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Sammandrag 
 
Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers användning av grammatiska 

metaforer och fundament i texter skrivna för nationella provet i årskurs 3. Grammatiska 

metaforer tenderar att nominalisera språkbruket och efterfrågas i vetenskapligt 

skrivande samt i de bedömningsanvisningar som medföljer nationella provet. Studiens 

teoretiska utgångspunkt är systemisk funktionell grammatik där grammatiska metaforer 

har en central roll.  

 
Materialet i undersökningen består av tio elevtexter från 2015 års nationella prov. Fem 

har betygsatts med A utifrån bedömningsaspekten Språk och stil och resterade fem har 

betygsatts med E. Texterna studeras kvantitativt utifrån mängden grammatiska 

metaforer och långa nominalfraser  med grammatisk metafor som huvudord. Därefter 

görs en kvalitativ analys av de fem längsta nominalfraserna i varje betygsgrupp. 

Gällande fundamentanvändning beräknas fundamentslängd, elevernas val av satsdel i 

fundamentsposition samt variation i subjektsfundamenten.  

 

Resultatet visar att elevtexter som betygsatts med A innefattar större mängd 

grammatiska metaforer och fler långa nominalfraser med grammatisk metafor som 

huvudord. Både A-texter och E-texter tenderar dock att kunna nyttja de grammatiska 

metaforerna effektivt genom att förtäta språkbruket och exkludera deltagare i 

sammanhanget. Gällande fundamentanvändning använder båda betygsgrupper främst 

subjekt i fundament och därefter adverbial. Betygsgrupp E använder dock större mängd 

subjektsfundament, fler fundament innehållande ett ord, samt en relativt stor procentuell 

mängd pronomen i fundamentsposition.  

 
 
 
Nyckelord 
 
Svenska som andraspråk, elevtexter, kvantitativt, betyg och bedömning, grammatiska 
metaforer, fundament. 
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1 Inledning 
 
Ämnesplanen för svenska som andraspråk uttrycker att “Ett rikt språk är en 

förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- 

och arbetslivet.” (Skolverket 2016). En elev som läser svenska som andraspråk står ofta 

inför den svåra utmaningen att simultant tillgodogöra sig ett vardagligt språk och ett 

skolanpassat språkbruk. Till skillnad från vardagsspråket tenderar skolspråket att vara 

mer skriftspråksbaserat, monologiskt och självbärande. Vid tidiga skolår och i 

vardagsspråket ackompanjeras språket av gester eller gemensamma intryck och 

referensramar. Det är mer knutet till och stöds av den omedelbara omgivningen. I högre 

skolår läggs dock allt större informationstyngd på enbart det skrivna språket, vilket på 

ett precist vis måste kunna uttrycka abstrakta förhållanden som ligger utanför den 

omedelbara omgivningen (Axelsson & Magnusson  2012) 

 

I förtydligande kommentarer till ämnesplanen för svenska som andraspråk uttrycks 

vikten av att eleven förstår och kan använda sig av ett språkbruk anpassat efter olika 

situationer. Språket ska under gymnasietidens gång bli mer varierat och nyanserat och 

denna progression ska under sista året i gymnasiet mynna ut i att eleven behärskar ett 

skriftspråk av vetenskaplig karaktär. I kommentarer för ämnesplanen i svenska som 

andraspråk belyses vikten av att som bedömare av elevens språk inte endast se till 

grammatisk korrekthet. Endast fokus på grammatisk korrekthet riskerar att bli 

missvisande vid bedömning av en elevtext. Istället framhävs språkliga normer och 

anpassning efter syfte och kommunikationssituation som viktigt i 

bedömningssammanhang (Skolverket 2016).  

 

Elever som läser svenska som andraspråk förväntas under sin sista termin, i likhet med 

elever som läser svenska, ha kunskaper om och kunna producera texter inom den 

vetenskapliga genren. Dessa kunskaper bör framgå under den skriftliga delen (delprov 

A) av nationella provet. Till provet medföljer bedömningsanvisningar där läraren kan 

läsa att syftet med provet är att så långt som möjligt pröva de kunskapskrav som 

uttrycks i kursplanen. Bland annat citerar bedömningsanvisningarna kunskapskraven för 

betyg E i svenska som andraspråk 3: ”Eleven kan skriva texter av vetenskaplig karaktär 

som till viss del är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation”. Vid 

bedömning av elevens språk presenteras i bedömningsanvisningarnas inledande sidor 

övergripande språkliga variabler som kännetecknar ett vetenskapligt språkbruk. Dessa 
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innefattar bland annat fundamentanvändning, vilket förtydligas med att ”om dessa utgör 

olika satsdelar (subjekt, adverial och objekt), och om fundamenten dessutom är 

varierade i längd, blir känslan vid läsning att texten har flyt och rytm”. En ytterligare 

språklig variabel som lyfts fram i bedömningsanvisningarnas övergripande språkliga 

krav är nominaliseringar, också kallade grammatiska metaforer, där ”ett skeende 

uttrycks med ett substantiv istället för ett verb. Användning av nominaliseringar förtätar 

språket och är vanligt i vetenskaplig stil”.  

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med föreliggande studie är att analysera elevtexter från nationella provet i 

svenska som andraspråk 3 utifrån de övergripande språkliga variabler som uttrycks i 

nationella provets bedömningsanvisningar. Dessa språkliga variabler innefattar 

grammatiska metaforer samt fundament och förväntas skilja A-texter från E-texter. 

Genom de textlingvistiska studierna avses följande frågeställningar kunna besvaras: 

 

• Finns det ett samband mellan elevtextens betyg och grammatiska metaforer, och 

i så fall vilket?  

 

• Finns det ett samband mellan elevens betyg och längre nominalfraser, och i så 

fall vilket? 

 

• Finns det ett samband mellan elevtextens betyg och fundamentanvändning, och i 

så fall vilket?  
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2 Teoretisk grund och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras inledningsvis information om den systemisk funktionella 

grammatikens teorigrund. Sedan ges en kortare beskrivning satsgrammatiska 

konstruktionsmöjligheter gällande fundament. Därefter presenteras tidigare forskning 

om grammatiska metaforer i elevtexter. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning 

om elevers användning av fundament i relation till betyg.  

 
2.1 Systemisk funktionell grammatik 
 
Vid presentation av den systemisk funktionella teorigrunden läggs särskilt fokus på att 

förklara vad grammatiska metaforer innebär och vilket syfte de fyller i det skrivna 

språket, och varför de är eftertraktade i ett vetenskapligt språkbruk.  

 

Den systemisk funktionella grammatiken fokuserar på funktion framför form, och att 

likt inom den traditionella grammatiken sätta etikett på ord upplevs inte som lika 

centralt. Istället betonas grammatikens betydelseskapande funktion. Modellen började 

att byggas för mer än 30 år sedan av lingvisten Michael Halliday. I sin bok Grammatik 

med betydelse - en introduktion till funktionell grammatik (2006) har i sin tur Per 

Holmberg och Anna-Malin Karlsson översatt Hallidays teori till svenska. Teorin menar 

i grunden att alla språkliga handlingar ger uttryck för betydelser. Begreppet funktionell 

innebär just att exempelvis grammatiken har en förmåga att skapa betydelser i 

kommunikationen mellan människor. Vad vi gör med språket och vad vi vill ha sagt, är 

den funktionella grammatikens grundläggande frågor. Det sammanfattande svaret är att 

människor först och främst söker kontakt med andra och att vi förhåller oss till personer 

i vår omvärld. Inom teorin förklaras detta som den interpersonella metafunktionen. För 

det andra försöker vi beskriva våra erfarenheter och vår omgivning. Detta går inom 

teorin under namnet den ideationella metafunktionen. För det tredje använder vi språket 

för att skapa samband i den information vi vill förmedla. Denna textuella metafunktion 

brukar beskrivas som en hjälpfunktion till de övriga två. Samtliga metafunktioner är 

grundbultar i teorin, och beskrivs ytterligare längre fram i föreliggande studie 

(Holmberg & Karlsson 2006:10–18).  

 

Det betydelseskapande som språket ger uttryck för är i sin tur skiktat. Dessa skikt 

innefattar kontext, semantik, lexikogammatik och fonologi alternativt ortogafi. All 
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kommunikation, skriftlig som muntlig, sker i en kontext, vilken skapar vissa ramar. I 

olika sammanhang finns regler och normer för hur språket bör användas. I skolans värld 

finns exempelvis olika textgenrer som efterfrågar ett visst språkbruk. Det intressanta är 

att kontexten sedan påverkar sannolikheten för vilken semantik som är relevant, vilken 

lexikogrammatik som bör uttrycka denna semantik samt hur denna lexikogrammatik bör 

uttryckas fonologiskt eller ortografiskt. Dessa skikt påverkar ständigt varandra. Som 

ytterligare ett exempel kan ett ledigt privat samtal och skrivandet av en vetenskaplig 

uppsats ses som två olika kontexter som i sin tur skär igenom och påverkar övriga skikt, 

alltså vilken semantik som är lämplig och hur lexikogrammatiken bör nyttjas för att 

uttrycka denna semantik och slutligen spegla kontexten. De olika skikten påverkar 

ständigt varandra i vardera riktning och relationen mellan skikten är av intresse inom 

perspektivet (Holmberg & Karlsson 2006:17–20).  

