relationellt. 

– Inverka analyseras som relationellt eftersom det säger något om hur något är eller 

snarare blir. 

– Komma (i bemärkelsen kommer in i eller kommer i) analyseras som materiell process 

då fokus ligger på förändring. Andra gång analyseras det som relationellt då det kan 

översättas till är i eller blir. Komma tillrätta med analyseras på samma sätt som 

relationellt trots att man kan hävda att det rör något om händer och därmed skulle 

kunna ses som realiserande en materiell anser jag att det är en rimlig tolkning då fokus 

ligger på en föreliggande relation.  

– Leva analyseras som materiellt då det är fråga om att ”leva tillsammans med andra” 

vilket har med handlingar att göra. Detta skiljer sig från Lassus processlista där leva 

tolkas som relationellt. (2010 s. 247 – 249). 

– Leda (leder till) analyseras ibland som materiellt verb då skeendet är det centrala och 

som relationellt verb när det har en liknande betydelse som bli och mer säger något om 

en relation mellan dagarna som består i en egenskap. 

– Lämna (utlåtande/redogörelse) analyseras som realisering av en verbal process 

(”lämna någon ensam” analyseras dock som en materiell process). 
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– Meddela (bör meddelas) skulle i typfallet ses som en verbal process men har här 

tolkats som materiell då det handlar om en process där någon ska få något ”Den 

uppfostran som bör meddelas alla ungdomar i deras vanliga miljö”. 

– Reagera analyseras som en materiell process eftersom den riktar sig utåt. Den skulle 

också kunna analyseras som en mental process, men i de fall då detta verb 

förekommer kan ett handlande i samband med den inre reaktionen anses vara en viktig 

del. Det är här fråga om ett barn som ”reagerar” genom sin trots. Det är alltså inte 

endast något som rör sig inne i barnet. 

– Räcka (räcker inte) analyseras som relationellt. 

– Se över analyseras som en materiell process eftersom det handlar om något som görs. 

– Stå i ”står där” analyseras som materiell, ”stå för hunsandet” analyseras som materiell 

och ”inte står ut med” analyseras som mental process. 

– Tappa i ”tappa inte modet” analyseras som realiserande en mental process då det är 

fråga om en inställning. 

– Utsätta analyseras som materiellt eftersom det riktas mot något/någon. 

– Uttrycka analyseras i ett fall som materiell process. I ett annat fall som en verbal 

process (jfr visa nedan). 

– Visa analyseras som verbal process då detta uttrycker en kommunicerad åsikt. Men det 

ses som ett materiellt verb när det inte är ett tydligt fokus på verbal kommunikation 

utan ”visandet” skulle kunna ha med andra kommunikativa aspekter att göra. 

Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara att se det som relationellt men detta 

stämmer inte så bra då det inte är fråga om en egenskap som visas. 

 


