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Sammandrag 

Detta arbete presenterar en systemisk-funktionell analys av elevtexter skrivna av elever i 

årskurs nio. Det är totalt 24 elevtexter från ett ersättningsprov inom det nationella provet 2012 

som analyseras. Tolv av de undersökta texterna är skrivna av pojkar och tolv är skrivna av 

flickor. Uppgiften eleverna fått är att skriva en novell utifrån en bild.  

Syftet med detta arbete är att se eventuella skillnader i sättet att skriva mellan 

pojkar och flickor samt utreda vilka skillnaderna är. För att kunna se detta har elevtexterna 

analyserats med systemisk-funktionell textanalys för att se processer, deltagare och 

omständigheter. Denna analys fokuserar på vilken funktion och betydelse de olika delarna 

fyller i texterna. Det visar sig att pojkar har ett mer konkret sätt att skriva än flickorna. Det 

återfinns många materiella processer och mål relaterat till flickorna. Flickorna har däremot ett 

mer upplevande sätt att skriva än pojkarna. Användningen av mentala processer är större i 

flickornas texter relaterat till pojkarnas. Resultatet av undersökningen är att skillnader i 

skrivande utifrån bilder finns mellan pojkar och flickor. Pojkar skriver mer konkret om vad 

som händer medan flickor har ett mer beskrivande sätt att skriva. 

 

Nyckelord: elevtexter, systemisk-funktionell grammatik, genus, multimodal text, nationella 

prov. 
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1 Inledning 
Att flickor presterar bättre i skolan än pojkar är sedan tidigare känt (Wernersson 2010:3). 

Flickor är de som får minst lärartid och det är även de som hörs minst i klassrummet 

(Einarsson 2009:358). Men trots detta har de bättre studieresultat än pojkar. Forskning och ett 

flertal rapporter kopplar flickornas goda studieresultat till bland annat en motivation som inte 

finns på samma sätt hos pojkar att söka vidare till högskoleutbildningar. Inga Wernersson har 

skrivit en rapport som kopplar pojkarnas svagare studiereslutat till bristen på studiemotivation 

och en antipluggkultur som bygger på sociala konstruktioner av manlighet i skolan 

(Wernersson 2010:57–60).  

 Flickor har i genomsnitt bättre betyg än pojkar och tydligast skillnad ser man i 

teoretiska ämnen. Som lärarstuderande i slutet av utbildningen har jag varit ute på flera 

praktikplatser under flera veckors tid. Under dessa perioder har jag kunnat se flera av de 

skillnader som Wernersson redovisar, speciellt när eleverna ska skriva uppsatser, noveller 

eller liknande. Som blivande lärare vill jag skapa samma förutsättningar för alla elever att bli 

duktiga skribenter. För att göra detta vill jag i denna uppsats utreda om man kan se skillnader 

mellan pojkar och flickor i en skrivuppgift. Detta för att uppmärksamma det möjliga behovet 

av åtgärder och förhoppningsvis reducera eventuella skillnader. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Skillnaderna mellan pojkars och flickors prestationer i skolan är någonting som är aktuellt och 

intressant både utomvetenskapligt och inomvetenskapligt. Utomvetenskapligt för att det 

påverkar alla elever i deras vardag och därmed skolan i stort. Inomvetenskapligt för att 

mycket aktuell forskning kretsar kring just detta ämne. I detta arbete undersöks pojkars och 

flickors användning av bilder som utgångspunkt i novellskrivande. Syftet är att se eventuella 

skillnader i sättet att skriva mellan grupperna och utreda vilka skillnaderna är. Kan skillnader 

urskiljas är det också av stor vikt att utreda hur dessa artar sig och hur de påverkar texten 

eftersom det kan ha betydelse för undervisningen. Saknas kunskap om de skillnader som finns 

är de svåra att reducera. Därför är också syftet med denna uppsats att skapa ett underlag som 

sedan kan användas i vidareutveckling av undervisningen.   

 

För att uppnå syftet har jag valt att utgå från dessa frågeställningar: 

• Kan man finna skillnader mellan pojkars och flickors användning av 

bilder i skrivande? 
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• Om skillnader kan utfinnas, vilka är de och hur påverkas texten av dem? 

1.2 Metod och material 

I undersökningen tillämpas tre metoder. En kvantitativ metod är betydelsefull i uppsatsen då 

material samlas in och beräknas. En kvalitativ metod tillämpas i tolkandet av resultatet och 

kopplingen till den tidigare forskningen. I uppsatsen finns även en sammanhängande 

komparativ metod då två studerade grupper jämförs med varandra. Nedan redovisas metoden 

och materialet mer utförligt. 

1.2.1 Metod 

Utifrån det urval som gjorts av elevtexter finns tolv noveller skrivna av flickor och tolv 

noveller skrivna av pojkar. Den uppgift eleverna hade under skrivandet var att utgå från en 

bild. Denna bild föreställer ett hus och presenteras mer genomgående i avsnitt 3.1. 

Elevtexterna har lästs igenom och de satser som behandlar huset i bilden har tagits ut. Vilket 

även presenteras mer genomgående i avsnitt 3.2. Dessa satser har sedan analyserats genom en 

systemisk-funktionell grammatisk analys för att se husets funktion i satsen samt vilka 

processer huset kretsar kring. Genom att analysera elevtexterna med en systemisk-funktionell 

grammatik sätts betydelse och funktion i fokus medan satsens form inte behandlas (Holmberg 

& Karlsson 2006:10) Fokus ligger på första- och andradeltagare, process samt omständighet1. 