 

2.1.1 Ideationella grammatiska metaforer 

 
Tidigare nämndes teorins tre metafunktioner och deras huvudsakliga funktioner. Fokus i 

denna studie ligger på den ideationella metafunktionen, som syftar till att genom språket 

beskriva vår omvärld. Denna metafunktion belyser vikten av att följa språkliga regler 

och normer i diverse kontexter. Den funktionella grammatiken poängterar att 

språkbrukaren ställs inför ständiga val, redan på lexikogrammatisk nivå, där språket ska 

passa sammanhanget så optimalt som möjligt. Det lexikogrammatiska skiktet ger 

uttryck för den semantiska betydelsen och dessa ord ingår i grupper av ord som därefter 

ingår i satser. Den lexikogrammatiska funktionen passar ibland bättre och ibland sämre 

för vilken semantisk betydelse den vill uttrycka (Holmberg & Karlsson 2006:25–29). 

Hur väl lexikogrammatiska uttryck används för att formulera semantik och i sin tur 

spegla den aktuella språkliga kontexten är av intresse i föreliggande studie.  

 

Ord har, som både traditionell och funktionell grammatik klargör, olika 

klasstillhörigheter. Semantisk betydelse realiseras oftast genom naturliga 

lexikogrammatiska val. Exempelvis uttrycks vanligtvis processbetydelser genom verb, 

egenskapsbetydelser genom adjektiv och tingbetydelser genom substantiv. Då 

betydelser realiseras genom förväntade lexikogrammatiska motsvarigheter kallas de 

kongruenta. Denna kongruenta grammatik lär man sig tidigt i skolans värld och 

avståndet mellan det lexikogrammatiska skiktet och semantiska betydelseskiktet är då 

litet. Inom systemisk funktionell grammatik spelar dock grammatiska metaforer en 
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viktig roll. Genom ideationella grammatiska metaforer kan nämligen kongruenta 

realiseringar sättas ur spel  och öppna upp för andra uttrycksmöjligheter i hur vi vill 

beskriva vår omvärld (Holmberg et al. 2014:16–17). 

 

Processbetydelser och egenskapsbetydelser kan med hjälp av grammatiska metaforer 

nominaliseras och på så vis uppstår vad Magnusson i sin avhandling (2011:38) kallar 

korskopplingar. Magnusson utgår från Hallidays beskrivning av cross-couplings 

(2004:592) vilket denne menar skapar flera och mer avancerade kopplingar mellan den 

lexikogrammatiska och semantiska nivån. Magnusson ger två egna exempel i form av 

de två kongruenta betydelserna stava och sörja, vilka kan nominaliseras och uttryckas i 

de inkongruenta versionerna stavning och sorg. Det är just denna förskjutning mellan 

det semantiska och lexikogrammatiska skiktet som kallas för grammatisk metafor. På så 

vis kan en grammatisk metafor med hjälp av sin redan inneboende kongruenta betydelse 

och skapade inkongruenta betydelse ge upphov till dubbel betydelse, vilket öppnar upp 

för fler språkliga möjligheter (Magnusson 2011:37–38). Som tidigare nämnts handlar 

det om att genom lexikogrammatik uttrycka den semantiska betydelsen optimalt, för att 

spegla den förväntade språkliga kontexten och dess normer.   

  

De olika språkliga sammanhangen tenderar att bli fler och mer specialiserade ju äldre vi 

blir, också i skolans värld. Textgenrer förutsätter olika specialiserade språkbruk, där 

inom vissa grammatiska metaforer är vanligt förekommande och efterfrågade 

(Holmberg et al. 2014:16–17). Ideationella grammatiska metaforer kan stuva om och 

framförallt packa ihop semantisk betydelse så att eventuella processer och de som utför 

dessa inte behöver uttryckas explicit. I vetenskapliga texter efterfrågas just ett förtätat 

och kontextuellt obundet språkbruk. Skolans språkbruk ställer med tiden högre krav på 

att resonera, reflektera och generalisera på en mer abstrakt nivå.  Den vardagliga 

världsuppfattningen med tillhörande språkbruk som barn möter i skolans värld 

expanderar med åren till en mer icke-vardaglig och specialiserad syn på omvärlden med 

behov av ett förändrat språkbruk. Användningen av ideationella grammatiska metaforer 

blir därför något eftersträvansvärt ju mer specialiserat språkbruket förväntas vara 

(Holmberg et al. 2014:31, 39). 

 

Ideationella grammatiska metaforer fungerar alltså som inkongruenta realiseringar 

mellan det lexikogrammatiska och det semantiska skiktet. Vad de också möjliggör är att 
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skapa så kallade nivåväxlingar. I varje språk finns en grammatisk nivåskala, som i 

många språk kännetecknas av morfem, ord, fras och sats. Varje nivå innefattar en eller 

flera entiteter från underliggande nivåer. Vid användning av grammatiska metaforer 

sker en nivåväxling nedåt, exempelvis att en sats istället uttrycks i den lägre 

lexikogrammatiska frasnivån (Halliday 2004:9). Målsättningen och fördelen med denna 

nivåväxling nedåt är att kunna nominalisera exempelvis processbetydelser och 

egenskapsbetydelser för att på så vis förtäta språkbruket, samt öppna upp för en mer 

varierad meningsbyggnad (Halliday 2004: 655–656).  

 

Ett vanligt kriterium för en grammatisk metafor är att det nominaliserade uttrycket kan 

packas upp till sin kongruenta motsvarighet. I och med att grammatiska metaforer 

förtätar språket kan betydelser såsom exempelvis verb och adverb, som annars uttrycks i 

fristående satsdelar, infogas i en utbyggd nominalfras. Dessa nominalfraser öppnar upp 

för fler uttrycksmöjligheter då de exempelvis kan kvantifieras och klassificeras. 

Grammatiska metaforer kan som tidigare nämnts också göra att betydelser faller bort, 

exempelvis deltagare. Trots att människor är inblandade i en process, kan de med hjälp 

av grammatiska metaforer uteslutas om de upplevs oviktiga i sammanhanget (Holmberg 

et al. 2014:19). Holmberg och Karlsson (2006:163) presenterar en förtätad exempelsats 

i form av: “Vid alla långvariga smärttillstånd spelar psykologiska faktorer en roll för hur 

de olika symtomen upplevs.”. Satsen inleds med en prepositonsfras innehållande en 

ideationell grammatisk metafor där process och deltagare dolts. I en kongruent 

versionen hade långvariga lämnat nominalgruppen och blivit omständigheten länge och 

kopplats till processen har, och inte till substantivet smärtstillestånd. Likaså hade alla 

troligtvis packats upp till det mer självständiga alltid, och även det lämnat 

nominalgruppen. I sin ursprungsform formuleras den inledande prepositonsfrasen 

istället som flera satsdelar: “alltid när man har ont länge…”. Fördelen med att dölja 

deltagare och processer och göra en niväxling från satsnivå till frasnivå är att 

efterföljande information istället kan belysas, om den anses vara mer väsentlig i 

sammanhanget (Holmberg & Karlsson 2006:163–164).   

 

2.2 Satschema och fundament 
 
Det led som placeras i första position i en påståendesats kallas för fundament. Denna 

inledande position kan i svenska intas av i stort sett vilken satsdel som helst, oberoende 

av semantisk funktion eller komplexitet. Kravet finns dock att verbet hamnar på andra 
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plats i satsen (Bohnacker & Rosén 2009:144). I och med att satsdelar inte är låsta till 

sina ursprungspositioner, finns det möjlighet till omkonstruktion, framförallt gällande 

det led som placeras i fundamentsposition. Vid sidan av finit verb och verbpartikel kan 

alla satsdelar fungera som fundament i en påståendesats (Josefsson 2009:188).  

  

Ofta används satsscheman för att förtydliga och konkretisera ordföljdsmönster i det 

svenska språket. Josefsson (2009:187) utgår från sju positioner i satsschemat, där de 

olika satsdelarna står i en en bestämd ordning i förhållande till varandra. De sju 

positionerna inleds med fundament och följs därefter av finit verb (Typplats), subjekt 

(N1), satsadverbial (A1), övriga verb och verbpartiklar (V), objekt och predikativer 

(N2) och slutligen TSRO-adverbial och prepositionsobjekt (A2). Samtliga satsdelar 

behöver dock inte vara fyllda i en huvudsats. Poängteras bör dock att fundamentering 

gäller hela satsled, vilket kan inkludera flera ord. Av satsgrammatiska skäl tenderar 

fundament att vara den största möjligheten till ordföljdsvariation i det svenska språket. 

Vanligast är vid sidan av subjekt att spetsställa adverbial i fundamentsposition (Ekeroth 

2011:77). Figur 2.2 nedan från föreliggande studies material visar vilka positioner de 

olika satsdelarna fyller. Därefter presenteras en tänkbar konstruktionsmöjlighet av den 

ursprungliga huvudsatsen för att påvisa att fundamentspositionen kan intas av andra 

satsdelar.  

 
Figur 2.2: Exempel på variation i fundamentsposition 

Fundame

nt 

Typplats NI A1 V N2 A2 

Sagans 
roll och 
popularitet 

har   alltid  varierat    från tid till 
tid 

Från tid 
till tid  

har  Sagans 
roll och 
popularitet  

alltid  varierat     

  
  
Texter innefattar oftast både långa och korta fundament och man talar om tendenser och 

genomsnitt vid fundamentsanalyser. I mycket skriftspråkliga texter som också innefattar 

ett komplext meningsbyggande finns en tendens till längre fundament. Denna 

bruksprosa brukar beskrivas som vänstertung, i jämförelse med mer talspråkliga texter 

som istället tenderar att innefatta kortare fundament och då beskrivs som högertunga. 



  
 

 10 

Substantiv ses generellt som en informationstung ordklass, vilken ofta bidrar till att 

information kan packas samman. Ett substantiv eller en utbyggd nominalfras i 

fundamentsposition genererar ofta en mer skriftspråklig ton och ett preciserat språkbruk. 

(Lagerholm 2008:131-132).  

