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Sammandrag 
 

Grammatiska metaforer har visat sig vara en viktig beståndsdel i det specialiserade språket. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan andelen grammatiska metaforer i 

elevtexter och deras betyg i de nationella provens skriftliga del i bedömningsaspekten ”språk och 

stil”. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är den systemisk-funktionella lingvistiken, som 

kompletterats med en översikt av det bedömningsunderlag som provkonstruktörerna 

tillgängliggjort digitalt. Materialet utgörs av 30 elevtexter från de nationella provens skriftliga 

del i kursen Svenska 1. Arbetsförloppet har i korta drag utgjorts av inläsning, materialinsamling, 

kodning av elevtexter och analys av resultat. I resultatet visades en svag korrelation mellan 

andelen grammatiska metaforer och elevtexternas tilldelade betyg, och variationen mellan 

enskilda elevtexter inom betygsstegen tyder på att andra bedömningsgrunder har påverkat deras 

betyg till större grad än andelen grammatiska metaforer. Detta blir således även uppsatsens 

övergripande slutsatser.  

 

Nyckelord: Grammatiska metaforer (GM), Systemisk-funktionell lingvistik (SFL), elevtexter, 

betyg, nationella proven i svenska. 
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1. Inledning 
 

Att utveckla elevers språk är ett centralt moment i skolans verksamhet. I näst intill alla 

kursplaner för samtliga gymnasiala ämnen i Lgy11 framhävs språket som en betydande 

beståndsdel av undervisningen. I beskrivningen av historieämnet står det att undervisningen ska 

ge eleverna förutsättningar till att utveckla en ”förmåga att använda olika historiska teorier och 

begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser” (Skolverket, 2011:66). I 

matematikämnet förväntas eleverna kunna ”formulera, analysera och lösa matematiska problem” 

och ”beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen” 

(Skolverket, 2011:90). Hur dessa kunskapskrav ska uppfyllas är inte alltid en självklarhet för 

eleverna. Vilka språkliga handlingar krävs för att konstruera vissa språkliga produkter? Kravet 

att kunna formulera sig i akademiska, specialiserade sammanhang genomsyrar hela 

skolsystemet, och är därför en viktig aspekt för eleverna att få grepp om. Inte minst blir det en 

viktig aspekt av undervisningen i svenskämnet som kan vara den övergångsbrygga som 

tillgängliggör det akademiska språket. I svenskämnets syfte preciseras detta arbete tydligare: 
 

Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig 

de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska också ges möjlighet att 

utveckla sådana kunskaper om […] skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för 

vidare studier. (Skolverket, 2011:160)  

 

Svenskämnet har därmed i uppgift att ge eleverna de redskap som krävs för att anpassa sitt språk 

så att de kan utföra komplicerade, språkliga handlingar som gynnar dem i kommande språkliga 

situationer.  

       En infallsvinkel på det specialiserade skrivandet finns hos den systemisk-funktionella 

lingvistiken (SFL) och i synnerhet det som inom denna teori benämns grammatiska metaforer 

(GM). En vanlig tendens hos specialiserade och akademiska texter är att de innehåller en stor 

mängd GM, främst nominaliseringar av verb. År 2011 visade Ulrika Magnusson i sin avhandling 

”Skolspråk i utveckling” att det fanns en tendens vid betygsättning av elevers skrivna texter i de 

nationella proven i svenska. Hon såg att elevers användning av GM reflekterades i deras betyg i 

kursen Svenska B (SvB); låg eller hög andel GM motsvarades generellt av låga eller höga betyg. 

       I denna uppsats ska jag undersöka detta vidare. Sedan Magnussons avhandling har både ett 
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nytt betygsystem etablerats, och dessutom finns nu även aspektbedömning av de nationella 

provens skriftliga del dokumenterad. Genom aspektbedömningen kan man få tillgång till lärares 

betygsättning av enskilda kategorier av betygskriterier, vilket gör det möjligt att i detalj avgöra 

språkets betydelse för betyget i skrivande. Denna uppsats kommer att undersöka om det går att 

se ett samband mellan andel GM i elevtexter och betyg i den bedömningsaspekt som riktar sig 

mot ”språk och stil”. Med dessa nya förutsättningar, visar sig sambandet mellan GM och betyg 

lika starkt? 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att utröna om det finns ett samband mellan betygsättning av elevers 

skriftspråk i bedömningsaspekten ”språk och stil”, och elevernas användning av två typer av 

grammatiska metaforer: nominalisering av process samt nominalisering av egenskap. I uppsatsen 

analyseras 30 elevtexter från de nationella provens delprov C i kursen Svenska 1. Vid analysen 

identifieras de två typerna av grammatiska metaforer i samtliga av uppsatsens elevtexter, och 

därefter sammanställs undersökningens insamlade data för resultatredovisning och diskussion. 

Syftet med uppsatsen blir således att besvara följande forskningsfrågor: 

 

-   Hur ser sambandet ut mellan elevers användning av grammatiska metaforer och deras 

tilldelade betyg i ”språk och stil”? 

-   Vilka tänkbara förklaringar finns det till förhållandet mellan dessa variabler? 
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2. Teoretisk utgångspunkt 
 

Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är den systemisk-funktionella lingvistiken (SFL) 

(Halliday & Matthiessen, 2004). Originalspråket för teorin är engelskan, men i denna uppsats 

kommer svenska översättningar att användas. Dessa är tagna från både Magnusson (2011) och 

Holmberg och Karlsson (2006). Först beskrivs några av SFL-teorins grundtankar, därefter dess 

språkmodell, som följs av en introduktion av begreppet GM. Kapitlet avslutas med en 

sammanställning av tidigare forskning om GM. 

2.1 Systemisk-funktionell lingvistik 
 

År 1985 publicerade Michael Halliday den första versionen av ”An introduction to functional 

grammar” som sedan dess publicerats i tre nyskrivna versioner. De teorier som Halliday, men 

sedan också tillsammans med Christian Matthiessen, gett upphov till är idag grunden till många 

SFL-studier om grammatik. Således grundar sig även många av denna uppsatsens källor 

ursprungligen på deras texter. (Halliday & Matthiessen, 2004) 

       SFL är en teori som grundar sig på idén om att det är språket som skapar betydelse. De 

menar att språket inte ska ses som ett självstyrande regelverk som existerar oberoende av 

människans kommunikation (Hållsten, Rehnberg & Wojahn, 2013:5), utan varje språkligt 

element har sin egna funktion som skapar betydelse i språket som helhet. Teorin utmärker sig 

genom att SFL-teoretiker anser att språk inte ska analyseras i enskilda sub-discipliner, utan ”SFL 

har ambitionen att omfamna komplexiteten i människans språkande” (Holmberg, Grahn & 

Magnusson, 2014:26). Detta innebär att olika grenar av språket ska sammantvinnas inom en och 

samma språkmodell, vilket SFL sammanfört. På detta sätt ämnar också SFL kartlägga 

språkbrukares olika språkliga aktiviteter inom en och samma teoretiska domän.  

2.1.1 Språkmodellens utformning 
 

I figur 1 illustreras SFL-teorins språkliga modell. I den kan man se att SFL delar upp språkliga 

aktiviteter i fyra olika betydelseskapande skikt: Kontext, semantik, lexikogrammatik och 

fonologi/ortografi. Dessa förhåller sig till varandra i en hierarkisk skala, där fonologi/ortografi 
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representerar språkets minsta komponent (lägst ner i hierarkin) och kontexten som representerar 

språkets största komponent (högst upp i hierarkin) (Magnusson, 2011:32). Den hierarkiska 

skalan tydliggör skiktens beroenderelation, det som inom SFL kallas för realisering. De största 

skikten realiseras av de minsta (Magnusson, 2011:32). Detta innebär att kontexten realiseras av 

semantiken, som i sin tur realiseras av lexikogrammatiken, som slutligen realiseras av ortografin 

och fonologin. I figur 1 illustreras denna realisering genom figurens pilar. Att realiseringen sker i 

denna riktning stämmer också väl överens med SFL:s teoretiska grund: Att betydelse skapas ur 

hur vi hanterar språkets komponenter, och inte tvärt om. Detta kan klargöras genom ett exempel. 

Om kontexten för en språklig aktivitet är en arbetsintervju finns vissa förväntningar på vad som 

ska ske. Man kan anta att språksituationen kommer vara av en formell karaktär, och 

arbetsgivaren styr samtalet med frågor om den arbetssökandes kompetenser och erfarenheter. 

Om arbetsgivaren istället genomför hela intervjun på vers, och håller en monologisk föreläsning, 

kan vår uppfattning av den språkliga situationen förändras, och vi tolkar det som en ny kontext. 

Situationen upplevs inte längre som en arbetsintervju vilket innebär att beroende på hur språket 

används, förändras också kontexten. På så sätt sker realiseringen från minsta komponent till 

största.  

       Språkmodellen delas även upp i tre betydelsedimensioner som kallas för metafunktioner. 

Dessa tre är den ideationella, interpersonella och textuella metafunktionen, som SFL beskriver 

som ”övergripande funktioner som språket antas fylla” (Magnusson, 2011:32). Dessa skär sig 

igenom språkmodellens tre största skikt (fonologin/ortografin är opåverkad av metafunktionerna) 

och skapar på detta sätt tre olika arealer i språkmodellen. Varje metafunktion innehåller i sin tur 

	   	   	   	  

	  

Fonologi grammatik 
Semantik Kontext Lexiko- Ortografi/ 

Ideationellt	   

Interpersonellt 

Textuellt  

	   	  

Figur 1. SFL-teorins språkmodell 
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olika indelningar för att precisera språkliga handlingar ytterligare. I dessa indelningar, inom 

varje areal, placerar sig i sin tur olika språkliga fenomen. 

       Denna uppsats kommer att inrikta sig mot den experientiella indelningen inom den 

ideationella metafunktionen som berör hur språkbrukare konstruerar sina erfarenheter 

(Magnusson, 2011:33). Det är här som de GM som denna uppsats ämnar undersöka 

kategoriseras. Fortsättningsvis kommer således uppsatsens att begränsa sitt innehåll till just 

denna del av språkmodellen. I nästkommande avsnitt förklaras GM i närmare detalj. 

2.1.2 Grammatiska metaforer 
 

Som tidigare nämnt sker det realisering mellan språkmodellens fyra skikt. I SFL-teorin menar 

man att det finns ett naturligt förhållande mellan skikten som beskrivs som kongruenta 

realiseringar: ”När varje enskilt yttrande står i ett naturligt förhållande till de betydelser de 

uttrycker” (Magnusson, 2011:35). I gränsen mellan det lexikogrammatiska skiktet och det 

semantiska skiktet sker detta naturliga förhållande när lexikogrammatikens ordklasser realiserar 

ett naturligt definierat semantiskt element: substantiv realiserar ting, verb realiserar processer, 

adjektiv realiserar egenskaper (Magnusson, 2011:35). Allt språkbruk följer dock inte detta 

kongruenta mönster.  

