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Sammandrag  
 

Med den systemisk-funktionella grammatiken som grund kan vetenskapligt skrivande 

definieras utifrån en hög andel grammatiska metaforer och relationella processtyper. Syftet 

med studien är att undersöka vetenskapligt skrivande ur ett systemisk-funktionellt perspektiv 

hos skribenter med svenska som andraspråk, med olika lång erfarenhet av akademiska studier 

och tid i Sverige. Analysmetoden består av två delar: en transitivitetsanalys och en analys av 

ideationella grammatiska metaforer. Materialet utgörs av 18 elevtexter från nationella provet i 

gymnasiekursen Svenska som andraspråk 3 och 18 texter från en skriftlig tentamen från 

kursen Behörighetsgivande utbildning i svenska. Resultatet visar att texterna från 

Behörighetsgivande utbildning i svenska har en högre grad av vetenskapligt språk än vad 

texterna från Svenska som andraspråk 3 har. Slutsaten är att resultatet kan bero på skillnaden i 

tidigare studievana mellan skribenterna, men det skulle också kunna vara provet i sig som ger 

de skillnader som resultatet visar.  

 

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, nationella prov, systemisk-funktionell grammatik, SFG, 

transitivitetsanalys, grammatisk metafor, vetenskapligt skrivande  
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1 Inledning 
 

En växande del av den svenska befolkningen har idag ett annat modersmål än svenska. Det 

innebär att allt fler möter samhället och dess institutioner på ett språk som de lärt sig efter sitt 

förstaspråk. Detta ställer höga krav på utbildningsväsendet för att så många som möjligt ska 

kunna tillägna sig de språkliga kunskaper i svenska som krävs. Inte minst inom den 

akademiska världen är språket ett viktigt verktyg för framgång. Den studieförberedande 

gymnasiala utbildningen ska ge alla elever de språkliga redskap som krävs för akademiska 

studier, både de elever som har svenska som förstaspråk och de som har svenska som 

andraspråk. 

För att studera på universitet eller högskola på svenska i Sverige krävs en fullgjord svensk 

studieförberedande gymnasieutbildning, med godkänt i kursen Svenska 3 eller Svenska som 

andraspråk 3. För den som saknar svensk gymnasieutbildning kan en motsvarande 

gymnasieutbildning utomlands kompletteras med ett behörighetsgivande prov i svenska, Tisus 

(Test i svenska för universitets- och högskolestudier). För att bli godkänd på Tisus krävs goda 

språkfärdigheter i svenska, motsvarande Svenska 3 på gymnasiet. Det är således inte 

tillräckligt med avslutade SFI-studier (Institutionen för svenska och flerspråkighet 2016).  

På Uppsala universitet finns kursen Behörighetsgivande utbildning i svenska. Den som är 

godkänd på kursen får samma behörighet som den som är godkänd på Tisus. Kursen ger inga 

högskolepoäng men ges vid Institutionen för nordiska språk på Uppsala universitet under en 

termins heltidsstudier, och har alltså en nära koppling till den akademiska världen.  

En elev som är godkänd i Svenska som andraspråk 3 och en student som är godkänd i 

Behörighetsgivande utbildning i svenska ska båda vara språkligt förberedda för akademiska 

studier. I den här studien vill jag ta reda på hur det skriftliga språket ser ut hos de olika 

grupperna av andraspråkstalare. Materialet som ligger till grund för undersökningen består av 

elevtexter från den skriftliga delen av nationella provet i Svenska som andraspråk 3, samt 

texter från en avslutande tentamen i skriftlig framställning på kursen Behörighetsgivande 

utbildning i svenska (i det följande förkortat BUS). En elev som har gått på gymnasiet i 

Sverige har kommit i kontakt med det svenska språket under en längre tid, en del kan till och 

med vara födda i Sverige. En person som läser BUS har å andra sidan sökt sig till ett 

universitet, och kan ha erfarenhet av akademiska studier sedan tidigare, om än på ett annat 

språk än svenska. Personer som har studievana och en utvecklad litteracitet på sitt förstaspråk 

tenderar att överföra sin litteracitetsförmåga till sitt andraspråk (Magnusson 2013). Mitt 



6 
 

antagande är att de studenter som läser BUS kan dra nytta av sin litteracitet på förstaspråket 

och på så sätt lättare närma sig det vetenskapliga språket på svenska.   

Jag har valt att använda mig av analysmetoder från den systemisk-funktionella 

grammatiken (i det följande förkortat SFG) och teorier om vetenskapligt skrivande. Istället för 

att studera fel och avvikelser som utmärker andraspråkstalare är det vad skribenterna gör med 

sitt språk och hur de, med hjälp av sin grammatik, skapar betydelse som ligger i fokus. Med 

SFG som analysmetod undersöks vilken typ av processer som skribenterna använder i sitt 

språk samt om de tillhör den vetenskapliga texttypen. Utöver processtyper vill jag också 

undersöka skribenternas bruk av ideationella grammatiska metaforer. Det är ett sätt att se på 

tätheten i ett språk, vilket är intressant då ett vetenskapligt språk ofta är koncentrerat.  

I den här uppsatsen presenteras forskning om SFG, vetenskapligt skrivande och svenska 

som andraspråk. Däremot har jag inte funnit någon undersökning som rör svenska som 

andraspråk och processtyper specifikt, vilket jag ämnar undersöka.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att utreda texter hos elever/studenter med svenska som andraspråk på 

avancerad nivå med avseende på vetenskapligt språkbruk. Den teoretiska ramen för 

undersökningen är systemisk-funktionell grammatik. Genom att undersöka elevtexter från ett 

nationellt prov i Svenska som andraspråk 3 och provtexter från kursen Behörighetsgivande 

utbildning i svenska vill jag besvara följande frågeställningar: Finns det någon skillnad i det 

skrivna språket med avseende på processtyp och grammatisk metafor, mellan personer som 

läst svenska som andraspråk på gymnasiet och personer som gått gymnasiet utomlands men 

läst en kurs i Behörighetsgivande utbildning i svenska? Om så, hur ser skillnaden ut? Vilka 

skillnader i grad av vetenskapligt språkbruk kan en SFG-analys visa? Vad säger en ideationell 

analys om skribenternas språk?  

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 presenteras den teoretiska bakgrunden för undersökningen, som utgörs av den 

systemisk-funktionella grammatiken samt teorier om svenska som andraspråk och 

vetenskapligt skrivande. Material och analysmetoder beskrivs i kapitel 4. Resultatet redovisas 

och analyseras i kapitel 5 utifrån de två undersökta grupperna, med en avslutande jämförelse 

mellan grupperna. I kapitel 6 diskuteras och sammanfattas resultatet av analysen.  
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2 Teoretisk grund 
 

Den teoretiska grunden för undersökningen består i huvudsak av den systemisk-funktionella 

grammatiken, vilken redogörs för i det här kapitlet. Utöver det presenteras teorier om 

vetenskapligt skrivande och andraspråksinlärning i korthet, samt en koppling mellan dessa 

och SFG. Exemplen är, om inte annat anges, från undersökningsmaterialet.  

2.1 Systemisk-funktionell grammatik  

Den systemisk-funktionella grammatiken, SFG, är en språkmodell som utvecklades av den 

australiensiska lingvisten M.A.K. Halliday i början av 1960-talet (Holmberg & Karlsson 

2006:10). SFG är den teoretiska basen till den systemisk-funktionella lingvistiken, SFL. 

Utöver SFG innefattar SFL bland annat appraisalteorin, genreteorin samt visuell och 

multimodal analys (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:7). Den systemisk-funktionella 

grammatiken benämns också i forskning och litteratur som funktionell grammatik, men i den 

här uppsatsen kommer jag använda mig av benämningen SFG. 

År 2006 kom Per Holmberg och Anna-Malin Karlsson ut med en svensk beskrivning av 

SFG, Grammatik med betydelse – en introduktion till funktionell grammatik (Holmberg & 

Karlsson 2006). Författarna var de första att översätta och beskriva språkmodellen på svenska. 

De termer från SFG som presenteras i den här uppsatsen är hämtade från Holmberg och 

Karlsson (2006), om inte annat anges.  

Istället för att se på språk och grammatik ur ett perspektiv som sätter formen i fokus, ligger 

betydelse och funktion i fokus inom SFG (Holmberg & Karlsson 2006:10). Begreppet 

grammatik omfattar traditionellt sett syntax och formlära. Inom SFG används begreppet i 

vidare mening då även semantik, pragmatik och textlingvistik tillhör grammatiken. 

Anledningen till detta är att språkmodellen utgår från språk som betydelseskapande 

handlingar. Alla språkliga handlingar ger uttryck för betydelse. Begreppet betydelse innefattar 

också kommunikativa funktioner och inte endast semantiska betydelser. SFG har utvecklats i 

samarbete med pedagoger med tanken att en språkbeskrivnings främsta uppgift är att vara till 

hjälp för människors språkförståelse och språkutveckling. I kommunikationen med andra 

människor skapar språket betydelse – vilket gör grammatiken funktionell (Holmberg & 

Karlsson 2006:18 f.).  