 
2.3 Tidigare forskning 
 

2.3.1  Grammatiska metaforer i elevtexter 
 
Under denna rubrik presenteras forskningsstudier om grammatiska metaforer och vad 

som kännetecknar ett vetenskapligt språkbruk. Nedanstående studier återkommer även 

längre fram i föreliggande uppsats.  

 

Vissa elevtexter tenderar att uppvisa nominala tendenser, och andra verbala. Generellt 

kännetecknas den verbala stilen av mindre ordvariation och utspätt innehåll, där relativt 

lite information uttrycks genom många ord. I den mer nominala stilen dominerar 

substantiv och nominalfraser i större utsträckning. Den nominala stilen har dock inget 

direkt samband med meningslängd, utan även en elevtext med verbal stil kan ha långa 

meningar och flera underordningar. Den nominala stilen kännetecknas snarare av 

koncentration genom utbyggda nominala led och grammatiska metaforer. Genom 

grammatiska metaforer kan språket bli mer abstrakt, formellt och informationstätt. Detta 

beror på att eventuella mottagare, upplevare och processer inte skrivs ut explicit. 

Grammatiska metaforer beskrivs i studien som en samlingsterm för att uttrycka 

språkliga betydelser på ett atypiskt vis. Vanliga grammatiska metaforer i elevtexter 

innefattar nominaliseringar med ändelsen -ning, t.ex. inriktning, nominaliseringar med 

ändelsen -het, t.ex. beslutsamhet och nominalisering med ändelsen -tion eller -else, t.ex. 

inspiration eller berättelse. Nominaliseringar av processer är vanligast vid konstruktion 

av en grammatisk metafor (Lindgren & Svensson 2015:80–85, Magnusson 2011:62, 

107, Hultman och Westman 1977:185–186).  

 

Magnusson (2011:91–92) lyfter fram vissa principer gällande vilka avgränsningar hon 

tillämpar kring de grammatiska metaforerna i sin avhandling. En mer liberal eller en 

mer konservativ inställning till avgränsning urskiljs i studier om grammatiska 

metaforer, och Magnusson exemplifierar dessa genom de två begreppen krock och 

incident. Båda dessa begrepp syftar till ett skeende och kan därför sägas ha en 
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processbetydelse. Den mer konservativa hållningen menar att det ska finnas både ett 

morfologiskt och lexikalt samband mellan den kongruenta och den inkongruenta 

varianten av begreppet. En grammatisk metafor måste alltså kunna packas upp till ett 

lexikalt besläktat begrepp. Krock räknas därför som en grammatisk metafor i 

Magnussons avhandling, medan incident inte gör det då begreppet inte kan packas upp 

till ett motsvarande verb. Lexikalt menar Magnusson att både det kongruenta och det 

inkongruenta begreppet måste syfta till samma betydelse. Exempelvis förklaras att 

begreppet mord kan ses som en grammatisk metafor då begreppet syftar till den 

kongruenta versionen mörda. Begreppet mördare bör däremot inte ses som en 

grammatisk metafor då det inte har en kongruent motsvarighet i verbet mörda 

(Magnusson 2011:91–92). 

 

En nominal elevtext innehåller ofta få satsdelar per mening, men varje satsdel tenderas 

att byggas ut med attribut. Detta kallas för att information är skiktad och det korrelerar 

ofta med höga betyg. I sin omfattande studie innefattande 151 elevtexter förklarar 

Hultman och Westman (1977:200) att ett nominaliserat språkbruk med hjälp av 

grammatiska metaforer är ett av de starkaste språkdrag som skiljer högt betygsatta 

elevtexter från lågt betygsatta. Även Magnusson (2011:111–112) visar i sin avhandling 

på ett statistiskt signifkant samband mellan mängden grammatiska metaforer och betyg 

för elevtexter skrivna för svenska som andraspråk B. Ju fler grammatiska metaforer en 

elevtext innehåller desto högre betyg tenderar texten att få.  

 

Vid djupare kvalitativa analyser av grammatiska metaforer i elevtexter finns en tendens 

att potentialen inte nyttjas fullt ut av eleven. Detta förklaras med att eleverna snarare är 

medvetna om att grammatiska metaforer efterfrågas i vetenskapligt språkbruk, än att de 

används effektivt för att koncentrera språket. I flera fall visar elever prov på att kunna 

förtäta språket genom att exempelvis exkludera deltagare, eller knyta både 

framförställda och efterställda attribut till den grammatiska metaforen. En större mängd 

grammatiska metaforer är signifikant för högre betygsatta texter, men i vissa fall är 

eleverna endast medvetna om att de grammatiska metaforerna premieras i vetenskapligt 

språkbruk, än att deras potential maximeras. Grammatiska metaforer bör därför inte ses 

som ett självändamål i sig (Hultman & Westman 1977:111–112, Magnusson 2011:139–

142). Lindgren och Svensson (2015:90–91) presenterar från sin studie av elevtexter 

exempelmeningen ”Eftersom jag tidigare inte fått så bra undervisning låg jag lite 
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efter”. Meningen visar på att eleven har lyckats med att exkludera personen som 

undervisat. Men meningens abstraktionsnivå hade kunnat höjas ytterligare genom att 

också dölja mottagaren. En tänkbar formulering hade då varit ”Eftersom undervisningen 

inte hade varit så bra tidigare”.  

 
2.3.2 Fundamentanvändning i elevtexter  
 
Som tidigare nämnts kan i stort sett vilken satsdel som helst placeras i 

fundamentsposition. Generellt tenderar texter med längre fundament innehållande 

substantiv eller utbyggda nominalfraser att beskrivas som vänstertunga och de genererar 

ofta en skriftspråklig ton (Lagerholm 2008:131–132). Även om längre nominala 

fundament ställer krav på läsarens memoreringsförmåga kan texten upplevas som mer 

komplex och koncentrerad. Forskning påvisar att subjekt är vanligast att placera i 

fundamentsposition (Lindgren & Svensson (2015:99–101, Hultman & Westman 

1977:213) och dessa innefattar vanligtvis 60–80% av samtliga fundament i elevtexter. 

Samtidigt uppvisar forskning stundtals delade åsikter kring om subjektsfundament är att 

föredra för högre betyg.  

 

Hultman och Westman (1977:213) visar att mängden subjektsfundament i deras studie 

korrelerar med höga betyg. Andelen subjektsfundament stiger från betygsgrad till 

betygsgrad med ett spann på ca 60 %–74 % mellan betyg 1 och 5. Även författarna 

själva är något förvånade över att procentandelen subjetsfundament stiger för varje 

betygsgrad. Ett högt antal subjektsfundament kopplas i studien samman med ett formellt 

och vetenskapligt språkbruk, medan exempelvis adverbiella fundament ger utrymme för 

vagare fundament, vilka inte innefattar den inledande informationstyngd som oftare 

kännetecknar subjektsfundament. Lindgren och Svensson (2015:99–101) förklarar 

utifrån sin studie av elevtexter att subjektsfundament innehållande ett ord är vanligast, 

men att de elevtexter med ca 70 % fundament kan tolkas som språkligt sämre på grund 

av bristande variation. Problematiken kring en alltför stor procentuell mängd 

subjektsfundament belyser även Östlund-Stjärnegårdh (2002:136–142) i sin avhandling 

kring bedömda elevtexter. Vissa elevtexter i hennes studie innehöll en stor mängd 

subjektsfundament vilket kan vara ett tecken på bristande satsdelsvariation i 

fundamentsposition. Detta genererar ett språkbruk som kan upplevas som som enkelt, 

på gränsen till torftigt. I studiens resultat innehöll hälften av de icke godkända texterna 
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mer än 70 % subjektsfundament, och tre av dessa texter bestod i sin tur av mer än 80 % 

subjektsfundament.  

 

Gällande subjektsfundament innehållande ett ord är också Hultman och Westman 

(1977:209) något kritisk. Subjekten i deras undersökta elevtexter innehöll oftare ett 

pronomen bland betyg 1 (61 %) i jämförelse med de elevtexter som betygsatts med 5 

(38 %). Bland de lägre betygsatta texterna bestod dessa pronomen i högre grad av 

obestämda och opersonliga pronomenen såsom man, det och jag. Även Lindgren och 

Svensson (2015:107) menar utifrån sin studie att i mer informella texter är ett formellt 

subjekt vanligare, medan i ett formellt språkbruk kan ett genomtänkt adverbial i 

fundamentsposition snarare vara att föredra för att kunna precisera innehållet. 

Poängteras bör dock att i svenska är det vanligt att inleda en mening med ett led av lågt 

informationsvärde, oftast det. Den nya informationen i satsen följer sedan efter det finita 

verbet. Att använda ett formellt subjekt i form av det är alltså är en vanlig 

presentationskonstruktion i det svenska språket. Syftet är att genom detta 

informationslätta formella subjekt flytta det egentliga subjektet till objektsposition då 

det anses innehålla ny information. Risken med alltför mycket ny information i 

fundamentsposition är att satsen blir vänstertung. Det är dock framförallt i talspråk som 

ett formellt subjekt anses passande för att just förskjuta ny information längre fram i 

satsen (Bohnacker & Rosén 2009:156, Ekeroth 2011:106)  

 

De huvudsatser som hos elevtexter inte inleds av subjekt innefattar oftast ett adverbial. 

Högt betygsatta elevtexter innefattar dock oftare konjunktionella och modala 

adverbiella fundament. Exempel på dessa konjunktionella och modala adverbial är 

dessutom, vidare och således samt förmodligen, visst och självfallet. Dessa adverbial är 

en relativt liten del av samtliga adverbial i de högt betygsatta elevtexterna, men trots det 

ett särskiljande språkdrag värt att lyfta fram. Elevtexter med lägre betyg använder i 

större utsträckning adverbiella fundament bestående av villkorsbisatser och allmänna 

tidsadverbial. De allmänna tidsadverbialen består ofta av ett ord såsom då, idag, nu eller 

ofta. (Lindgren och Svensson 2015:99–101, Hultman & Westman 1977: 212–215).  