       I figur 2 illustreras olika typer av realiseringar som kan uppstå mellan det 

lexikogrammatiska skiktet och det semantiska skiktet. Figurens heldragna pilar representerar 

kongruenta realiseringar, medan de streckade pilarna visar exempel på korskopplingar: 

inkongruenta realiseringar. Inkongruenta realiseringar uppstår när t.ex. en process eller egenskap 

realiseras av ett substantiv. Dessa inkongruenta realiseringar är det som utgör grammatiska 

metaforer (GM).  

      Korskopplingen, som utgör grunden för GM:s existens, är också det som gör att GM 

undersöks. Jim R. Martin skriver bl.a. att: ”Grammatical metaphors can […] be seen to introduce 

a tension between grammar (a word’s wording) and semantics (a text's meaning), so that the 

language has to be read on at least two levels (i.e. metaphorically).” (1993:112). Det metaforiska 

viset att skapa betydelse framkallar därmed möjligheter att använda sitt språk på sätt som det 

kongruenta språket inte tillåter. Magnusson refererar till Halliday och Matthiessen (2004) som 

skriver att GM bl.a. växte ur behovet av att effektivisera text (2011:62) och genom att använda 
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sig av substantivets funktioner kan man på detta sätt ”frysa” verbets processer (Magnusson, 

2011:63–64). Med GM kan man tala om processer som substantiv, vilket medför nya sätt att 

beskriva komplicerade procedurer och förlopp. Ett exempel är ordet ”erosion” från processen 

”att erodera”. På detta sätt skapades vetenskapliga register, och den nominala stilen blev en 

substantiell del av det specialiserade språkbruket (Magnusson, 2011:62). 

       Ett annat begrepp som används för GM är nominalisering. Nominalisering avser endast de 

semantiska element som realiseras som substantiv. Alla nominaliseringar är dock inte GM, utan 

fler kriterier behöver vara uppfyllda för att ett ord ska räknas som detta. Detta förklaras 

ytterligare i avsnitt 4.3. 

 

 

2.2 Tidigare forskning om grammatiska metaforer 
 

Att undersöka den ideationella metafunktionens experientiella GM har gett språkforskningen 

flera intressanta resultat om hur elever utvecklar sitt språk.  

       En effekt av en stor användning av GM i text är att man kan effektivisera sitt språk. Man 

menar att GM ”komprimerar element i konstruktionen av en världsbild” (Magnusson, 2011:62). 

Ett exempel på hur GM effektiviserar språket är att aktörer osynliggörs i texten. Magnusson 

skriver att ”[m]änniskor ställs i bakgrunden till förmån för nominaliseringar och abstraktioner. I 

en kongruent version skulle de människor som värderar, upptäcker och debatterar varit utskrivna 

och intagit kongruenta deltagarroller” (2011:136). Genom att ”frysa” en process behöver inte 

Substantiv   Verb    Adjektiv 

  Ting         Process           Egenskap 

	   	  
	  

Figur 2. Exempel på korskopplingar mellan det lexikogrammatiska och det semantiska skiktet 
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aktören definieras, vilket kan underlätta vid komplicerade förklaringar av t.ex. vetenskapliga 

texter. Holmberg och Karlsson (2006:163) skriver att människan behöver använda sig av 

språkets resurser för att kunna uttrycka nödvändig information effektivt i vissa sammanhang, 

t.ex. hos olika myndigheter eller i politiken. Därför är GM och dess effektivisering av språket en 

viktig komponent i samhällets språkbruk (Holmberg & Karlsson, 2006:163). Skulle varje aktör 

och process förklaras genom kongruent form skulle texterna riskera att bli väldigt långa, vilket 

inte är gynnsamt utefter samhället kommunikativa förutsättningar. Förlusten blir därmed ett 

deltagarbortfall, men resultatet blir informationstäthet (Magnusson, 2011:136). Konstruktionen 

av nominaliseringar kan även göra att flera serier av processer kan presenteras som en och 

samma aktör, vilket ökar informationstätheten och hjälper att effektivisera en text (Holmberg & 

Karlsson, 2006:163). Edling skriver att bortfallet av aktörer också skapar en auktoritet i texter: 

”Since actions are turned into things by grammatical metaphors, the person behind the action, the 

agent, becomes invisible” (2006:53). Edling hänvisar även till Maagerø (2002:102) som ger en 

nyanserad bild av användningen av GM. Hon skriver att norska böcker om skrivande explicit 

råder att inte använda nominaliseringar. Hon kopplar detta till konventionella GM och 

okonventionella GM. Konventionella GM avser de nominaliseringar som används i dagligt bruk 

och anses då vara mer accepterade. De okonventionella GM associeras istället med expertis-

diskurser och verkar därmed vara mindre kulturellt accepterade i norskan (2002:102). Den 

auktoritet som en hög andel av GM skapar, behöver därmed inte alltid innebära något positivt, då 

språket hamnar längre från gemene mans begreppsvärld.  

       Holmberg och Karlsson skriver att motsatsparet ’vardagsspråk’ och ’skolspråk’ är ett vanligt 

sätt att tala om elevers olika språkbruk (2006:162). I SFL-termer beskrivs dessa motsatser som 

att vardagsspråket i högre grad är kongruent, medan skolspråket istället i hög grad är 

inkongruent. Magnusson skriver att GM konstruerar en icke-vardaglig världsbild, t.ex. i 

vetenskapliga sammanhang (2011:62) och ju högre upp i skolsystemet eleven klättrar, desto 

viktigare blir det också att bemästra det inkongruenta språket. Magnusson kom bl.a. fram till att 

det fanns en ”tydlig och statistisk signifikant relation mellan betyg och förekomsten av GM för 

Svenska B” (2011:112). Elevens betyg i de nationella provens skriftliga del överensstämde med 

andelen GM som eleverna använde sig av. Samma undersökning för de nationella proven i 

årskurs 9 (Åk9) resulterade dock inte i samma, starka tendens. Vad Magnussons resultat dock 
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visar är att användningen av GM för gymnasieskolans senare år var en viktig komponent för att 

uppnå de högre betygsstegen under tidigt 2000-tal, som Magnussons material är från. 

       Genom språkforskningen om GM har man också undersökt när användningen av GM ökar 

hos barn och ungdomar. Gemensamt för resultatet hos flera SFL-forskare är att den kongruenta 

formen föregår den inkongruenta. Magnusson kom fram till att det var en större andel GM i 

texter från SvB (som antingen var placerad under den gymnasiala utbildningens andra eller tredje 

år), än i texter från Åk9 (2011:131). Även Beverly Derewiankas (1995) undersökning bekräftar 

ökande användning av GM mellan 5 och 13 års ålder. GM är med andra ord del av 

språkutvecklingen, och användningen av GM går från att vara kongruent, till inkongruent 

(Magnusson, 2011:65). Magnusson hänvisar även till Christie (2002) som även hon markerar att 

användningen av GM framträder i skolans senare år. Att användningen av GM ökar i ungdomars 

språkbruk just då finns det flera förklaringar till. Edling (2006:58) skriver att övergången från ett 

kongruent språk till ett inkongruent språk görs främst i övergången från ”primary schooling” till 

”secondary schooling”. Hon menar att undervisningen övergår från att vara tematisk och gjord 

på tvärvetenskapliga enheter, till att bli för specifika, vetenskapliga discipliner. Detta påverkar i 

sin tur elevernas språkanvändning.  

       Språkutveckling sker dock även parallellt med kunskapsutveckling (Magnusson, 2011:62). 

Ju högre upp i utbildningssystemet eleverna tar sig, desto fler ord inom ämnets taxonomi blir de 

bekanta med; de möts av fler ämnesspecifika GM, och lär sig använda dem. Elevernas 

språkutveckling av GM beror därför på hur och när eleverna möter texttyper som innehåller en 

hög andel GM (Derewianka, 2003:214).  

       I denna uppsats knyts alla forskningsresultat till elevers användning av GM i skrift, men 

man kan även se spännande tendenser vad gäller GM i muntligt bruk. Eftersom användningen av 

GM, som tidigare nämnt, kan skapa auktoritet kopplas processen också till ett ”vuxenspråk”. 

Derewianka fann att elever ofta experimenterade med GM i talat språk än vad de gjorde i deras 

skriftliga texter (2003:215). Elevers användning av GM kan alltså vara mer omfattande än vad de 

visar i den skrivna texten. 
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3. Bedöms grammatiska metaforer i de nationella 
proven?  
 

I föregående kapitel konstaterades det att GM spelar en betydande roll för elevers 

språkutveckling, och att det finns resultat som visar en tydlig relation mellan elevernas 

användning av GM och deras betyg för skriftliga prestationer i de nationella proven (Magnusson, 

2011:111). Frågan är huruvida detta sker medvetet, eller omedvetet vid lärares bedömning?  

       Alla uppgifter, inlämningar och prov som är avsedda att bedömas ska vara förankrade i 

läroplanens kunskapskrav. Det ska med andra ord alltid finnas kriterier som utgör grunden för 

bedömning och betygsättning. Betygskriterierna till de nationella proven är även de utformade 

efter kunskapskraven, men är något omskrivna för att passa varje enskild uppgift. 

       Det som är unikt för de nationella proven är att ett och samma prov ska genomföras 

samtidigt över hela landet, vilket också innebär att alla Sveriges elever ska bedömas utefter 

samma bedömningsgrunder. Frågan är hur explicita bedömningskriterierna är om GM? Bedömer 

lärarna elevtexterna med GM i beaktande?  

       Eftersom uppsatsen ämnar undersöka om det finns en tendens till samband mellan elevers 

användning av GM i skrift och deras betyg, är ett naturligt första steg att se vilka 

bedömningskrav avseende GM som lärarna förväntas ställa på provsvaren. Som en 

kompletterande bakgrund till uppsatsen redovisas därför i detta kapitel övergripande 

beskrivningar av de nationella provens utformning, med särskilt fokus på hur GM hanteras i 

lärarnas bedömningsunderlag. Detta genomförs för att åskådliggöra om och hur GM är en del av 

det som lärare ska bedöma i delprov C, i Sv1 på de nationella proven. 

3.1 De nationella proven i Svenska 1 
 

Materialet för denna uppsats är elevtexter ifrån de nationella proven i Sv1 på gymnasiet. De 

nationella proven i Sv1 äger rum under endera termins senare halva. Från och med januari 2018 

är de nationella proven endast obligatoriska i den högsta kursen för ett och samma ämne, vilket 

innebär att de nationella proven i Sv1 endast blir obligatoriska för de gymnasieprogram som 

läser upp till Sv1 eller Sv2 (Skolverket, 2017a). Dessförinnan var dock de nationella proven i 

Sv1 obligatoriska på samtliga gymnasiala program som undervisar i Sv1.  
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       Provet är uppdelat i tre separata delprov. Dessa delprov betecknas A, B och C. Delprov A är 

en uppgift i muntlig framställning, delprov B är en uppgift i läsförståelse och delprov C är en 

uppgift i skriftlig framställning. Delprov B och C har bestämda datum och tider då de ska äga 

rum, som också är detsamma över hela landet, medan delprov A istället ges ett tidsomfång på 

ungefär fem veckor där alla elevers muntliga framställning ska ha ägt rum. (Skolverket, 2016) 

       Vid bedömning av de nationella proven ges varje delprov varsitt enskilt betyg. Betyget för 

delprov A och C sätts utifrån varsin bedömningsmatris som innehåller de betygskriterier som 

eleven ska uppfylla för de olika betygsstegen. Delprov B är utformat efter ett poängsystem där 

ett visst antal poäng motsvarar en viss nivå hos betygskriterierna. När alla de tre delproven är 

genomförda sammanförs varje elevs resultat till ett sammanfattande betyg, som blir elevens 

betyg för hela den omgången av de nationella proven i Sv1.  