Holmberg och Karlsson menar att de grundläggande frågorna inom SFG är: ”Vad gör vi 

med språket? Vad vill vi ha sagt?” (2006:18). För att svara på de frågorna utgår man från att 

vi gör tre saker med språket: vi skapar och förhåller oss till en relation med andra, vi beskriver 
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vår omvärld och vi skapar samband och ordnar information. Dessa tre språkliga funktioner är 

överordnade inom SFG och kallas metafunktioner. Den förstnämnda, hur vi skapar relationer 

med andra, kallas den interpersonella metafunktionen. Den ideationella metafunktionen är hur 

vi beskriver vår omvärld. Den interpersonella och den ideationella metafunktionen är primära, 

och det är på dessa två som den tredje metafunktionen inverkar: den textuella, med vilken vi 

ordnar information och gör yttranden meningsfulla (Magnusson 2011:32). Analysmetoden för 

den här undersökningen utgår från den ideationella metafunktionen.  

De tre metafunktionerna skär igenom fyra olika skikt inom vilka språket är uppdelat: 

kontext, semantik, lexikogrammatik och fonologi. Holmberg och Karlsson (2006:20) kallar 

det semantiska skiktet betydelse, men då det ordet återkommer i andra sammanhang har jag 

valt Magnussons benämning semantik (2011:32).  

 

 

Figur 1 Realiseringsförhållanden mellan språkets fyra skikt (Magnusson 2011:32).  

 

Dessa olika skikt realiserar, ger uttryck för, varandra i den ordning som illustreras i figur 1. I 

kontexten, finns tre faktorer att ta hänsyn till: relation (mellan kommunikationsparter), 

verksamhet (ämnesområde eller domän) och kommunikationssätt. Utifrån hur relationen, 

verksamheten och kommunikationssättet ser ut, skapas den semantiska betydelsen. Den 

realiseras i sin tur i lexikogrammatiken och kommer sedan till uttryck fysiskt genom språkliga 

ljud eller skrivna tecken. De tre metafunktionerna går igenom dessa skikt. Relationen i 

kontexten motsvaras av den interpersonella betydelsen och uttrycks sedan genom 

interpersonell lexikogrammatik, vilket får ett fysiskt uttryck. Verksamheten ger den 

ideationella betydelsen och kommunikationssättet ger den textuella betydelsen (Holmberg & 

Karlsson 200618 ff., Magnusson 2011:31 ff.). För den ideationella metafunktionen, som 

behandlas i den här undersökningen, innebär det att det inom vissa kontexter finns normer för 

vilket språk som talas. Ett ledigt samtal mellan vänner ger en viss typ av språk, som är 

kopplat till verksamheten. En vetenskaplig uppsats ger ett annat språkbruk och en annan 
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verksamhet. Denna kontext och dess språkbruk realiseras semantiskt genom att vissa 

betydelser skapas i det semantiska skiktet. I det lexikogrammatiska skiktet realiseras den 

semantiska betydelsen utifrån satser, fraser, ord och morfem. Det lexikogrammatiska skiktet 

realiseras i sin tur i det fonologiska skiktet, där grammatiken och semantiken får ett fysiskt 

uttryck i tal eller skrift.   

2.2 Den ideationella metafunktionen 

Den ideationella metafunktionen har med ideation att göra – skapandet av idéer. Begreppet 

idé innebär i den här kontexten ”en föreställning om världen” (Karlsson 2011:21). Med 

språket kan vi skapa en erfarenhetsmässig betydelse genom att ge uttryck för våra erfarenheter 

av världen. Vi skapar också en logisk betydelse genom att med språket ge uttryck för 

relationer mellan satser och betydelser (Holmberg & Karlsson 2006:73). Den 

erfarenhetsmässiga betydelsen ligger i fokus för undersökningen.  

När vi beskriver våra erfarenheter av omvärlden byggs beskrivningarna upp kring 

processen – det som händer eller är. Vid beskrivningen av omvärlden kopplar vi deltagare till 

processen för att tala om vem som gör något eller vem som berörs av något. 

Kringinformationen, som bland annat anger vad eller när något sker, är omständigheter 

(Holmberg & Karlsson 2006:73). Det system som har att göra med hur vi realiserar 

omvärlden och erfarenheter med hjälp av processer, deltagare och omständigheter kallas 

transitivitetssystemet (Karlsson 2011:21). Det är också inom den ideationella metafunktionen 

som ideationella grammatiska metaforer uppträder, exempelvis bearbetning och behandling.  

2.2.1 Transitivitetssystemet: processer 

Holmberg och Karlsson beskriver processer som ”det att något sker: utförs eller händer, 

uppfattas, sägs eller är” (2006:73). I normalfallet realiseras en process av en verbgrupp, vilket 

inom den traditionella grammatiken motsvaras av verbfrasen. Den process som förmedlar 

betydelsen i en sats utgör processkärnan (Lassus 2010:123). När processen endast består av 

ett verb är processkärnan det finita verbet. I de fall där verbgruppen består av flera verb är det 

endast ett verb som utgör processkärnan. Ett exempel är ”prinsessan ska sticka sig på en 

slända” där ska sticka sig utgör verbgruppen. Här är det sticka sig som utgör processkärnan, 

då det är den processer som förmedlar betydelsen. Vid en analys av processer kan antingen 

endast verbgruppen analyseras, eller verbgruppen tillsammans med deltagare och 

omständigheter. Deltagare och omständigheter kommer dock inte att analyseras i den här 

uppsatsen, och beskrivs därför inte heller här.  
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Det finns olika typer av processer. Hallesson beskriver en uppdelning mellan processer 

efter ”huruvida något utförs eller händer, uppfattas, sägs eller är” (2011:42). Holmberg och 

Karlsson (2006:78) utgår från vad de kallar betydelsevärldar. Det som händer inom oss, i vår 

metvetandevärld, skiljer sig från det som händer utanför oss själva, i den fysiska världen. Med 

språkliga medel kan vi också tala om en abstrakt värld och relationer mellan företeelser. 

Denna uppdelning ger oss tre betydelsevärldar: den fysiska världen, medvetandevärlden och 

de abstrakta relationernas värld (Holmberg & Karlsson, 2006:78).  

 

Figur 2 Betydelsevärldar och processtyper (Holmberg & Karlsson 2006:78). 

  

Till varje betydelsevärld hör en processtyp, vilket illustreras i figur 2. Materiella processer 

som äta, amma och göra räknas till den fysiska världen. Till abstrakta relationers värld hör 

relationella processer som vara och befinna sig. Medvetandevärlden har mentala processer 

som tänka och uppfatta. Utöver dessa tre processtyper finns en som kan platsa både i den 

fysiska och den mentala världen: verbala processer som säga och förklara. Den här 

uppdelningen av processtyper är den som beskrivs av Holmberg och Karlsson (2006:78 ff.). 

Det finns andra uppdelningar och fler processtyper i andra SFG-beskrivningar, men i den här 

undersökningen har jag valt att utgå från Holmberg och Karlsson. Karlsson (2011:26) menar 

att processerna är centrala i textens konstruktion av världen, och att man genom att välja en 

viss process också väljer vinkel och perspektiv. Materiella processer ger en högre grad av 

dynamik än vad relationella processer gör, då de materiella processerna förändrar något i den 

fysiska världen. Karlsson framhäver detta genom att visa på skillnaden mellan ”vaser föll ner 

under den vilda festen” och ”efter den vilda festen låg vaser på golvet” (2011:26). Det 

förstnämnda exemplet visar en materiell process, föll, medan det andra exemplet är en 

relationell process, låg.   
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Genom att analysera vilka processtyper som uppträder i en text kan man närma sig en 

generalisering av texten eller ett sammanhang där texten passar in. Materiella processer är 

typiska för en text med en berättande struktur (Holmberg & Karlsson 2006:113). Lassus 

(2010:123) ger recept som ett exempel på en genre som innehåller många materiella 

processer. Mentala processer är vanliga i vardagliga samtal och personliga texter som 

fokuserar på människors tankar. Vid referat av vad människor säger är verbala processer 

vanliga, ett exempel på det är nyhetsreportage. Relationella processer är kopplade till ett mer 

abstrakt och opersonligt språkbruk, vilket jag återkommer till i kapitel 2.4.  

2.2.2 Grammatisk metafor 

En grammatisk metafor kan beskrivas som en inkongruent realisering mellan det semantiska 

och det lexikogrammatiska skiktet i språket. Exempel på grammatiska metaforer är 

nominaliseringarna inflyttning och omskrivning – två substantiv som båda har den semantiska 

betydelsen av en process – att flytta in och att skriva om något.   

Hur ett ord eller en sats realiseras från det lexikogrammatiska skiktet till det fonologiska är 

arbiträrt – det finns inget regel som bestämmer att ett träd ska heta just träd (Magnusson 

2011:35). Däremot finns det icke-arbiträra förhållanden mellan de andra skikten i språket. Det 

finns en naturlig motsvarighet mellan det semantiska skiktet och det lexikogrammatiska. Den 

semantiska betydelsen av ett träd är ett ting, vilket inom lexikogrammatiken realiseras som ett 

substantiv. Lexikogrammatikens verb har den semantiska betydelsen process, medan ett 

adjektiv står för en egenskap. När lexikogrammatiken realiserar den semantiska betydelsen på 

ett sätt som kan kallas icke-arbiträrt eller naturligt, är realiseringen kongruent (Magnusson 

2011:35). I och med att man kan kalla realiseringar naturliga, antar man att de grammatiska 

kategorierna är motiverade semantiskt (Magnusson 2011:35).   