 

Att bedöma en text som talspråklig eller skriftspråklig endast genom beräkning av 

fundamentslängd kan vara svårt då en variation i fundamentslängd och val av 

fundament är att föredra (Lindgren & Svensson 2015:103). Just variationen lyfter 
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Josephson, Melin och Oliv (1990:37–38, 144–145) fram vid en närmare analys av en 

elevtext  i årskurs 9. De förklarar att eleven kombinerar kortare meningar med längre 

nominalfraser, vilket ofta kännetecknar högt betygsatta texter på gymnasiet. En mindre 

skillnad i fundamentslängd bland icke godkända (2,6 ord) och godkända (2,8 ord) 

elevtexter presenterar Östlund-Stjärnegårdh (2002:136–142), som poängterar vidare att 

hur utbyggda de nominala leden i fundamenten är bör tas hänsyn till i relation till 

elevtextens betyg. Gällande fundamentslängd bland samtliga huvudsatser i Hultman och 

Westmans studie har de texter som bedömts med betyg 1 och 2 i genomsnitt 3,0 

respektive 3,1 ord i fundamentsposition, medan de elevtexter som bedömts med betyg 3, 

4 eller 5 har 2,8 ord i genomsnittlig fundamentslängd (Hultman & Westman 1977: 212–

215). Detta något överraskande resultat gällande fundamentslängd förklarar författarna 

med att subjektsfundament sällan är hela satser och därför oftare är något kortare än de 

mer talspråkiga adverbiella fundamenten. Texter med höga betyg tenderar alltså i 

Hultman och Westmans (1977:216) studie att innefatta korta fundament med nominala 

led. Dessa nominala fundament kan dock byggas ut med bestämningar, men tenderar 

trots detta att vara kortare än adverbiella fundament, vilka istället upplevs som mer 

talspråksnära. 
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3 Metod och material 
 

I följande kapitel presenteras inledningvis det textmaterial som ligger till grund för 

analysen och hur det insamlats. Vidare presenteras de analysmetoder som tillämpats 

samt vilka avgränsningar som gjorts. Motivering till valda analysmetoder och 

avgränsningar finns uttryckta. Avslutningsvis redovisas de etiska riktlinjer som tagits 

hänsyn till. 

 
Materialet för analysen utgörs av tio elevtexter från det nationella provet i årskurs 3 i 

gymnasiet. Samtliga elevtexter skrevs under vårterminen 2015. Den terminens prov vid 

namn Det var en gång valdes eftersom kravet på betygsättningsurval och att eleverna 

utgick från samma uppgiftsinstruktion kunde tillgodoses. Samtliga elever utgick från en 

och samma frågeställning: ”Vad är det som gör att berättelsen om Törnrosa lever kvar 

än idag?”. Elevtexterna är specifikt utvalda utifrån bedömningsaspekten Språk och 

stil.  Hälften av elevtexterna har bedömts med betyg A i Språk och stil, och resterande 

hälft med betyg E.  

 

Elevtexterna utgår från delprov A i nationella provet, vilket syftar till att testa elevens 

förmåga till vetenskapligt skrivande. Instruktionerna till provet presenterar en fiktiv 

kommunikationssituation, vilken utgår från att eleverna skriver sin första text på 

universitetet i form av ett pm med en färdigkonstruerad frågeställning. Till provet följer 

bedömningsanvisningar som innefattar instruktioner om hur bedömningen bör ske. 

Instruktionerna utgår från ämnesplanens kunskapskrav och för delprov A i svenska som 

andraspråk är “texter av vetenskaplig karaktär” i fokus. Förmågan att kunna skriva en 

utredande text anpassad till den vetenskapliga texttypen är central i kurs 3 i svenska 

som andraspråk. Vid sidan av förmågan att kunna hantera textkällor och dra relevanta 

slutsatser utifrån en inledande frågeställning, krävs ett koncentrerat och preciserat 

språkbruk.  

 

Inför lärarens språkliga bedömning ger bedömningsanvisningarna vissa övergripande 

rekommendationer gällande vad som kännetecknar ett vetenskapligt språkbruk. Bland 

annat efterfrågas elevens förmåga att variera ordföljden med hjälp av fundament. 

Elevtextens fundament bör innefatta olika satsdelar och variera i längd. Ett koncentrerat 

språkbruk kännetecknas även av nominaliseringar, då exempelvis ett skeende uttrycks 

med att substantiv, vilket tenderar att förtäta språket.  
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Till bedömningsanvisningarna medföljer en övergripande matris, som sedan bryts ned 

och kommenteras ingående. Matrisen är indelad i tre övergripande delaspekter i form av 

Innehåll och källhantering, Disposition och sammanhang samt Språk och stil. Den 

senare delaspekten fokuseras på i föreliggande uppsats och preciseras ytterligare utifrån 

följande: 

 

• Kommunikation, klarhet och precision: Språket ska tydligt förmedla den 

information från skribent till läsare, vilket kan ske med större eller mindre 

utrymme för missförstånd. Det kan också göras med mer eller mindre precision 

och koncentration. På A-nivå ställs samma krav i både svenska och svenska som 

andraspråk gällande precision och koncentration. Nominaliseringar är tecken på 

ett avancerat språkbruk som skapar möjlighet för att mer precist språkbruk.  

 

• Variation och ett välformulerat språk: Aspekten innefattar exempelvis 

variation gällande verbfraser och adverbialfraser samt användandet av komplexa 

konstruktioner och underordningar. Det är dock alltid innehållet, inte hur det 

framförs, som premieras i ett vetenskapligt språkbruk. En formell och saklig ton 

bör genomsyra elevtexterna, framför en personlig eller kåserande ton. 

 

3.1 Analysmetod 
 
3.1.1 Grammatiska metaforer 
 
Analysarbetet inleddes med att markera samtliga grammatiska metaforer i de tio utvalda 

elevtexterna utifrån nominalisering av process och egenskap. Poängteras bör att en 

grammatisk metafor endast markeras vid ett tillfälle. Om samma grammatiska metafor 

återkommer vid ett senare tillfälle i elevtexten markeras den ej. Detta gäller även om 

den grammatiska metaforen skiftar i bestämdhet eller numerus. Syftet med detta urval är 

att vissa metaforer återkommer relativt frekvent i samma elevtext och hade på så vis gett 

en i viss mån missvisande bild av elevens språkbruk. I undersökningen har direkta citat 

som eleven använt från textkällorna valts bort vid analysarbetet då de inte anses 

uttrycka elevens egna språkbruk. Vid beräkningen adderas samtliga grammatiska 

metaforer i en elevtext och divideras med total ordmängd. Därefter multipliceras talet 

med 100 och avrundas med en decimal för kunna presentera en tydlig och jämförelsebar 
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siffra. Denna beräkning visar den procentuella mängden grammatiska metaforer i 

samtliga elevtexter. Utifrån denna beräkning har varje elevtext fått sin benämning. Den 

elevtext som bedömts med A och som innefattar flest grammatiska metaforer har fått 

benämningen A1. Därefter har de tilldelats en siffra mellan 1-5 efter hur många 

grammatiska metaforer texten innehåller. Den elevtext som bedömts med E och som 

innehåller flest grammatiska metaforer har i sin tur fått benämningen E1. Samma 

benämning av elevtexterna har sedan används vid analys av fundament för att undvika 

att ge en elevtext två benämningar.  

 

3.1.2 Långa nominalfraser med grammatisk metafor som huvudord 
 

Analysarbetet innefattar även kvantitativa studier av längre nominalfraser med 

grammatiska metaforer som huvudord. Syftet med kvantitativa studier av längre 

nominalfraser med grammatisk metafor som huvudord är att, utifrån vad tidigare 

forskning kommit fram till, studera hur väl eleverna faktiskt nyttjar den inneboende 

potentialen i de grammatiska metaforerna. I denna studie beräknas långa nominalfraser 

utifrån Magnussons (2011:139) definition då hon utgår från att en grammatisk metafor 

bör innefatta minst en bestämning. Dock kan denna bestämning inte vara en enskild 

artikel eller enskilt genitivattribut i form av possessivt pronomen.  I nedanstående 

exempel från föreliggande studie inkluderas två understrukna grammatiska metaforer. 

Till den första grammatiska metaforen kan endast en bestämd artikel knytas, vilken 

därför inte räknas som en lång nominalfras. Den andra grammatiska metaforen 

innefattar framförställda och efterställda attribut och räknas därför i studien som en 

längre nominalfras med grammatisk metafor som huvudord.   

 

1. Battelheim påstår att det är den enda saken som kan tillhandahålla den 

möjligheten samt tillfredsställa det essentiella behovet av sagorna. 

 

Som ett komplement och fördjupning till den kvantitativa studien av grammatiska 

metaforer har de fem längsta nominalfraserna med en grammatiska metafor som 

huvudord valts ut från varje betygsgrupp. Dessa analyseras närmare utifrån hur väl 

eleven nyttjar de möjligheter grammatiska metaforer öppnar upp för i form av 

förtätande språkbruk och bortfall av deltagare i satsen. Detta utifrån att tidigare 

forskning poängterar att eleverna ibland endast är medvetna om att grammatiska 



  
 

 18 

metaforer passar i ett vetenskapligt språkbruk, men inte nyttjar dem på ett effektivt sätt. 

(Lindgren & Svensson 2015:90–93, Hultman & Westman 1977:111–112). 