       Varje termin har de nationella proven ett övergripande tema kopplat till sig, som präglar 

utformningen av alla delprov. Temat kommer till uttryck främst genom det texthäfte som 

eleverna får tillgång till. I detta finns olika typer av texter som behandlar temat på olika sätt, 

både till form och innehåll. Texthäftet spelar även en central roll för elevernas prestationer på 

delproven. Till deras muntliga framställning agerar texthäftet inspirationskälla och vägledning, 

för läsförståelsen är alla frågor kopplade till texterna i texthäftet, och för den skriftliga 

framställningen baseras de valbara skrivuppgifterna på innehållet i texthäftets olika texter.  

3.1.1 Delprov C 
 

Materialet för denna uppsats är 30 elevtexter från delprov C. Uppgiften är utformad som att 

eleverna får välja en av vanligtvis fyra skrivuppgifter. Dessa uppgifter presenteras vid 

skrivtillfället. Val av skrivuppgift gör eleverna därmed när delprovet äger rum. Texten ska 

sammanlagt omfatta 300–700 ord, och provet varar i max 180 minuter. Provet får skrivas 

antingen för hand, eller på dator. Förberedelserna till delprov C görs främst genom att de 

presenteras för bedömningskriterierna som är kopplade till uppgiften, samt att de läser igenom 

texthäftets samtliga texter. Delprov C äger även rum efter Delprov B, vilket medför att eleverna 

är bekanta med samtliga texter i texthäftet. Eleverna får även se exempel på elevtexter med 

tillhörande bedömningar och betyg. Formen eller genren de ska skriva i kan variera från år till år, 

men har de senaste åren varit antingen debattartikel eller debattinlägg. (Skolverket, 2016) 
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3.2 Bruk av grammatiska metaforer i bedömningsunderlag 
 

Till varje provomgång får varje deltagande skola tillgång till ett informationsunderlag kopplat till 

den pågående terminens upplaga av de nationella proven. I generella drag innefattar 

informationen två större avdelningar. Den ena avdelningen är den information som behövs för att 

genomföra alla tre delprov, t.ex. instruktioner om provens tillvägagångssätt, instruktioner om 

proven till eleverna och de faktiska proven som ska genomföras. Den andra avdelningen är det 

underlag som krävs för att lärare ska kunna bedöma varje delprov, t.ex. bedömningsmatriser eller 

exempel på redan bedömda elevtexter. Informationen som presenteras i de båda avdelningarna är 

således det som ska efterföljas vid genomförandet och bedömningen av de nationella proven.  

       De nationella proven i svenska konstrueras av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala 

universitet och i nästkommande avsnitt kommer jag att redovisa det bedömningsunderlag av 

delprov C som vid insamlingstillfälle (28/9–17) funnits tillgängligt digitalt på deras hemsida. 

(www.natprov.nordiska.uu.se/kp1/, www.natprov.nordiska.uu.se/kp1/exempel/)  

Det som publicerats på hemsidan utgörs av flera olika dokument som innehåller olika mängd 

information om bedömning. Underlaget presenteras alltså inte som ett komplett material från en 

eller flera specifika provomgångar, utan som ett axplock från olika. Provkonstruktörerna gör 

detta för att kunna återanvända delar av de nationella proven under kommande år (Skolverket, 

2017b). De måste därför begränsa den information som går ut till allmänheten efter varje 

genomfört prov. När ett nationellt prov är genomfört får t.ex. inte instruktioner eller liknande 

sparas av skolpersonal.  

       Eftersom bedömningsunderlaget består av flera olika dokument, som är konstruerade på 

olika sätt, har en kategorisering av dess innehåll gjorts. Kategorierna har jag valt att kalla 

bedömningsmatriser, kommentarer till bedömningsmatriser, och bedömda elevtexter. Varje 

enskilt dokument som innehåller minst ett av dessa bedömningsunderlag har numrerats från 1 till 

8. I dessa dokument kan det förekomma en eller två olika bedömningsunderlag. Av varje 

bedömningsunderlag finns det i sin tur flera olika versioner (det finns till exempel fyra olika 

versioner av bedömningsmatriser). Varje version, av varje typ av bedömningsunderlag, har 

därför också kategoriserats med ett nummer från 1 upp till antalet versioner som finns 

tillgängliga. Detta har gjorts för att i kommande avsnitt kunna diskutera skillnader dem emellan.  
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       I nästkommande avsnitt (3.2.1, 3.2.2, och 3.2.3) förklaras det bedömningsunderlag som 

fanns tillgängligt digitalt på provkonstruktörernas hemsida vid det datum då 

bedömningsunderlaget samlades in. I och med att aspektbedömning av delprov C nu 

dokumenteras, ges möjligheten att identifiera vilka aspekter av bedömningskriterierna som 

elevtexterna uppfyller. Denna uppsats använder sig av elevtexternas betyg för aspekten ”språk 

och stil”. Därför kommer endast denna bedömningsaspekt att beskrivas. 

3.2.1 Bedömningsmatriser 
 

I det underlag som lärare får tillgång till vid varje ny omgång av de nationella proven finns en 

bedömningsmatris som förtydligar det som eleven ska bedömas utefter. Digitalt fanns det fyra 

olika bedömningsmatriser tillgängliga för delprov C (28/9–17). Oberoende av vilken 

provomgång eller uppgift matrisen är kopplad till, är dess grundläggande struktur densamma hos 

alla de fyra bedömningsmatriserna.  

       Matrisen är uppdelad i tre olika delar som kallas för aspekter. Dessa tre är: ”Innehåll och 

kritisk läsning”, ”disposition och sammanhang” och ”språk och stil”. De tre aspekterna fungerar 

som sammanfattande indelningsgrupper för tre till fyra betygskriterier, som alla går att 

identifiera motsvarigheter till i läroplanen. Bedömningsmatrisen fungerar därmed som en 

konkretisering av kunskapskraven från ämnesplanerna i Sv1. Betygskriterierna är därefter 

fördelade mellan betygsstegen E, C och A. Under varje betygssteg definieras varje 

betygskriterium tydligare genom specifika förklaringar av hur betygssteget uppnås. Eftersom 

betygsstegen är placerade i en hierarkisk skala, läses varje bedömningsaspekt från E till A. För 

att uppnå betyget A måste således eleven även uppnå kraven för betyget E och C inom samma 

bedömningsaspekt.   

       Utöver de tre bedömningsaspekterna finns även en ”helhetsbedömning” som en egen grupp. 

Denna agerar främst som ett ytterligare stöd vid matrisbedömningen och har betygskriterier 

fördelade mellan E, C och A som har ett fokus på texten som helhet. 

       Som tidigare nämnt kommer samtliga bedömningsunderlag att endast undersökas utifrån 

bedömningsaspekten ”språk och stil”, då det är under denna aspekt som bedömning av GM 

skulle kategoriseras under. I figur 3 ges ett exempel på hur aspekten ”språk och stil” kan se ut.   

Det exempel är identiskt i två versioner av bedömningsunderlagets sammanlagt fyra 
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Språk och stil E C A 

 
-   Skriftspråksnormer 

 
-   Variation 

 
-   Välformulerat språk 

 
-   Situationsanpassning 

 
Eleven följer i huvudsak 
skriftspråkets normer 
för språkriktighet, t.ex. i 
fråga om menings-
byggnad, stavning och 
skiljetecken. 

 
Språket är varierat och 
delvis välformulerat. 
Stilen är anpassad till 
syftet, t.ex. genom 
tydliga åsiktsuttryck, 
retoriska frågor eller 
andra retoriska stil-
medel. 

 
Språket är välformule-
rat, även om någon 
mindre lyckad formule-
ring kan förekomma. 
Stilen är väl anpassad 
till syftet, t.ex. genom 
variation av menings-
typer eller slagkraftiga 
och uttrycksfulla 
formuleringar. 
 

 

bedömningsmatriser (Skolverket 1, Skolverket 2). I figur 3 kan man också lätt identifiera att 

ordet GM inte används under någon av betygsstegen. Formuleringarna för varje betygssteg går 

dock att hänföra till GM. Att använda GM kan till exempel vara att situationsanpassa sin text. 

       I de två övriga versionerna av bedömningsmatrisen är aspekten ”språk och stil” mestadels 

lik den i figur 3 (Skolverket 3, Skolverket 4). Dessa två är även de identiska med varandra. För 

betygssteget A beskrevs ”uttrycksfulla formuleringar” istället för ”illustrativa formuleringar”. 

För betygssteget C står det ”tydliga åsiktsuttryck” istället för ”variation mellan sakliga och 

värderande uttryck”, men också att ”Stilen är anpassad till situationen, t.ex. genom ordval och 

läsartilltal”.  

       Skillnaderna är inte särskilt stora mellan de fyra olika versionerna, men ingen av dem 

nämner heller GM explicit. Vid läsning av enbart bedömningsmatrisen framgår det alltså inte 

något krav på att det ska ske en bedömning av elevernas användning av GM, men att det går att 

göra en sådan tolkning. Syftet med bedömningsmatrisen är att den ska vara sammanfattande 

och lätthanterlig vid bedömning. Av denna anledning kan inte alla enskilda, inbördes kriterier 

för varje betygssteg vara utskrivet. Därför finns kompletterande kommentarer som har som 

syfte att förklara bedömningsmatrisen.  

3.2.2 Kompletterande kommentarer till bedömningsmatris 
 

Av denna typ av bedömningsunderlag fanns det två versioner tillgängliga digitalt (Skolverket 7, 

Skolverket 8). Syftet med dessa dokument är att förklara bedömningsmatrisens aspekter mycket 

Figur 3. Exempel på bedömningsmatris från bedömningsaspekten ”språk och stil” (Skolverket 1, Skolverket, 2) 



	   18 

mer utförligt. Därför fungerar de även som ett komplement till betygsmatrisen, då de förklarar 

detaljerat vad varje bedömningsaspekt och betygskriterium kan innebära. Kommentarerna är 

dock inte alltid kopplade till betygsstegen. För aspekten ”språk och stil” framgår det inte vilka 

språkliga aktiviteter som krävs för att uppnå de olika betygsstegen. Detta väcker vissa frågor vid 

genomläsningen av de kompletterande kommentarerna till bedömningsmatrisen. Innebär t.ex. 

avsaknaden av en viss språklig aktivitet ett underkänt, eller krävs det endast för ett specifikt 

betygssteg? Allt bedömningsstöd gällande hur elevtexterna ska betygsättas, redovisas antingen i 

bedömningsmatrisen, eller i de bedömda elevtexter som redovisas i kommande avsnitt. En 

sammanvägande tolkning av dessa dokument är därmed det som lägger grunden för betyget.  