De satser i elevtexterna som relaterar till huset i bilden är infogade i olika tabeller och 

diagram. Dessa tabeller och diagram visar antal och typ av processer samt husets roll i 

satserna. Tabellerna hittas i bilaga 2 och samtliga undersökta satser finns i bilaga 3 och 4. 

Tabellerna och diagrammen utgör grunden för den kvantitativa delen av undersökningen. När 

detta material är redovisat följer en tolkning av resultatet och en sammanfattande diskussion 

där resultatet kopplas ihop med den tidigare forskningen. Likheter och olikheter mellan de 

jämförda grupperna presenteras fortlöpande i denna sammanfattande del av uppsatsen.  

1.2.2 Material och urval 

Det material som använts är det ersättningsprov som gjordes till det nationella provet för 

årskurs 9, 2012 och tillhörande elevtexter. Totalt kommer 24 elevtexter att analyseras, tolv 

texter skrivna av pojkar och tolv texter skrivna av flickor. Samtliga elevtexter är från årskurs 

nio och de representerar flera olika skolor.  

 

                                                 
1 Analysmetoden beskrivs i avsnitt 2.2. 
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Eftersom det är ett ersättningsmaterial som analyseras finns det inte lika stora mängder att 

göra ett urval på relaterat till det faktiska provet. Det material som analyseras är totalt 24 

elevtexter, vilka är utvalda av en större mängd texter. De texter som var korta (sett till 

uppgiften) och de texter som var ofärdiga sållades ut då de inte representerar uppgiften och 

indirekt påverkar resultatet. För att få en jämn fördelning av elevtexter mellan pojkar och 

flickor valdes ett större antal noveller ut av varje grupp. Dessa noveller är inte betygssatta 

enligt lgr11 utan en alternativ betygsskala nyttjas: sämre – bra – bättre. Detta på grund av att 

den tid och mängd resurser som behövs för en betygssättning enligt läroplan inte finns. Detta 

bör dock inte påverka denna uppsats eftersom det inte är bedömning eller betyg som 

undersöks. Uppsatserna är bedömda av mig och två kurskamrater på svensklärarutbildningen.  

Bedömningen är ett sätt att säkerställa att det blir en jämn prestationsfördelning i de två 

grupperna. Detta som sagt för att göra en så rättvis och korrekt undersökning som möjligt. 

Utifrån dessa urval och bedömningar har tolv uppsatser med olika omdömen valts ut som 

representanter för varje grupp. Då det är en jämn fördelning redovisas endast hur många 

elevtexter som finns i grupperna. Av bedömningen sämre finns fyra elevtexter, av 

bedömningen bra finns sju och av bedömningen bättre finns en elevtext. Specifika 

fördelningar och bedömningar finns i bilaga 1. 

1.3 Avgränsning 

De avgränsningar som gjorts i denna uppsats berör främst den tidigare forskningen. Många 

undersökningar har gjorts inom skolan där pojkars och flickors betyg och resultat behandlas. 

Denna typ av forskning har jag valt att avgränsa till att enbart förklara bakgrunden mellan 

pojkars och flickors olika skolresultat och möjliga förklaringar till detta. De skolresultat som 

behandlas berör framför allt svenskämnet och läs- och skrivförmåga då detta är relevant för 

syftet.  

 Den avgränsning som gjorts i undersökningen är antalet undersökta elevtexter. 

Då det är ett ersättningsprov finns det ett begränsat antal elevtexter att undersöka. Detta 

skapar dock inget problem då tolv elevtexter av varje grupp bör vara en tillräcklig mängd för 

att kunna se adekvata resultat.  

 Även i undersökningen var en avgränsning nödvändig. Textanalysen kommer att 

fokusera på bilden och huset som bilden föreställer. Bildens innehåll kommer att kopplas ihop 

med elevtexterna för att se hur eleverna använder sig av huset/stugan eller rucklet i 

novellerna. Hur det ser ut inne i huset kommer alltså inte analyseras då detta inte är någonting 

som syns på bilden. Vidare redogörelser angående detta sker i avsnitt 3.1. 
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1.4 Disposition 

Arbetet är disponerat med en inledning där läsaren får ta del av syfte, frågeställningar, metod 

och material. Detta kapitel fungerar som en guide till bakgrunden och undersökningen. 

 Efter inledningen följer bakgrunden, kapitel 2. Detta är en av de större delarna 

av uppsatsen där de skillnader som finns mellan pojkars och flickors skolresultat redovisas. 

Fokus ligger på skillnader i svenskämnet och på elevernas läs- och skrivförmåga. Här finns 

även en bakgrund till det vidgade textbegreppet samt multimodal text. Detta för att kortfattat 

kunna förklara elevernas tolkningar av bilden och novellhandlingar och vad som skiljer dessa 

åt (avsnitt 2.1.3). I avsnitt 2.2 ges en kortfattad genomgång av systemisk-funktionell 

grammatik. Denna genomgång är koncentrerad och ger grunden till den analysmetod och det 

material som är relevant för läsarens förståelse av textanalyserna i denna uppsats. 

 Därefter, i kapitel 3, följer resultatet av undersökningen där elevtexterna 

analyseras och relateras till varandra. Pojkarnas noveller jämförs med flickornas för att 

kartlägga de skillnader och likheter som finns mellan dem. 