I de fall där detta naturliga förhållande inte råder är realiseringen inkongruent. Ett sådant 

exempel är nominaliseringar, där en process får den grammatiska betydelsen substantiv. Det 

blir då en ideationell grammatisk metafor. Ett exempel från materialet är substantivet 

uppfattningar som semantiskt står för en process – att uppfatta [något]. Genom att ”packa 

upp” en ideationell grammatisk metafor kan man analysera den och se vad den grammatiska 

metaforen gör med språket. Exemplet De som har avvikande uppfattningar kan göras 

kongruent på följande sätt: De som uppfattar saker på ett avvikande sätt. Genom att använda 

sig av en grammatisk metafor har skribenten lyckats ”gömma” en deltagare (i det här fallet en 

andradeltagare), då uppfatta är ett transitivt verb som kräver ett objekt, att uppfatta något.  

 



12 
 

 

Figur 3 Korskopplingar mellan det lexikogrammatiska och det semantiska skiktet 

(Magnusson 2011:38).  

 

Figur 3 visar att ideationella grammatiska metaforer också kan uppträda i form av substantiv 

som realiserar en egenskap semantiskt. Ett exempel på det är glädje, en egenskap (glad) som 

realiseras i form av ett substantiv. Magnusson poängterar dock att man också kan analysera 

glädje som en grammatisk metafor där processen glädjas är den semantiska betydelsen 

(Magnusson 2011:92 f). Två exempel från undersökningsmaterialet är frihet och nyfikenhet – 

egenskaperna fri och nyfiken i form av substantiv.   

Även satser och fraser har en kongruent motsvarighet lexikogrammatiskt. Den naturliga 

realiseringen av en uppmaning är ett verb i imperativ: Stäng fönstret!. Det är dock inte 

ovanligt att en uppmaning ges i form av en fråga: Kan du stänga fönstret?. Uppmaningen blir 

då inkongruent – en grammatisk metafor. Då satstyper som frågor, uppmaningar och 

påståenden rör relationen mellan talare blir det en grammatisk metafor som tillhör den 

interpersonella metafunktionen. I den här analysen behandlas endast ideationella grammatiska 

metaforer.  

 

2.3 Andraspråksinlärning och vetenskapligt skrivande  

2.3.1 Vetenskapligt skrivande  

Ett vetenskapligt språkbruk är önskvärt inom den akademiska världen. Hur språket ska se ut 

varierar mellan discipliner och mellan universitet. Strömquist (2010a) menar att det, trots 

dessa variationer, finns överordnade krav gällande språket i vetenskapliga texter. Språket ska 

vara formellt, sakligt och korrekt, samt kännetecknas av precision, överskådlighet och 

koncentration (Strömquist 2010a:19). I Skrivboken (2010b:81) tar Strömquist upp 

nominalkonstruktioner som exempel på hur man kan koncentrera en text. 

Nominalkonstruktioner, det vill säga nominaliseringar, kan vara att föredra både från 

koncentrationssynpunkt och för att texten ska bli mer begriplig och lättläst, menar Strömquist 

(2010b). När nominaliseringar används istället för att-satser blir texten ofta lättare att läsa. 
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Jämför Strömquists exempel ”AIK:s förlust mot MFF var oväntad” med ”Att AIK förlorade 

mot MFF var oväntat” (2010b:81).   

Gibbons bok Lyft språket, lyft tänkandet (2010) vänder sig till lärare som undervisar 

andraspråkselever. Gibbons tar upp nominaliseringar vid beskrivningen av vad som 

kännetecknar skolspråket i högre åldrar i kontrast till det vardagsrelaterade språket. Med 

nominaliseringar kan skribenten packa information och uttrycka begrepp som är mer 

abstrakta. Nominaliseringar kan också flytta fokus i en text, från personer och händelser till 

viktiga begrepp (Gibbons 2010:90). För andraspråkstalare kan det vara en utmaning att 

använda sig av nominaliseringar, då det är ett komplext uttryckssätt. Det är lättare att skapa en 

nominalisering av ämnesspecifika ord än av vardagliga begrepp (Gibbons 2010:92).  

2.3.2 Interdependenshypotesen 

Relationen mellan kunskaper som rör litteracitet på ett första- och ett andraspråk kan 

beskrivas genom Cummins interdependenshypotes (Magnusson 2013:637). Cummins menar 

att lexikogrammatiska och fonologiska aspekter är språkspecifika, medan kunskaper som rör 

läsning och skrivande kan överföras från ett förstaspråk till ett andraspråk. Hypotesen har fått 

stort genomslag inom andraspråksforskning (Magnusson 2013:637) och har bidragit till en 

uppdelning i två typer av andraspråksutveckling. Den allmänspråkliga delen som rör de 

lexikogrammatiska och fonologiska aspekterna kallas BICS (Basic Interpersonal 

Communicative Skills) och den del som rör läsning, skrivande och text i stort kallas CALP 

(Cognitive/Academic Language Profiency). Enligt interdependenshypotesen är det de 

förmågor som kopplas till CALP som överförs mellan olika språk, medan BICS måste läras in 

specifikt för olika språk (Magnusson 2013:637). Interdependenshypotesen innebär således att 

en text som är skriven av en andraspråksinlärare kan visa på god textuell kompetens samtidigt 

som brister i korrekthet kan förekomma (Magnusson 2013:639).  

2.4 SFG, vetenskapligt skrivande och svenska som andraspråk 

Här presenteras den forskning som gjorts på SFG och vetenskapligt skrivande, följt av 

forskning gjord på andraspråkselever och grammatiska metaforer.  

    De fyra processtyperna (materiella, relationella, mentala och verbala) förekommer i olika 

grad i olika typer av texter. Holmberg och Karlsson (2006:113) menar att relationella 

processer är vanliga i abstrakta och formella texter.  
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Genom att använda sig av relationella processer och grammatiska metaforer kan man undvika 

materiella processer (Holmberg & Karlsson, 2006:94):  

Exempelvis kan de två följande meningarna sägas uttrycka motsvarande innehåll, men med fokus på olika 

processer och därmed olika betydelser. Jämför I alla tider har folk i Jämtland jagat (materiell process) och 

Björnjakten i Jämtland är (relationell process) en lång tradition. 

 

Den materiella processen jagat ersätts av en relationell process, är, och en ideationell 

grammatisk metafor, Björnjakten. Allt för inkongruenta texter är dock inte att föredra. 

Holmberg och Karlsson tar upp myndighetstexter som exempel på texter där det 

specialiserade sättet att beskriva något krockar med det vardagliga perspektivet som finns hos 

vanliga medborgare (2006:164).   

I Hallessons artikel ”Abstraktion i en DN-ledare, en analys av processtyper, förstadeltagare 

och nominal” (2011) analyseras en DN-ledares abstraktion bland annat med avseende på 

förekomst av processtyper och ideationella grammatiska metaforer. Hallesson menar att det är 

typiskt för analytiska, deskriptiva och resonerande texter att relationella processtyper 

dominerar. Akademiska texter med abstrakt innehåll har en stor andel relationella processer 

(Hallesson 2011:47). Hallesson menar att svårare och abstrakta texter också har ett mer 

inkongruent språk, det vill säga, en högre andel ideationella grammatiska metaforer 

(2011:41).    

I arbetet med min uppsats har jag inte funnit någon forskning gjord med fokus på 

processtyper och andraspråksinlärning. När det däremot gäller grammatisk metafor och 

andraspråksinlärning kan dikotomin vardagligt och specialiserat språkbruk användas som 

utgångspunkt (Magnusson 2013:53). Ett specialiserat språkbruk är skriftspråkligt och 

skolrelaterat. För andraspråksinlärare tillägnas vardagsspråket tidigt och det specialiserade, 

skolrelaterade språkbruket tillägnas först senare. Enligt SFL-forskare föregår kongruenta 

former inkongruenta hos den enskilda individens språkutveckling. Kongruenta former är 

kopplade till ett vardagligt språk, medan de inkongruenta formerna främst har uppkommit i 

och med ett vetenskapligt språkbruk (Magnusson 2011:62).  

Magnussons avhandling Skolspråk i utveckling (2011) undersöker bruket av grammatiska 

metaforer hos en- och flerspråkiga elever i senare skolår. Resultatet visar att grammatiska 

metaforer är vanligare hos äldre elever än hos yngre, och att enspråkiga använder sig av 

grammatiska metaforer i större utsträckning än tvåspråkiga elever. De texter med få 

grammatiska metaforer är ofta mindre abstrakta och mer vardagliga. Magnussons 

undersökning visar också att startålder för andraspråksinlärning påverkar användandet av 

grammatiska metaforer. De som hade lägst andel grammatiska metaforer började lära sig 
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svenska mellan fyra och sju års ålder. Med en senare startålder påverkar litteraciteten i 

förstaspråket skrivandet, vilket medför en högre andel grammatiska metaforer 

(Magnusson 2013:647). Startålder är dock inte något som kommer tas i beaktande i den här 

undersökningen.  
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3 Metod och material   

3.1 Material  

Materialet som ligger till grund för analysen utgörs av två typer av provtexter: 18 elevtexter 

från nationella provet i Svenska som andraspråk 3 (i det följande förkortat SVAS) och 18 

texter från ett skriftligt prov i Behörighetsgivande svenska (BUS), samtliga från vårterminen 

2015. Nedan beskrivs materialet mer utförligt.   

3.1.1 Nationella prov i Svenska som andraspråk 3 

Nationella provet i gymnasiets Svenska som andraspråk 3 är samma som det i Svenska 3. 