Nedan redovisas det som behandlar GM under aspekten ”språk och stil”. 

        I den första av två versioner nämns begreppen nominalgrupp och nominalisering. Detta 

förtydligas som en av några ”återkommande grammatiska termer”. Båda begreppen förklaras 

grundläggande, med ett större fokus på nominalfras. De beskriver även att ”nominaliseringar och 

utbyggda nominalfraser förtätar språket”, och poängterar att ”nominaliseringar blir dessutom ofta 

sammanslagningar i svenskan (’När tekniken utvecklades’ – ’teknikutvecklingen’)”. På liknande 

sätt förklarar de fundament och adverbial. Ur dokumentet framgår det med andra ord att läraren 

kan genomföra en analys av elevens användning av nominalisering, och hur detta ser ut kan vara 

betygsgrundande. Det framgår dock inte, som tidigare påpekats, vilken användning av 

nominalisering som skulle ge specifika betygssteg. (Skolverket 7) 

       I den andra versionen behandlas inte GM genom nominalisering lika tydligt. Under rubriken 

”språk och stil” nämns nominalfras, men inte nominalisering. Det står att ”huvudorden i 

nominalfrasen bör analyseras utifrån vilken typ av substantiv eleven använder” och ”ett 

kännetecken på ett varierat och välformulerat språk […] är att nominalfraserna ibland är 

utbyggda”. Därefter beskriver de att ”sammansatta substantiv bidrar till språkets 

informationstäthet och är därför tecken på ett avancerat språk”. Detta argument användes i första 

versionen som ett exempel på hur lärare kan identifiera nominaliseringar, och hur elever kan 

konstruera nominaliseringar. De ger även exempel på sammansatta substantiv, där båda är 

nominaliseringar: ’ungdomsarbetslösheten’ och ’framtidsmöjligheter’. (Skolverket 8) 

       Sammanfattningsvis kan man se att de kompletterande kommentarerna till 

bedömningsmatriserna skiljer sig åt i hur de presenterar GM. I den första versionen nämns GM 

genom begreppet nominalisering, och där förklaras också en effekt som GM kan ge en text: att 
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det förtätar innehållet. I den andra versionen nämns aldrig orden GM eller nominalisering 

explicit, men allt som i den första versionen kopplades till nominaliseringar tas däremot upp. I 

den andra versionen förklaras det dock i samband med nominalfraserna. (Skolverket 7, 

Skolverket 8) 

       Analys av elevtexters användning av nominalisering och GM kan därför användas som en 

bedömningsgrund av aspekten ”språk och stil”. Förklaringar av de grundläggande principerna för 

GM finns representerade i dessa bedömningsunderlag. Det framgår dock endast i den första 

versionen att nominaliseringar bidrar till att förtäta språket. Eftersom det inte går att veta vilken 

av versionerna som efterföljer den andra, är det svårt att avgöra om begreppet nominalisering 

förts in i de senaste versionerna av de kompletterande kommentarerna, eller om det tagits ur 

dem. På senare år har dock nominalisering blivit ett allt vanligare begrepp att använda vid 

bedömning av elevtexter, och därför kan man anta att det är i de senaste versionerna som 

nominalisering tas upp explicit. 

3.2.3 Bedömda elevtexter 
 

Ytterligare stöd för bedömning av delprov C finns genom elevtexter med tillhörande 

bedömningar. Till Sv1 fanns det vid insamlingsdatumet fyra olika versioner tillgängliga digitalt 

(Skolverket 3, Skolverket 4, Skolverket 5, Skolverket 6). Av dessa var det ingen som berörde 

vardera elevtexts användning av nominalisering. En version av de bedömda elevtexterna berörde 

dock nominalfraser. Där exemplifierades ord som skulle förklara elevtextens goda användning 

av nominalfraser. I dessa exempel var det dock två nominaliseringar som presenterades, t.ex. 

’förändring’ och ’skidåkning’. Utifrån detta, tillsammans med bl.a. elevtextens varierande 

fundament, och vissa stilbrott, fick eleven ett C i betyg för aspekten ”språk och stil” (Skolverket 

5).  

       Eftersom flera olika grunder för bedömning av aspekten vägts in, är det svårt att avgöra om 

t.ex. elevtextens användning av nominalfraser var så pass god att det förtjänade det högsta 

betygssteget, men att betyget sänktes p.g.a. andra möjliga bedömningsgrunder som går att 

hänföra till aspekten ”språk och stil”. Exemplifieringarna för en god användning av 

nominalfraser ger dock en fingervisning om vad de kan tänkas leta efter.   
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       Ett problem med dessa exempeltexter är även att det inte framgår vilken bedömningsmatris 

som de tillhör. Då bedömningsmatriserna inte skiljer sig avsevärt mellan varandra blir det inte ett 

stort problem, men beroende på vilka kompletterande kommentarer till bedömningsmatriserna 

som exempeltexterna följt, kan en distinkt anledning till att nominalisering inte tas upp 

uppdagas. Används den version av de kompletterande kommentarerna som inte nämner 

nominalisering explicit, kan det inte heller förväntas vara del av exempeltexternas bedömning. 

Är det dock så att exempeltexterna är kopplade till den version av de kompletterande 

kommentarerna som tar upp nominalisering, visar det istället att elevernas användning av 

nominalisering inte är något som lärare måste se över vid bedömning.  

       Som noterat hos de kompletterande kommentarerna framgår det inte heller vilken årgång 

som varje bedömd elevtext tillhör. Alla tillgängliga versioner av de bedömda elevtexterna skulle 

därför kunna vara äldre än övrigt presenterat bedömningsunderlag, och av denna anledning finns 

inte nominalisering med. 

 

3.2.4 Sammanfattning av bedömningsunderlagen 
 

Baserat på det som presenterats i detta kapitel går det att identifiera att det bedömningsunderlag 

som tillgängliggjorts digitalt under den tid som denna uppsats skrivs är till mestadels mycket 

svagt förankrade i GM. I bedömningsmatriserna nämns inte GM explicit, men det är dock 

möjligt att göra en tolkning av dess formuleringar som tillåter en analys av GM som en 

bedömningsgrundande metod. I de kompletterande kommentarernas två olika versioner användes 

begreppet nominalisering i endast den ena versionen, men i den andra förklarades dock samma 

grundläggande principer för nominalisering, men istället med begrepp som nominalfras och 

sammansatta substantiv. Inte i någon av de fyra kommentarerna till bedömda elevtexter nämndes 

dock GM. En version påpekade däremot god användning av nominalfraser hos en elevtext, där 

nominaliseringar exemplifierades som detta.  

      På detta sätt representerar GM en väldigt liten del av bedömningsunderlaget, och 

förekommer inte genomgående i bedömningsunderlagets samtliga dokument. Detta motiverar 

dock också uppsatsens undersökning att se över hur det faktiska sambandet ser ut mellan 

användningen av GM och elevtexternas tilldelade betyg.  
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4. Metod 
	  
Nedan följer en redogörelse över uppsatsens metod. Under kommande rubriker redovisas först 

dess arbetsförlopp i kortare drag, som följs av en presentation av uppsatsens material: 

elevtexterna. Därefter klargörs uppsatsens avgränsningar gällande GM. Sist behandlas olika 

aspekter av metoden som kan påverka uppsatsens resultat. 

 

4.1 Arbetsförlopp 
 

Arbetet med denna uppsats kan delas in i fyra steg: inläsning, materialinsamling, kodning av 

elevtexter och analys av resultat. Inläsningen utgjordes av studier av tillgänglig forskning som 

därefter skapade uppsatsens teoretiska ramverk. På detta sätt skapades en utgångspunkt för 

genomförandet av uppsatsen. Därefter samlades elevtextmaterialet in, så att kodning av GM 

kunde inledas. Detta gjordes genom noga närläsningar av elevtexterna, där GM parallellt 

noterades. Alla noterade ord kontrollerades därefter utifrån uppsatsens avgränsningar av GM (se 

avsnitt 4.2). Denna process upprepades ytterligare tre gånger för att säkerställa att samtliga GM 

hade analyserats korrekt. Varje text är på detta sätt genomläst fyra gånger var. När detta var gjort 

sammanställdes all information i Excel, där också samtliga uträkningar till uppsatsen 

genomförts. För att kunna jämföra elevtexterna med varandra räknades andelen GM per elevtext 

ut. Detta värde multiplicerades därefter med 100 för att göra värdena lättare att hantera. Andelen 

GM kan därför också ses som elevtexternas procentuella innehåll av GM. På detta sätt har ett 

kvantitativt material samlats in, som sedan används som utgångspunkt för en kvalitativ 

diskussion. Det som presenteras är således det resultat som bidrar till att besvara uppsatsens 

frågeställningar. 

4.2 Elevtexter 
 

I detta avsnitt presenteras de premisser som uppsatsers material valts ut efter, samt hur 

elevtexterna har kategoriserats och namngetts.  

       I Magnussons undersökning (2011) använder hon sig av två uppsättningar av nationella prov 

från Åk9 och SvB. Hennes material är taget från början av 2000-talet, och sedan dess har den 
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svenska skolans upplägg förändrats genom skolreformen år 2011. I denna uppsats är 

elevmaterialet taget från Sv1, som åldersmässigt skulle placeras i mitten av de två material som 

hon använde. Då elevers användning av GM sägs gå från ett kongruent till ett inkongruent språk 

(Magnusson, 2011:65), blir det därför möjligt att se om denna uppsats resultat kan placera sig 

inom en tänkbar utvecklingskurva. 

       Uppsatsens elevtexter är tagna från vårterminen år 2015. Detta var det senast genomförda 

nationella provet som var tillgängligt vid tidpunkten för materialinsamling. Från och med denna 

omgång infördes också redovisningar av aspektbedömning till delprov C, vilket ger möjlighet att 

se vilka olika betygsaspekter som varje elevtext uppfyllt.  

       Vårterminen år 2015 fanns det fyra olika uppgifter som eleverna kunde välja bland vid 

provtillfället. Alla elevtexterna till denna uppsats är svar på en och samma valbara skrivuppgift. I 

uppgiften skulle eleverna skriva ett debattinlägg till en webbplats om konsumtionsvanor. Den 

text i texthäftet som var kopplad till uppgiften var en artikel från Sydsvenskan (Lidman, 2011) 

och handlade om sopdykning, och eleverna skulle ta ställning till överproduktion av mat genom 

att argumentera för och/eller emot. 

       Antalet elevtexter för uppsatsens undersökning valdes utifrån vad som kunde vara 

genomförbart inom ramen för en C-uppsats. Varje elevtext omfattar omkring 300–700 ord, och 

30 elevtexter skulle ge mig möjlighet att insamla ett tillräckligt stort material att arbeta med. 