 

3.1.3 Avgränsningar vid grammatiska metaforer 
 
Analysen av de grammatiska metaforerna avgränsas i studien till att innefatta 

nominalisering av process och nominalisering av egenskap. Denna avgränsning utgår 

från Magnussons avhandlings avgränsningar och resultat. Även Holmberg och Karlsson 

(2006:31) menar att de metaforer där betydelser nominaliseras är av störst intresse vid 

textanalyser. Nedan presenteras grammatiska metaforer från min studie som 

exemplifierar nominalisering av process och egenskap och som därför kategoriserats 

som grammatiska metaforer.  

 

1. Det tyder på att sagan var avsedd för underhållning i form av prosa eller drama.  

 

2. Sagans roll och popularitet har alltid varierat från tid till tid. 

 

I föreliggande studie har bleknade metaforer exkluderats från beräkningarna då de är så 

pass vanligt förekommande i vetenskapligt skrivande att de inte kännetecknar ett 

vetenskapligt språkbruk. Ofta är de vanligare att använda i sin inkongruenta form än i 

sin kongruenta motsvarighet. Samma avgränsning gör Magnusson (2011:94) i sin 

avhandling. I de elevtexter som studerats finns exempel på bleknade metaforer såsom 

sömn, strider och hinder. Dessa med flera har valts bort då de inte anses säga något om 

elevens språkförmåga. Dock har det i viss mån varit svårt att avväga var gränsen går för 

att en grammatiska metafor ska anses som bleknad.  

 

Vid beräkning av grammatiska metaforer har hänsyn tagits till Magnussons beskrivning 

av en mer liberal eller konservativ inställning till grammatiska metaforer. Likt 

Magnusson (2011:91) tillämpas i denna studie en mer konservativ hållning kring 

grammatiska metaforer, vilket innebär att det bör finnas ett morfologiskt och lexikalt 

samband mellan den kongruenta och inkongruenta varianten av begreppet. De 

grammatiska metaforer som markerats kan packas upp till en kongruent version och 

både den kongruenta och inkongruenta versionen syftar till samma betydelse. 

Exempelvis är begreppen anledning och version vanliga i de elevtexter som studerats i 

föreliggande studie. Utifrån en mer liberal tolkning kan dessa ses som grammatiska 
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metaforer, men då de är svåra att packa upp till en kongruent verbform, har de 

exkluderats som grammatiska metaforer. Även exempel som författare eller skribent 

finns att hitta bland elevtexterna. Dessa räknas inte som grammatiska metaforer då de 

inte anses ha en fullt ut kongruent motsvarighet i verben författa eller skriva. Likt 

Magnussons avgränsning anses de snarare syfta till personen som utför handlingen.  

 

3.1.4 Analysarbete vid fundament 
 
Det första steget i analysen av fundament var att urskilja huvudsatserna i elevtexterna. 

Därefter analyserades samtliga elevtexter gällande fundamentens satsdelstillhörighet 

och längd. Detta krävde en del avvägningar gällande var fundament börjar och slutar. 

Vissa satser är inte korrekta eller fullständiga och har därför exkluderats vid analys av 

fundamentslängd och satsdelstillhörighet. Även citat, information inom parentes och 

källhänvisningar exkluderades vid fundamentsanalysen. Vid analysen markerades 

fundamenten i varje huvudsats och även hur många ord de innefattade. Varje fundament 

har benämts efter sin satsdelstillhörighet i form av subjekt, adverbial eller objekt. 

Därefter beräknades för varje text den genomsnittliga fundamentslängden och den 

procentuella mängden subjektfundament, adverbial och objektfundament. Även den 

totala fundamentslängden för samtliga elevtexter i varje betygsgrupp beräknades, 

tillsammans med den totala procentuella mängden subjektsfundament, adverbiella 

fundament och objektsfundament.  

 

Därefter beräknandes även mängden subjektsfundament och adverbialla fundament 

innehållande ett ord, vilket ställdes i relation till totala mängden subjektsfundament 

respektive adverbiella fundament. Även mängden konjunktionella och modala adverbial 

beräknades i respektive betygsgrupp. Dessa senare beräkningar gjordes främst för att 

kunna jämföras med tidigare presenterad forskning.  

 

Vid analys av subjektsfundament har en mer detaljerad indelning gjorts där 

fundamenten indelats i substantiv, utbyggd nominalfras med minst en bestämning som 

inte är en artikel eller possessivt pronomen i genitivform, pronomen, egennamn, 

formellt subjekt och subjekt innehållande bisats. Denna analys har gjorts för att närmare 

granska fördelningen av olika subjektsfundament bland de två betygsgrupperna. 
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3.2 Etiska aspekter 
 
Det är på Skolverkets uppdrag som provgruppen på Uppsala universitet samlar in 

slumpvist utvalda elevexempel av nationella provet. Majoriteten av de prov som 

konstruerats och samlats in är sekretessbelagda, men får användas i forskningssyfte. De 

elever som skrivit det material som används i föreliggande studie är anonymiserade via 

provgruppen på Uppsala universitet och inte heller möjliga att identifiera via min studie. 

Vid kontakt med provgruppen krävdes att en sekretessförbindelse skrevs under vid 

hantering av elevtexterna. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer förtydligar att 

vid studier där det är omöjligt att erhålla samtycke från deltagare samt då 

datainsamlingen inte innebär några personliga risker för deltagarna ställs inget krav på 

informerat samtycke. Vid kontakt med provgruppen förklarades syftet med studien och 

vad materialet skulle användas för i studien. Provgruppen krävde  också i gengäld för 

materialet en kopia av uppsatsen. De kopior som skickats till mig har hanterats med 

försiktighet och likaså de analyser som gjorts av materialet. Inga elevtexter presenteras i 

sin helhet i föreliggande studie. De skriftliga kopiorna av elevtexterna kommer att 

förstöras efter att uppsatsen är färdigställd, och samtliga digitala versioner kommer att 

raderas.   

 

3.3 Metoddiskussion 
 
Då den systemisk funktionella grammatiken grundar sig i det engelska språket har det 

stundtals varit svårt att avgöra om ett ord bör tolkas som en grammatisk metafor, eller 

om den bör ses som bleknad, alternativt att en alltför liberal tolkning av ordet har gjorts. 

Det har dock funnits noggranna och konsekventa avgränsningsprinciper som tillämpats 

genom arbetets gång. Poängteras bör dock att vissa ord och uttryck möjligtvis hade 

tolkats annorlunda av andra bedömare.  Vid osäkerhet om vilka ord som bör betraktas 

som grammatiska metaforer har Maria Lindgren, lektor vid Linnéuniversitet, som också 

är medförfattare till tidigare presenterad forskning i föreliggande studie, bidragit med 

reflektioner. Även gällande fundamentsanalys har stundtals osäkerhet infunnits sig 

kring hur fundamentet bör kategorieras, främst bland E-texter som också innefattar en 

större mängd felkonsturerade huvudsatser. Vid osäkerhet gällande fundament har 

kontakts tagits med handledare som motiverat hur vissa fundament bör tolkas.



 

 

4 Resultat 
 
I detta kapitel presenteras studiens resultat i form av tabeller och förtydligande 

beskrivningar. Inledningsvis presenteras mängden grammatiska metaforer i förhållande 

till betyg och ämne. Därefter presenteras antalet långa nominalfraser med grammatisk 

metafor som huvudord och sedan har de fem längsta nominalfraserna i varje 

betygsgrupp valts ut för närmare kvalitativ analys. Efter resultatgenomgång av 

grammatiska metaforer presenteras resultatet i tabellform gällande fundamentslängd och 

fördelning av subjektsfundament, adverbiella fundament och objektsfundament. 

Avslutningsvis görs en närmare uppdelning och analys av subjektsfundamenten.   

 

4.1 Grammatiska metaforer i förhållande till betyg 
 
Nedan presenteras mängden grammatiska metaforer i förhållande till betyg. I tabell 4.1 

har elevtexterna fått benämning efter betyg, och har därefter tilldelats en siffra i stigande 

ordning beroende på hur stor mängd grammatiska metaforer elevtexten innefattar. 

Elevtexten som tilldelats siffra 1 i varje betygsnivå innehåller alltså störst andel 

grammatiska metaforer. Andel GM visar kvoten av antalet grammatiska metaforer 

dividerat med textlängd och därefter mutliplicerat med 100. Följaktligen visar siffran 

den procentuella mängden grammatiska metaforer i varje elevtext avrundat till en 

decimal.   

 

Tabell 4.1: Grammatiska metaforer i förhållande till betyg 

Texter Textlängd Antal GM Andel GM 

A1 662 33 5,0 % 

A2 1125 54 4,8 % 

A3 653 26 4,0 % 

A4 579 23 4,0 % 

A5 745 24 3,2 % 

Genomsnitt 752,8 32 4,3 % 

E1 509 13 2,6 % 

E2 510 13 2,5 % 

23 
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E3 607 14 2,3 % 

E4 826 16 1,9 % 

E5 608 10 1,6 % 

Genomsnitt 612 13,2 2,2 % 

 
Resultatet i ovanstående tabell visar att A-texterna i genomsnitt har högre textlängd, fler 

grammatiska metaforer och större andel grammatiska metaforer i relation till textens 

längd. Den totala andelen är nästan dubbelt så stor bland A-texter (4,3 %) i jämförelse 

med E-texter (2,2 %). Varje enskild A-text innehåller större andel grammatiska 

metaforer än den E-text med störst andel grammatiska metaforer.  

 

4.2 Långa nominalfraser med grammatisk metafor som huvudord 
 
Nedan presenteras antalet utbyggda nominalfraser med grammatisk metafor som 

huvudord i varje elevtext. Med utbyggda nominalfraser menas grammatiska metaforer 

med minst en bestämning som inte är en artikel eller genitivattribut i form av possessivt 

pronomen (Magnusson 2011:139). Resultatet av långa nominalfraser med grammatisk 

metafor som huvudord presenteras i tabell 4.2. 