 Slutligen i kapitel 4 presenteras resultatet och arbetet sammanfattas tillsammans 

med en avslutande diskussion som kopplar frågeställningarna till resultatet.  
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2 Bakgrund och tidigare forskning  

Mycket forskning har gjorts om hur skrift och bild korrelerar med varandra i en 

sammanhängande text, så kallat multimodala texter. En av dessa forskare är Anders Björkvall 

som har skrivit Den visuella texten (Björkvall 2009). Det är denna bok som introducerat och 

stärkt mitt intresse av hur skrift och bild kombineras. Den uppgift eleverna har är att tolka en 

bild och skriva en novell utifrån innehållet i bilden. I denna uppsats ligger fokus på 

elevtexterna och då blir en multimodal textanalys inte relevant. Dock kommer begreppet tas 

upp och kopplas till vissa resultat då eleverna indirekt gjort en multimodal analys i 

skrivprocessen. Istället kommer analysen bygga på en metod som heter systemisk-funktionell 

grammatik vilken redogörs för i avsnitt 2.2. Här ligger Holmberg & Karlssons Grammatik 

med betydelse (2006) som underlag. Denna bok ska utgöra en grund och introduktion till den 

systemisk-funktionella grammatiken. Deras bok bygger på lingvisten Michael Hallidays 

forskning om SFL (Systematic Functional Linguistics) och SFG (Systematic Functional 

Grammar). Grammatik med betydelse (Holmberg & Karlsson 2006) är alltså den litteratur 

som analysmetoden bygger på. 

2.1 Pojkar och flickor i skolan 

I detta kapitel kommer de skillnader, mellan pojkars och flickors skolresultat, som visats i 

tidigare forskning presenteras. Kapitlet bygger till stor del på DEJA-utredningen2 och de 

rapporter som publicerades inom utredningen. Det nationella provet och de resultat som 

presenteras från detta är också relevanta. Jag har valt att använda mig av en studie som 

fokuserar på elevers läsförmåga. Studien heter PIRLS - Progress In Reading in Literacy Study 

där man undersökt läsförmågan i årskurs fyra. Att årskursen inte är densamma som i 

undersökningen bör inte vara bekymmersamt då man kan se liknande mönster i den övriga 

forskningen som används. Jag förstärker även denna undersökning med PISA - Programme 

for International Student Assessment som är gjord på årskurs nio och syftar till att undersöka 

ett lands utbildningssystem. Då 2011 års PIRLS-undersökning publicerades den 11/12-2012 

har inte tid funnits till att läsa igenom den och dra slutsatser. Denna undersökning 

kommenteras därför kort för att se eventuella skillnader mot de tidigare. 

 Utöver dessa studier, prov och utredningar ovan kommer diverse litteratur och 

artiklar behandlas inom detta kapitel.  

                                                 
2 Delegationen för jämställdhet i skolan. 
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2.1.1 Skolresultat och prestation 

I detta kapitel kommer de skillnader som forskningen funnit mellan pojkars och flickors 

resultat och prestation i skolan belysas. Detta för att se vilka olika skillnader det finns och hur 

de visar sig samt att se vilka olika infallsvinklar och forskningsområden som finns. Den 

litteratur som är central i detta kapitel är DEJA-utredningen och fokus ligger på Wernerssons 

och Ingvars rapporter. DEJA-utredningen skulle kartlägga jämställdheten i svensk skola och 

visa de potentiella åtgärdsområden som finns i skolan (Deja 2010). Delegationen bildades 

enligt ett regeringsbeslut 2008 och avslutade uppdraget 2010. Denna delegation publicerade 

under det avslutande året, 2010, tretton forskningsrapporter som behandlar genus och 

jämställdhet i skolan. Rapport nummer fem, Könsskillnader i skolprestationer – idéer om 

orsaker (2010), är skriven av Inga Wernersson och behandlar könsskillnader i 

skolprestationer och vad skillnaderna kan bero på. Wernersson fokuserar på det sociala och 

sätter fokus på psykologiska och sociopsykologiska förklaringar. Hennes rapport består till 

stor del av att försöka förklara de skillnader som finns i skolan och vad skillnaderna beror på. 

Frågor som är väsentliga är: Varför är pojkars prestationsnivå lägre än flickors? Vilka 

förklaringar kan man finna? Om man skulle sammanfatta Wernerssons rapport så beror 

skillnaderna mellan pojkars och flickors prestationer i skolan främst på deras olika 

förhållningssätt till skolan. Flickor lägger i regel mer tid på skolarbeten och läxor än pojkar, 

vilket Wernersson förklarar med att pojkarna skapar en ”motsatsmiljö” mot flickorna. 

Pojkarna ser ett engagemang i skolarbete som någonting feminint och opponerar sig därför 

mot detta för att skapa en manlig kontrast (Wernersson 2010:58). Wernersson kommenterar 

dock denna opposition med utländsk forskning som är gjord på pojkskolor och samskolor där 

pojkarnas resultat är bättre i samskolorna än i pojkskolorna. Detta borde inte vara fallet i och 

med denna opponering (SOU 2010:58). Wernersson tar även upp antipluggkulturen och hur 

detta påverkar främst pojkar men också flickor i skolan, mer om detta nedan.   