Provet består av två delar. A-delen, som utgör materialet för den här undersökningen, beskrivs 

av Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk på följande sätt 

(Institutionen för nordiska språk 2016a):  

Delprov A genomförs på angiven provdag. Skrivtiden är 240 minuter. Vid provtillfället får eleverna ett 

uppgiftshäfte med tre skrivuppgifter varav de ska välja en. Samtliga skrivuppgifter bygger på läsning och 

bearbetning av texthäftet. Skrivuppgiften leder till en utredande text av vetenskaplig karaktär på 600–800 

ord. 

Texthäftet som ligger till grund för skrivuppgiften har eleverna fått ta del av före 

provtillfället. Eleverna har således haft möjlighet att läsa texterna i häftet inför provtillfället.  

Även om uppgifterna till det nationella provet är samma för elever som läser Svenska 3 

och elever som läser Svenska som andraspråk 3, skiljer sig bedömningen åt. På Gruppen för 

nationella provs hemsida (Institutionen för nordiska språk, 2016a) finns hela 

bedömningsmallen för SVAS 3. Bedömningen görs utifrån innehåll och källhantering, 

disposition och sammanhang samt språk och stil. Det är det sistnämnda, språk och stil, som 

jag anser vara mest relevant för min analys. I betygsmatrisen för bedömningen står det att 

språket ska vara anpassat till den vetenskapliga texttypen. Det vetenskapliga språket beskrivs 

ytterligare i bedömningsmallens kommentarer (Institutionen för nordiska språk, 2016a):  

Stil i vetenskaplig text (sv + sva). Språket i en vetenskaplig text ska enligt Strömquists 

Uppsatshandboken (2010:19) ”i princip vara osynligt”. Det är innehållet i den vetenskapliga texten som 

ska framhävas, inte hur det framförs. Detta hör ihop med kravet på objektiv saklighet. En personlig, 

kåserande ton är alltså inte lämplig utan stilen bör vara formell med en saklig ton. […] Ordvalet bör 

också passa i ett mer formellt sammanhang. Det är dock inte meningen att eleven ska använda onödigt 

svåra ord för att texten ska verka mer avancerad, till exempel genom ett överdrivet bruk av 

nominaliseringar, vilket gör texten svårläst.  

 

Det vetenskapliga språket har avhandlats i kapitel 2.3. Tillägget ovan om att eleven inte ska 

använda sig av alltför många nominaliseringar är intressant i sammanhanget. Det är ingenting 

som Strömquist (2010a, 2010b) tar upp. Huruvida eleverna själva läser bedömningsmallens 
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kommentarer är osäkert, men lärarna kan ha informerat eleverna om detta.  Det kan komma 

att påverka min undersöknings resultat då nominaliseringar är just den typ av grammatisk 

metafor som undersöks i materialet.  

Materialet utgörs av 18 elevtexter, hämtade från Enheten för nationella prov vid 

Institutionen för nordiska språk på Uppsala universitet. Elevtexterna har betyg från E till A, 

vilket innebär att samtliga är godkända. Spridningen mellan betygen motsvarar på ett ungefär 

spridningen mellan betygen av samtliga prov som provenheten har arkiverat. Spridningen ser 

ut på följande sätt: 7 E, 6 D, 2 C, 1 B och 2 A. Trots att kravet på skrivuppgiftens längd är 

600–800 ord, har texterna i mitt material mellan 349 och 1117 ord. En del av texterna är 

skrivna för hand och en del på dator. Jag har inför min analys skrivit in samtliga digitalt. Vid 

hänvisning till texterna benämner jag dem med betyg och ett nummer, exempelvis SVAS A1, 

SVAS B1 och SVAS E7. Numreringen inom varje betygskategori är slumpvist gjord. 

Kursprovet i svenska och svenska som andraspråk från vårterminen 2015 återanvänds av 

Skolverket och omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen. Jag 

får därför inte publicera provinstruktionerna, texterna i inspirationsbladet eller elevtexterna i 

den här uppsatsen. Endast korta utdrag från elevtexterna kommer att finnas med i uppsatsen 

och eleverna hålls anonyma.  

3.1.2 Prov i Behörighetsgivande utbildning i svenska  

På Uppsala universitet finns kursen Behörighetsgivande utbildning i svenska (BUS) som efter 

avslutad kurs ger samma behörighet som Tisus (Institutionen för nordiska språk 2016b). För 

att få läsa kursen krävs en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande utomlands. Det 

innebär att de som läser kursen åtminstone har en avslutad icke-svensk gymnasieutbildning, 

vilket är mer än vad SVAS-eleverna har. BUS-studenterna kan också ha erfarenhet av 

akademiska studier vilket troligtvis påverkar deras skriftspråk. De som läser kursen har med 

största sannolikhet siktet inställt på akademiska studier på svenska, och har i och med att 

kursen läses på universitet kommit i kontakt med den akademiska världen.  

Efter ett inträdesprov till BUS läses fyra delkurser på heltid under en termin, där den 

kommunikativa kompetensen övas och utvecklas muntligt och skriftligt. För att få godkänt på 

kursen krävs godkänt i alla delkurser, vilket sker genom aktiv närvaro, inlämningsuppgifter 

och prov. Delkursen Skriftlig framställning avslutas med en salstentamen (Institutionen för 

nordiska språk 2016b). Det är dessa provtexter som utgör en del av materialet för den här 

undersökningen. 
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Provet påminner om det nationella provets A-del i det att studenterna utifrån en given 

frågeställning ska föra ett resonemang med argument för eller emot den valda 

frågeställningen. Studenterna har ett inspirationsblad till sitt förfogande, som de kan hänvisa 

till i sin text, om de vill. Till skillnad från SVAS-eleverna har studenterna inte tillgång till 

texterna innan provtillfället, men inspirationsbladet består inte heller av lika långa texter som 

SVAS-elevernas texter utan snarare av utdrag och sammanställningar från längre texter. Det 

gör att BUS-studenternas resonemang blir mer självständigt medan SVAS-eleverna har högre 

krav på citat- och källhänvisning.   

Efter genomgången kurs ges betyget godkänd eller underkänd. Samma betygsskala 

används vid bedömning av salstentamen i skriftlig framställning. För att få godkänt krävs 

följande:  

Skribenten för ett tydligt och självständigt resonemang på ett generellt plan med en objektiv ton.  

Texten är välstrukturerad (i inledning, resonemang och avslutning) och resonemangen binds ihop på ett 

tydligt och logiskt sätt.  

Texten präglas av godtagbar kvalitet, korrekthet och språkligt omfång.  

Inget nämns således om vetenskaplig texttyp som i kunskapskravet för SVAS. Mitt material 

består av 18 texter från vårterminen 2015. I mitt material har alla texter fått betyget godkänd. 

Urvalet är gjort slumpmässigt. Texterna är mellan 273 och 644 ord långa. Vid redovisning av 

resultatet har jag numrerat texterna från 1-18. Numreringen är gjord slumpvist.  

Provet i den här kursen omfattas av sekretess. Jag har inte tillgång till själva 

provinstruktionerna, utan endast provtexterna och bedömningsmaterial. Inte heller dessa 

texter får jag publicera, mer än i form av korta utdrag.  

3.1.3 Provdeltagarna    

Skribenterna till materialets texter är anonyma. Det finns inte någon information kring tid i 

Sverige, skolbakgrund eller förstaspråk. En mer utförlig jämförelse mellan grupperna låter sig 

därmed inte göras.  

Gymnasieförordningens 4 kap.11 § anger vilka som har rätt att läsa svenska som 

andraspråk, "En elev som har ett annat språk än svenska som modersmål får läsa svenska som 

andraspråk som gymnasiegemensamt ämne i stället för svenska. Eleven får då läsa svenska 

som individuellt val." (Svensk författningssamling 2010:2039) På gymnasiet finns tre kurser 

inom svenska som andraspråk: 1, 2 och 3. Svenska som andraspråk 3 är liksom svenska 3 

studieförberedande och kurserna behandlas likvärdigt vid antagning till högskola. Däremot 

ser kursplanerna olika ut. Den största skillnaden mellan de två kurserna är svenska som 

andraspråks fokus på själva språket, och mindre på litteratur och litteraturhistoria. Hur länge 

en person som läser Svenska som andraspråk 3 har varit i Sverige går inte att avgöra. Däremot 
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måste den som läser den tredje kursen i Svenska som andraspråk ha läst de två föregående 

gymnasiekurserna, SVAS 1 och SVAS 2. För att vara behörig till gymnasiet krävs fullständigt 

betyg från högstadiet. Den elev som kommer till Sverige efter högstadieåldern måste läsa in 

högstadiets kurser, för att sedan läsa ett studieinriktat gymnasieprogram med kurserna 

Svenska som andraspråk 1,2 och 3. Det är således troligt att elever som läser SVAS 3 har 

varit i Sverige ett antal år. En del kan också vara födda i Sverige.  

De studenter som väljer att läsa Behörighetsgivande utbildning i svenska vid Uppsala 

universitet har åtminstone en gymnasieutbildning bakom sig från ett annat land än Sverige. 