 

4.2: Långa nominalfraser med grammatisk metafor som huvudord 

Texter Andel GM Antal nominalfraser med 

GM som huvudord 

A1 5,0 % 19 

A2 4,8 % 34 

A3 4,0 % 16 

A4 4,0 % 14 

A5 3,2 % 17 

Genomsnitt 4,3 % 20 

E1 2,6 % 6 

E2 2,5 % 6 

E3 2,3 % 8 
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E4 1,9 % 8 

E5 1,6 % 7 

Genomsnitt 2,2 % 7 

 
Tabell 4.2 visar att det förekommer fler utbyggda nominalfraser i genomsnitt bland 

elevtexter som betygsatts med A (20 st i genomsnitt) än bland elevtexter som betygsatts 

med E (7 st i genomsnitt). Samtliga A-texter innehåller fler utbyggda nominalfraser än 

den E-text med flest utbyggda nominalfraser.  

 
4.3 Utvalda nominalfraser med grammatiska metafor som huvudord 
 
I exempel 1-5 nedan redovisas de fem längsta nominalfraserna från respektive 

betygsnivå. Varje nominalfras har en grammatisk metafor som huvudord, vilken är 

dubbelt understruken i sammanhanget. I vissa fall finns fler grammatiska metaforer i 

nominalfrasen, vilka dock inte fungerar som huvudord, men som är aktuella för analys. 

Dessa är understukna med enkelrad. Utgångspunkten i analysen är om eleven nyttjar 

den grammatiska metaforens möjlighet till att exkludera deltagare i satsen samt förtäta 

språkbruket (Magnusson 2011:139, Holmberg & Karlsson 2006:163).  

 

4.3.1 Svenska som andraspråk betyg A 
 

1. Här ser man förklaringen till varför dessa sagor har överlevt alla dessa 
århundraden.  
 

Exempel 1 innefattar ett efterställt attribut i form av prepositionsattribut. Exemplet visar 

även prov på att kunna exkludera deltagaren i sammanhanget. Den kongruenta 

motsvarigheten (förklarar) av den grammatiska metaforen (förklaring) hade troligtvis 

krävt en tydligare uttryckt deltagare. Dock hade det allmänna pronomenet man 

möjligtvis kunnat skrivas bort relativt enkelt i sammanhanget, exempelvis med hjälp av 

verbet syns. På så vis hade språkbruket anpassats ytterligare till genren.  

 
2. Jacob och Wilhelms Grimms strävan att ena Tyskland till en nation  genom 

att samla in gamla folksagor gör att folk kan känna en samhörighet och samtidigt 
få det budskap som underlättar nationsbyggandet.  

 
I exempel 2 inkluderas ett framförställt attribut i form av genitivattribut och efterställt 

attribut innehållande en att-sats. I exempelmeningen är deltagarna utskrivna, men den 

grammatiska metaforen knyter till sig mycket information och den långa nominalfrasen 
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kan fungera som fundament i satsen. En kongruent motsvarighet (strävar) till den 

grammatiska metaforen hade brutit upp satsen i fler satsdelar och möjligtvis fler satser.  

 
3. Andra bemärkelser som Jarvid skriver om är Törnrosas faders försök till att 

förhindra sin dotters förbannelse till att ske.  
 
Exempelmening 3 innefattar både ett framförställt genitivattribut och ett efterställt 

prepositionsattribut. Med hjälp av den andra grammatiska metaforen “förbannelse” kan 

de deltagare som utför förbannelsen exkluderas ur sammanhanget.  

 
4. De har alltid fyllt en viktig funktion i alla samhällen, vilken har varit att 

förmedla viktiga budskap och hjälpa barn att finna sig tillrätta i livet.  
 
Exempel 4 innehåller ett framförställt adjektivattribut och ett efterställt attribut i form av 

en relativsats. Den kongruenta motsvarigheten i (fungerar) till den grammatiska 

metaforen (funktion) i exempel 4 hade troligtvis skapat ett mer talspråkligt intryck. En 

tänkbar formulering hade varit: De har alltid fungerat på ett viktigt sätt i alla 

samhällen, vilken har varit att förmedla viktiga budskap och hjälpa barn att finna sig 

tillrätta i livet. 

 
5. Törnrosa får en förbannelse som innebär att hon vid femton års ålder 

kommer sticka sig på en slända, blöda och falla i djup sömn.  
 
Exempel 5 innefattar efterställt attribut i form av en relativsats. Exempelmeningen visar 

prov på bortfall av deltagare då en kongruent version (förbannar) av den grammatiska 

metaforen (förbannelse) troligtvis hade krävt en tydligare uttryckt deltagare. Med hjälp 

av den grammatiska metaforen kan också en längre relativ bisats följa. 

 

4.3.2 Svenska som andraspråk betyg E 
 
I nedanstående exempel 1-5 presenteras de fem längsta nominalfraserna med 

grammatisk metafor som huvudord bland E-texterna. Utifrån exemplen visar eleverna 

stundtals prov på att kunna nyttja den grammatiska metaforens möjlighet till att 

exkludera deltagare i satsen och förtäta språkbruket. 

 
1. Det som gör att sagan speciell är att den har fått olika uppfattningar från 

medeltiden till brödernas Grimms tid.  
 

Exempelmening 1 innehåller ett framförställt adjektivattribut och ett efterställt 

prepositionattribut. I exemplet uttrycks ingen deltagare i relation till den grammatiska 
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metaforen (uppfattning). En kongruent motsvarighet (uppfattar) hade möjligtvis krävt 

en explicit uttryckt deltagare i sammanhanget.  

 
2. När man var liten var det en självklarhet att se och höra sagan om Törnrosa.  

 
Exempel 2 innefattar ett efterställt attribut i form av en att-sats. Exempelmeningen fyller 

dock ingen direkt förtätande funktion, och någon deltagare döljs inte i sammanhanget. 

En motsvarande kongruent formulering hade möjligtvis uttryckts som: När man var 

liten var det självklart att se och höra sagan om Törnrosa, vilken fyller i stort sett 

samma funktion som nuvarande version med grammatisk metafor.  

 
3. Vilket gör att publikens förväntningar från andra sagor och filmer ändå har 

lett till att prinsen beundrats som dramats hjälte.  
 
I exempel 3 inkluderas ett framförställt genitivattribut tillsammans med ett efterställt 

attribut i form av en prepositionsfras. Gällande exempel 3 knyts relativt mycket 

information till den grammatiska metaforen (förväntningar) i form av ett 

prepositionsattribut, vars information hade varit svår att inkludera lika förtätat genom 

användning av en kongruent motsvarighet till den grammatiska metaforen (förväntar). 

 
4. För när barnet kommer i den tidiga ungdomen så kommer den att vidga sin 

förståelse för sagan om Törnrosa.  
 
Exempelmening 4 består av ett efterställt prepositionsattribut. I exemplet anses den 

grammatiska metaforen fylla en funktion genom att tillåta det mer innehållsspecifika 

verbet vidga. Detta hade varit svårt vid en kongruent användning av den grammatiska 

metaforen (förstår). En möjlig formulering hade då varit: För när barnet kommer i den 

tidiga ungdomen så kommer  den att förstå sagan om Törnrosa mer. Denna möjliga 

kongruenta version upplevs inte lika passande i sitt språkbruk. 

 
5. Bruno Bettelheim skriver i sin bok “Törnrosa” (Sagans förtrollade värld, 1976) 

om hur det harmoniska mötet mellan prinsessan och prinsen, där deras 
uppvaknande till varandra visar en symbol vad mognaden innebär.  

 

Exempel 5 innehåller även det ett efterställt prepositionsattribut. Den långa 

exempelmeningens konstruktion möjligörs i viss mån av den grammatiska metaforen då 

den kongruenta versionen (vaknar upp) troligtvis hade brutit upp satsen ytterligare. I 

nuvarande konstruktion fungerar informationen kring den grammatiska metaforen i viss 

mån som ett inskott i sammanhanget.  
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4.4 Fundamentslängd och fördelning av fundament 
 
I nedanstående tabeller med tillhörande beskrivningar presenteras fundamentslängd för 

varje elevtext och procentuell andel subjektsfundament, adverbiella fundament och 

objektsfundament. Därefter presenteras en procentuell fördelning av hur eleverna valt 

att inleda sina subjektsfundament. Subjektsfundamenten inleds med antingen substantiv, 

pronomen, egennamn, nominalfras, formellt subjekt eller subjekt följt av bisats. Till 

nominalfras räknas de substantiv som byggts ut med minst ett attribut, dock ej obestämd 

eller bestämd artikel, eller genitivattribut i form av possessivt pronomen. Elevtexterna 

har samma benämning som vid resultatredovisningen av grammatiska metaforer. A1 är 

exempelvis fortfarande den elevtext som innehåller flest grammatiska metaforer i 

materialet.  

 

4.4.1 Fundamentanalys av A-texter 
 
Tabell 4.3 visar genomsnittlig fundamentslängd tillsammans med procentfördelningen 

av subjektsfundament, adverbiella fundament och objektsfundament i betygsgrupp A. 

Tabellen visar också motsvarande siffror för varje enskild elevtext. Den genomsnittliga 

fundamentslängden är 3,0 ord.  