Jan Einarsson hävdar att de pojkar som uppfattas stökiga är de som betraktar 

skolan som en social miljö för umgänge och inte som en miljö för inlärning (Einarsson 

2009:360). Detta skulle kunna kopplas ihop med Wernerssons teori om antipluggkulturen som 

man kan finna i svenska skolor. Det är pojkarna som skapat en antipluggkultur där man ska 

vara populär och ha roligt istället för att arbeta hårt för sina betyg. Om man pluggar och är 

duktig i skolan riskerar man ett socialt uteslutande. Wernersson menar att det inte är betygen 

som spelar roll, utan det är själva studerandet. Som pojke får man alltså vara duktig i skolan 

så länge man inte anstränger sig (Wernersson 2010:49). Även i delegationens delbetänkande 
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(SOU 2009:64) kan man läsa angående antipluggkulturen. Här menar man att 

antipluggkulturen återfinns såväl bland pojkar som bland flickor. Delegationen hävdar att 

antipluggkulturen är ett slags försvar mot personliga konsekvenser av ett misslyckat 

skolresultat. Att misslyckas när man inte har engagerat sig är lättare än att misslyckas när man 

är intresserad och vill prestera bra (SOU 2009:64). I delegationens slutbetänkande finns en 

liknande tankegång där man resonerar om att pojkars och flickors skolarbeten skiljer sig åt för 

att flickor i genomsnitt anstränger sig mer än pojkar (SOU 2010:99). Vidare pekar 

Wernersson på att de sociala konstruktionerna innanför och utanför skolan påverkar pojkars 

och flickors skolprestationer. Ofta ställs högre krav på flickor, både från familj och från dem 

själva, än vad som ställs på pojkar. Det är möjligt att pojkar som inte orkar nå upp till de krav 

som ställs slutar försöka och avvisar dessa krav. Flickor väljer istället att försöka nå upp till 

kraven med stress som konsekvens (Wernersson 2010:59). Utöver stress är frekvensen av 

psykisk ohälsa högre bland flickor än pojkar och oro för skolan hamnar högt upp när 

ungdomar rangordnar olika orosmoment. I delegationens delbetänkande resonerar de om att 

de ökade kraven för eftergymnasial utbildning är högre för flickor än pojkar då det finns fler 

yrkesalternativ för pojkar som inte kräver en högre utbildning. Detta kan också vara en faktor 

som inverkar på pojkarnas sätt att inte ta prestationskraven i skolan lika hårt som flickor 

(DEJA 2009:64). Jan Einarsson (2009) hävdar att de elever som trivs sämst på högstadiet är 

högpresterande flickor med högutbildande föräldrar. Dessa elever känner sig illa till mods i 

den ofta stökiga miljön och trivs bättre i gymnasieskolan/högskolan där de får umgås med 

andra elever med samma intresse och studiemotivation (Einarsson 2009:360).  

 

Utöver Wernerssons rapport inom denna delegation är Martin Ingvars rapport Biologiska 

faktorer och könsskillnader i skolresultat (2010) relevant. Likt Wernersson visar Ingvar på 

skillnader mellan pojkars och flickors skolresultat och visar att pojkar presterar sämre än 

flickor i skolan. Det som skiljer dessa rapporter åt är att Ingvar har fokus på biologiska 

skillnader mellan könen.  

Enligt Ingvar så ligger pojkars språkmognad senare än flickors och därför 

behöver pojkar extra stöd och verktyg för att de själva ska kunna arbeta med detta och 

utveckla sitt språkliga kunnande. Individuell prestation i tävlingsform ska enligt Ingvar ha en 

möjlig tendens att utmana pojkar. Möjligheten till tävling och individuell prestation är en 

möjlig förklaring till att pojkar presterar bättre än flickor i idrott och hälsa (Ingvar 2006:23). 

Detta kan kopplas till Wernersson då hon talar om den antipluggkultur som finns i svenska 

skolor. Att studera anses alltså, av pojkarna, feminint och det är ingenting som är tillräckligt 
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manligt och häftigt (Wernersson 2010:47). Att idrotta ses, socialt sett, som manligt varför 

pojkarna kopplar bort antipluggkulturen under idrottsundervisningen, och då presterar bättre. 

2.1.2 Läsförståelse, läsvanor och skrivande 

De undersökningar som är centrala i detta stycke är PIRLS – Progress In Reading in Literacy 

Study. Dessa undersökningar är internationella och organiseras av IEA (The International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement) som i sin tur ger det yttersta 

ansvaret i Sverige till Skolverket. Undersökningarna genomförs var femte år och syftar till att 

undersöka läsförmågan hos elever i årskurs 4. År 2006 deltog 43 olika länder i denna 

undersökning. Trots att den är internationell kan man se vilka resultat som är utmärkande för 

ett specifikt land. Detta gör undersökningen intressant då man kan se en skillnad mellan 

pojkars och flickors läsvanor i Sverige. Likt Wernerssons och Ingvars rapporter visar även 

PIRLS 2001 att flickor presterar bättre än pojkar, detta är tydligt i alla länder men Sverige 

tillhör de länder där skillnaderna är störst (PIRLS 2001:14). I PIRLS 2006 kan man dock se 

indikationer på att pojkarna och flickorna närmar sig varandra. I PIRLS 2001 fanns en större 

andel flickor än pojkar på de tre högsta läsfärdighetsnivåerna (den avancerade, den höga och 

mellannivån), i PIRLS 2006 fanns skillnader enbart på de två högsta nivåerna där pojkar och 

flickor ändå närmat sig varandra (PIRLS 2006:54). I PIRLS 2011 har skillnaderna minskat på 

grund av att flickornas resultat försämrats mer än pojkarnas (PIRLS 2012:7). Liknande 

resultat presenterar Skolverket i PISA-undersökningen (2010). Denna undersökning liknar 

PIRLS men i PISA mäter man hela utbildningssystemet i årskurs nio istället för enbart 

läsförmågan. I PISA 2010 har både pojkarnas och flickornas resultat i undersökningen sänkts 

med flera enheter relaterat till PISA 2000 (Skolverket 2010:86). Denna tendens kan även ses i 

PIRLS 2011. Sveriges genomsnittspoäng har sjunkit från 561 till 542 poäng (PIRLS 2012:30). 