Då kursen ges vid universitetet är det många som redan har vana av akademiska studier, även 

om det inte är ett krav för att bli antagen. Studenter på BUS har i flera fall läst vid ett svenskt 

universitet tidigare, men på engelska. Det ger en vana vid det akademiska och det 

vetenskapliga språket. Hur länge studenterna som läser BUS har varit i Sverige går inte heller 

att avgöra, men mitt antagande är att de varit kortare tid i Sverige än de elever som läser 

SVAS 3.  

Min utgångspunkt är således att elever som läser SVAS 3 varit i Sverige en längre tid, 

medan de studenter som läser BUS har kortare tid i Sverige men längre studiebakgrund än 

SVAS-eleverna.  

3.2 Metod 

Analysen av materialet består av en ideationell textanalys i två delar: dels en 

transitivitetsanalys, dels en analys av ideationella grammatiska metaforer i materialet. 

Analysmetoderna har sin grund i Holmberg och Karlssons teorier om SFG och vetenskapligt 

skrivande (2006:162ff). Genom att undersöka vilka typer av processer som förekommer kan 

en text kategoriseras in i en genre, då vissa typer av processer är vanligare i vissa typer av 

texter. Till den vetenskapliga texttypen hör relationella processer och bruk av ideationella 

grammatiska metaforer.  

För att närma mig ett svar på min frågeställning görs en komparativ analys mellan de två 

undersökninggrupperna utifrån den ideationella analysen. Exemplen som används vid 

beskrivningen av metoden är hämtade från undersökningens material, om ej annat anges.  
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3.2.1 Transitivitetsanalys 

I transitivitetsanalysen analyseras processkärnan i varje sats. Deltagare och omständigheter 

analyseras ej. Processerna delas in i fyra kategorier, efter Holmberg och Karlssons indelning 

(2006): materiella, relationella, mentala och verbala processer.  

Holmberg och Karlsson (2006:120) delar in satser i tre kategorier: fria, bundna och 

inbäddade satser. De fria satserna motsvaras av den traditionella grammatikens huvudsats – 

självständiga satser som inom den interpersonella metafunktionen uttrycker en språkhandling 

(fråga, påstående, erbjudande eller uppmaning). Ett exempel på en fri sats är Det beror på 

varje situation. Bisatserna motsvaras av två typer av satser: bundna och inbäddade. En 

bunden sats är en del av ett satskomplex tillsammans med en fri sats: Naturligtvis beror det på 

vilket land man bor i, där vilket land man bor i utgör den bundna satsen. Den bundna satsen 

har också processer och deltagare men kan inte stå självständigt. En inbäddad sats saknar, 

enligt Holmberg och Karlsson (2006:120), både interpersonella och ideationella 

satsegenskaper. Det innebär att de inte uttrycker en process i sig, utan endast fungerar som en 

deltagare eller en del av en deltagare till en annan process. I följande fria sats finns en 

inbäddad sats: Å andra sidan påpekar människor som tycker tvärtom att det inte rätt…. 

Förstadeltagaren är människor som tycker tvärtom där den inbäddade satsen som tycker 

tvärtom ingår. Lassus (20120:24) menar att både de underordnade (bundna och inbäddade) 

och de fria satserna förmedlar en betydelse, medan Holmberg och Karlsson utelämnar de 

inbäddade satserna vid en processanalys (2010:80). Lassus motiverar sin analysmetod genom 

vikten att få med betydelser från olika nivåer, och inte osynliggöra betydelsen från de 

inbäddade satserna (Lassus 2010:124). Jag har för min analys valt att gå efter Lassus och 

därför inte utelämna några inbäddade satser i min processanalys. Däremot utelämnas infinita 

satser, vilket jag finner stöd för både i Lassus (2010) och Holmberg och Karlsson (2006).  

Vid indelningen av processtyper framkommer flera avvägningar och svårigheter. Jag har i 

den mån det är möjligt valt att utgå från en sammanställning av processtyper gjord av Lassus 

(2010:247ff). Trots att omständigheter och deltagare ej analyseras, kan de vara till hjälp för 

kategorisering av processtyp. Det finns processer som passar i olika kategorier, beroende på 

vilka deltagare som kopplas till processen. Ett exempel är skriva som kan kategoriseras som 

en materiell process då det är den fysiska handlingen som är i fokus, Han skrev boken på 

1600-talet. Om processen istället följer en utsaga i form av en att-bisats kan processen 

analyseras som verbal: Han skriver att det är… I figur 4 visas vilka deltagare som knyts till 

vilka processer, med exempel hämtade ur mitt material:  
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Processtyp Förstadeltagare Processkärna Andradeltagare 

MATERIELL PROCESS Aktör 

 

  Mål Utsträckning mottagare

  

En prins       väcker          prinsessan 

Man        sitter                                 i fängelse 

Man       vill visa                                                      för barnen 

RELATIONELL 

PROCESS 

Attributiv bärare  attribut 

De        är            toleranta 

Identifierande utpekad  värde 

Törnrosa        är             en saga 

Existentiell  den existerande  -  

Törnrosa         lever. 

MENTAL PROCESS upplevare  fenomen 

Jag         tror                      att sagan om Törnrosa… [anförd sats] 

VERBAL PROCESS talare  lyssnare utsaga talmål 

Dessa berättelser       talar         till varje individ 

Man          får säga                                   vad man vill 

Hon                           uttalar                                                      en förbannelse  

 Figur 4 Översikt över processtyper och deltagare. Efter Holmberg och Karlsson (2006:102). 

Det finns olika typer av deltagare till de olika processtyperna. Som figur 4 visar finns det 

exempelvis tre olika andradeltagare till de materiella processerna. Andradeltagare ska inte 

blandas ihop med omständigheter. Omständigheterna motsvaras, på ett ungefär, av den 

traditionella grammatikens adverbial medan andradeltagarna är objekt.  

3.2.3 Analys av grammatiska metaforer  

Analysen av ideationella grammatiska metaforer (i det följande förkortat GM) är begränsad 

till de substantiv som realiserar en process. Det innebär att samtliga GM i analysen ska kunna 

packas upp till en process. Vid definitionen av en ideationell grammatisk metafor utgår jag i 

huvudsak från Magnussons principer för att avgränsa GM (2011:91 ff.). En sådan princip är 

att både ett morfologiskt och ett lexikalt släktskap som ska finnas mellan GM och processen. 

Magnusson ger exemplet krock och incident, där det förstnämnda tydligt kan härledas till 

processen krocka medan den sistnämnda inte har något tydligt morfologiskt släktskap till en 

process (2011:92). Krock är således en grammatisk metafor medan incident inte är det. Ord 

med vokalväxling anses ha ett morfologiskt släktskap, där Magnusson ger exemplet mord och 

mörda. Magnusson räknar även ord med förled som saknas hos den kongruenta formen som 

GM, exempelvis missväxt och växa (2011:92). Alla substantiv som kan härledas till en 
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process är inte en grammatisk metafor. I materialet förekommer ordet mördare. Det är inte en 

GM då ordet syftar på personen som utför process, och inte processen i sig. Ordet mord är 

istället en GM då det syftar på själva handlingen, processen mörda.    

I analysen av grammatiska metaforer undersöks vad de grammatiska metaforerna gör av 

språket, exempelvis huruvida deltagare eller annan information döljs. Jag undersöker också 

vilken typ av process den grammatiska metaforen realiserar. Då det vetenskapliga språket 

kännetecknas av relationella processer och grammatiska metaforer som tillsammans döljer en 

materiell process, vill jag med min analys ta reda på om så är fallet för de GM som finns i 

materialet.  
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4 Resultat  
 

Nedan presenteras undersökningens resultat. Redovisningen av resultatet är uppdelad efter de 

två undersökningsgrupperna. Först redogörs för de två delanalyserna av SVAS, sedan de två 

delanalyserna av BUS. Kapitlet avslutas med en jämförelse mellan de båda grupperna. I det 

undersökta materialet förekommer språkliga fel, vilka jag inte har korrigerat i redovisningen 

av analysen.  

4.1 SVAS  

4.1.1 Processer i SVAS 3   

Alla fyra typer av processer förekommer i samtliga texter i SVAS-materialet. Tabell 1 visar 

hur många ord och hur många processer som förekommer i de olika texterna. Tabellen visar 

även en procentuell fördelning mellan processtyper i varje text. Medelvärdet av de 18 

texternas processfördelning visar att materiella processer är den vanligaste processtypen. Då 

det inte finns tillräckligt många texter från de olika betygsstegen går det inte att avgöra om det 

finns ett samband mellan processtyp och betyg. 

