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Sammandrag 

Den här studiens syfte var att relatera elevers språkliga abstraktionsgrad med deras 

grammatiska nivå enligt Processbarhetsteorin (PT). Med utgångspunkt i systemisk-

funktionell grammatik (SFG) analyserades abstraktionsgrad i form av informationstunga 

ord samt vilka processtyper eleverna använde. För att få ett ytterligare perspektiv på 

abstraktionsgrad vägdes även ett kvantitativt kognitiv-psykologiskt mått, 

konkretionsvärden, in i analysen. Materialet som analyserades bestod av 18 

argumenterande texter, skrivna av elever vid ett språkintroduktionsprogram. Studien 

visade på en koppling mellan elevers grammatiska nivå enligt processbarhetsteorin och 

hur abstrakt språk de använde. PT-nivå varierade mellan nivå 3, 4 och 5 och elever som 

hade kommit längre grammatiskt, det vill säga PT-nivå 4 och 5, använde flerrelationella 

processer och till viss del även fler informationstunga ord.. . Alltså var språket hos dessa 

elever, enligt både den SFG-baserade analysen och den databas som användes, mer 

abstrakt. 
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1 Inledning 
För en god skolutveckling är det viktigt att elever tillägnar sig ett akademiskt språk, vilket 

innebär att kunna behärska texter med en hög grad av abstraktion. Eleven ska kunna läsa 

och producera texter med, för ämnet, relevant lexikalt innehåll. Detta gäller för såväl L1- 

som L2-elever. L2-elever är påverkade av sin andraspråksutveckling i detta hänseende. 

Forskning visar att det kan ta 8-10 år att utveckla det abstrakta ordförråd, som är kopplat 

till skola och studier (Magnusson, 2014:638).  

I bedömning av andraspråkselevers texter tittar vi på ämnesinnehåll, språklig 

korrekthet, om eleven använder relevant vokabulär och om eleven kan anpassa sitt språk 

till textens mottagare. I läroplanen för svenska som andraspråk står att ämnets syfte är att 

eleven ”kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften” (lgr 11) samt i 

kunskapskraven för år 9 att ”eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig 

variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga 

normer och strukturer” (lgr11). Eleverna ska alltså behärska grammatiska strukturer, 

använda lämpligt vokabulär och i sin skriftliga produktion göra väl avvägda ordval och 

variera den grammatiska strukturen i meningsbyggnad.  

Mot bakgrund av L2-elevers behov av att lära sig grammatiska strukturer såväl som 

ett akademiskt, abstrakt vokabulär, blev jag  nyfiken på om man kan se något samband 

mellan abstraktionsgraden i L2-elevers texter och deras grammatiska nivå enligt 

processbarhetsteorin. Jämförelsen blir särskilt intressant eftersom det antas kunna finnas 

en skillnad mellan andraspråkselevers tankemässiga struktur och den struktur som 

kommer ut i tal eller skrift. Olsson & Sjökvist menar att den tankemässiga strukturen är 

på en högre nivå till skillnad från den producerade strukturen (Olofsson & Sjökvist, 

2013:690-691).  

Studien vill alltså undersöka både användningen av abstrakt vokabulär och 

grammatiska strukturer och då med hjälp av systemisk funktionell grammatik (förkortat 

SFG) samt processbarhetsteroin (förkortat PT). Kan det vara så att elever kan använda 

abstrakta ord, trots att inte alla grammatiska strukturer fallit på plats, eller går grammatisk 

utveckling hand i hand med ökad abstraktionsgrad i språket?  
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2 Syfte och frågeställning  
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka andraspråksutvecklingen hos elever som 

går i språkintroduktion genom att granska deras texter utifrån språket som funktion, 

lexikalitet och grammatiska strukturer.  

Frågeställningen är om det finns något samband mellan språklig abstraktionsgrad 

och grammatiska kunskaper, samt hur detta samband i så fall ser ut. Vad gäller 

abstraktionsgrad utgår jag huvudsakligen från den systemisk-funktionella grammatiken 

och granskar två aspekter i elevernas texter:  

o nominaliseringar och informationstunga ord 

o processer i texten.  

En ytterligare aspekt  av abstraktionsgrad vägs in i form av en kvantitativ analys av 

abstraktionsgraden på verb, substantiv och adjektiv utifrån konkrethetsvärden baserade 

på subjektiva bedömningar. 

Grammatisk utveckling bedöms i denna studie med processbarhetsteorin 

(Pienemann 1998) med hjälp av utvecklingsstegen, även kallad PT-trappan, utarbetad av 

Manfred Pienemann och Gisela Håkansson. Med utgångspunkt i SFG och PT undersöks 

ovan nämnda aspekter utifrån följande frågor: 

I. Hur konkreta ord använder elever i språkintroduktion i sin textproduktion?  

II. Vilka processer och deltagare använder de sig av i sitt skrivande? 

III. I vilken grad använder eleverna nominaliseringar i sin textproduktion? 

IV. Hur förhåller sig graden av abstraktion (mätt genom faktorerna i I-III) till 

elevernas nivå enligt processbarhetstrappan?  

 

3 Teoretisk bakgrund 
Uppsatsen utgår teoretiskt ifrån systemisk funktionell grammatik, psykologisk forskning 

om ords konkrethet, samt processbarhetsteorin. 

3.1 Systemisk funktionell grammatik – SFG 

SFG har mycket att erbjuda och att redogöra för allt i denna teoretiska del är inte möjligt, 

därför redogörs för de aspekter av teorin som kommer att vara utgångspunkt för analysen. 
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3.1.1 Bakgrund 

Systemisk funktionell grammatik (SFG) har sitt ursprung i Hallidays forskning kring 

funktionell grammatik från 1961 som då riktade sig mot det engelska språket1. Halliday 

beskriver att språket har en betydelseorienterad funktion där grammatik ses som ett 

uttryck för kommunikation och ett verktyg för att uttrycka betydelse i en kontext.  

Modellen hjälper människor att begripa och klargöra sitt eget språk. Det som har haft stor 

genomslagskraft för SFG är att teorin lyckats kombinera systemisk med strukturell 

organisation i språket (Halliday & Matthiessen, 2014:13 ff).  

Inom den funktionella grammatiken står begreppet grammatik för ett sätt att tala 

om texter. Texterna står i fokus och frågor som vad, varför och hur är viktiga 

frågeställningar. Det är en språkmodell som sätter betydelse i fokus och där situationer vi 

får våra intryck ses som en plattform för språket. Med detta synsätt blir relationer och 

roller viktiga samt vilken aktivitet och verksamhet som äger rum (Holmberg & Karlsson 

2015:11-12). 

3.1.2 Metafunktioner 

Begreppet funktionell i systemisk funktionell grammatik står för att ”skapa betydelse i 

kommunikation mellan människor” (Holmberg & Karlsson, 2014:18). I detta finns tre 

aspekter, metafunktioner, som skapar struktur kring språket: den interpersonella, 

ideationella och textuella (se tabell 3.1). 

Aktivitet Metafunktion 

Söka kontakt Interpersonell 

Beskriva Ideationell 

Ordna Textuell 

Tabell 3:1 Metafunktioner inom SFG och relaterade metafunktioner 

Språket ses inom SFG som uppdelat i skikt som går i en kedja mellan varandra. I denna 

kedja har vi kontexten, betydelsen, lexikogrammatiken och de fysiska uttrycken. Inom 

och mellan dessa skikt kan man titta på de olika metafunktionerna och hur dessa fungerar 

parallellt. Vi kan se på ett exempel med meningen Man jagar mycket björn i Hälsingland. 

(Johansson & Sandell Ring, 2015:242). 