I 2006-års PIRLS-undersökning kan man även se att attityderna till läsning skiljer sig åt 

mellan könen. Elevgruppen som skiljer sig mest är den som är mycket positiv till läsning där 

andelen flickor nästan är dubbelt så stor som andelen pojkar (PIRLS 2006:65). Samma 

mönster kan man se i elevgruppen som läser varje dag för nöjes skull. Andelen flickor är även 

här nästan dubbelt så stor som andelen pojkar. I den elevgrupp som läser minst är pojkarna i 

majoritet (PIRLS 2006:66). Andersson & Wilhelmsson-Ramshage har i sin studie även ett 

liknande resultat där de styrker PIRLS 2006 med att dra slutsatsen att fler flickor än pojkar 

läser skönlitteratur hemma för nöjes skull. De kommer också fram till att flickorna är mer 

aktiva inom sociala medier medan pojkarna drar sig till hemsidor med mer monologisk 

karaktär som olika spel-, sport och nyhetssidor (Andersson & Wilhelmsson-Ramshage 
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2010:28). Liknande statistik kan urskiljas i Skolverkets rapport angående nationella provet 

2011 (Skolverket 2012). Det är totalt 9,8 procent av pojkarna som inte klarar betyget godkänt 

relaterat till flickornas 6,0 procent. En liknande tendens finns även på det skriftliga delprovet. 

Andelen pojkar som inte når målet godkänt är 9,3 procent och andelen flickor som inte klarar 

gränsen är 4,1 procent (Skolverket 2012:59).  

 

Forskningen visar alltså tydliga faktiska skillnader mellan pojkars och flickors skolresultat 

och prestationer. Flickor har i genomsnitt bättre resultat i skolan än pojkar och i ämnet 

svenska, som är det aktuella ämnet inom denna uppsats, kan tydliga skillnader observeras. I 

det nationella provet 2011 kan man se att flickorna klarar samtliga delprov bättre än pojkarna 

(Skolverket 2012:59). Detta kapitel kan ses som en grund till undersökningen där jag mer 

ingående undersöker vad som skiljer pojkars och flickors skrivande i en specifik uppgift. 

2.1.3 Litteracitet samt multimodal textanalys 

Begreppet litteracitet är relativt nytt. Tidigare har det engelska begreppet literacy använts men 

på senare tid har litteracitet uppkommit. Det är även detta begrepp som brukas i denna 

uppsats. Begreppet literacy kommer användas, dock endast vid kopplingar till referenser. 

Litteracitet är (en typ av) läs- och skrivkompetens. Litteracitet har tidigare 

kopplats till en persons förmåga att läsa och skriva olika typografiska texter. Idag har denna 

definition förändrats. Istället för att enbart tolka in hur elever läser och skriver undersöks hur 

elever exempelvis använder sig av ett specifikt socialt sammanhang för att leverera ett visst 

budskap. Det finns olika typer av litteraciteter. Några exempel är skolans litteracitet där 

eleverna förväntas hålla en viss standard på språket3 samt elevers litteracitet när de sms:ar 

med varandra (Bagga-Gupta 2006:14). Man kan också tala om en medial litteracitet där man 

tolkar exempelvis en bild för att kunna skriva en text utifrån detta. Litteracitet är alltså en 

definition av förhållandet mellan en persons läs- och skrivförmåga samt dess förhållanden till 

olika texttyper och medier (Olin-Scheller & Wikström 2010:15). På grund av denna definition 

bör man snarare tala om litteraciteter, alltså plural än i singular. På Skolverkets hemsida 

beskrivs begreppet literacy inom kursen Svenska b på gymnasial nivå (Skolverket, Ett vidgat 

textbegrepp). Här skriver de att elever i dagens skola konsumerar och producerar media samt 

att media har stor inverkan på dagens ungdom. Skolverket anser att begreppet literacy inte 

                                                 
3 Här talar många, bland annat Sangeeta Bagga-Gupta, om den dolda läroplanen. Vissa förväntningar utöver den 
offentliga läroplanen finns på eleverna i deras skolarbete, bland annat att hålla en viss språklig standard i 
skoluppgifter.   
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längre räcker utan att man måste prata om olika literacies däribland media literacy och critical 

literacy (Skolverket, Ett vidgat textbegrepp).  

 

När man talar om exempelvis bild, film och teater inom skolan brukar begreppet ett vidgat 

textbegrepp komma upp. Detta är ett multimodalt arbetssätt där flera olika mediala 

uttrycksmedel tillsammans bildar en sorts helhet. Gunther Kress är en framstående forskare 

inom literacy och multimodal textforskning. Han menar att det tidigare var boken som var det 

främsta mediet och skriften var det viktigaste sättet att förmedla ett budskap på. Skriften var 

alltså det viktiga och bilden var underordnad skriften (Kress 2003). I dagens samhälle och 

skola påverkar bilder oss på ett annat sätt. Kress menar att bilder och andra uttryckssätt 

utmanar skriftspråket och detta öppnar för fler möjligheter att skapa mening (Kress 2003). 

Björkvall ser förslagsvis en tidningsartikel som en text där exempelvis bild, skrift, typsnitt 

och layout tillsammans skapar budskapet i texten4 (Björkvall 2009:6).  

Jag ser en multimodal text som någonting faktiskt inom en specifik 

forskningsgren och ett vidgat textbegrepp som ett arbetssätt. Genom att arbeta med ett vidgat 

textbegrepp skapar man en multimodal medvetenhet. Att elever ska arbeta med multimodala 

texter och vidgade textbegrepp står i kursplanen för svenska och man fastslår här att det inte 

räcker att enbart arbeta med literacy (alltså skriftspråk) utan att man måste fokusera på media 

literacy. Björkvall talar om tre olika metafunktioner: den ideationella, den interpersonella och 

den textuella metafunktionen (Björkvall 2009:11–12). Dessa metafunktioner kommer att 

förklaras i avsnitt 2.2.1 i samband med SFG. 