Uppsatsens 30 elevtexter är även jämnt fördelade mellan betygsstegen E, C och A i 

betygsaspekten ”språk och stil”. Resultat från övriga aspekter av delprov C eller resultat från 

andra delprov har inte vägts in i urvalsprocessen, men kommer att användas som 

förklaringsverktyg i uppsatsen resultat (se avsnitt 5.3.1). Att de övriga betygsstegen F, D och B 

inte används har naturliga skäl. Vid aspektbedömning kan inte eleven tilldelas betygsstegen D 

och B, då de inte har några betygskriterier kopplade till dem. Eftersom min undersökning syftar 

till att undersöka GM i förhållande till en specifik bedömningsaspekt, finns därför inget material 

för betygsstegen D och B. Vad gäller betygssteget F valdes detta bort eftersom jag valde att 

använda mig av endast de godkända betygsstegen.  

       Alla elevtexter är även tagna från elever som studerar på ett universitets- och 

högskoleförberedande program. Denna avgränsning har gjorts då dessa program har som syfte att 

förbereda eleverna för framtida eftergymnasiala studier, som också innebär att eleverna till hög 

grad bör utveckla ett gott akademiskt språk. Det fanns dock inte möjlighet att endast använda 
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elevtexter från ett och samma program. Elevtexterna kommer därför från två program: det 

naturvetenskapliga programmet och det samhällsvetenskapliga programmet. Programtillhörighet 

har inte noterats för varje elevtext, då uppsatsen inte ska undersöka fördelningen mellan 

programmen.  

       En annan variabel som inte tagits i beaktande är elevernas kön. Magnusson skriver att: 

”Undersökningens analyser ger inget signifikant samband mellan kön och bruk av GM” 

(2011:130). Därför anser inte jag att denna variabel kan antas vara väsentlig i denna 

undersökning heller.  

       Namnen på de elever som skrivit texterna i denna uppsats används inte av etiska skäl. Istället 

används egenkonstruerade beteckningar för elevtexterna baserade på elevens betyg i ”språk och 

stil” följt av en siffra mellan 1–10. Siffran syftar endast på ordningen som texterna inom varje 

betygssteg undersöktes. I figur 4 redovisas samtliga beteckningar för uppsatsens elevtexter i ett 

rutnät.  

 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

 

4.3 Avgränsning av grammatiska metaforer 
 

Definitionen av GM är inte alltid helt självklar. Den ser ut på olika sätt beroende på var i 

forskningsfältet man väljer att placera sig. Under denna rubrik redovisas de principer som 

kodningen av GM i min uppsats baserats på. De avgränsningar som gjorts följer dock till stor del 

de som Magnusson gjort i sin avhandling (2011:39–47, 91–103) då hennes undersökning 

överensstämmer mest med vad jag avser att undersöka. Om avgränsningarna efterliknas, öppnas 

också större möjligheter att jämföra denna uppsats resultat med Magnussons, som kan fördjupa 

såväl mitt resultat, som mina slutsatser. Några avvikande avgränsningar i jämförelse med 

Magnusson anges i samband med att de presenteras i kommande beskrivning.  

Figur 4. Beteckningar för samtliga av uppsatsens undersökta elevtexter. 



	   24 

       Det första kravet för att ett ord ska definieras som en GM i denna uppsats är att ordet måste 

gå att ”packa upp” till en kongruent form. Detta innebär att ordet ska ha en morfologisk 

samhörighet med en kongruent verbform (Magnusson, 2011:39). Ett exempel på detta är ordet 

’tillverkning’, som kan packas upp till processen ’att tillverka’, eller ordet ’kollision’ som går att 

packas upp till processen ’att kollidera’. Att en GM går att packa upp är dock inte i sig själv 

tillräckligt för att ett ord ska kunna identifieras som en GM. Ordet ’produktion’ är t.ex. ett ord 

som kan skapa problem. Ordet kan packas upp till processen ’att producera’, som baserat på 

ovanstående krav därmed skulle kvalificeras som en GM. Ordet ’produktion’ kan dock syfta till 

två olika saker. Produktion kan både betyda ’det som produceras’ och ’aktionen att producera’. 

Endast i det senare fallet är ordet en GM. Magnusson skriver att: ”Grammatisk metafor bygger 

på en grammatisk skillnad mellan två sätt att uttrycka en betydelse, t.ex. mellan ett verb och en 

nominalisering som realiserar samma process att springa/ett springande” (2010:222). För att 

kunna definiera en GM måste ordet därför också syfta tillbaka på samma process som den 

kongruenta formen. Om ordet ’produktion’ därför syftar på det som produceras, är syftningen för 

långt ifrån den kongruenta processen av ordet för att det ska ses som en GM. Utan ett krav på att 

ord måste kunna härledas tillbaka till samma semantiska kategori, skulle många ord kunna 

klassificeras som GM. Ordet ’vatten’ skulle kunna ses som en GM av processen ’att vattna’, trots 

att de syftar på något väldigt annorlunda. 

       Ett dilemma som uppkommer vid identifiering av GM är med vad som kallas samlingsord. 

Dessa ord sammanfattar ofta händelser och har snarlika funktioner som GM, men de går inte att 

packa upp till en morfologiskt liknande process (Magnusson, 2010:224). Exempel på detta är ord 

som: problem, komplikation och metod. Orden har samma inverkan på texten, men 

uppackningen behöver göras i flera steg, eller genom en djupare analys för att hitta en möjlig 

kongruent form. Eftersom samlingsorden i mångt och mycket fyller samma funktion som GM 

skulle ord vars morfologiska samhörighet är långt bort ändå kunna räknas som GM. I denna 

uppsats kommer samlingsord dock inte att definieras som GM, och Magnusson följer samma 

avgränsning (2011:92). 

       Övriga avgränsningar som gjorts vid avkodningen är att GM som är del av ett citat som 

består av hela meningar eller långa stycken inte räknats med. De har inte räknats med då eleven 

själv inte konstruerat meningarna. Magnusson tar inte upp huruvida hon gjort detta vid sin 

avgränsning, men detta är alltså något som efterföljs i denna uppsats. 
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4.3.1 Kategorisering av GM-typer 
 

Förutom att tillämpa ovannämnda avgränsningsprinciper behöver elevtexternas GM också 

kategoriseras, då det också finns olika typer av GM. Halliday har skapat ett omfattande schema 

som kategoriserar olika typer av GM och i Magnussons avhandling redovisas en svensk 

motsvarighet av denna (2011:43). Av de totalt 19 olika metafortyper som Magnusson presenterar 

använder hon sig av åtta stycken för analys i sin avhandling.  

       Denna uppsats utgår ifrån den kategorisering som Magnusson redovisar i sin avhandling. 

Uppsatsen följer också de avgränsningar som hon definierat för varje kategori av GM. Även 

namnen för varje kategori som hon använder, används i denna uppsats. Av de åtta metafortyper 

hon avkodar, kommer denna uppsats dock endast att undersöka två stycken av dessa: GM1 och 

GM2i. GM1 är nominaliserade egenskaper, t.ex. ordet ’sannolikhet’ (från ’något är sannolikt’). 

GM2i är nominaliserade processer, t.ex. förändring (från ’att förändra’). Dessa kategorier 

presenteras även i tabell 1. Att just dessa valts baserar sig främst på vad som var möjligt att 

genomföra inom ramen för en C-uppsats, men också för att dessa två kategorier var de vanligast 

förekommande GM-typerna i Magnussons material. Antalet GM2i var mer än tre gånger 

vanligare än någon annan av de övriga GM-typerna och GM1 var näst mest förekommande 

(2011:107).  

 

Namn GM-typ Beskrivning 
GM1 

GM2i 

Nominalisering av egenskap 

Nominalisering av process 

Substantiv som kongruent är adjektiv 

Substantiv som kongruent är verb 

 

4.4 Vad kan påverka resultatet? 
 

Det finns en stor mängd olika faktorer som kan påverka resultatet i en undersökning som denna.  

De nationella proven som examinationsform skiljer sig t.ex. på flertalet olika sätt från den 

undervisning som vanligtvis försiggår i den svenska skolans olika klassrum (Jönsson, 2013:193). 

Eftersom de nationella proven strävar mot en hög likvärdighet genomförs proven under strikta 

regler som ska efterföljas över hela landet. De nationella proven kan också väga tungt vid 

Tabell 1. Kategorier av GM som används i denna uppsats 
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betygsättning i slutet av en kurs eller årskurs eftersom de är omfattande, väl genomarbetade och 

av hög kvalitet. Alla dessa aspekter kan leda till att eleverna känner en stor nervositet vid 

examinationstillfället, som kan leda till att de inte presterar utifrån sin egentliga förmåga 

(Jönsson, 2013:127). För delprov C kan detta påverka elevtexternas betyg, längd och andel GM, 

som alla är essentiella faktorer i min undersökning. Huruvida detta påverkar uppsatsens resultat 

är inte definit, men provsituationen kan leda till att elevernas prestationer inte representerar deras 

egentliga skriftliga förmåga vid den tidpunkten. 

      Elevtexterna som utgör uppsatsens material är skrivna i formatet debattinlägg. Detta kan 

påverka uppsatsen resultat. Holmberg och Karlsson beskriver att GM associeras till 

”skolspråket” som innebär ett formellt och akademiskt språkbruk (Holmberg & Karlsson, 

2006:162). Detta innebär att ju mer formellt textsammanhanget är, desto mer inkongruens 

förväntas av språket. Debattinlägget beskrivs av Skolverket som att vara en reaktion på en läst 

artikel, och innehåller en tydlig tes mot eller för med tydliga argument (2017c). De beskriver 

även att debattinlägget är nära besläktad med debattartikeln, och språket hos debattartikeln 

beskrivs vara formellt, men att skribenten även måste förhålla sig till tänkbar mottagare 

(Skolverket, 2017c). Författaren av debattinlägget kan därför använda sig av retorik av 

vardagspråklig karaktär för att föra fram sin tes på ett effektivt sätt, utan att texten missgynnas av 

det. Med andra ord lockar debattinlägget till användning av GM, samtidigt som det formella 

språket inte är ett krav för att övertyga mottagaren om en tes. Detta kan påverka förekomsten av 

GM i uppsatsens material. Det kan också skapa problem vid jämförelser med Magnussons 

resultat, då hennes material utgörs av texter i olika format. Magnussons material är elevtexter 

från tidigt 2000-tal, och det framgår inte vilken textform hennes elevtexter är skrivna i. Hon 

beskriver dock att i de nationella provens skriftliga prov för Åk9 både kunde vara diskursiva och 

berättande (2011:74). I SvB menar Magnusson att eleverna till större grad blir uppmanade till att 

skriva mindre personnära genom hur skrivuppgifternas frågor ställs (2011:74–75). Dessa 

skillnader hos materialet ger olika förutsättningar för förekomst av GM, vilket kan vara viktigt 

att veta vid jämförelser av materialen. 

       Resultatet kan även påverkas av skillnaden mellan de betyg som Magnusson använder sig av 

i sin avhandling, och de betyg som används i denna uppsats. Magnussons använder sig av 

helhetsbetyget för de nationella provens skriftliga del, medan min undersökning använder sig av 

betyget från en av tre aspekter för de nationella provens skriftliga del. Vid tillfället då 
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Magnusson genomför sin undersökning var också betygsystemet annorlunda jämfört med idag 

(IG, G, VG, MVG), vilket innebär att de också grundar sig på en annan läroplan. Dessa faktorer 

kan leda till problematik vid jämförelser mellan materialen. Viktigt att poängtera är att syftet 

med de jämförelser som denna uppsats gör med Magnussons resultat är att hon undersöker 

liknande tendenser som jag försöker undersöka. Därför blir hennes resultat relevanta för nära 

jämförelser.  