                                                 
1 Den allra tidigaste forskningen finns från 1956 men var då inriktad mot kinesiska språket. Denna 

forskning påbörjade Halliday på 1940-talet. 
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 Man jagar mycket  björn  i Hälsingland 

Interpersonellt Subjekt Finit 

verb 

rest dvs objekt  och  platsadverbial 

Ideationellt Deltagare Process Aktör  rest  

Textuellt tema   rema   

Tabell 3:2 Exempel på metafunktioner i en fras enligt Holmberg & Karlsson (2014) 

Om vi tar samma mening och växlar fokus, det vill säga vi betraktar händelsen ur ett annat 

perspektiv, så får vi istället följande mening: Björnjakt är vanligt i Hälsingland. Björnjakt 

hamnar i huvudfokus och man kan därmed fokusera en ny deltagare och en annan process 

(se beskrivning av deltagare och process i stycke 3:1:2). Här har också verb bytts ut mot 

substantiv, inom SFG kallat för grammatisk metafor och är ett sätt att låta grammatiken 

skapa ny betydelse (Holmberg & Karlsson, 2014:30). 

3.1.3 Processer och deltagare 

I metafunktionen som SFG kallar den ideationella finns det som skapar betydelse. Vi ger 

uttryck för vad som händer omkring oss och de erfarenheter som det ger. Vi skapar en 

bild av omvärlden, vad som sker där och vilka som berörs i dessa skeenden (Kuyumcu, 

2013:608). För att beskriva dessa bilder behövs byggstenar. Två av dessa byggstenar är 

processer och deltagare. Detta kan enklast beskrivas som det som händer i ett skeende 

och vilka som är med i det som händer. Processer delas in i fyra typer av verb; materiella, 

mentala, relationella och verbala. Figur 3.1 nedan redogör för hur dessa processer har 

sin betydelse (Holmberg & Karlsson, 2014:70ff). 

 

Figur 3:1: Processer enligt SFG (Holmberg & Karlsson, 2014) 
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Processer ger satsen en lexikogrammatisk funktion med hjälp av ett verb eller en 

verbgrupp. Eftersom det finns olika karaktär på processer använder man olika begrepp 

för processer som skiljer sig åt. Exempelvis är det ganska stor skillnad på att springa och 

att vara. Springa hamnar i gruppen materiella processer och vara bland relationella 

processer. Exempel på processer från grupperna mentala och verbala processer är  känna 

och förklara. (Holmberg & Karlsson, 2014: 76-79.  

Om vi studerar begreppet deltagare så är det aktören/r som kan kopplas till 

processen i en sats, det vill säga den/de som deltar. Ibland finns det bara en aktör, första 

deltagare, ibland finns det flera aktörer, första- eller andradeltagare. I materiella 

processer, som är de vanligaste och därför lättast att urskilja vid en processanalys, är 

förstadeltagaren oftast aktören och vid flera deltagare är andradeltagaren målet, det som 

processen når fram till.  Det finns undantag, som till exempel i en passiv sats där aktören 

utelämnas och målet därför blir förstadeltagare (Holmberg & Karlsson, 2104:80ff).  

I relationella processer uttrycks ”en relation mellan två deltagare – eller en enda 

deltagares existens” (Holmberg & Karlsson, 2014:89).  Typiskt för relationella processer 

är att de är beskrivande och är vanliga i exempelvis faktatexter. Texten nedan är hämtad 

från ne.se (2019-04-17). Vi ser här att aktörens (bävern) existens beskrivs i texten: 

”Den är Europas största gnagare, med en längd av 75–100 cm och därtill en svans 

på 30–40 cm. Pälsen är mörkbrun och svansen är kal, mycket bred och platt och 

kan slås mot vattenytan.” (uppsatsförfattarens fetmarkering)  

I mentala processer är det förstadeltagaren som upplever något och därför kallas 

aktören/deltagaren för upplevaren. Andradeltagaren blir då det som upplevs, i SFG kallat 

fenomen. Mentala processer är vanliga i berättande texter, exempelvis kriminalromaner. 

Upplevare tänker, känner, glömmer, ältar etc och man får kännedom om vad upplevaren 

upplever.  

Den fjärde och sista processtypen, verbala processer, handlar om kommunikation. 

Det är enkelt uttryckt vad som sägs, högt eller symboliskt, exempelvis verb som säga, 

förklara, men kan också vara yttranden som inte uttalas, exemplevis ”Skattemyndigheten 

hotar med vite…”. I verbala processer är förstadeltagaren talaren, den som uttrycker något 

i satsen. Andradeltagaren är lite mer komplicerad beroende på vilket typ av sats det är. 

Det kan vara en lyssnare, eller en utsaga eller ett mål för det talade. Se på exemplen nedan 

(Holmberg & Karlsson, 2014:94ff): 

Han berättade för henne. 1a delt: han  2a delt: henne (lyssnare) 

Sara sa ”Godmorgon”  1a delt: Sara 2a delt: Godmorgon (utsaga) 
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Jan redovisade inför klassen. 1a delt: Jan  2a delt: klassen (mål)  

3.1.4 Nominalisering och informationstunga ord och texter 

Inom SFG kallas nominaliseringar för grammatiska metaforer. Dessa möjliggör att packa 

ihop information genom att bilda informationstunga ord. En myndighetstext är full av 

grammatiska metaforer eftersom det helt enkelt ger en effektivare text. För att förstå 

texten måste man ”packa upp” informationen från den grammatiska metaforen för att göra 

betydelsen klarare. Se exemplet nedan: 

Granskning av ärenden på Länsstyrelsen i XXX län visar att handläggningen och 

hanteringen av bidragsärenden i huvudsak är tillfredsställande. 

> `Jag har granskat ärenden på länsstyrelsen i XXX län. Jag såg att ni i huvudsak 

hade handlagt och hanterat bidragsärendena tillfedsställande.´ 

(Holmberg & Karlsson, 2014:168)  

I den ”uppackade”, kongruenta  texten är processerna fler och från andra grupper jämfört 

med i den metaforiska, mer ihoppackade versionen. Exempelvis har materiella processer 

(handlagt, hanterat) omvandlats till en relationell process (är), i exemplet markerat med 

fet stil. 

Nominaliseringar är verb omskrivna till substantiv. Dessa ger texten mer innehåll 

och abstraktionsgraden ökar. Syftet med nominaliseringar är att paketera processerna i 

texten och göra textens språkbruk mer tekniskt. Det är inte alltid bara substantiv som 

används, utan det kan också handla om presens particip och perfekt particip, för att 

använda lexikogrammatiska uttryck (Nygård Larsson, 2013:590).  

Syftet med nominaliseringar är alltså att packa information utan att textens mängd 

ökar. Inom SFG är detta särskilt intressant beroende på att processer byts och att nya 

deltagare används. Man väljer inom SFG att använda begreppet grammatisk metafor just 

för att dessa går att packa upp, likt exemplet ovan. Det kan man inte göra med alla 

nominaliseringar. Exempel på ett sådant ord är exempelvis förening (Johansson & Sandell 

Ring, 2015:241, 279) som vi i uppsatsen väljer att benämna som informationstunga ord.. 

3.2 Ords konkretionsvärde 

3.2.1 Konkrethet enligt SFG 

När man inom SFG talar om konkreta och abstrakta ord menar man distansen mellan ett 

ords betydelse och dess lexikogrammatik. Bildligt kan man beskriva det som avståndet 

mellan det man vill uttrycka och att praktiskt formulera det korrekt (Holmberg & 
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Karlsson, 2013:162). För konkreta ord är avståndet kort, vi formulerar det vi vill uttrycka 

på ett enkelt och direkt sätt. Detta språkbruk kallas kongruent. För abstrakta ord gäller det 

omvända. Avståndet är större och tilltalet blir mer indirekt och diffust.  

I vissa typer av information behövs ett mer kompakt eller inkongruent språkbruk, 

med grammatiska metaforer. Detta för att de språkliga strukturerna i dessa sammanhang 

annars skulle bli klumpiga och svåra att hantera. Vi ser det ofta i myndighetstexter och 

informationen är där ”ihop-packad” till innehållsrika och mer abstrakta ord. Det är också 

mer vanligt i skrift än i talat språk (2013:162-163).  