 

Birgitta Garme har skrivit en rapport om hur flickor och pojkar i årskurs 9 väljer att 

kombinera bild i skriven text (Garme 2006:75). Garme undersöker en specifik uppgift inom 

det nationella provet 2004. Uppgiften går ut på att eleverna ska välja ett citat och koppla detta 

citat till en bild. Garme visar att skillnaden mellan pojkar och flickor, sett till antalet citat och 

bilder som används, är liten. Det syns dock större skillnader om man ser hur citaten och 

bilderna används. Jag citerar här Garme som visar ett exempel från undersökningen (Garme 

2006:78). 

 

 

                                                 
4 Björkvall gör skillnad mellan text och skrift. En text står för ex. både bild och skrift tillsammans i ex. en artikel 
och skrift enbart är det skrivna. Denna distinktion görs inte i denna uppsats förutom i kap 2.1.3 angående 
Björkvall. 
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Med citatet som utgångspunkt kan konstateras att utdraget ur Martin Luther Kings tal, Jag har en dröm, 

valts av flest elever, elva flickor och tolv pojkar. Citatet har, av tio pojkar och fem flickor, kopplats till 

Hellströms skulptur. Det betyder att sex flickor förmått koppla citatet till fyra andra bilder medan de två 

pojkarna funnit en annan bild som de anser höra ihop med detta citat. 

 

Garme fortsätter med att förklara att det viktiga inte är valet av citat utan den koppling mellan 

citat och bild som eleverna gör. Hon fortsätter att nämna, vilket även syns i citatet ovan, att 

det finns en skillnad mellan flickors och pojkars sätt att hantera uppgiften. Vidare tar Garme 

upp flickors och pojkars läsförmåga och hur skillnaderna ser ut i det nationella provet. 

Läsförmågan kopplas sedan till att ”en skicklig och van läsare är sannolikt mer rörlig i sin 

bedömning av texters budskap och innehåll och bör därför ha lättare att se flera möjligheter 

när texter får möta bilder” (Garme 2006:81). I Garmes studie och i citatet ovan kan man se att 

variationen i bildval är större hos flickorna än hos pojkarna. Då flickorna har högre 

läsförmåga, relaterat till pojkarna (vilket nämns i avsnitt 2.1.2), anser jag att även flickorna 

bör ha högre fallenhet att koppla text och bild. 

 

Rent spekulativt med utgångspunkt i Andersson & Wilhelmsson-Ramshages artikel bör flickor 

ha en högre media- literacy då de, i relation till pojkar, är aktiva läsare och skribenter inom 

sociala medier. Pojkar är passiva mottagare av multimodala medier och har inte samma aktiva 

literacitetroll som flickor har.  

 Rapporten om nationella provet 2011 visar att pojkar i högre utsträckning väljer 

formella skrivuppgifter som exempelvis debattinlägg och brev. Flickor väljer i sin tur mer 

resonerande och reflekterande uppgifter där de får hämta inspiration inifrån sig själva och från 

sin omgivning (Skolverket 2012:53). Detta skulle kunna tyda på att flickor har en större 

tendens att skriva om ämnen som är abstrakta medan pojkar i högre grad väljer konkreta 

ämnen.  

2.2 SFG – Systemisk-funktionell Grammatik 

Då undersökningen i denna uppsats bygger på systemisk-funktionell grammatik bör detta 

begrepp och det tillvägagångssätt som är relevant i undersökningen förklaras. Jag instämmer 

med Holmberg & Karlsson (2006) att begreppet systemisk-funktionell grammatik är klumpigt 

och kommer likt dem kalla metoden funktionell grammatik i fortsättningen. Att sammanfatta 

och förklara denna typ av grammatik på ett fåtal sidor är mycket svårt. På grund av detta 
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kommer enbart en ytlig översikt av metoden behandlas. Dock kommer den specifika del som 

nyttjas i undersökningen förklaras noggrannare. 

 

Holmberg & Karlsson (2006) skriver att den funktionella grammatiken är en språkmodell där 

betydelse och funktion är utgångspunkten. Detta skiljer sig från den ”klassiska grammatiken” 

där form står i fokus (Holmberg & Karlsson 2006:9–11). Kontexten och språkbruket ses som 

grunden för grammatiken och därmed skapar grammatiken inte bara uttryck utan även 

betydelse (Holmberg & Karlsson 2006:10). Holmberg & Karlsson fortsätter att förklara att 

den funktionella grammatiken utgår från språkets förmåga att skapa betydelse och två 

grundläggande frågor: ”Vad gör vi med språket? Vad vill vi ha sagt?” (Holmberg & Karlsson, 

2006:18). Det är främst den första frågan som har betydelse i den här undersökningen: Vad 

gör pojkar/flickor med språket?  

2.2.1 Metafunktioner 

När man använder sig av funktionell grammatik kommer begrepp som interpersonella, 

ideationella och textuella metafunktioner upp. Den interpersonella metafunktionen är 

förståelsen av vilken språkhandling som utförs. En som talar kontaktar andra personer och 

förhåller oss till dem via specifika språkhandlingar som exempelvis påståenden, uppmaningar 

och frågor. Om dessa språkhandlingar inte hålls isär skulle förvirring uppstå (Holmberg & 

Karlsson 2006:31–34). Den ideationella metafunktionen beskriver vilka gemensamma 

erfarenheter och språkliga erfarenheter språkbrukaren har. Den hjälper att ge uttryck för 

relationer mellan betydelser och vad som händer runt omkring oss, det är språkets sätt att 

beskriva världen. (Holmberg & Karlsson 2006:73–74). Den textuella metafunktionen 

organiserar olika betydelser och väger dem mot varandra för att skapa ett sammanhang av de 

olika informationsdelarna (Holmberg & Karlsson 2006:143).  