Tabell 4.3: Fundamentslängd och fördelning av fundament 

Texter  Genomsnittlig 
Fundament-
slängd  

Subjekt (%) Adverbial (%) Objekt (%) 

A1 3,0 66 %  34 % 0 % 

A2 2,8 69 %  30 %  1 % 

A3 4,3  63 %  37 % 0 % 

A4 2,9 32 % 68 % 0 % 

A5 2,4 58 % 42 % 0 % 

Genomsnitt 3,0 60 % 39 % 0 % 
 

A-texterna har i genomsnitt 60 % subjektsfundament och 39 % adverbiella fundament. 

Text A4 skiljer sig från övriga elevtexter med en fördelning på 32 % subjektsfundament 

och 68 % adverbiella fundament.   
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A-texterna består sammanlagt av 207 huvudsatser. Av dessa inleds 125 st med 

subjektsfundament (60 %). Av dessa subjektsfundament innehåller i sin tur 68 st ett ord 

(54 %). Av samtliga huvudsatser inleds 81 st av adverbial (39 %). Adverbiella 

fundament innehållande ett ord beräknas till 23 st, vilket motsvarar 11 % av totala 

antalet fundament. De 23 adverbiella fundamenten innehållande ett ord innefattar 19 

konjunktionella adverbial och ett modalt adverbial. Dessa motsvarar då 10 % av det 

totala antalet fundament bland A-texterna.  

 

4.4.2 Fundamentsanalys av E-texter 
 
Tabell 4.4 visar genomsnittlig fundamentslängd tillsammans med procentfördelningen 

av subjektsfundament, adverbiella fundament och objektsfundament i betygsgrupp E. 

Tabellen visar också motsvarande siffror för varje enskild elevtext. Den genomsnittliga 

fundamentslängden bland E-texter är 2,5 ord.  

 

Tabell 4.4: Fundamentslängd och fördelning av fundament 

Texter Genomsnittlig 
fundament-
slängd 

Subjekt (%) Adverbial (%) Objekt (%) 

E1 1,8 91 % 9 % 0 % 

E2 3,5 57 % 39 % 4 % 

E3 3,5 58 % 42 % 0 % 

E4 3,0 76 % 24 % 0 % 

E5 2,1 97 % 3 % 0 % 

Genomsnitt 2,5 78 % 21 % 1 % 
 

E-texterna har i genomsnitt 78 % subjektsfundament och 21 % adverbiella fundament. 

Texterna E1 och E5 skiljer sig från övriga elevtexter då de innehåller en väldigt stor 

mängd subjektsfundament (91 % respektive 97 %).  

 

E-texterna består av totalt 184 huvudsatser, varav 144 är subjektsfundament. Av dessa 

144 innehåller 98 st ett ord (68 %). Av E-texternas 184 huvudsatser inleds 37 st av 

adverbial. Adverbiella fundament innehållande ett ord beräknas till 7 st, vilket 
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motsvarar 4 % av totala antalet fundament. 3 av de 7 adverbiella fundamenten 

innehållande ett ord består av konjunktionella adverbial.  

 

4.4.3 Analys av subjektsfundament  
 
I tabell 4.5 och 4.6 presenteras fördelning av subjektsfundament bland elevtexterna. 

Bland elevtexternas fundament kan urskiljas substantiv, pronomenen, nominalfras, 

egennamn, formellt subjekt och subjektsfundament innehållande bisats. I Tabell 4.5 

presenteras subjektsfördelning bland A-texterna.  

 

Tabell 4.5: Fördelning av subjektsfundament bland A-texter 

 

Tabell 4.5 visar fördelning av subjektsfundament bland A-texterna. Fundamenten har 

delats in i utifrån de sex olika konstruktionsmöjligheter funna i elevtexterna. 

Fördelningen är relativt jämn med undantag för formellt subjekt och fundament 

innehållande bisats. Flest fundament innehåller ett ensamt substantiv bland A-texterna, 

följt av nominalfras och pronomen. I Tabell 4.6 nedan presenteras subjektsfördelning 

bland E-texterna. 

 

4.6: Fördelning av subjektsfundament bland E-texter 

Texter Andel 
sub-
jekts-
funda-

Sub-
stantiv 

Prono-
men 

nominal
fras 

Egen-
namn 

For-
mellt 
subjekt 

Bisats 

Texter Andel 
sub-
jekts-
funda-
ment 

Sub-
stantiv 

Prono-
men 

nominal
fras 

Egen-
namn 

For-
mellt 
subjekt 

Bisats 

A1 66 % 40 % 32 % 20 % 0 % 4 % 4 % 

A2 69 % 23 % 19 % 27 % 25 % 0 % 6 % 

A3 63 % 23 % 0 % 18 % 36 % 0 % 23 % 

A4 32 % 22 % 33 % 44 % 0 % 0 % 0 % 

A5 58 % 19 % 33 % 14 % 10 % 10 % 14 % 

Genoms
nitt 

60 % 26 % 22 % 23 % 18 % 2 % 10 % 
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ment 

E1 91 % 28 % 23  % 28 % 15 % 3 % 5 % 

E2 57 % 13 % 44 % 13 % 13 % 13 % 6 % 

E3 58 % 36 % 21 % 14 % 7 % 0 % 21 % 

E4 76 % 17 % 44 % 10 % 15 % 7 % 7 % 

E5 97 % 9 % 45 % 9 % 27 % 3 % 6 % 

Genoms
nitt 

78 % 19 % 36 % 15 % 17 % 5 % 5 % 

 

Tabell 4.6 visar fördelning av subjektsfundament bland E-texterna. Även bland dessa 

texter är de fundament innehållande formellt subjekt och fundament med tillhörande 

bisats relativt få. Pronomen är vanligast i subjektsposition bland E-texterna, vilket är 

den största skillnaden i jämförelse med A-texterna.   
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5 Diskussion  
 
I detta kapitel diskuteras resultatet av analysen för grammatiska metaforer och 

fundamentanvändning i elevtexterna. Resultatet relateras under diskussionens gång till 

tidigare forskning. Inledningsvis diskuteras resultatet av grammatiska metaforer i 

elevtexterna, och därefter fokuseras på fundamentanvändning. Avslutningsvis 

presenteras vissa ämnesdidaktiska implikationer utifrån studiens resultat.  

 
5.1 Grammatiska metaforer i elevtexter 
 
Vid analys av grammatiska metaforer i relation till betyg visar det sig att A-texterna i 

genomsnitt innehåller nästan dubbelt så stor andel grammatiska metaforer (4,3 %) i 

jämförelse med E-texterna (2,2 %). Resultatet kan jämföras med Magnussons studie 

(2011:111–118) som visar på ett statistiskt samband mellan elevtextens betyg och 

andelen grammatiska metaforer. Resultatet kan också jämföras med Hultman och 

Westmans studie (1977:111), där ett nominaliserat språkbruk med hjälp av exempelvis 

grammatiska metaforer var en av de starkast särskiljande språkdragen för högt och lågt 

betygsatta elevtexter. Gällande elevernas nyttjande av de grammatiska metaforernas 

inneboende potential att knyta till sig information och skapa längre nominalfraser, visar 

resultatet att A-texterna i genomsnitt innehåller fler långa nominalfraser med en 

grammatisk metafor som huvudord (20 st i genomsnitt). E-texterna i sin tur innefattade i 

genomsnitt 7 st långa nominalfraser med grammatisk metafor som huvudord. En 

slutsats som kan dras är att A-texterna förtätar och anpassar sitt språk bättre efter den 

vetenskapliga genren än vad E-texterna lyckas med. Även resultatet i Magnussons 

studie (2011:168–169) tyder på att elevtexterna som har flest andel grammatiska 

metaforer, också nyttjar dem bättre genom utbyggnad av framförställda och efterställda 

attribut. 

 

Vid de närmare studierna av de fem längsta nominalfraserna i respektive betygsgrupp 

visar eleverna prov på att kunna nyttja både framförställda och efterställda attribut och i 

vissa fall behålla information på frasnivå, som annars hade spridits ut över flera 

satsdelar (Holmberg & Karlsson 2006:163). Ofta öppnar de grammatiska metaforerna 

med tillhörande attribut upp för förändrade konstruktionsmöjligheter i meningarna 

(Magnusson 2011:55). Bland de längsta nominalfraserna i föreliggande studie visas 

exempelvis prov på att kunna dölja deltagare (A1, A5 och E1) samt använda en längre 
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nominalfras med grammatisk metafor som huvudord i fundamentsposition (A2). Även 

mindre lyckade exempel på förtätning finns att hitta i de längsta nominalfraserna i 

föreliggande studie. Exempelvis hade abstraktionen i språkbruket kunnat förhöjas 

ytterligare (A1), eller så upplevs den grammatiska metaforen inte alls tillföra något 

ytterligare i jämförelse med sin kongruenta motsvarighet (E2). Resultatet av de längre 

nominalfraserna i föreliggande studie kan därför ses i ljuset av vad Lindgren och 

Svensson (2015:93) poängterar gällande elevers ibland mer och ibland mindre effektiva 

användning av grammatiska metaforer. Även Hultman och Westman (1977:111) 

poängterar utifrån sin studie att eleverna ibland endast tycks vara medvetna om att 

grammatiska metaforer är en kvalitetsmarkör i vetenskapligt skrivande, utan att de 

faktiskt nyttjar dem på ett effektivt sätt.  

 

5.2 Fundamentanvändning i elevtexter 
 
Likt tidigare presenterad forskning visar även resultatet i denna studie att subjekt är den 

vanligaste satsdelen i fundamentsposition bland A-texter och E-texter. Resultatet kan 

liknas vid Lindgren och Svenssons (2015:99–101) samt Hultman och Westmans 

(1977:213) studier där subjektet är det absolut vanligaste ledet i fundamentsposition. 