 

Tabell 1 Antal ord, antal processer och fördelning av processer i antal procent                         
 Antal ord Antal Materiella  Relationella Mentala Verbala 

processer processer processer processer processer  

                       N            N                 %                    %                    %                     %          

E1 740  104 37,5 41,3 8,7 12,5 

E2 657 81 46,9 38,3 8,6 6,2 

E3 603 79 40,5 36,7 8,9 13,9 

E4 826 117 50,4 27,4 12,8 9,4 

E5 548 71  39,4 36,6 15,5 8,5 

E6 349 39  23,1 51,3 20,5 5,1 

E7 503 65  38,5 33,8 12,3 15,4 

D1  882 127 47,2 35,4 8,7 8,7 

D2 498 66  27,3 39,4 10,6 22,7 

D3  657 90  47,8 31,1 4,4 16,7 

D4  585 72  44,4 34,7 8,3 12,5 

D5 624 80  46,3 36,3 5,0 12,5 

D6 611 74  51,4 27,0 6,8 14,9 

C1  643 73  56,2 19,2 6,8 17,8 

C2  805 117 37,6  42,7 7,7 12,0 

B1 650 84  50,0 23,8 9,5 16,7 

A1 660 82  53,7 29,7 11,0 6,1 

A2 1140 140 59,3 22,9 3,6 14,3 

 

Medelvärde 666 87 44,3 33,8 9,4 12,6             
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Av de 18 elevtexterna är det 14 som har materiella processer som den vanligaste typen. De 

materiella processerna är av olika karaktär. Holmberg och Karlsson (2006:80) menar att 

typfallet av materiella processer är processer som kräver någon form av energi. Några sådana 

exempel är följande:  

…[hon] ammar den sovande. (E1)  

… att barnet som råka suga ut fibern från törnrosans finger (D4)  

… medeltidsverket […] som trycktes i Frankrike (D6) 

De flesta materiella processer är inte så konkreta som exemplen ovan. Många materiella 

processer används metaforiskt, vilket gör processen mindre fysisk men likväl materiell:  

… eftersom originalupplagan dränktes i en flod av ovarsamma billighetsupplagor (D4) 

Andra materiella processer kan anses mer abstrakta, då de inte likt processerna ovan kräver 

någon fysisk energi:  

Det är den som håller liv i sagan och gör den intressant för dagen.  

Det kräver fantasi vilket en bra sagan ger. (E6)  

På så sätt har dem alltid riktat sig till många läsare, och sedan ”överlevt” decennierna. (E7)  

Gränsen mellan materiella och relationella processer är ibland svår att dra. Holmberg och 

Karlsson beskriver relationella processer som en relation mellan två deltagare, och ”ingen 

synbar förändring sker” (2006:89). Processer som står för en förändring av något slag 

klassificeras som materiella, i enlighet med Lassus (2010:89) och Holmberg och Karlsson 

(2006). Processen ändra har jag därför analyserat som en materiell process. Processen blir är 

däremot svårare. Holmberg och Karlsson poängterar relationella processers relation mellan 

deltagare, vilka är bärare och attribut eller utpekad och värde (2006:93). Vara och bli kan 

uttrycka en passiv processbetydelse då ett particip följer. Participet utgör då 

processbetydelsen. I exemplet nedan finns två exempel på processen blir:  

men eftersom den [sagan] har ändrats och blir hela tiden mer anpassat till det samhället vi lever i idag blir 

den mer attraktiv för människor. (C2)  

I det första fallet följer participet anpassat. Då utgör det själva processbetydelsen, och blir får 

en passiv processbetydelse. Processen analyseras därför som materiell, då anpassa är en 

materiell process. I det andra fallet följer egenskapen attraktiv vilket är ett attribut till 

processen blir, som således blir en relationell process. Några andra exempel på relationella 

processer är följande:  

Törnrosa är ingen originell historia. (D2) 

…därför är det viktigt att sagor finns (C2)  

… sagorna innehåller budskap som tar upp (A1) 

Antalet verbala och mentala processer är färre. Den text som har högst andel mentala 

processer är E6, med 20,5 % mentala processer. Samma text har också lägre andel verbala 
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processer, endast 2 av 39 processer är verbala medan 8 är mentala och 9 är materiella. De 

mentala processerna utgörs främst av skribentens egna åsikter och tankar (text E6):  

Jag tror att sagan...  

Jag tror att det är positivt...  

Det tror jag är...  

Det är endast texter med betyget E som använder sig av en mental process för att uttrycka sina 

tankar och åsikter i jag-form (E3, E4, E5, E7) med ett undantag, text A1 som en gång 

använder sig av ett jag för att uttrycka en åsikt. I andra texter används mentala processer 

tillsammans med andra deltagare:  

... läsare i olika åldergrupper ”uppfattar” sagan... (E7)  

... vår generation läser dom fortfarande... (A1)  

 Dessa händelser har kvinnan upplevt sedan... (B1)  

Det betyder att mentala processer inte innebär att man frångår det krav på objektiv saklighet 

som finns i bedömningsmaterialet. Istället måste de mentala processerna analyseras med dess 

deltagare för att en personlig ton ska återfinnas.  

Det finns en text som utmärker sig gällande de verbala processerna: D2. I den texten finns 

22,7 % verbala processer. Ingen annan text har så hög andel verbala processer. Anledningen 

till detta är att skribenten refererar till texthäftet i högre grad än andra. Exempel på verbala 

processer som används som referatmarkör (från text D2):  

Sedan förklarar Jarvid att man...  

Charles Perrault skriver... 

…menar Jarvid.  

Referatmarkörerna ovan är alla analyserade som verbala processer då en utsaga följer 

processerna, oftast i form av en anförd sats.  

I flera fall ligger de verbala och de mentala processerna nära varandra. Jag har analyserat 

tror som en mental process, då jag kopplar det till något som har med tankar att göra. Liksom 

för verbala processer följer ofta en anförd sats: Jag tror att det är positivt... (E6). Skribenten 

resonerar här med sig själv och någon lyssnare/läsare kan inte urskiljas. Processen menar har 

jag däremot analyserat som en verbal process, i enlighet med Lassus (2010:247), då processen 

i materialet används som referatmarkör.   

Sammanfattningsvis är relationella och materiella processer vanligast i elevtexterna. 14 av 

18 elevtexter har materiella processer som den vanligaste processtypen, medan 4 av 18 har 

relationella som den vanligaste processtypen. Majoriteten av elevtexterna kan således inte 

kategoriseras inom den vetenskapliga texttypen baserat på processtyp.   
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4.1.2 Grammatisk metafor i SVAS 

I varje elevtext finns en eller flera GM. I tabell 2 visas hur många varianter av GM som finns i 

varje text. Då vissa GM förekommer flera gånger i samma text redovisas också hur många 

belägg av GM som finns i texterna, det vill säga det totala antalet GM.  

Vid redovisningen av resultatet har jag packat upp grammatiska metaforer. Det går att 

packa upp GM på olika sätt. Den information, och de deltagare som tillkommer är endast 

exempel som jag anser passa in. Jag vill med mina exempel visa vad de grammatiska 

metaforerna kan tänkas dölja och på så sätt visa vad de gör med texten.   

Antalet belägg av GM i varje text har dividerats med antalet ord i texten, i likhet med 

Magnusson (2011:86). Det underlättar en jämförelse mellan texter och framför allt mellan de 

två undersökningsgrupperna. Kvoten har multiplicerats med 100 vilket ger en procentandel 

som redovisas i tabell 2. Utifrån de 18 texternas GM-andel har ett medelvärde beräknats.   

 

Tabell 2. Grammatisk metafor i SVAS                                            

 Antal ord     GM varianter GM belägg Andel GM   

 N N N %                 

E1 740  9 9 1,22 

E2 657 6 12 1,83 

E3 603 3 5 0,81 

E4 826 5 5 0,61 

E5 548 5 6 1,09  

E6 349 3 3 0,83 

E7 503 1 1 0,20 

D1  882 5 7 0,79 

D2 498 3  4 0,80 

D3 657 4  7 1,07 

D4 585 3  7 1,20 

D5 624 5 5 0,80  

D6 611 10 13 2,13 

C1 643 3 3 0,47 

C2 805 3 7 0,87 

B1 650 5 11 1,70 

A1  660 5 6 0,91 

A2 1140 11  15 1,34 

 

Medelvärde 666   1,04             

 

 

De flesta GM är en inkongruent realisering av materiell process. Några exempel på sådana 

GM är dukningen, ändring, sexrensning, hanteringen, stickningen, utveckling, vridning och 
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anpassningar. Bruket av GM påverkar texten på olika sätt. I en del fall döljs en eller flera 

deltagare. I exemplet nedan illustreras detta, där min uppackade version följer efter pilen:    

… på grund av att gudinnan inte fått en kniv vid dukningen (E4)  på grund av att gudinnan inte fått en 

kniv då man dukade  

Disneys tappning innehåller ytterligare ändringar (A2)  I Disneys tappning har man ändrat fler saker 

I det första fallet är det en förstadeltagare som döljs, man. I det andra fallet har den 

grammatiska metaforen medfört att varken första- eller andradeltagaren finns med, man och 

fler saker. GM kan också dölja en infinitivfras: 

… handlar om i å för sig om dem äldres försök till uppskjutning av sina barns mognad och förening med 

sina älskade. (D6)  … handlar i och för sig om de äldre som försöker skjuta upp sina barns mognad och 

att de ska förenas med sina älskade.  

Den grammatiska metaforen uppskjutning blir i en kongruent version en infinitivfras, att 

skjuta upp. Exemplet ovan innehåller flera GM, försök och förening, som också packas upp.  

   Holmberg och Karlsson (2006) menar att materiella processer ersätts av relationella 

processer tillsammans med grammatiska metaforer i vetenskapliga texter. I inget av exemplen 

ovan blir det tydligt att den materiella processen i GM har ersatts med en relationell process. 

Ett exempel visas istället i det följande:  

Vad blev dem avgörande orsakerna till dess popularitet i västvärlden… (D6)   

Vad orsakade dess popularitet i västvärlden…  

Den relationella processen blev och den grammatiska metaforen orsakerna blir i den 

uppackade versionen den materiella processen orsakade.  

   Bland elevtexterna finns det endast en GM, som återkommer flera gånger i materialet, som 

står för en relationell process: betydelse.  