 I undersökningen ligger fokus på den ideationella metafunktionen. Analyserna 

riktar alltså in sig på processer, deltagare och omständigheter.  

2.2.2 Första- & andradeltagare, process samt omständighet 

Som jag nämnt i avsnitt 2.2 är den funktionella grammatiken för stor och komplex för att 

kunna beskrivas i denna uppsats. Därför avgränsar jag redogörelsen till att beskriva de 

relevanta delarna knutet till denna uppsats. Undersökningen går ut på att analysera elevtexter 

utifrån funktionell grammatik. I denna analys kommer processerna redogöras för, samt 

deltagare och eventuell omständighet. Dessa likt de tre olika metafunktionerna är för många 
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relativt obekanta begrepp och bör förklaras och exemplifieras via en kortfattad 

exempelanalys.  

 En deltagare
5 är den eller de som deltar i eller berörs av en process vilket är 

precis som det låter, någonting som händer, utförs, uppfattas, sägs eller är. En process är alltså 

det som sker och det finns fyra olika typer av processer: materiella, relationella, mentala och 

verbala processer som samtliga redogörs för nedan.  

Materiella processer är som Holmberg & Karlsson beskriver (2006:80), 

någonting som kräver energi, alltså någon eller något som gör någonting eller att någonting 

händer. Förstadeltagaren inom en materiell process kallas för aktör och det är aktören 

processen utgår ifrån. Det finns ofta andradeltagare som processen når fram till, dessa kallas 

för mål. De olika delarna syns tydligt i meningen Kalle vattnar blommorna där Kalle är 

aktören, vattnar är processen och blommorna är målet. Det finns andra typer av 

andradeltagare förutom målet. Detta är utsträckning som kompletterar betydelsen genom 

förlängning, exempelvis hon åkte buss klockan åtta där buss är en utsträckning. Buss står här i 

oböjd form och kan därför inte stå för målet. Den tredje andradeltagaren är mottagare som 

drar nytta av processen exempelvis i meningen han gav oss skjuts där oss är mottagaren som 

drar nytta av processen (Holmberg & Karlsson 2006:80–84). 

 Relationella processer beskriver hur saker förhåller sig till varandra. Här finns 

tre typer av processer: attributiv process som beskriver någons eller någots egenskaper ex. 

blomman är vacker. Här kommer förstadeltagaren blomman att kallas bärare, processen är är 

attributiv process och vacker blir attribut. Identifierande process är utpekande ex. Stockholm 

är Sveriges huvudstad, Stockholm är utpekat, är är identifierande process och Sveriges 

huvudstad är värde. I en existentiell process finns enbart en deltagare och vanliga verb är 

existerar, sitter och lever, ex. patienten lever där patienten är det existerande och lever är en 

existentiell process (Holmberg & Karlsson 2006:89–94). 

 Mentala processer utspelar sig enligt Holmberg & Karlsson på ett symboliskt 

plan (2006:85). Det handlar om upplevelser och känslor där förstadeltagaren kallas för 

upplevare och andradeltagaren kallas fenomen. Denna process kräver att det är en människa 

eller ett djur då den mentala processen kräver känslor hos deltagaren. Ett exempel på en 

mental process är Lisa kände kylan komma där Lisa blir upplevare, kände blir den mentala 

processen och kylan komma blir fenomen (Holmberg & Karlsson 2006:85–87). 

                                                 
5 Finns flera olika typer av deltagare, dessa olika typer redogörs för fortlöpande i detta kapitel. 
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 Den fjärde processen är verbala processer som innebär att det är någonting som 

sägs av antingen en person, ett djur eller exempelvis en skylt. Förstadeltagaren inom en verbal 

process är alltid en talare, andradeltagaren kan dock skilja sig åt. Det finns tre olika 

andradeltagare som skiljer sig åt beroende på hur den verbala processen konstrueras 

(Holmberg & Karlsson 2006:95). Han talade till henne där till henne är ett exempel på en 

lyssnare, han sa hej där hej blir en utsaga och slutligen de berömde hennes spel där hennes 

spel blir talmål (Holmberg & Karlsson 2006:95).  

 

Det finns ytterligare delar i funktionell grammatik, en av de delarna som används i 

undersökningen kallas omständighet. Detta är helt enkelt olika omständigheter runt processen 

och deltagarna. Omständigheten svarar ofta på frågorna: När? Var? Hur? Ett exempel på en 

omständighet är: Vi matade katten klockan 09.00 där klockan 09.00 blir en omständighet 

(Holmbeg & Karlsson 2006:102–108).  

 

Det är dessa processer, deltagare och omständigheter som undersökningen och analyserna av 

elevtexterna bygger på. Fokus kommer att ligga på processerna och deltagarna för att se var 

eleverna placerar huset i novellen samt vilka olika processer huset kretsar kring.   
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3 Resultat 

Undersökningen utgår alltså från elevtexter ur ersättningsprovet i nationella provet 2012. I 

detta kapitel redovisas data från resultatet i undersökningen. Analys av resultatet och 

kopplingar till den tidigare forskningen genomförs i kap. 4.  