Dock visar resultatet i föreliggande studie att subjekt i fundamentsposition är vanligare 

bland E-texter (78 %) än bland A-texter (60 %), vars senare texter istället innehöll 

betydligt fler adverbiella led i fundamentsposoition (39 %) i jämförelse med E-texterna 

(21 %). Bland de fem E-texterna fanns två extrema fall gällande subjekt i 

fundamentsposition då eleverna använde subjekt i 91 % respektive 97 % av samtliga 

huvudsatser. Detta visar på väldigt lite variation gällande val av led i 

fundamentsposition. Även bland A-texterna fanns en text som urskiljde sig från 

mängden med det omvända forhållande av subjektsfundament och adverbiella 

fundament i jämförelse med övriga texter i samma betygsgrupp (32 % 

subjektsfundament och 68 % adverbiella fundament). Tidigare studier gällande subjekt i 

fundament av Hultman och Westman (1977:213) visade på en ökning av mängden 

subjektsfundament i relation till högre betyg. Detta tolkades som att ett mer formellt och 

vetenskapligt språkbruk kännetecknas av fler subjekt i fundamentsposition. 

Föreliggande studie stödjer dock snarare Östlund-Stjärnegårdhs (2002:139) tolkning av 

att en större mängd subjektsfundament kan känneteckna ett enklare språkbruk med 

bristande variation. Även Josephson, Melin och Oliv (1990:37-38) menar att längre och 

mer varierade fundament kännetecknar ett koncentrerat och precist språkbruk. Kortare 
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fundament och mindre variation av satsdel i fundamentsposition är snarare ett tecken på 

ett talspåkligt och vardagsnära språkbruk. Det senare beskriver främst E-texterna i 

föreliggande studie.  

 

Den genomsnittliga fundamentslängden innefattar bland A-texterna  3,0 ord, medan den 

genomsnittliga fundamentslängden bland E-texterna är 2,5 ord. Detta kan liknas vid 

Hultman och Westmans studie där de högre betygsatta elevtexterna innefattade 2,9 ord i 

genomsnittlig fundamentslängd. Skillnaden ligger dock i att Hultman och Westmans 

studie visar på att de lägre elevtexterna innefattade något längre genomsnittliga 

fundamentslängd. Detta förklarar de med att deras lägre betygsatta elevtexter 

innefattade fler adverbiella fundament, vilka tenderar att vara längre, men inte lika 

informationstunga. Denna analys kan dock inte appliceras till föreliggande studie då E-

texterna innefattade kortare genomsnittlig fundamentslängd, fler subjektsfundament (78 

%), och fler fundament innehållande ett ord (68 %), mot A-texternas 60 % 

subjektsfundament varav 54 % innehållande endast ett ord. Därför kan föreliggande 

studies resultat istället jämföras med Östlund-Stjärnegårds (2002:141) studie där denne 

menar att många korta subjektsfundament kan generera ett monotont intryck. Återigen 

bör poängteras att det finns vissa elevtexter som sticker ut från mängden, både gällande 

mängden subjektsfundament och adverbiella fundament (E1, E5 och A4). Föreliggande 

studies resultat pekar dock på att längre fundament och större variation bland 

subjektsfundament och adverbiella fundament är att föredra då de kännetecknar A-

texterna.  

 

A-texterna innefattar även en större mängd adverbiella fundament innehållande ett ord. 

Den absoluta majoriteten av dessa består av konjunktionella och modala adverbial, vilka 

är väldigt sällsynta bland E-texterna, men motsvarar 10 % av samtliga fundament bland 

A-texterna. Detta kan jämföras med Hultman och Westmans studie (1977:215) som 

menar att detta mindre men särskiljande språkdrag är värt att lyfta fram. Detta då dessa 

mer innehållsrika adverbial tenderar att stärka textens struktur.  

 

Vid närmare studier av elevernas variation av subjektsfundament visar resultatet på att 

A-texterna innehåller en relativt jämn fördelning av substantiv (26 %), nominalfraser 

(23 %) och pronomen (22 %). Något färre egennamn används i fundamentsposition (18 

%) och fundament innefållande bisats (10 %) och formellt subjekt (2 %) motsvarade en 
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mindre procentandel bland A-texterna. Bland E-texterna urskiljer sig användning av 

pronomen i fundamentsposition (36 %), vilket kan jämföras med den näst vanligaste 

fundamentsanvändningen i form av ett enskilt substantiv (22 %). Tidigare forskning av 

Hultman Westman (1977:209) menar på att pronomen ofta är informationslätta och 

också överrepresenterat bland de lägre betygsatta elevtexterna. Lindgren och Svensson 

(2015:101) visar även de i sin studie på att ett enskilt pronomen är det vanligaste i 

fundamentsposition bland deras elevtexter. Dessa studiers resultat kan också tillämpas i 

föreliggande studie gällande elevernas användning av fundament.  

 

5.3 Ämnesdidaktiska implikationer 
 
Sammanfattningsvis är grammatiska metaforer och fundamentanvändning enligt 

nationella provets bedömningsanvisningar två språkliga variabler som kan utmärka ett 

vetenskapligt språkbruk. A-texternas tendens till fler grammatiska metaforer, längre 

nominafraser och mer variation i fundament anses därför spegla de explicit uttryckta 

riktlinjerna vid lärarnas bedömning av elevtexternas språk och stil.  

 

Utifrån föreliggande studies resultat i relation till tidigare forskning framgår det att 

grammatiska metaforer och fundamentsanvändning är av betydelse för eleven att nå 

högre betyg vid bedömning av språk och stil. Det är därför relevant att dessa två 

språkliga variabler uttrycks explicit i de bedömningsanvisningar som lärare tar del inför 

bedömning av nationella provet. Att elever medvetandegörs kring grammatiska 

metaforer och längre nominalfrasers betydelse för ett vetenskapligt språkbruk är viktigt 

utifrån ett undervisningsperspektiv. Samtidigt är det viktigt att eleverna inte endast 

förstår att grammatiska metaforer kan generera ett högre betyg, utan att de faktiskt 

nyttjas på ett effektivt sätt genom att koncentrera språkbruket. Utifrån denna studies 

resultat visar det sig just att grammatiska metaforer är mer frekventa i A-texter än bland 

E-texter, men att de i båda betygsgrupper inte alltid nyttjas maximalt. Att tillsammans i 

undervisningen skärskåda en grammatisk metafor och dess hela inneboende potential 

till abstraktion av språket upplevs därför relevant.  

 

Elevers bruk av fundament i studien tyder på att att en variation är att föredra då A-

texter innefattar färre subjektsfundament till förmån för adverbial. Samtidigt hade 

ytterligare variation i fundament kunnat efterfrågas i de båda betygsgrupperna då 

exempelvis objektsfundament används väldigt begränsat. I undervisningssammanhang 
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upplevs det relevant att påtala vikten av variation i fundament. Fördelen med 

exempelvis ett informationslätt pronomen är att ny information kan skjutas längre fram i 

satsen, vilket är en vanlig presentationskonstruktion i det svenska språket. Detta bör 

dock varvas med informationstunga nominala fundament, som trots sitt inneboende krav 

på memoreringsförmåga, är ett kännetecken för vetenskapligt språkbruk. Likt bruk av 

grammatiska metaforer upplevs det därför relevant att vid undervisning kring fundament 

fördjupa förståelsen av varför variation är att föredra och vilka olika fördelar olika 

konstruktionsmöjligheter erbjuder. Att endast förespråka vikten av variation anses inte 

tillräckligt.  
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6 Slutsatser och vidare forskning 
 
Det huvudsakliga resultatet i föreliggande studie visar på skillnader bland A-texter och 

E-texter beträffande användning av grammatiska metaforer och fundament. A-texterna 

innefattar högre procentuell mängd grammatiska metaforer i genomsnitt och även fler 

utbyggda nominalfraser med grammatisk metafor som huvudord. Resultatet kring 

grammatiska metaforer överensstämmer med tidigare forskning som belyser vikten av 

ett precist och koncentrerat språkbruk anpassat efter den vetenskapliga genren. 

Behärskar eleven detta språbruk bör denne prestera väl i den skriftliga delen i nationella 

provet för årskurs 3, samt i vidare studiers språkvärld.  

 

Gällande fundamentsanvändning kan slutsatser sammanfattas genom att samtliga 

elevtexter innefattar främst subjektsfundament, och därefter adverbiella fundament. 

Detta ligger i linje med tidigare forskning. Däremot går tidigare presenterad forskning 

isär kring användning av subjektsfundament i vetenskapligt skrivande. Dels anses en 

stor mängd subjektsfundament kunna skapa ett koncentrerat språkbruk, dels kan det 

tolkas som brist i språklig variation. Föreliggande studies resultat stödjer det senare 

resonemanget då E-texerna innefattar fler subjektsfundament, fler subjekt innehållande 

ett ord och större mängd pronomen i fundamentsposition. A-texterna innefattar längre 

fundament och större mängd adverbiella fundament, vilket kan tolkas som större 

koncentration och variation i fundamentsposition.  

 

Vissa frågor har under arbetets gång aktualiserats, vilka kan vara av intresse för vidare 

studier. Självklart bedömer lärare andra aspekter än strikt språkliga vid betygsättning av 

elevtexter, och det hade varit intressant att även kunna inkludera variabler med fokus på 

innehållsliga och strukturella aspekter i framtida studier.  Intressanta infallsvinklar hade 

även varit att inkludera elever i svenska och svenska som andraspråk för ett mer 

jämförande perspektiv på studien. Ytterligare variabler såsom ordvariation och 

syntaktisk komplexitet hade kunnat ge fördjupad kunskap om elevernas språkbruk. 

Gällande subjektsanalysen i föreliggande studie hade en fördjupande kvalitativ 

infallsvinkel varit intressant med fokus på exempelvis informationsstrukturering.    
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