... alla sagor har sina djupa betydelser  alla sagor betyder något djupt (D5) 

Följande GM står för en mental process: uppfattningar, läsupplevelsen, tolkingar, nytänkande 

och acceptans.   

Mellan dessa tider har uppfattningar skiljts åt (E3)  Mellan dessa tider har folk uppfattat det på skilda 

sätt. 

.. för att läsaren ska få den bästa läsupplevelsen (E7)  för att läsaren ska uppleva läsningen på bästa sätt.  

Det finns två GM som realiserar en verbal process: omskrivningar och förklaring.  

En annan förklaring till varför gamla sagor… (D5)  Ett annat sätt att förklara varför gamla sagor… 

… omskrivningar har gjort på Törnrosa (D4)  Törnrosa har skrivits om   

En klar majoritet av alla GM realiserar alltså en materiell process. Den typ av GM som 

tillsammans med en relationell process döljer en materiell process återfinns endast i ett fåtal 

av SVAS-texterna. Procentandelen för GM av antal ord i elevtexterna varierar mellan 0,20 

och 2,13, med ett medelvärde på 1,04. Det finns inget tydligt samband mellan hög andel GM 



28 
 

och hög andel relationella processer bland SVAS-texterna. Inte heller innebär låg andel GM 

en lägre andel relationella processer.  

 

4.2 BUS 

4.2.1 Processer i BUS  

Även i BUS-texterna förekommer alla typer av processer i samtliga texter. Antalet ord, antalet 

processer och deras fördelning visas i tabell 3.  

 

Tabell 3. Antal ord, antal processer och fördelning av processer i antal procent                      

 Antal ord Antal Materiella Relationella Mentala Verbala 

  processer processer processer processer processer 

 N N % % % %              

BUS 1 381 53  30,2 39,6 18,9 11,3 

BUS 2 435 60  31,7 40,0 15,0 13,3 

BUS 3 401 52  19,2 48,1 26,9 5,8 

BUS 4 530 50  28,0 48,0 22,0 2,0 

BUS 5 435 66  15,2 53,0 30,3 1,5 

BUS 6  476 56  12,5 41,1 35,7 10,7 

BUS 7 273 35  31,4 42,9 20,0 5,7 

BUS 8  293 43  44,2 39,5 14,0 2,3 

BUS 9  430 49  22,4 59,2 14,3 4,1 

BUS 10  644 92  29,3 45,7 18,5 6,5 

BUS 11 361 59  23,7 35,6 34,0 6,8 

BUS 12  376 56  23,2 46,4 23,2 7,1 

BUS 13 479 77  23,4 45,5 24,7 6,5 

BUS 14 636 103  31,1 46,6 21,4 1,0 

BUS 15  410 57  22,8 47,4 24,6 5,3 

BUS 16 531 74  14,9 47,3 35,1 2,7 

BUS 17 410 61  19,7 60,7 14,8 4,9 

BUS 18  428 55  27,3 49,1 18,2 5,5 

 

Medelvärde 441 61 25,0 46,4 22,9 5,7             

 

Tabell 3 visar att medelvärdet av processtypernas fördelning i procent är högst bland de 

relationella processerna, och lägst bland de verbala processerna. 

BUS-texterna skiljer sig åt i bruket av materiella processer; den text med lägst andel 

materiella processer har 12,5 % (BUS 6) medan den text med högst andel har 44,2 % 

(BUS 8). BUS 8 utmärker sig med att vara den enda text som har högre andel materiella än 
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relationella processer. Den vanligaste materiella processen är göra, som sammanlagt 

förekommer 53 gånger i BUS-texterna:  

Om en person gör någonting på ett annat sätt och vis kan det ändå vara bra. (BUS 10)  

Tolerans innebär att alla tar ansvar för vad de säger och gör. (BUS 13)  

Bland SVAS-texterna förekommer processen göra i betydligt lägre grad. 

De materiella processer som kräver energi, och därför kan ses som konkreta, är få till 

antalet. Många av de materiella processerna handlar om människors beteende:  

Det gäller när man till exempel tvingar en annan person att göra någonting som han eller hon inte vill 

göra. (BUS 2)  

Problemet finns när vissa människor brytar mot dessa regler och drabbar andra människors rättigheter 

och frihet. (BUS 4)  

I alla BUS-texter utom en (BUS 8) är relationella processer den vanligaste typen av process. 

De vanligaste relationella processerna är är och har. Har analyseras dock inte i de fall där 

ordet fungerar som ett hjälpverb i perfekt, utan endast då det utgör processkärnan i en sats: 

…medan att man tolererar någon har en annan betydelse.  (BUS 1) 

Ämnet som provet behandlar är ”Tolerans”. Alla 18 texter inleder med att diskutera vad 

begreppet tolerans är, innebär eller betyder, vilket ger relationella processer i inledningen:  

Tolerans är ett starkt begrepp. Meningarna är delade. (BUS 8) 

Tolerans, som ett begrepp, innebär att… (BUS 4)  

Betyder begreppet ”tolereans”… (BUS 1)  

Ämnet ger upphov till att diskutera ett begrepp som tillhör med mentala medvetandevärlden. 

Det har lett till en stor andel mentala processer, med ett medelvärde på 22,9 procent:  

Det finns också människor som förstår och tolererar andra personer (BUS 5)  

… tolerans att man accepterar andras åsikter (BUS 7)  

… det som man upplever som annorlunda. (BUS 13)  

En del mentala processer förekommer i samband med skribentens egna tankar och åsikter:  

Jag har märkt att i dagens samhälle… (BUS 1)  

Då undrar jag om … (BUS 6)  

Slutligen, anser jag att vårt sätt att se på tolerans… (BUS 11)  

Det förekommer ett relativt lågt antal verbala processer i BUS-texterna, medelvärdet ligger på 

5,7 procent. Det finns inget krav på källhänvisning vilket gör att verbala processer i form av 

referatmarkörer inte förekommer. De verbala processer som förekommer gör det ofta i 

samband med temat på provet, ”Tolerans”. Då skribenterna diskuterar tolerans är det flera 

som kommer in på yttrandefrihet vilket leder till exempelvis följande verbala processer:  

Det innebär då att man får både säga och skriva vad man tycker… (BUS 6) 

… där alla får uttrycka sig och göra som man vill. (BUS 7)  

Exempelvis kan en person prata dåligt om regeringen… (BUS 16)  
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Verbala processer används också för att konstatera något: 

Man kan säga att denna gräns är… (BUS 2) 

Sammanfattningsvis kan man säga att vi själva måste… (BUS 6)   

Däremot kan man nog påstå att… (BUS 10)  

Alla BUS-texter, med ett undantag, har relationella processer som den vanligaste 

processtypen. De uppfyller således ett kriterium för den vetenskapliga texttypen, som är en 

hög andel relationella processer. 

4.2.2 Grammatisk metafor i BUS  

I tabell 4 redovisas BUS-texternas GM i antal varianter och antal belägg, där varianter är hur 

många olika GM som förekommer medan belägg är det totala antalet GM i varje BUS-text. I 

tabellen visas även antal ord per text och hur många procent av orden som utgörs av GM.  

Tabell 4 visar att många GM förekommer flera gånger i samma text. Ett exempel på det är 

BUS 15, som har 10 olika GM men sammanlagt 23 GM i texten. Liksom vid redovisningen 

av GM i SVAS är den uppackade versionen av GM endast ett av flera sätt att visa vad den 

grammatiska metaforen gör med språket.  

 

Tabell 4. Grammatisk metafor i BUS                                                  

 Antal ord     GM varianter GM belägg Andel GM 

 N N N %                    

BUS 1 381 12  16 4,20 

BUS 2 435 4  9 2,07  

BUS 3 401 7  16 4,00 

BUS 4 530 13  17 3,21 

BUS 5 435 5  13 2,99 

BUS 6 476 5  17 3,56 

BUS 7 273 6  11 4,03 

BUS 8 293 6  13 4,44 

BUS 9 430 4  12 2,79 

BUS 10 644 7  19 2,95 

BUS 11  361 7  20 5,54 

BUS 12 376 3  10 2,66 

BUS 13 479 9  20 4,16 

BUS 14 636 13 24 3,77 

BUS 15 410 10 23 5,61 

BUS 16 531 4  13 2,45 

BUS 17 410 7  20 4,88 

BUS 18 428 5  10 2,34  

 

Medelvärde 441   3,65               
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De flesta GM är realiseringar för materiella och mentala processer. Vad gäller de materiella 

processernas GM finns det flera sådana som, tillsammans med relationella processer, kan 

sägas tillhöra ett typexempel på vetenskapligt språk enligt Holmberg och Karlsson (2006, se 

kapitel 2.4). I följande exempel framkommer en materiell process när GM packas upp:  

I länderna där människor inte har rätt till att uttrycka sina åsikter, råder förtryck. (BUS 1)  I länderna 

där människorna inte har rätt till att uttrycka sina åsikter, förtrycks folket.  

Den relationella processen råder står tillsammans med den grammatiska metaforen förtryck. 

Processen förtrycka är en materiell process som får en andradeltagare i den uppackade 

versionen, folket.  