       Avslutningsvis är det värt att poängtera att den mänskliga faktorn vid kodning och uträkning 

kan ha påverkat vissa aspekter av resultatet. För att förebygga detta har t.ex. fyra genomläsningar 

av materialet genomförts, för att säkerställa resultatet. 
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5. Resultat och diskussion 
 

Nedan redovisas resultatet från uppsatsens undersökning. Dessa kommer redovisas i form av 

tabeller, figurer och diagram, tillsammans med en löpande diskussion. Resultatet kommer att 

analyseras ur olika perspektiv som bidrar till att besvara uppsatsens forskningsfråga. 

5.1 Grammatiska metaforer i hela underlaget av elevtexter 
  

I diagram 1 och tabell 2 redovisas det totala antalet GM för samtliga analyserade elevtexter, samt 

fördelningen mellan de två GM-typerna som använts i denna uppsats. Utifrån denna information 

går det att utläsa att det totala antalet GM2i (nominalisering av process) är många fler än det 

totala antalet GM1(nominalisering av egenskap) i elevtexterna. GM2i täcker hela 84,6 % av det 

totala antalet GM, medan GM1 endast motsvarar 15,4 %. Denna fördelning är dock inte helt 

oväntad. I jämförelse med Magnussons resultat följer detta de tendenser hon kunnat urskilja. Av 

hennes totalt insamlade antal GM var GM1 mindre än en tredjedel av GM2i (2011:107). I mitt 

resultat är dock GM1 ännu mindre, närmare en sjundedel. 

       Denna uppsats låga antal GM1 kan dock bero på dess underlag av elevtexter. Uppsatsens 

underlag är taget från Sv1, som genomförs under årskurs 1 på gymnasiet. Enligt Edling är det i 

övergången från ’primary schooling’ till ’secondary schooling’ som elevers användning av GM 

tar fart (2006:58). I ett svenskt sammanhang påbörjas denna övergång i högstadiet, men det är 

 Antal Procent 
GM1 

GM2i 

GM1+GM2i 

42 

230 

272 

15,4 % 

84,6 % 

100 % 

0"

50"

100"

150"

200"

250"

300"

GM1" GM2i" Total"

Tabell 2. Det totala antalet GM 

Diagram 1. Det totala antalet GM, samt av respektive GM-typ 
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under gymnasiet (främst på högskoleförberedande program) som undervisningen övergår till att  

bli alltmer förankrad i vetenskapliga discipliner, vilket är Edlings definition av ’secondary 

schooling’. Magnussons elevtexter är till övervägande del tagna från SvB; 303 elevtexter av 365 

elevtexter totalt är från SvB. De övriga 62 elevtexterna är från Åk9. Eftersom Magnussons 

material kommer från elever som befinner sig högre upp i utbildningssystemet, kan en effekt bli 

att hennes resultat genererar fler GM1. Språkutveckling sker också parallellt med 

kunskapsutveckling; när man når de högre studierna ökar antalet använda GM i texter 

(Magnusson, 2011:62). Detta talar för att det ska ske en ökad användning av GM hos eleverna 

mellan nuvarande Sv1, och dåvarande SvB.	   

       Magnusson visade dock också i sitt resultat att andelen GM1 var mindre i Åk9, än vad det 

var för SvB. Ett exempel hon tog upp för att tydligt urskilja detta var att belysa de lägsta 

resultaten av GM1 för båda grupper av elevtexter. Närmare 50 % av alla elevtexter från Åk9 

hade inga noterade GM1, jämfört med 33 % av elevtexterna i SvB (2011:109). Att använda sig 

av GM1 är med andra ord inte en självklarhet hos dessa elevgrupper. I denna uppsats är det 40 % 

av elevtexterna som inte innehöll några GM1. I detta avseende skulle därför denna uppsats 

resultat placera sig i mitten av det resultat Magnusson fick fram för Åk9 och SvB. Användandet 

av GM1 följer därmed en tendens av att öka med åren. 

       Huruvida resultatet av det totala antalet GM (GM1+GM2i) är avvikande för uppsatsens 

undersökning är svårt att avgöra. I Magnussons undersökning redovisas inte antalet GM i exakta 

siffror, utan endast i form av ett diagram. Det går därför inte att göra en jämförelse dem emellan 

som kan urskilja om t.ex. textformen debattinlägg genererat ett väldigt avvikande resultat. Fokus 

för uppsatsen blir därför att undersöka andra aspekter för att identifiera om resultatet stämmer 

överens med tillgänglig forskning.  

 

5.2 Elevtexterna i förhållande till betyg 
  

I diagram 2 redovisas medelvärdet av andelen GM per ord för elevtexterna inom varje betygssteg 

E, C och A. I detta diagram går det att identifiera att den största andelen GM finns hos 

elevtexterna som tilldelats betyget A, medan lägst andel GM finns hos elevtexterna som tilldelats 

betyget E. Magnussons finner i sitt resultat att GM-täta elevtexter i SvB generellt också tilldelas 
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de höga betygen, och när andelen GM sjunker, gör generellt också texternas betyg det (2011:111, 

264). Bland elevtexterna i Åk9 finner hon dock inte ett lika tydligt samband (2011:111). I 

diagram 2 kan man se att denna uppsats påvisar en liknande tendens som hos Magnussons 

elevtexter från SvB. För att säkert bekräfta dess statistiska signifikans krävs dock vidare studier. 

       Diagram 2 redovisar också medelvärdet av andelen GM-typ per ord inom varje betygssteg. 

Dock är det svårt att se hur denna andel skiljer sig mellan betygsstegen. I diagram 3 illustreras 

det procentuella förhållandet mellan GM-typerna inom varje betygssteg. Diagrammet visar att 

skillnaden i fördelningen mellan GM-typerna är väldigt liten mellan betygsstegen: Endast några 

få procent skiljer dem åt. Hos elevtexterna med betyget A eller E täcker GM2i 85 % av den 

totala andelen GM, medan det för elevtexterna med betyget C ligger på ungefär 84 %. Utefter 
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Diagram 2. Andel GM av vardera GM-typ, för varje betygssteg. 
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Diagram 3, Andel GM av vardera GM-typ, för varje betygssteg, i en procentskala. 
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detta resultat kan man identifiera att fördelningen av vardera GM-typ inte skiljer sig mellan 

betygsstegen, utan följer samma mönster. Hos dessa elevtexter från Sv1 kan man därför se att om 

en elev använder sig av en större andel GM i sina texter, ökar användningen av båda GM-typerna 

parallellt med varandra. 

       Baserat på det resultat som presenterats i diagram 1 och 2 går det därför att identifiera en 

tendens hos uppsatsens elevtexter: att elevtexter som får lägre betyg i genomsnitt har lägre andel 

GM än de elevtexter som fått ett högre betyg. När man utför generaliseringar av denna typ kan 

man dock förlora intressanta resultat hos varje enskilt elevtext. I nästkommande avsnitt kommer 

jag därför presentera variationen i mitt material, samt fyra enskilda elevtexter som utmärkt sig i 

sitt resultat. 

5.3 Variation i andelen grammatiska metaforer mellan elevtexterna 
 

I diagram 4.1, 4.2 och 4.3 redovisas andelen GM i varje enskild elevtext, inom varje betygssteg. 

Genom att kategorisera dem på detta sätt ges möjlighet att illustrera variationen inom varje 

betygssteg: Skillnaden mellan den elevtext som har lägst andel GM och den elevtext som har 

högst andel GM. Ur diagrammen går det att identifiera att den största variationen finns hos 

elevtexterna med betyget C. Där finns både elevtexten som har högst andel GM (C3), och lägst 

andel GM (C4). Variationen mellan dessa två elevtexter motsvarar på så sätt också variationen 

hos uppsatsens totala resultat: 0,0–4,57 %. Näst störst variation finns hos elevtexterna från 

betygssteget A, med ett lägsta värde på 0,5 % och högsta värde på 4,23 %. Detta ger betygssteget 

en variation på 3,73 %. Minst variation finns hos elevtexterna från betygssteget E med ett lägsta 

värde på 0,22 % och högsta värde på 2,27 %. Detta ger betygssteget en variation på 2,05 %. 

       I Magnussons resultat visar det sig att det är betygssteget VG som har störst variation av 

elevtexterna från SvB (2011:112–113). Det mellersta, godkända betygssteget (VG i föregående 

läroplan och C i nuvarande läroplan) är alltså betygsstegen med störst variation. Anledningen till 

detta menar Magnusson ligger i bedömningsprocessen. De betyg som Magnusson använder sig 

av i sin undersökning är det sammanvägda betyget för samtliga betygsaspekter av de nationella 

provens skriftliga framställning. Som identifierats i avsnitt 3.2 finns det en hel del olika kriterier 

som ska uppfyllas vid helhetsbedömningen av en text. Elevtexten kan därför innehålla en stor 

andel GM, men uppfyller inte övriga kriterier till lika stor utsträckning. Elevtexten kan t.ex. 
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innehålla en stor andel GM, men orden används felaktigt och på ett sätt som leder till många 

språkliga fel, eller att texten tappar sin tydliga, röda tråd (2011:156). Detta kan göra att elevens 

betyg sänkts, men att andelen GM fortfarande är högt. Samma sak kan ske omvänt: Elevtexten 

innehåller få GM, men uppfyller övriga betygskrav på hög nivå.  

       Eftersom att betyget för varje elevtext i denna uppsats baserar sig på en enskild aspekt av 

hetsbedömningen, i kontrast till Magnusson, kan inte lika många bedömningsfaktorer påverka 

betyget. Varje bedömningsaspekt innehåller dock i sin tur tre till fyra olika betygskriterier som 

också ska vara del av bedömningsprocessen. Även om det betyg som Magnusson använder sig 

av innehåller fler påverkande faktorer, finns det fortfarande andra bedömningsgrunder som kan 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

GM1 

GM2i 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

GM1 

GM21 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

GM1 

GM2i 

Diagram 4.1. Andel GM av vardera GM-typ, för 
varje elevtext inom betygssteget E 

Diagram 4.2. Andel GM av vardera GM-typ, för 
varje elevtext inom betygssteget C 

Diagram 4.3. Andel GM av vardera GM-typ, för 
varje elevtext inom betygssteget A 
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påverka elevernas betyg i mitt material. Elevtexten kan t.ex. tänkas innehålla en stor andel GM, 

utan att vara situationsanpassad. 