Det är oftare de mer allmänna abstrakta skriftspråkliga orden som är de svåraste för 

en andraspråkstalare att lära sig att förstå och använda och det finns en skillnad mellan en 

persons produktiva och receptiva ordförråd. Det är betydligt enklare att känna igen ett ord 

med hjälp av sammanhanget det beskrivs i och på det sättet räkna ut betydelsen, däremot 

att kunna använda det produktivt kräver att du måste behärska fler sidor hos ordet, 

exempelvis ordklass, böjningsform, stavning, betydelsemässiga egenskaper m.m. 

(Enström, 2016:43-44, 172).  

Man gör ofta skillnad mellan ämnesspecifika ord och allmänna akademiska ord där 

det senare syftar på ord som förekommer frekvent i akademiska texter oavsett ämne. Ord 

som har en kongruent betydelse i vardagligt språk kan få en inkongruent och metaforisk 

betydelse i en akademisk text (Lindberg, 2006:28). Som exempel från de texter som 

studien använder kan nämnas dra ner, som lättast tolkas som att dra ner rullgardinen 

exempelvis, men där betydelsen i det sammanhang som texterna är konstruerade står för 

betydelsen minska. 

3.2.2 Konkreta ord och koppling till sinnesintryck  

Definitionen av begreppen konkret och abstrakt enligt SAOL lyder: konkret = ”påtaglig, 

gripbar, verklig, åskådlig” och för abstrakt = ”uppfattbar endast för tanken, 

begreppsmässig, inte konkret, ogripbar”. Konkreta ord är således mer kopplat till bilder 

och sådant som finns i rummet. Exemplevis är ordet hus mycket konkret eftersom de 

flesta ser en byggnad med fyra väggar och tak. Ordet frihet frambringar istället flera olika 

bilder beroende på vem som ska tolka ordet eftersom det inte är kopplat till en specifik 

bild utan mer till kunskap och erfarenheter, alltså är ordet frihet mer abstrakt.  

Kriterier för om ett ord är konkret är att det ska vara ”gripbart, enskilt,” och ha ”litet 

begreppsomfång, existerar i rummet” samt är ”vardagligt” till skillnad från abstrakta ord 

som är det motsatta (Lindberg & Johansson Kokkinakis, 2007:23).  
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Annan forskning kring konkreta och abstrakta ord visar att konkreta ord i synnerhet 

har en hierarkisk ordning där de mer överordnade orden ses som mer abstrakta och de 

lägre nivåerna mer konkreta. Som exempel kan nämnas ordet djur, som ses som 

överordnat och därmed mer abstrakt än exempelvis hund eller fågel som lexikalt är 

underordnat djur. Denna semantiska struktur tycks i regel inte finnas hos abstrakta ord. 

Inom neuropsykologisk forskning har man sett att konkreta ord processas snabbare och 

därmed lättare lagras i minnet. Abstrakta ord har en långsammare process utan 

kontextuellt stöd  (Blomberg, 2016:18-20).  

Effekten av konkreta ord är att man reagerar snabbare på dessa, jämfört med 

abstrakta och att detta beror på att de konkreta orden besitter större kontextuell 

information och därmed lättare placeras in i ett sammanhang (Xiao, Zhao, Zhang, Guo, 

2012). 

Konkreta ord är lättare att förstå än abstrakta ord. Detta har sedan länge kallats för 

concreteness effect och sägs bero på antingen dubbelkodning i hjärnan eller kontext-

tillgänglighetsteori. Vad gäller dubbelkodning innebär det att människan har två 

oberoende system; verbalt och visuellt. I det verbala systemet är både abstrakta och 

konkreta ord tillgängliga i minnesbanken men i det visuella är det endast konkreta ord. I 

kontext-tillgänglighetsteorin är det kontexten, sammanhanget, som hjälper till för att 

memorera ordet och skapa dess betydelse (Altarriba m fl, 1999) 

På webbsidan MRC Psycholinguistic Database (Coltheart 1981) kan man söka upp 

ords konkretionsvärde genom att mata in ord på engelska och då få fram ett värde på dess 

konkrethet där 100 är lågt och 700 högt. Detta innebär att ett ord med högt värde är mycket 

konkret. Om vi tar orden i exemplet ovan, dvs hus och frihet får de värdena 608 respektive 

277. Konkretionsvärdena är grundade på subjektiva bedömningar där man bett en grupp 

människor bedöma ord på en skala mellan 1 och 7 beroende på i vilken utsträckning ett 

ord har referenter som man kan uppleva med sinnena (se, höra, ta på etc). Detta verktyg 

har under lång tid använts inom kognitiva psykologiska studier för att kunna kvantifiera 

konkretion och abstraktion (Paivio mfl, 1968). En mindre motsvarighet har gjorts i 

Sverige för att se om detta även överensstämmer med svenska ord, vilket det gör med 

några undantag (Blomberg, 2016:54).  

3.3 Processbarhetsteorin 

När det gäller bedömning av grammatisk utveckling hos andraspråkstalare är 

processbarhetsteorien en av de modeller som används idag. Modellen utarbetades av 
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Pienemann (1998) med syfte att stegvis förklara andraspråkstalares utveckling av 

grammatiska strukturer, från interimsspåk till fullvärdigt andraspråk. Modellen bygger på 

att man som andraspråktalare processar grammatiska strukurer i  bestämda steg, i en 

bestämd ordning. Språket byggs upp en bit i taget och ett steg lämnas inte förrän 

strukturen i det befintliga steget börjat automatiseras (Mattson & Håkansson, 2010:15-

16). Inlärare kan alltså bara tillägna sig de strukturer i språket som finns i det steg de 

befinner sig på. Detta gör alltså att de olika grammatiska strukturerna har sin givna plats 

i denna inlärningsordning (Hammarberg, 2013:55).  

Detta gäller för de studier som gjort med det sk förekomstkriteriet, det vill säga då 

inläraren börjar processa ett steg och producerar sitt första exempel på en viss nivå. Det 

är alltså oviktigt i sammanhanget hur många rätt eller fel en inlärare gör, det intressanta 

faller på om inläraren börjat processa en viss nivå (Håkansson, 2013:157, 160).  

Den hierarki som byggts upp av Pienemann och Håkansson bygger på fem stadier 

och dessa fem steg presenteras nedan enligt Håkanssons modell. Det bör tilläggas att 

språkmodellen utvecklades först med det tyska och engelska spåket som grund och sedan 

följde en beskrivning av svenska. (Flyman Mattson & Håkansson, 2010:15). Efter det 

följde modeller för bland annat norska, danska, arabiska och italienska och idag är antalet 

uppe i 17 språk (Håkansson, 2013:157).  

 

Nivå Morfologi Syntax 

5. Grammatisk information mellan 

satser  

Skillnad huvudsats och bisats 

 Inte inversion i indirekt fråga  

Jag undrar om det regnar 

Negation före verb i bisats  

Vi kan gå ut sedan om det inte 

regnar 

4. Grammatisk information mellan 

satser, mellan fraser 

Kongruens (predikativ) 

Hundarna är bruna 

Inversion i satser med framförställt 

adverb (verbet alltid på andra plats) 

Nu skriver jag 

3. Grammatisk information inom 

fraser, frasmorfologi 

Kongruens (attributiv) 

En brun hund 

Flera bruna hundar 

ADV + subjekt före verb 

Nu jag skriver 

2. Ordklass, lexikal morfologi Plural, bestämdhet, presens, 

preteritum etc  

Hund – ar, hund – en 

Skäll – er, skäll - de 

Kanonisk ordföljd (oftast subjekt 

före verb) 

Jag skriver 

1. ”ord” Invarianta former Enstaka konstituenter 

Tabell 3:3 Utvecklingsstadierna enligt processbarhetsteorin enligt Håkansson (2000) 
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Inläraren kan också befinna sig på två olika stadier vad gäller morfologi och syntax, dessa 

båda behöver alltså inte följas åt (Håkansson, 2013:156).  

 

 

4 Tidigare forskning 
De artiklar som sammanfattas nedan har valts för att ge en bild av tidigare forskning om 

SFG och PT. Då artiklar där dessa båda används som analysverktyg i samma studie varit 

svåra att finna fokuserar bakgrunden mestadels på teorierna var för sig. Två 

kandidatuppsatser där SFG och PT jämförts som bedömningsverktyg för lärare refereras 

dock till nedan under rubrik 4:3.  