Bland de grammatiska metaforerna som realiserar en materiell process finns det några 

exempel på GM som på olika sätt är inkorrekta. Ett sådant exempel är:  

… men tyvärr finns det sådana människor som oavsett en bra uppväxtning (BUS 17)  … men tyvärr 

finns sådana människor som oavsett de har haft det bra när de växte upp  

Den kongruenta versionen blir här invecklad. Att bruket av grammatiska metaforer gör en text 

tät och precis blir här tydligt. Uppväxtning är dock inte korrekt svenska, men det går att förstå 

vad skribenten menar. Ett annat exempel är:  

… den annan är bråker mellan individuella personer. (BUS 15)  … samt den andra är när individer 

bråkar med varandra.  

I meningen ovan har skribenten använt sig av en GM som realiserar den materiella processen 

bråka. Det tycks vara så att skribenten väl känner till processen bråka men inte är lika bekant 

med grammatiken kring den inkongruenta versionen bråk. Ändå har skribenten valt att 

använda sig av en grammatisk metafor.  

Ett exempel på en mening där GM gör språket så pass tätt att en kongruent version är svår 

att finna är följande:    

Dessutom, när det gäller utveckling och arbetskraftsinvandring, låter sådana idéer orimliga och ohållbara 

utifrån ett marknadsföringsperspektiv. (BUS 4)   

Alla tre GM är realiseringar av materiella processer. Jag väljer dock att inte försöka göra 

meningen ovan kongruent då de deltagare som döljs i GM är svåra att finna i kontexten. 

Det finns två olika GM bland BUS-texterna som realiserar relationella processer: betydelse 

och överensstämmelse. 

... medan att man tolererar någon har en annan betydelse  medan att man tolererar någon betyder något 

annat  

… även om det finns överensstämmelse.  Även om folk är överens  
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Då temat för provet är ”Tolerans” – en grammatisk metafor – förekommer denna GM i 

samtliga texter. I de flesta fall där tolerans förekommer ger den kongruenta versionen en 

infinitivfras:  

Betyder begreppet ”tolerans” att acceptera någon fullständigt? (BUS 1)  Att tolerera någon, innebär det 

att acceptera någon fullständigt? 

… att tolerans innebär respekt. (BUS 11)  … att tolerans innebär att man respekterar andra 

Den kongruenta versionen ger i båda fallen ovan en infinitivfras som inte kräver något 

subjekt. Däremot är processerna tolerera och respektera transitiva verb som kräver en 

andradeltagare (här: någon och andra).  

De GM som realiserar verbala processer är yttrandefrihet, yttranderättigheter, debatten, 

resoneringen och diskussioner.  

… eftersom landet garanterar yttrandefrihet (BUS 18)  eftersom landet garanterar att man är fri att yttra 

sig som man vill  

… ofta hör man, i politiska diskussioner (BUS 3)  ofta hör man, när folk diskuterar politik 

… gäller ett samhälle där […] yttranderättigheter anses som grundläggande mänskliga krav (BUS 4)  

gäller ett samhälle där man har rätt att yttra sig som man vill  

För att förstå resoneringen kring … ((BUS 14)  För att förstå hur man resonerar kring…  

Två av exemplen ovan är inkorrekt svenska där skribenten går efter ett mönster om hur GM 

ofta uppträder: det sammansatta ordet yttranderättigheter och resoneringen. 

BUS-studenternas bruk av grammatiska metaforer visar att skribenterna kan använda sig 

av ett inkongruent språk. GM-kvoten varierar mellan 2,07 % och 5,54 % av antalet ord, med 

ett medelvärde på 3,65 %.  Det finns dock inget tydligt samband mellan GM-användandet och 

andelen relationella processer. Däremot finns det flera exempel på relationella processer som 

tillsammans med en grammatisk metafor döljer en materiell process.   

 

4.3 Sammanfattning SVAS och BUS   

17 av 18 BUS-texter har relationella processer som den mest förekommande processtypen, 

medan endast fem av SVAS-texterna har relationella processer som sin vanligaste processtyp. 

BUS-texterna har en klart högre andel grammatiska metaforer än vad SVAS-texterna har. I 

samtliga BUS-texter utgör GM mer än 2 % av textens ord, medan endast 1 av de 18 SVAS-

texterna har mer än 2 % GM. Tabell 5 visar de två undersökta gruppernas medelvärden av 

antal ord, procentuell fördelning av processtyper och andel GM.  
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Tabell 5.  Medelvärden i SVAS och BUS: antal ord, procentuell fördelning av  

                      processtyper och andel GM                                                                              

   Antal ord Antal  Materiella  Relationella Mentala Verbala Andel 

              N processer N processer %  processer %  processer %  processer % GM  %  

SVAS  666     87 44,3 33,8 9,4 12,6 1,04 

BUS    441     61 25,0 46,4 22,9 5,7 3,65       

 

Mot bakgrund av undersökningens frågeställning och den teoretiska bakgrunden kan 

konstateras att resultatet ger stöd för att BUS-texterna har en högre grad av vetenskapligt 

språkbruk än vad SVAS-texterna har.  
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5 Diskussion 
 

Min undersökning visar på en tydlig skillnad mellan de två undersökta grupperna. Enligt den 

definition av vetenskapligt språkbruk som presenteras i uppsatsen visar texterna från 

Behörighetsgivande utbildning i svenska på en högre grad av vetenskapligt språkbruk än vad 

texterna från nationella provet i Svenska som andraspråk gör. Huruvida skillnaden beror på 

interdependenshypotesen och akademiskt erfarenhet går däremot att diskutera. De skillnader 

som visat sig i analysen kan också ha andra förklaringar.  

Då jag i resultatet resonerar kring varför en viss processtyp förekommer blir det tydligt att 

skrivuppgiften ger vissa typer av processer. Nationella provet kräver källhänvisningar, vilket 

gör att verbala processer förekommer i hög grad då de ofta fungerar som referatmarkörer. 

Ämnet för BUS-provet uppmanar skribenten att använda sig av en hög andel mentala 

processer.  

Den höga andelen relationella processer hos BUS-studenterna kan inte med säkerhet 

kopplas till ett vetenskapligt språkbruk. De vanligaste relationella processerna utgörs av är 

och har. För en person som varit i Sverige en kortare tid kan ordförrådet vara begränsat, 

varför man då i högre grad använder sig av de vanligare verben ovan. SVAS-eleverna som 

troligtvis har varit längre i Sverige kan ha ett mer utvecklat ordförråd, vilket gör att de kan 

variera sina processer i större utsträckning. 

Den relativt stora skillnaden i bruk av grammatiska metaforer kan delvis förklaras av det 

specifika ämnet för BUS-studenternas prov, men det kan också finnas andra förklaringar. Då 

de grammatiska metaforerna inte enbart består av ord som direkt kan kopplas till ämnet är 

min slutsats att skillnaden i bruk av grammatiska metaforer även påverkas av skribenternas 

språkbruk. De inkorrekta former av grammatiska metaforer bland BUS-studenternas texter 

skulle kunna tolkas med stöd av interdependenshypotesen. BUS-studenterna har på sitt 

modersmål utvecklat ett vetenskapligt språk där inkongruenta former kan förekomma. Vid ett 

försök att överföra litteraciteten till svenska använder sig skribenterna av grammatiska 

metaforer för att göra språket tätt och precist. Samtidigt tillämpar de kunskaper kring hur 

nominaliseringar uppstår, vilket gör att ord som resoneringen uppstår.  

I sammanhanget kan det vara värt att framhäva vad som vad som står i 

bedömningsmaterialet till nationella provet, nämligen att ett överdrivet bruk av 

nominaliseringar inte är önskvärt. Det kan också vara en förklaring till varför SVAS-eleverna 

använder sig av grammatiska metaforer i lägre grad än vad BUS-studenterna gör.  
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Syftet med min undersökning var att utreda eventuella skillnader mellan texter från 

Nationella provet i Svenska som andraspråk 3 och texter från ett skriftligt prov i 

Behörighetsgivande utbildning i svenska. SFG är som analysmetod en kvalitativ metod, vilket 

blev tydligt i min undersökning. Istället för att räkna förekomster av grammatiska metaforer 

har jag funnit det mer givande att studera enskilda grammatiska metaforer och analysera vad 

de gör med språket, i vilket kontext de verkar och tillsammans med vilka typer av processer. 

Det har gett min undersökning ett djup som ett enbart kvantitativt perspektiv inte skulle ha 

gett.  

Huruvida det vetenskapliga språkbruk som undersöks är eftersträvansvärt låter jag vara 

osagt. Ett överdrivet bruk av grammatiska metaforer kan göra en text alltför invecklad, och 

alltför många relationella processer kan göra en text svårtillgänglig eller platt. Samtidigt tror 

jag att motsatsen, en text utan grammatiska metaforer innehållandes främst materiella 

processer, kan klassificeras som ovetenskaplig i mångas ögon.   

Sammanfattningsvis visar den systemisk-funktionella analysen att det finns skillnader i 

grad av vetenskapligt språkbruk hos de två undersökta grupperna av andraspråkstalare. Den 

ideationella analysen visar att studenter som läst Behörighetsgivande utbildning i svenska har 

en högre andel grammatiska metaforer och en högre andel relationella processer i sitt skrivna 

språk än vad elever som läser Svenska som andraspråk 3 har. Skillnaderna kan bero på 

studiebakgrund och litteracitet på skribenternas förstaspråk, men studien visar också att 

processtyper och bruket av grammatiska metaforer kan vara bundna till provets tema och 

konstruktion.  
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