       Variationen inom varje betygssteg kan också bero på att bedömningen av elevtexterna 

förmodligen inte gjorts med andel GM som ett centralt bedömningskrav. I kapitel tre framgick 

det att GM är svagt förankrat i det bedömningsunderlag som tillgängliggjorts på 

provkonstruktörernas hemsida. Om inte GM är ett explicit krav vid bedömning av aspekten, 

behövs det inte heller tas i beaktande. Detta kan leda till att andra bedömningsfaktorer spelar en 

större, avgörande roll vid betygsättning. Resultatet som presenterades i diagram 2 antyder dock 

att det finns en viss korrelation mellan elevtexternas andel GM och dess betyg. En förklaring till 

detta skulle kunna vara att andelen GM faller samman med en bedömningsmetod av andra 

kriterier. Vidare undersökningar av lärares metoder för bedömning skulle kunna besvara om så 

är fallet.    

       Variationen i materialet är, som redan noterat, väldigt stor och elevtexter från samtliga 

betygssteg finns representerade både högt och lågt i förhållande till deras andel GM. I uppsatsens 

resultat finns det därmed flera olika fall där elevtexterna inte följer den korrelation eller tendens 

till samband som varje betygssteg visat. Nedan kommer fyra skilda fall att analyseras ytterligare, 

då de visat anmärkningsvärda resultat. 

5.3.1 Enskilda fall 
 

De fyra elevtexter som presenteras i detta avsnitt har valts ut baserat på deras utmärkande 

resultat i andel GM i relation till det betyg de tilldelats. Genom att lyfta fram dessa enskilda fall 

går det att undersöka potentiella orsaker till att elevtexterna bl.a. inte följer den signifikans som 

Magnusson presenterat (2011). Varje elevtext kommer att i korta drag presenteras och analyseras 

utefter i huvudsak två delar av betygskriterierna inom aspekten ”språk och stil’”: elevtextens 

formuleringar och situationsanpassning. Resultatet presenteras genom citat ur elevtexterna. Av 

etiska skäl kan inte elevtexterna i sin helhet användas i uppsatsen.  

       En av materialets utmärkande elevtexter är C3 som hade högst andel GM, 4,57 %, men som 

endast fick C i betyg. I betygskriterierna som presenteras i figur 3 står det för betygssteg C att 

”Språket är […] delvis välformulerat”, och för betygssteg A att: ”Språket är välformulerat, även 

om någon mindre lyckad formulering kan förekomma” (Skolverket 1, Skolverket 2). Var gränsen 
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går mellan att vara ’delvis välformulerad’ till ’välformulerad med någon mindre lyckad 

formulering’ är ingen hårdragen linje. I elevtext C3 går det att hitta några mindre lyckade 

formuleringar, t.ex. ”känna ett rent samvete”, ”utnyttja maten genom sopdykning” och 

”acceptera bröd […] med bäst-föredatum”. Dessa exempel innehåller ordval eller formuleringar 

som väger ner intrycket av elevtextens språk, vilket kan vara en delförklaring till varför eleven 

fick betyget C, trots hög andel GM. För betyget A ska elevtexten dock innehålla ”slagkraftiga 

och uttrycksfulla formuleringar” (Skolverket 1, Skolverket 2) vilket C3 gör. Exempel är: ”Det är 

helt sinnessjukt och omoraliskt att människor runt om i världen svälter, medan vi hänsynslöst 

slänger maten i onödan” samt ”Vi måste ta första initiativet mot en hållbar och vettig konsumtion 

redan idag!”. Elevtextens situationsanpassning till texttypen ’debattinlägg’ är också god, då det 

övergripande intrycket av texten är att det följer formatets krav (Skolverket, 2017c). Eleven 

använder sig bl.a. av sammanhangssignaler som tydliggör dess argumentation, t.ex.: ”Jag tycker 

att”, ”Problemet med dagens människor är att” och ”Andra hävdar att”. Eleven presterar därmed 

på olika nivåer utefter betygskriterierna, och den bedömmande läraren har därför med stor 

sannolikhet gjort ett övervägande mellan betygsstegen, som sedan slutade med ett C i betyg. 

       Något som också är utmärkande med elevtexten C3, och som är intressant att ta upp för 

reflektion, är att endast en GM-typ finns representerad: GM2i. Elevtexten innehöll med andra 

ord inte en enda GM av typen GM1. En förklaring till detta kan vara det faktum att hela 

undersökningsmaterialets elevtexter hade en ganska låg användning av GM1; 40 % av 

elevtexterna innehöll inte en enda GM. Som tidigare noterats faller detta i linje med 

användningen av GM1 som Magnusson presenterat: Att användningen av GM1 ökar mellan Åk9 

och SvB (2011:131). Det är med andra ord inte egendomligt att en elevtext från Sv1 inte 

innehåller GM-typen GM1. Bland de övriga elevtexter som inte innehöll GM1 var dock den 

totala andelen GM generellt också låg; De varierade mellan 0 % och 2,86 % (se diagram 4.1, 4.2 

och 4.3). Anledningen till C3:s fördelning av GM-typerna visar sig inte helt tydligt vid analysen. 

Förmodligen krävs en djupare analys som förklarar elevtextens GM-mönster. Eleven har t.ex. 

presterat på olika betygsnivåer i de nationella provens olika delar. Eleven har bl.a. fått betyget E 

på delprov B, läsförståelse, och betyget A på aspekten ”Innehåll och kritisk läsning” för delprov 

C. En analys av elevens styrkor och svagheter i svenskämnet skulle kunna ge svar på hens 

användning av GM. Den lärare som bedömt C3 har även skrivit en ytterligare kommentar till 

bedömningen av de nationella proven, där hen förklarar att eleven inte har svenska som 
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modersmål. Båda dessa faktorer kan vara viktiga beståndsdelar i att förklara varför fördelningen 

av C3:s GM-typer utmärker sig så pass mycket från uppsatsens övriga elevtexter. Till detta 

behövs dock mer information än vad denna uppsats har tillgång till. 

       Elevtext C4 var utmärkande då den innehöll minst andel GM, närmare bestämt noll, men är 

tilldelad betyget C. Som den låga andelen GM avslöjar, utgörs elevtextens formuleringar och 

språk av ett väldigt kongruent språk. Detta gör att elevtexten också tvingas definiera aktörer, som 

i detta fall ofta tar form genom pronomet ’vi’. Exempel på detta är ”Om vi kollar på hur vi 

konsumerar” eller ”Om vi stannar klockan här”. Genom dessa formuleringar blir texten också 

väldigt talspråklig. Texten innehåller även direkta tilltal till läsaren, t.ex. ”Helt ärligt Sverige!”. 

Som tidigare beskrivits i avsnitt 4.4 behöver dock inte en talspråklighet missgynna debattinlägget 

som textformat. Det kan istället bidra till att föra fram resonemanget på ett sakligt och tydligt sätt 

som situationsanpassar till mottagaren. Talspråkigheten och det kongruenta språket behöver 

därför inte leda till ett lågt betyg i aspekten ”språk och stil”. Det som placerar elevtexten inom 

betygssteget C (och inte på betygssteget E som andelen GM skulle kunna peka på) beror 

förmodligen på, likt för C3, en sammanvägning mellan flera olika språkliga belysningar i texten. 

Elevtexten använder sig av bl.a. väldigt korta fundament vid många tillfällen. Exempel på detta 

är: ”Man konsumerar väldigt mycket”, ”Detta är sant” och ”Man köper hellre för mycket”, som 

alla är inledningen till meningar som följer efter varandra. Detta argument kan placera texten 

mot möjligtvis betyget E, då betygsstegen C och A kräver ett varierat språk (Skolverket 1, 

Skolverket 2). Elevtexten innehåller dock många retoriska frågeställningar, t.ex. ”Kanske är det 

bra att andra tar hand om våra matrester?” och ”Varför är det olagligt att äta det vi inte vill ha? 

Varför är det olagligt att på ett sätt rädda vår natur?”. God användning av retoriska frågor 

placerar eleven på betygssteget C. En sammanvägning av elevens olika prestationer inom 

bedömningsaspekten har sedan placerat eleven på betygssteget C.  

       A8 är den elevtext som har lägst andel GM av alla elevtexter som tilldelats betyget A, 

nämligen 0,5 %. Den är också den femte lägsta av materialet samtliga elevtexter. Likt C4 är A8 

väldigt kongruent skriven, och uppvisar vissa liknande företeelser som identifierats hos C4. 

Elevtexten innehåller bl.a. även aktören ’vi’ vid flera tillfällen: ”vi i västvärlden lever i 

överflöd”, ”vad vi köper”, ”att vi inte ska slänga mindre”. A8 följer därför även i mångt och 

mycket samma argument för situationsanpassning till mottagare som C4. Till skillnad från C4 är 

dock A8 mer välformulerad och innehåller färre språkliga fel, som väger upp betyget. Eleven har 
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därmed uppfyllt aspekter på A-nivå, trots den låga andelen GM. En sammanvägning av elevens 

olika prestationer har därefter placerat elevtexten inom betygssteget A.  

       E3 utmärker sig av den anledning att det är den elevtext med högst andel GM som presterat 

på E-nivå: 2,27 % av orden är en GM. En förklaring till detta är att elevtextens formuleringar är 

väldigt bristfälliga. Ett exempel är meningen: ”Då vi som är med sopdykandet hela tiden försökt 

framhäva i våra diskussioner hur överbelastat och i överdrift stor mängd livsmedel som slängs”. 

Orden är i fel ordning och elevtexten innehåller även många språkliga fel. Detta medför en 

otydlighet som straffar sig i elevens formuleringar, men även för situationsanpassningen, då 

argumenten inte framgår tydligt för mottagaren. Betygskriteriet för betygssteget E lyfter inte 

fram några krav på välformulerat språk, utan istället att ”eleven följer i huvudsak skriftspråkets 

normer för språkriktighet, t.ex. […] meningsbyggnad, stavning och skiljetecken”. Elevtexten 

uppfyller detta betygskriteriet, men inte de övre betygskriteriernas krav på att vara 

välformulerade. På detta sätt kan en elevtext innehålla hög andel GM, men ändå få låga betyg. 

      Till elevtexterna C4, A8 och E3 går det att urskilja distinkta argument som förklarar vardera 

betyg de tilldelats, trots deras motstridiga resultat i andel GM. Som tidigare poängterats 

inrymmer varje bedömningsaspekt flera olika betygskriterier som påverkar bedömningen och 

som står bakom ett betyg. För dessa tre elevtexter kunde andra bedömningsunderlag än GM och 

nominalisering ge förklaringen till detta. Resultatet för C3 var inte lika lätt att tyda, då det fanns 

många olika variabler som lämnade frågetecken om elevtextens andel och fördelning av GM-

typerna.  