Material till tidigare forskning har hämtats från ERIC, Google schoolar samt diva-

portal. Sökord som använts är bl.a.: concreteness, abstraction level, systemic functional 

analysis, processability theory. 

4.1 SFG 

Processer och deltagare har relevans för att hjälpa elever att förstå vad en text har att säga 

och att kunna tala om den med metaspråkliga termer. Exempelvis kan texter analyseras 

utifrån hur språk används för att ge karaktär åt personligheter i skönlitterära böcker. Ur 

SFG.s synvinkel är det viktigt att identifiera vilka processer som används, men även 

nominaliseringar, modalitet och tilltal. Man kan alltså använda SFG för att finna belägg 

för det man upplever när man exempelvis läser en bok och finna tydliga argument för 

varför man känner som man känner (McCrocklin & Slater, 2017).  

Abstraktion i språket är en viktig komponent i specialiserat språk. I övergången 

mellan vardagsspråk till specialiserat språk hänvisas till grammatisk metafor och 

nominalisering. En annan aspekt i  definitionen av graden av abstraktion i texter, är 

avstånd mellan text och läsare, kallat kongruent och inkongruent språkbruk. Dessa ses 

som två ytterligheter. Grammatisk metafor är ett verktyg för att skapa en mer 

informationstät text.Detta sker när händelser, processer, är omvandlade till saker och 

användandet av grammatiska metaforer ger texten auktoritet, men kan också exkludera 

läsaren då användandet av dessa  kan signalera prestige och makt. Det finns också en 

problematik med skiljelinjen mellan en grammatisk metafor/nominalisering och abstrakt 

språk. Alla abstrakta begrepp kan inte packas upp till kongruenta och konkreta versioner, 

exemplevis energi, princip och tvinga. Förutom substantiv är olika processer (verb) också 
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mer eller mindre konkreta. Hoppa är mer konkret än tänka då detta är en materiell process 

och en mental (Edling, 2006).  

 

4.2 PT 

I en artikel publicerad av Glahn et al. (2001) prövades Pienemann´s processbarhetsteori 

(1998). Man prövade då huruvida teorin var trovärdig vad gäller den hierarkiska 

utvecklingsordningen av morfologiska och syntaktiska fenomen. Man prövade attributiv 

kongruens, predikativ kongruens och placering av negation och  den grundläggande idéen 

var om det var lättare att forma grammatiskt korrekta yttranden med funktionsorden nära 

varandra elller långt ifrån. Vad gäller avstånd använde man traditionell grammatisk 

hierarki såsom fras, sats, mening. 

Studien utfördes inom ett samarbete med skandinaviska språkforskare och språken 

man undersökte var svenska, danska och norska. Artikelns teoretiska utgångspunkt var 

Pienemann´s tidigaste forskning kring processbarheteteorin (1993) samt den senare 

tillsammans med Håkansson (1999). Artikeln testarienemanns trappa med de 

grammatiska stegen (se avsnitt 3:4). Studien syftade till att testa följande förutsägelser: 

-Attributiv kongruens kommer före predikativ kongruens. 

-Predikativ kongruens kommer före korrekt placering av negation i bisats. 

Resultatet för studien blev att de förutsagda antagandena kring processbarhetsteorins 

olika steg stämde. Men författarna valde att separera numerus och genus och såg då en 

skillnad där samstämmighet för numerus förkom fler gånger än genus vid adjektivistisk 

kongruens. Detta visade sig både inom och mellan fraser och innebar att om deltagaren 

använde genus enligt kriterierna så fanns det också förekomster av numerus, som en 

språktypologisk hierarki. Man såg också att deltagarna använde n-ord betydligt oftare än 

t-ord och att i långa yttranden där kontrollorden hamnade långt ifrån varandra, det vill 

säga mellan fraser, rådde samstämmighetFörfattarna menar att studien ändå stödjer 

validiteten i processbarhetsteorins tanke att det råder en hierarkisk inlärningsordning 

mellan fras, sats och huvud/bisats eftersom numerus och genus är två begreppsmässigt 

skilda morfologiska kategorier (Glahn et al. 2001).   

4.3 SFG och PT 

Det finns inte så många studier som sammanför SFG och PT. Dock har det på senare tid 

börjat förekomma undersökningar som söker finna samband mellan modellerna. Här 

presenteras två kandidatuppsatser. 
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Vid Högskolan i Gävle gjordes 2017 en jämförande studie mellan 

processbarhetsanalys, performansanalys samt systemisk funktionell grammatik (i studien 

kallad genrebaserad analys). Syftet var att se om det gick att urskilja styrkor respektive 

svagheter i dessa analysmodeller. Materialet bestod av två texter skrivna av 

andraspråkselever som hade ungefär lika lång skoltid i Sverige och var i samma ålder. 

Den ena texten var en berättelse och den andra en recension. Studien visade att de tre 

analysmetoderna hade både likheter och skillnader. Använda var och en för sig menade 

författaren att de uppvisar vissa brister, men att de tillsammans ger en mångsidig bild av 

texternas språkliga och innehållsliga kvaliteter. De lämpar sig därför lika bra som redskap 

vid bedömning av andraspråkstexter men kan med fördel kombineras för att göra 

analyserna ännu bättre och tydligare eftersom de bidrar med olika typer av information 

(Lindström Hernvall, 2017:37).  

Tina Bengtsson, Högskolan Dalarna, jämförde i sin uppsats SFG med 

performansanalysen. Syftet med Bengtssons studie var att se hur metoderna skiljde sig åt, 

vad de synliggjorde i elevernas texter och om de lämpade sig bättre eller sämre i olika 

sammanhang. I studien nämns processbarhetsteorin som teoretisk utgångspunkt för hur 

ett språk lärs in, men denna teori användes inte vid textanalysen.  

Materialet bestod av texter skrivna av barn i åk 3 som läste svenska som andraspråk 

samt vuxna som läste på SFI. Studien tog inte hänsyn till deltagarnas ursprungsland och 

modersmål, inte heller vistelsetid i Sverige eller tidigare skolbakgrund. När det gällde 

ordförråd och ordkunskap ansåg författaren att de båda analyserna väljer att lyfta denna 

aspekt vid analys men ur olika infallsvinklar. Bengtsson klargjorde att SFG väljer att 

granska vilka lexikala resurser eleven har, men att den inte ger något redskap för hur den 

bedömningen ska gå till. Som fördel nämndes att SFG tar hänsyn till hur skriftspråkslik 

texten är jämfört med elevens ålder och i vilket sammanhang texten är producerad 

(Bengtsson, 2012:31). 

 

 

5 Metod och material 

5.1 Val av undersökningsmetod 

Syftet med den nuvarande studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan L2-

elevers val av ord och deras PT-nivå och hur det sambandet i så fall ser ut. Eftersom 

utgångspunkten var tolkning av elevtexter intog studien ett interpretivistiskt 

förhållningssätt (Ellis & Barkhuizen, 2005:8). I studien analyserades elevers användning 
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av nominalisering samt processer och deltagare vilket gav studien ett kvalitativt 

förhållningssätt. Fokus låg också på numeriska data såsom konkrethetsvärden och detta 

gjorde studien kvantitativ (Denscombe 2018:26). För den som vill granska och utvärdera 

resultatet av studien bör tilläggas att metodkombination (triangulering) var den strategi 

som valdes till grund för studien. Detta eftersom datan granskades utifrån flera 

forskningsteorier och både kvantitativ och kvalitativ analys användes. Fördelar med detta 

är att producerad data betraktas och analyseras utifrån flera aspekter och kan ge olika 

perspektiv. När perspektiv kombineras ges en mer allomfattande bild av det beforskade 

området. I denna studie används metodkombination i syftet att bygga upp fynd i en design 

som kallas ytterligare täckning, vilket innebär att olika metoder sammanförs för att ge en 

mer fullständig bild av det som undersöks. Beteckningen brukar vanligtvis vara KVAL + 

KVAN (Denscombe 2018:219 ff). 

Studien får anses ha både induktiv och deduktiv karaktär. Om vi ser induktivt och 

deduktivt synsätt som ett kontinuum så går studien mer åt induktivt synsätt på denna 

skala, eftersom jag låter undersökningens material vara centrum för analys, inte vad teorin 

säger mig från början (Ellis & Barkhuizen 2005:257-285).  

5.2 Urval och avgränsningar 

Materialet som undersöktes i den nuvarande studien var texter, producerade av L2-elever 

som läser språkintroduktionsprogrammet, som skrevs utan tillgång till dator och lexikon 

och under begränsad tid. Texterna som användes producerades inte med anledning av 

denna uppsats, utan skrevs i syftet att vara ett skriftligt prov i den argumenterande 

texttypen. Att använda existerande texter var tidsbesparande och ett noga övervägt val, 

med anledning av den begränsade tid som fanns för att göra denna undersökning. 

Texterna skrevs, som nämnts, under provliknande omständigheter och de får därför ses 

som data insamlade med syftet att bedöma L2-inlärares förmåga att uttrycka sig skriftligt 

i en formell text (Ellis & Barkhuizen, 2005:30).  

Hela texterna togs i beaktande vid analysen. Vid sammanställning av materialet valdes 

citat och utsagor från elever för att ge exempel på hur de uttryckte sig. I de flesta fall görs 

en jämförelse med elevernas PT-nivå, eftersom syftet med studien var att jämföra 

abstraktionsgraden med PT-nivå.  

5.3 Undersökningsmaterial 

Samtliga elever som deltog i undersökningen gav skriftligen sitt medgivande att delta i 

undersökningen. De gick alla på språkintroduktionsprogram alternativt individuellt 
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program vid en gymnasieskola i Sverige. De var mellan 16 och 20 år och kom från åtta 

olika länder. Deras skolbakgrund varierade mellan 2 och 10 år och vistelsetiden i Sverige 

mellan 2 och 15 år. Tabell 5.1 nedan listar deltagarna, deras modersmål (land), ålder, 

skolbakgrund och vistelsetid i Sverige. Tidigare skolbakgrund avser antal år i grundskola 

i hemlandet om inget annat anges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Insamlingsmetod och genomförande 

Textmaterialet samlades in i klassrumsmiljö och skrevs av samtliga elever vid samma 

tillfälle. Eleverna fick skriftliga instruktioner på svenska samt en muntlig förklaring till 

uppgiften där läraren försäkrade sig om att eleverna förstått instruktionen, den skriftliga 

instruktionen finns i bilaga B. I den munliga instruktionen förtydligades ord som 

funktionsnedsättning, kommun, dra in.  Uppgiften skulle skrivas på 90 minuter och inga 

hjälpmedel var tillåtna i form av dator eller lexikon. Texterna skrevs med papper och 

penna och samlades in efter provet.  

5.5 Bearbetning av material och analysmetod 

De handskrivna texterna skrevs in i en ordbehandlare för att enklare kunna hanteras vid 

analys och sammanställning. En noggrann utredning gjordes sedan av texterna utifrån två 

synvinklar kring abstraktionsgraden. Dels användes ordbedömningar ofta använda inom 

kognitiv psykologi, där ords konkrethet kvantifierats på en sifferskala och där ett lågt 

Elev Språk Vistelsetid i 

Sverige 

Tidigare 

skolbakgrund 

Ålder  

A Somalia 6 år 3 år 17 år 

B Vietnam 5 år 5 år 16 år 

C Polen 2 år 9 år 17 år 

D Afghanistan 3 år 8 år 19 år 

E Syrien 2 år 6 år  

2 år i Turkiet 

18 år 

F Serbien 15 år 9 år i Sverige 16 år 

G Vietnam 2 år 9 år 18 år 

H Kambodja 12 år 9 år i Sverige 18 år 

I Afghanistan 3 år 6 år 18 år 

J Afghanistan 3 år 4 år 16 år 

K Somalia 5 år 4 år 18 år 

L Syrien 3 år 4 år i Egypten 17 år 

M Polen 6 år 9 år 20 år 

N Syrien 2 år 10 år 

1 år i Grekland 

17 år 

O Afghanistan 3 år 0 år 18 år 

P Somalia  5 år 3 år 16 år 

Q Eritrea 3 år 10 år i Sudan 19 år 

R Afghanistan 3 år 3 år 17 år 

Tabell 5:1: Översikt över studiens deltagare. 
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värde tyder på hög abstraktion i ordet. Här plockades endast verb, substantiv och adjektiv 

ut från elevernas texter. Orden översattes till engelska för att sedan sökas upp i databasen. 

Analysen gjordes också utifrån SFG och fokuserade då på antalet nominaliseringar 

och informationstäta ord i elevernas texter samt processer och deltagare i texten. I denna 

analys användes olika färgkoder för att lättare sortera ut de olika processtyperna. En tredje 

analys gjordes av texterna genom att bestämma nivå för varje elev i 

processbarhetstrappan.  

Efter insamlandet sammanställdes materialet inledningsvis del för del 

(konkretionsvärden, antal nominaliseringar och informationstäta ord, antal och typ av 

processer, samt grammatisk utvecklingsnivå). All kvantitativ sammanställning gjordes i 

programmet Microsoft Excel.  

5.5.1 Sammanställning av konkretionsvärde 

Vid sammanställning av konkretionsvärden plockades först alla verb, substantiv och 

adjektiv ut. Detta gav även information om vilka ord som var mest frekventa. Samtliga 

ord översattes till engelska, eftersom databasen med ordens konkretionsvärde är på 

engelska. I sammanställningen av materialet dokumenterades följande: 

o Totala värdet (för det totala antalet ord samt uppdelat på ordklass) samt 

medlevärdet för samtlig ord och varje ordklass. 

o Antal ord, totalt och för varje ordklass. Här bör förtydligas att endast de ord 

räknades som fick sökträff i databasen.  

o Medelvärde totalt samt för varje ordklass. 

o Lägsta och högsta värde samt en sammanställning av vilka dessa ord var. 

Medelvärden kunde sedan jämföras mellan elever och deras PT-nivå. 

5.5.2 Granskning av nominaliseringar och informationstunga ord 

Vid granskning av elevernas texter för att plocka ut de så kallade informationstäta 

substantivistiska orden gjordes avvägningen att inte bara nominaliseringar, exempelvis 

trafikolycka, funktionshinder, skulle ingå utan även informationstunga substantiv som 

inte kan packas upp på samma sätt som en nominalisering. Därför plockades också ord ut 

som exempelvis ekonomi. Dessa ord sammanräknades sedan för varje elev. Ord som 

förkom flera gånger räknades bara en gång.  
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5.5.3 Material med processer och deltagare 

Processer, enligt SFG, är aktiva handlingar i texten, det vill säga att något sker. Med ett 

mer frekvent uttryck kan vi säga verb, som inte är likaställt med processer, men alla 

processer innehåller verb (se Figur 3.1). Inom SFG är också den som utför processen en 

viktig del av det som sker, den så kallade deltagaren eller aktören. I sammanställningen 

sorterades därför alla verb ut tillsammans med verbens förstadeltagare. Verben 

analyserades sedan efter systemisk funktionell modell och bedömdes efter om de var 

relationella (t.ex. vara), verbala (t.ex. säga), mentala (t.ex. tänka) eller materiella (t.ex. 

hoppa). Processerna sammanställdes sedan efter antalet i varje kategori. Det ska här 

framhållas att vissa processer är närbelägna och ibland svåra att kategorisera, exempelvis 

mentala och verbala processer. Där är det kontexten som får avgöra vilken process det 

blir. Se på följande exempel:  

  Hon resonerade med sig själv. Mental process 

  Hon resonerade med domaren. Verbal process 

Det som avgör här är allstå vilket talmålet är, det vill säga den andra deltagaren 

(Holmberg & Karlsson, 2015:98). På grund av tidsbrist gjordes ingen sammanställning 

eller analys av deltagare. 