5.4 Ordomfång 
 

En variabel som varit viktig vid uträkningarna av andel GM är antalet ord. I figur 5 redovisas 

samtliga elevtexters ordomfång i kategorier baserat på deras tilldelade betyg. I figuren redovisas 

även det genomsnittliga ordomfånget hos elevtexterna inom varje betygssteg. Genom dessa 

siffor kan man urskilja att det inte finns någon korrelation mellan antalet ord och betyg i ”språk 

och stil”. Vid uträkning av det genomsnittliga antalet ord för de elevtexter med de tio lägsta, 

mellersta och högsta andelen GM visades dock någonting annat. De elevtexter som hade högst  

andel GM, hade även störst genomsnittligt ordomfång, 528,5 ord per elevtext. De tio elevtexter 
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Namn Antal ord Namn Antal ord Namn Antal ord 
E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E9 
E10 

600 
582 
661 
524 
591 
447 
475 
592 
338 
508 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 
C10 

530 
585 
416 
440 
367 
591 
327 
488 
473 
406 

A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 
A10 

482 
528 
611 
623 
545 
534 
595 
601 
497 
568 

Genomsnitt: 531,8 Genomsnitt: 462,3 Genomsnitt: 558,4 

som placerades i mitten av materialets andel GM hade genomsnittligt 520,2 ord per elevtext, och 

de elevtexter som hade tio lägsta andelen GM hade i genomsnitt 503,8 ord per elevtext. För de 

elevtexter som är del av min undersökning finns det med andra ord en tydligare relation mellan 

antalet ord och andel GM, än antalet ord och betyg.  

5.5 Vilka grammatiska metaforer användes mest? 
 

Vid kodningen av elevtexterna var det vissa ord som var frekvent återkommande. I tabell 3 samt 

tabell 4 redovisas de tre mest återkommande GM av vardera GM-typ.  

       Det GM som användes mest i elevtexterna var ordet ’konsumtion’ som täcker hela 20,4 % 

av alla GM2i, men också 17,3 % av det totala antalet GM. På andra och tredje plats var orden 

’produktion’ och ’sopdykning’. Tillsammans utgör dessa tre ord 28,7 % av alla GM i 

undersökningens elevtexter. 

       En förklaring till varför dessa ord användes så pass ofta i denna undersökning är på grund av 

den text och uppgift som elevtexterna är kopplad till. Uppgiften gick ut på att skriva ett 

debattinlägg som svarar på en text som handlade om svenskars köpvanor, där personer som 

sopdyker lyfts fram. ’Sopdykning’ blir därmed en naturlig nominalisering av ’att sopdyka’. 

Ordet ’sopdykning’ används dock inte i artikeln de svarar mot (Lidman, 2011). Eleverna  

konstruerar därmed ordet på egen hand. Orden ’konsumtion’ och ’produktion’ är båda 

skolspecifika ord och är vanligt förekommande konstruktioner av ’att konsumera’ och ’att 

Figur 5. Antal ord för varje elevtext.  
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 Totalt antal Andel av alla GM2i Andel av total GM 

Konsumtion 47st 20,4 % 17,3 % 

Produktion 16st 7,0 % 5,9 % 

Sopdykning 15st 6,5 %  5,5 % 

 

 

 Totalt antal Andel av alla GM1 Andel av total GM 

Fattigdom 6st 14,3 % 2,2 % 

Längden 6st 14,3 % 2,2 % 

Möjlighet 5st 11,9 % 1,8 % 

 

 

producera’. Både ordet ’konsumtion’ och ’produktion’ användes i artikeln de svarar mot. 

       Hos GM1 var det främst tre ord som var mest återkommande. Eftersom GM1 inte förkom 

lika ofta som GM2i blir det totala antalet av varje ord väldigt litet, men procentuellt visar de en 

större betydelse inom kategorin för GM1. Vanligast var orden ’fattigdom’ och ’längden’. Dessa 

täcker 14,3 % vardera av det totala antalet GM1. Dock endast 2,2 % vardera av det totala antalet 

GM. Ordet ’fattigdom’ användes främst för att nyansera elevtextens innehåll, och användes i 

resonemang om att samhället alternativt svenskars överkonsumtion är fel, då det finns många 

människor som lever i fattigdom. Ordet ’längden’ användes i alla sex fall i samma konstruktion. 

Exempel är: ”överkonsumtion håller inte i längden” eller ”det ska hålla i längden”. Ordet 

’möjlighet’ var den tredje mest använda GM1 och täckte 11,9 % av alla GM1, och endast 1,8 % 

av det totala antalet GM. Ordet användes främst i sammanhang där eleven skulle definiera 

antingen västvärlden/svenskar överdådiga möjligheter, eller fattiga länders begränsade 

möjligheter.  

       Ett annat ord som var utmärkande var bland annat ordet ’krav’ som användes nio gånger i en 

och samma text, A2. Ordet förekom därefter endast enstaka gånger i övriga elevtexter. 

       Slutligen går det att anmärka att variationen mellan vilka GM som användes i elevtexterna 

var ganska låg. 34,9 % av elevtexternas totala antal GM var ett av de ord som återges i tabell 3 

och 4.  

Tabell 3. Mest återkommande GM2i i elevtexterna 

Tabell 4. Mest återkommande GM1 i elevtexterna 
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6. Sammanfattning och slutsats 
 

Utgångspunkten för denna uppsats arbete har som sagt varit Magnussons (2011) undersökning, 

med en teoretisk utgångspunkt som hämtas från SFL. Tidigare forskning har visat att GM är en 

betydande komponent i det specialiserade språket, men det Magnusson visade var att det även 

finns ett samband mellan elevers användning av GM och deras betyg i de nationella provens 

skriftliga del. Syftet med denna uppsats var att undersöka detta samband ytterligare, fast med en 

alternativ variabel. Magnusson använde sig av helhetsbetyget för det skriftliga provet i sin 

undersökning, men denna uppsats har istället använt sig av den bedömningsaspekt som avser att 

bedöma elevens språk. Visas tendens till samband mellan GM och betyg lika starkt med denna 

korrigering? 

       Beroende på var man väljer att lägga sin tyngdpunkt i sin analys, kan olika svar på 

uppsatsens forskningsfrågor frambringas. Utefter min analys av uppsatsens kvantitativa resultat 

kan man tolka resultatet på två olika sätt. Vid generalisering av elevtexternas andel GM inom 

varje betygssteg påträffades ett resultat som stämmer överens med det Magnusson presenterat i 

sin avhandling: Lägst andel GM finns hos elevtexterna tilldelat betyget E, medan högst andel 

finns hos elevtexterna tilldelat betyget A. Genom att använda sig av elevtexternas genomsnittliga 

värden går det därför att se en viss korrelation mellan andel GM, och deras betyg. Om man dock 

istället tittar på de individuella resultaten för varje elevtext visar sig ett annat resultat. Samtliga 

betygssteg innehöll elevtexter som varierade mellan höga och låga andelar av GM. Betygssteget 

C hade bl.a. uppsatsens högsta och lägsta värde av materialets samtliga elevtexter. Med andra 

ord innebär det att en elevtext med låg andel GM kan få betyget A, och vice versa. Korrelationen 

mellan elevtexternas betyg och andel GM visar sig därför inte lika tydligt när elevtexternas 

enskilda resultat analyseras.  

       I kapitel tre analyserades det bedömningsunderlag som provkonstruktörerna för Sv1 

tillgängliggjort vid det tillfälle uppsatsen skrivits. Ur detta material framgick det att GM är svagt 

förankrat i bedömningsunderlaget. GM är därmed inte i huvudfokus för bedömning, men även 

om det var det, finns det många andra bedömningskriterier inom varje bedömningsaspekt som 

också påverkar betygsättningen. Vid analys av enskilda elevtexter som i denna uppsats visat 

utmärkande resultat går det att anta att andra bedömningsgrunder har påverkat deras betyg. 

Elevtext E3 innehöll t.ex. en hög andel GM, men även många bristande formuleringar som 
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gjorde texten otydlig. Alla elevtexter är även skrivna i textformen debattinlägg, som inte kräver 

ett inkongruent språk. Det är med andra ord många olika aspekter som ligger bakom ett betyg, 

vilket gör att variationen mellan elevtexternas andel GM inom varje betygssteg inte kan ha 

definitiva gränser. Genom att bedömningen bygger på flera olika betygskriterier, måste ett 

övervägande ske dem emellan. Detta skapar variationen i uppsatsens resultat. Det är också 

viktigt att förstå att bedömningsarbetet i viss mån är ett tolkande som utförs utefter olika 

förutsättningar. Alla lärare har olika styrkor, kompetenser och erfarenheter, vilket medföljer att 

bedömning inte kan ske på exakt samma sätt över hela landet, trots att alla följer samma 

bedömningsmatris. Alla lärare genomför bedömningsarbetet på olika sätt för att nå mot samma 

mål.  

       Bedömningsarbetet utgörs därmed av många komplexa system som påverkar de betyg som i 

slutändan sätts, och det är sannolikt också bedömningsarbetet som är den största bidragande 

faktorn till denna variation i uppsatsens material. Till denna uppsats användes som sagt det 

bedömningsunderlag som tillgängliggjorts digitalt på provkonstruktörernas hemsida vid tillfället 

då uppsatsen skrevs. Detta skapade en variant av hur GM och nominalisering presenteras och 

behandlas i bedömningsunderlag av provkonstruktörerna. Om möjlighet dock funnits, hade en 

närmare anknytning till det bedömningsunderlag som var anknutet till uppsatsens elevtexter 

kunnat bidra med en bättre förankring till uppsatsens resultat. En fortsatt undersökning av 

kvalitativ karaktär om lärares individuella bedömning skulle också kunna bidra till att förklara 

bakomliggande anledningar till bedömningen. Att undersöka bedömningsprocessen närmare kan 

besvara frågor som kan vara betydande för sambandet mellan andel GM och betyg.  

       En annan faktor som påverkat materialet är att samtliga elevtexter är skrivna i textformen 

’debattinlägg’. En lärdom är att debattinlägget förmodligen inte gynnar GM, utan andra 

textformer kan vara mer utslagsgivande. Textformer med närmare anknytning till det 

akademiska språket kan ge ett tydligare resultat som stärker resultatet hos tidigare forskning. 

Uppsatsens begränsade material gör också att inga vida generaliseringar kan presenteras, och inte 

heller kan några definitiva slutsatser dras. Vad uppsatsens resultat dock kan åstadkomma är att 

utgöra en av flera byggstenar inom forskningsfältet för språk och bedömning.  

       Bemästrandet av det specialiserade språket är en essentiell del av många eftergymnasiala 

studier, men också i flera av gymnasiets kurser. Att kunna ackommodera sitt språk utefter varje 

vetenskaplig disciplins akademiska förhållningssätt gynnar elever i sina pågående och framtida 
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skolprestationer, och även fast denna uppsats resultat inte visar mer än en mindre korrelation 

mellan andel GM och betyg, visar tidigare forskning att GM kan utgöra en viktig 

nyckelkomponent i det akademiska skrivandet i skolans senare år. Genom GM kan man 

introducera elever till ett lätthanterligt metaspråk som kan bidra till att de lär sig tänka och 

formulera sig i akademiska termer, och att introducera detta i undervisningen kan gynna eleverna 

i sin utveckling av sitt akademiska skriftspråk. De kan då också lära sig att förstå vilka effekter 

det får på texten, så att de själva kan utvärdera, under sitt eget skrivande, vilka formuleringar 

som är lämpligast för sammanhanget. Arbetet med att elever ska lära sig att hantera det GM-täta 

språket blir också en demokratisk handling, då det återfinns i många olika beslutande och 

makthållna sammanhang. GM bör därför ha en naturlig och självklar plats i svenska skolans 

undervisning.  
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