5.5.4 Fastställande av elevernas PT-nivå 

För att fastställa elevernas nivå enligt processbarhetsteorin granskades varje text utifrån 

den så kallade PT-trappan. Där presenteras kriterier för både morfologi och syntax,  inom 

fras och mellan satser som eleverna ska ha börjat processa för att anses vara på den 

specifika nivån. PT-trappans fem steg har två delar, morfologi, exempelvis  olika 

böjningsformer, och syntax, som kan vara olika ordföljdsstrukturer. Vid analys av PT-

nivå i denna studie har en förekomst ansetts vara belägg för att just den nivån processas. 

Vid olika nivåer på morfologi och syntax har eleverna bedömts till PT-nivå enligt det 

lägre steget.  

5.6 Forskningsetiska aspekter 

I studien beaktades elevernas deltagande enligt forskningsetiska principer. Deras 

identiteter anges ej och samtliga gav sitt skriftliga medgivande till att delta.  Enligt 

forskningsetiska aspekter skall ”barn som fyllt 15 år och inser vad forskningen innebär 

för hans eller hennes del, … informeras och samtycka till forskningen”2. Samtliga 

                                                 
2 http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml  

http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml
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deltagare var i åldrar där det endast krävs deras eget samtycke, dessutom var uppgiften 

redan utförd och bedömd och medverkan i studien innebar ingen påverkan på resultat i 

kursen.  

5.7 Reliabilitet och validitet 

I forskningssammanhang finns det en risk att tillförlitligheten minskar när forskaren blir 

nära involverad i insamlingen av data. Eftersom det är min egen klass som skrivit texterna 

är frågan berättigad om det påverkar min analys. Eftersom texterna producerats i 

provliknande sammanhang utan stöttning av lärare, samt att ingen dator eller annat 

digitalt hjälpmedel använts, kan materialet anses vara tillförlitligt. Om någon annan än 

jag hade gjort insamlandet av data hade troligen eleverna skrivit ungefär samma texter 

vid det angivna tillfället. Metoden för insamlandet har alltså utförts på ett konsekvent sätt 

(Denscombe 2018:386). Data är insamlade på ett sådant sätt att de bör anses som 

träffsäkra och rimliga (2018:420). Det är också möjligt att upprepa insamlandet av data 

på exakt samma sätt vid ett annat tillfälle om man skulle vilja göra en jämförande studie 

över tid för att också kunna se elevernas utveckling, både vad gäller ords konkrethet samt 

PT-nivå.  

Att eleverna har olika etnisk tillhörighet och därmed olika modersmål gör studien 

bredare och resultatet kopplas inte till ett enskilt språk. Studien blir därmed representativ 

i en större utsträckning (Denscombe, 2018:418). Dock finns också en komplexitet i detta 

vid analys av materialet med flera etniska tillhörigheter eftersom det då finns en större 

skillnad av strukturer i förstaspråket och det spelar också roll hur likt/olikt det är 

svenskan. Språktypologisk forskning visar att ords betydelse skiljer sig i omfång mellan 

olika språk. Även mellan språk som är närbesläktade skiljer sig betydelseomfånget åt 

(Källström, 2012:185). Detta bör också beaktas vid analys. 

Utifrån antalet texter och att en stor mängd data plockats ut och granskats, som gjort 

resutatet svårt att överblicka, ska man i studien vara försiktig med att göra några större 

generaliseringar. För det krävs kontrollvärden och upprepade undersökningar. 

 

6 Resultat 

6.1 Elevernas nivå enligt PT 

Elevernas PT-nivå varierade inom gruppen mellan nivå 3 och 5. En del elever processade 

inte på samma nivå för morfologi och syntax, då bedömdes PT-nivå efter det lägre steget. 
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Samtliga elever behärskade alltså nivå 1 och 2 i PT-trappan, de som kallas invarianta 

former och ordnivå. Eleverna fördelade sig på följande sätt mellan de olika nivåerna: 

 

Nivå 5: A, C, J, P    3 elever 

Nivå 4: F, G, H, K, M   7 elever 

Nivå 3: B, D, E, I, L, N, O, Q, R 9 elever 

 

Eleverna på nivå 3 har börjat processa fraser och de eleverna kopplar ihop form och 

attributiv kongruens inom en fras när det gäller nominalfras och i verbfraser använder 

eleverna konstruktioner med hjälpverb såsom infinitivformer. Går vi till nivå 4 så ser vi 

exempel på predikativ kongruens och inversion i bisats samt ännu inte rätt placerad 

negation i bisats. På nivå fem processar eleverna på textnivå mellan fraser och negationen 

hamnar rätt placerad i bisats. Se Tabell 6:1 för elevexempel i de olika nivåerna. 
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 PT nivå 3 Förklaring 

Elevexempel  

morfologi 

Elev M 

Andra kan säga att finns speciella hundar  

Attributiv 

numeruskongruens 

Elevexempel  

Syntax 

Elev E 

Då jag träffade på en blind person… 

Framförställning utan 

inversion 

 PT nivå 4 Förklaring 

Elevexempel  

morfologi 

Elev A 

..de som vill minska stöd till de som är 

blinda… 

Predikativ kongruens. 

Elevexempel  

Syntax 

Elev G 

Plötsligt en dag kan du inte se längre  

Inversion i satser med 

framförställt adverb.. 

 PT nivå 5 Förklaring 

Elevexempel  

Syntax 

Elev P 

…vilket leder till att de inte har tillräckligt med 

hjälp. 

Negation före det finita 

verbet. 

Tabell 6:1: Elevexempel från studien för de olika PT-nivåerna. 

 

6.2 Texternas konkretionsvärde 

I följande visas resultatet av texternas konkretionsvärden. Varje text är granskad utifrån 

verb, substantiv och adjektiv. I tabeller och figurer visas högsta och lägsta värde samt 

medelvärde för varje ordklass (figur 6:1), högsta och lägsta värde för substantiv (figur 

6:2) samt medelvärde inom varje enskild ordklass (figur 6:3). Tabell 6:2 visar 

elevexempel för substantiv relaterat till PT-nivå. 
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Figur 6:1: Konkretionsvärden - högsta, lägsta samt medelvärde. 

 

Det lägsta medelvärdet har elev G med ett värde på under 300, dessutom ett högstavärde 

under 600. Denna elev ligger på PT-nivå 4 och använder oftare ord med värden längre 

ner på skalan. Vi tittar på ett exempel från denna elev:  

 

”Men jag tycker (346) att man borde (249) titta (376) på lagar (349) på 

mänskliga (583) rättigheter (361) för funktionshindrade. Det vill (302) jag 

säga att funktionshindrade ska inte ha (251) värre (279) liv (361) än andra 

personer (540). Plötsligt en dag (477) kan (365) du inte se (352) längre.”3  

 

De fetmarkerade orden är från de tre ordklasserna med värdet på orden angivet inom 

parentes efter respektive ord. De lägsta värdena är ungefär samma för samtliga elever och 

detta är i samtliga fall olika böjningar av verbet vara. För att få en tydligare bild av vilka 

ord som användes inom de lägsta värdena visas också i figur 6:2 högsta och lägsta värde 

för  substantiv med elevexempel (tabell  6:2). 

                                                 
3 I exemplet är ord från de tre undersökta ordklasserna fetmarkerade och inom parentes anges ordens 

konkretionsvärde. Där värde saknas har databasen inte kunnat ange värde för just det ordet (se 

metodkritik). 
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Figur 6:2: Högsta och lägsta konkretionsvärde för substanstiv. 

 

Det mest frekventa substantivet är hjälp, som fem elever använder och ordet med lägst 

värde är ansvar (222). Högsta värdet ger ordet sängen. Elev J har det lägsta värdet och 

ligger på PT-nivå 5. Elev O, PT-nivå 3, har det näst högsta värdet på över 600. 

 

Elev Exempel PT-

nivå 

Konkretionsvärde 

J Slutligen vill jag säga hjälp så mycket så 

möjligt de där männikör som behöver hjölp. 

För att de ska klara sig i livet. För att de inte 

ska känna sig svaga och hopplösa. Någon 

som känner sitt ansvar.  

5 222 

O Det finns ganska många person som är blind 

eller de inte kan använda sina egen ben och 

de inte har valt att vara handikapp. Därför 

jag tycker att de måste få hjälp av sina 

kommunen 

3 626 

Tabell 6:2: Exempel på konkretionsvärde på substantiv från elevtexterna. 

 

Figur 6:3 visar medelvärde av konkrethet för varje ordklass och elev. Här sticker elev A, 

C och D ut från mängden med lägre värden än övriga gruppen.  
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Figur 6:3: Medelvärde för konkretonsvärde för de tre undesökta ordklasserna. 

 

Elev A (PT-nivå 4) har det näst lägsta totala medelvärdet och har medelvärde under 300  

på samtliga ordklasser. 

”…men när de har (251) stöd har (251) de chansen (254) att göra (276) 

allting de önskar (270 […] alla som har fuktionshindrade har (251) rätten 

(361) till att ha (251) en egen (317) person (562) som sköter allt som till 

exempel hygien (349).”4 

 

6.3 Nominaliseringar och informationstunga ord 

Vid granskning av elevernas nominaliseringar har ord valts ut som kan ”packas upp” till 

längre fraser eller ord som i sig själva inte kan skrivas om, men som är informationstäta, 

därför används begreppet informationstunga ord. I figur 6:4 ser vi antalet sådana ord i 

varje enskild elevtext. Eleverna har ibland använt samma ord flera gånger, men dessa är 

bara räknade en gång i statistiken. Angivet i figuren är också elevernas PT-nivå. 

                                                 
4 I exemplet är ord från de tre undersökta ordklasserna fetmarkerade och inom parentes anges ordens 

konkretionsvärde. Där värde saknas har databasen inte kunnat ange värde för just det ordet (se 

metoddiskussion). 
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Figur 6:4: Antal informationstunga ord i förhållande till PT-nivå.. 

 

Den elev som utmärker sig är elev C (PT-nivå 4). Exempel på ord som eleven använde 

är: assistans, assistent, bidrag, trafikolycka, ekonomi, arbetslöshet, funktionshinder, 

rullstol. Elev L (PT-nivå 3) saknar helt informationstunga ord.  

 

6.4 Processer och deltagare 

I följande figur (6:6) presenteras resultatet över vilken typ av processer eleverna använt 

sig av i sina texter och antal. För samtliga elever är de relationella och materiella 

processerna flest till antalet, utom elev L som har flest relationella och mentala processer. 

Alla elever använder alla de fyra processerna någon gång eller flera gånger. 
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Figur 5:5 Antal processer och processtyp för varje elev 

I figuren ovan (6:5) finns en sammanställning av de processtyper elevena använde i sina 

texter och antalet av varje process. Elevernas texter var olika långa, men man kan ändå 

här titta på förhållandet mellan de olika processtyperna för varje elev.  

Relationella processer är enligt Holmberg & Karlsson vanligast i faktatexter och de 

beskriver och klassificerar och är också vanliga i argumenterande texter. Dessa processer 

kräver vanligen ingen energi. De materiella processerna kräver oftast någon form av kraft 

och förändrar något i den yttre världen. Nedan ges exempel från elevtext G (PT-nivå 4) 

som har ungefär lika många materiella som relationella processer. 

 

Jag är orolig för henne  

1a deltagare 1 Process1- 

relationell 

omständighet 2a deltagare 1 

eftersom kommunen hotar med att 

 1a deltagare 2  Process 2 – verbal  

dra in  personligt stöd till 

funktionshindrade 

 

Process 3 - mental mål5 omständighet  

Tabell 6:3 Analys av processer och deltagare i elevtext. 

 

 

                                                 
5 Mål är en av de verbala processernas 2a deltagare. Det finns tre typer: mål, utsträckning och mottagare 

(Holmberg & Karlsson, 2015:80). 
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Fler exempel på processer ur elevernas texter, en från varje PT-nivå: 

Elev Q (PT-nivå 3): 

”En gång var jag handikappad jag kunde inte gå eller äta själv Jag hade ingen 

personligt stö Jag hade bara min familj med mig som var som min personligt 

stöd” 

Relationella processer:  var, hade 

Materiella processer: gå, äta 

Elev F (PT-nivå 4): 

” Jag tycker det är dumt att dem som är handikappade ska få mindre hjälp 

eftersom deras liv är mycket svårare än normala människor.” 

Relationella processer: är 

Materiella processer: få 

Elev J (PT-nivå 4): 

”Att hitta någon som vill jobba med denhör i Sverige kan vara lite svårt eller 

det kan kosta ganska mycket att betala till en persolig assistent men personen 

har kanske betalat skatt varje månad för att de ska hjälpa honom när han 

behöver.” 6 

Relationella processer: vara, hitta 

Materiella processer: jobba, kosta, betala, betalat, hjälpa 

Mentala processer: behöver 

 

I ljuset av ovanstående diskussion blir det intressant att jämföra elev C och L (se figur 6:6 

nedan). Eleverna har ungefär lika långa texter, 185 repsektive 150 ord. Enligt 

resonemanget ovan så är materiella och verbala processer mer konkret än relationella 

processer. Elev C har visserligen fler informationstunga ord, men har både fler materiella 

och verbala processer än elev L.   

 

                                                 
6 Evidens för PT-nivå 5 ur elev J:s text ”För att de inte ska känna sig svaga och hopplösa” 
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Figur 6:6 Jämförelse mellan elev C och L. 

 

7 Diskussion  

7.1 Inledning 

Inledningsvis ställdes fyra frågor till denna studie. I följande ska vi se om dessa blivit 

besvarade och på i så fall hur. Frågorna I-III har mer kvantitativ karakär och har fått ett 

tydligt, kvantitativt svar. Fråga IV är den fråga som krävt större analys och kvalitativt 

granskande. 

7.2 Metoddiskussion 

Jag anser att val av metod har varit i huvudsak väl fungerande. Insamlandet av material 

var en relativt enkel process och samtliga elever som hade producerat en text valde att 

delta i studien. Att valet av texttyp föll på argumenterande text kan ifrågasättas. Man kan 

här argumentera för att det inte ger ett tillförlitligt resultat eftersom texttypen från början 

är mer abstrakt än exempelvis en berättande text. Det optimala hade varit att ta två eller 

flera olika texttyper för att få en bredare bild och kunna jämföra abstraktionsgrad mellan 

texttyper. Men tidsaspekten fick avgöra här och därför blev det en formell texttyp.  

En svårighet har varit att överblicka resultaten. Trots medvetna val för att avgränsa 

studien genererade den en stor mängd data där tiden inte tillät att analysera allt. Det hade 

varit intressant att fördjupa sig inom processer och även sammanställa deltagare. Detta 

kan vara en möjlig utveckling av denna studie. 

En annan aspekt är det dataverktyg som användes för att mäta ords konkretionsvärde. 

Detta mätverktyg är trovärdigt och väl använt inom forskning som gäller psykologisk 
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kognitiv forskning. Verktyget är uppbyggt på subjektiva bedömningar av ords konkrethet. 

Detta visar sig dock ibland kollidera med vad lingvistisk forskning bedömer som konkreta 

och abstrakta ord. Som tidigare nämnts så får exempelvis många verb låga värden. Verb 

anses inte typiskt vara abstrakta ord inom språkvetenskap, men verben behöver ofta en 

kontext för att skapa betydelse vilket gör dem svåra att definiera utan kontexten (Enström, 

2013:185). Dessutom finns inte alla ord i databasen och därmed har flera ord inte fått 

något värde, vilket kan påverka resultatet. Vidare kan översättningen av engelska 

konkrethetsvärden till svenska ord diskuteras, då ordbetydelser inte alltid har kan 

direktöversättas mellan språk. Dock har svenska ordbedömningar visat sig korrelera väl 

med det engelska verktyget (Blomberg 2016:54). Detta gör att den engelska databasen får 

anses vara ett tillförlitligt mätverktyg även för svenska ord.   

Det bör också beaktas att endast en text per elev använts för att fastställa elevernas 

PT-nivå. Detta på grund av studiens begränsade omfattning. I detta finns alltid en risk att 

en elev faktiskt påbörjat att processa en nivå men att eleven just i den granskade texten 

inte har med något sådant exempel.  

7.3 Resultatdiskussion 

De frågor studien inledningsvis ställde handlade om hur konkreta ord eleverna använde i 

sina texter, operationaliserat som vilka processer de använde, i vilken grad 

nominaliseringar förekom, samt innehållsordens konkrethetsvärden. 

Eleverna använde föga förvånande flest verb i sina texter, därefter substantiv och 

lägst antal adjektiv. Det lägsta konkretionsvärdet, alltså det mest abstrakta ordet enligt 

databasen MRC, hade samtliga elever i ordklassen verb. Detta blir  motsägelsefullt när 

man jämför med systemisk funktionell analysmetod där man menar att man gör språket 

mindre abstrakt när man ”packar upp” nominaliseringar till just verbfraser, men i 

analysverktyget MRC är det verben som generellt får låga konkretionsvärden.  

Tittar man på de enskilda verbens värde och jämför med processer från SFG, är det 

verb från relationella processer som ger de låga värdena, exempelvis vara, ha, finnas, 

utgöra. Inom SFG ges ingen direkt hänvisning till vilka processer som ses som mer eller 

mindre abstrakta, utan här får vi förlita oss på mätverktyget MRC. Edling (2006) tar upp 

detta i sin avhandling, att olika processtyper kan ses som mer eller mindre konkreta. 

Jämför vi verb från de olika processtyperna med vad de får för värde i MRC ser vi 

följande: 

är  225 relationell process 
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tänka  346 mental process 

tala  422 verbal process 

duscha 588 materiell process 

 

Om vi jämför två elever med varandra, elev C med lägsta medelvärde för verb (277) och 

elev M med ett högt medelvärde (340), så ser vi att elev M har betydligt fler materiella 

processer (15 st) jämfört med elev C (8 st). Dessa elever har ungefär lika många 

relationella processer. De har dessutom använt ungefär lika många processer (verb). Detta 

talar för att vissa processtyper har högre abstraktionsgrad.  

 Om vi kopplar detta till PT-nivå är det, något generaliserat, elever på PT-nivå 4 

och 5 som använder flest relationella processer och elever på PT-nivå 3 något färre. Den 

elev som har flest relationella processer i sin text bedöms processa nivå 5 enligt PT och 

detta ger stöd för ett antagandet att elever som kommit längre grammatiskt använder fler 

relationella processer än elever som inte kommit lika långt.  

Jämförelsen mellan PT-nivå och antalet informationstunga ord är inte lika tydlig. 

Av de tre elever som har flest informationstunga ord befinner sig en på PT-nivå 5 och två 

stycken på nivå 3. Enligt SFG är informationstunga ord ett tecken på mer inkongruent 

språkbruk som gör texten mer informationstät och därmed mer abstrakt. Denna studie ger 

inte stöd för att informationstunga ord ökar med grammatisk nivå.  

Det blir här också intressant att fundera över begreppet abstrakt språk. Å ena sidan 

har vi informationstunga ord och nominalisering som enligt lingvistiska teorier (SFG) är 

tecken på ett abstrakt och inkongruent språkbruk. Å andra sidan har vi verben som kan 

pendla mellan hög och låg abstraktion, där relationella processer anses vara inkongruenta 

och kräver en kontext för att ge betydelse. Vilket perspektiv man intar vid tolkning av 

resultaten blir här av stor betydelse.  

7.4 Slutsatser 

Studien ger stöd för att högre grammatisk nivå hänger ihop med ökad grad av abstraktion 

i språket utifrån systemisk funktionellt perspektiv och då avseende processer. Relationella 

processer visade sig ha låga konkrethetsvärden (hög abstraktionsgrad) och dessa förekom 

mer hos elever med hög PT-nivå. Resultaten tyder alltså på en koppling mellan ökat antal 

relationella processer och att ha kommit längre grammatiskt. Ur ett pedagogiskt 

perspektiv känns det därför relevant att i undervisningen lyfta värdet av aspekter som 
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systemisk funktionell grammatik kan ge nya infallsvinklar kring. Detta kan ge eleverna 

relevanta metaspråkliga kvalitéer och möjlighet att sätta ord på vad språket är och gör.   

7.5 Vidare forskning 

Inför framtiden skulle det vara intressant att fördjupa sig i hur processer och processtyper 

och abstraktionsgrad hänger ihop och där också inkudera deltgare. En annan fråga är 

huruvida elevernas bakgrund hänger ihop med abstraktionsgrad i språket, både avseende 

tidigare skolbakgrund och ur ett språktypologiskt perspektiv. Ytterligare en aspekt är 

huruvida de konkretionsvärden som databasen MRC ger hänger ihop med exempelvis 

SFG:s bedömning av abstrakta ord, inom SFG benämnda som grammatiska metaforer.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Medgivandeblankett 

Information och förfrågan om att delta i studie 

Information och förfrågan om medverkan i en studie kring andraspråkselevers 

användning av konkreta och abstrakta ord kopplat till nivå i andraspråket.  

Jag heter Susanne Svensson och ska skriva min C-uppsats, s k kandidatuppsats, i ämnet 

svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet. I min uppsats kommer jag att titta på i 

vilken utsträckning andraspråkselever använder konkreta och abstrakta ord i sina texter 

och koppla det till den nivå som de befinner sig på i sin andraspråksutveckling.   

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att använda en text skriven av dig vid ett 

tidigare tillfälle. Texten skrevs som ett prov, utan tillgång till dator, och behandlade 

texttypen insändare. Texten kommer att behandlas anonymt i studien, vilket betyder att 

alla texter avidentifieras. 

Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas utan att skäl anges. Om du 

accepterar att medverka i studien undertecknar du detta papper (se nedan).  

 

/ / Hälsningar  

Student: Susanne Svensson    Handledare: Frida Blomberg  

Svenska som andraspråk   Institutionen för svenska språket 

Linnéuniversitetet      Linneúniversitetet 

susanne.svensson@gkc.se      

Medgivande 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag 

vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till 

att medverka i denna studie.  

 

Ort/Datum/År:  _________________________________________ 

 

Namnunderskrift:  _________________________________________ 

 

Namnförtydligande: _________________________________________ 

 

mailto:susanne.svensson@gkc.se


 

 II 

Bilaga B Uppgiftsbeskrivning 

 

Prov – texttyp insändare. 

Att ha en personlig assistent underlättar livet för många som lever med funktionshinder. 

Vi tycker säkerligen att det är en självklarhet att de som inte kan använda sina ben och 

armar ska få ha personlig assistans och därmed försöka leva ett så normalt liv som möjligt.  

Du får nu sätta dig in i följande, påhittade, situation: 

 

XXX kommun hotar med att dra in personligt stöd till funktionshindrade och du är nära 

anhörig till en person som är blind och som behöver hjälp med att sköta sitt vardagliga 

liv. Skriv en insändare till lokaltidningen om varför det personliga stödet måste behållas.  

 

  



 

 III 

Bilaga C Tabeller och Figurer 

Tabeller 

3:1 Metafunktioner inom SFG och deras relaterade aktiviteter 

3:2 Exempel på metafunktioner i en fras efter Holmberg & Karlsson (2014) 

3:3 Utvecklingsstadierna enligt processbarhetsteorin efter Håkansson (2000) 

5:1 Översikt över studiens deltagare 

6:1 Elevexempel från studien för de olika PT-nivåerna 

6:2 Exempel på konkretionsvärden från elevtexterna 

6:3 Analys av processer och processtyp i elevtext enligt SFG 

 

Figurer 

3:1 Processer enligt SFG 

6:1 Konkretionsvärden – högsta, lägsta och medelvärde 

6:2 Högsta och lägsta konkretionsvärde för substantiv 

6:3 Medelvärde för konkretionsvärdet för de tre undersökta ordklasserna 

6:4 Antal informationstunga ord i förhållamde till PT 

6:5 Antal processer och processtyp för varje elev 

6:6 Jämförelse mellan elev C och L 

 