3.1 Bilden 

Bilden är svartvit och föreställer ett hus eller stuga. Huset ser förfallet ut med hål i taket, 

trasiga takpannor och två sneda skorstenar. Fasaden är gjord av trä som ser omålat ut och ser 

ut att vara fallfärdigt. Omkring huset finns någon typ av äng dock inga synliga blommor. 

Långt bakom detta hus syns ett större hus, möjligen en lada. Denna ”lada” ligger dock så långt 

bort så att den tappar fokus i bilden. Fokus ligger på huset. 

3.2 Urvalet inom elevtexterna 

Elevernas uppgift var att skriva en novell utifrån en bild. Då bilden föreställer det hus som 

beskrivs i avsnitt 3.1 är det även detta hus som elevtexterna till största del handlar om. Det 

som undersöks är hur eleverna väljer att använda sig av huset i historien. Undersökningen 

bygger på de meningar där stuga, kåk, hus och övriga synonymer nämns. Det är alltså enbart 

de meningar där dessa specifika ord skrivs ut som analyseras. Detta för att få en så tydlig bild 

som möjligt av hur eleverna väljer att använda sig av huset i novellerna. Det relevanta är alltså 

husets roll, exempelvis om huset är första- eller andradeltagare, vilka processer huset 

cirkulerar kring och under vilka eventuella omständigheter. 

Det som händer inne i huset eller runtomkring i historien kommer inte analyseras. Detta 

för att det ligger mycket i elevernas fantasi att komma på olika händelsescenarion. Det är även 

lätt att det blir subjektivt att selektera material som anses höra ihop med bilden. Mycket 

inspiration är troligtvis hämtad från själva bilden och då har bilden indirekt påverkat eleven. 

En analys av fullständiga elevtexter skulle vara önskvärt. Detta arbete skulle dock bli för stort 

och tidskrävande vid en analys av detta slag. Det är alltså fokus på själva huset i bilden och 

hur eleverna väljer att arbeta med huset som är relevant. 
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3.3 Analys 

Här följer två delar med olika analyser. Den första delen som håller sig inom avsnitt 3.3.1 

hanterar processerna. Här redogörs för vilka olika processtyper som finns och hur de förhåller 

sig mellan de undersökta grupperna. I den andra delen, 3.3.2, finns analys av den roll huset 

har i de undersökta satserna. Här redogörs för första- och andradeltagare och omständighet 

samt den specifika roll huset besitter. Diagram 1 och 2 som utgör den stora delen av 

undersökningen bygger på de tabeller som återfinns i bilaga 2. De övriga diagrammen bygger 

på elevtexterna och det finns inga tabeller till dessa. De resultat som existerar i dessa tabeller 

återfinns dock i bilaga 3 och 4. 

3.3.1 Processtyper 

I diagram 1 nedan kan man se hur många (antal) processer de olika grupperna använder sig av 

i de undersökta satserna. Man kan också se andelen procent som en specifik process utgör 

inom varje grupp. Även den totala summan är uträknad för att kunna jämföra grupperna med 

ett medelvärde. På grund av att antalet analyserade satser är olika kommer fokus ligga på den 

procentuella skillnaden. 

0

10

20

30

40

50

60

Materiell Mental Attr. Rel. Ident.

Rel.

Exist.

Rel.

Verbal

Flickor

Medel

Pojkar

 
Diagram 1, Processtyper i procent. 
 

I diagram 1 ser vi att flera processer som flickorna använder sig av mest skiljer sig från de 

processer som pojkarna använder sig av mest. Den tydligaste skillnaden är bland de materiella 

och de mentala processerna. I 48 % av pojkarnas noveller finner man materiella processer 

gentemot 33 % av flickornas. Det är alltså en skillnad på 15 procentenheter mellan de 
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undersökta grupperna. Relaterat till medelvärdet där både pojkar och flickor är inräknade kan 

vi se tydliga skillnader. Pojkarnas materiella processer ligger 5,6 procentenheter ovanför 

medelvärdet. Flickornas materiella processer ligger däremot 9,4 procentenheter under 

medelvärdet. 

Sett till mentala processer kan man även här se skillnader. Flickorna har här 

majoritet med 37 % alltså fyra procentenheter mer relaterat till de materiella processerna. 

Mentala processer hos pojkarna ligger på 22 %. Relaterat till medelvärdet befinner sig 

flickorna 9 procentenheter ovanför medelvärdet. Pojkarna ligger 6 procentenheter under 

medelvärdet. 

Dessa två grupper är de största och utgör totalt 70,4 % av den totala andelen 

processer. De relationella processerna bidrar även till en skillnad. Flickor använder i regel fler 

relationella processer. Om man sammanräknar de olika relationella processernas 

procentenheter får man ut 24 %. Alltså är 24 % av flickornas studerade processer relationella. 

Hos pojkarna bildar samma uträkning 20,5 %. I denna studie använder alltså flickor fler 

relationella processer än pojkarna. Sett till de olika typerna av relationella processer skiljer det 

sig åt. Andelen attributiva relationella processer använder sig flickor av i högre grad än 

pojkar. Samma gäller identifierande relationella processer, här är det dock endast 1 

procentenhet som skiljer. Existentiella relationella processer är den grupp som är minst, både 

sett till procentenheter och antal, 2 % hos flickorna och 4 % hos pojkarna.  

Den sista processen att utreda är den verbala. Här är det återigen pojkarna som 

har majoritet med 9,5 % gentemot flickorna som har 6 %.  

Diagrammet ovan (diagram 1) sammanställer de procentuella värdena från tabell 

1 (som återfinns i bilaga 2). I diagrammet ser man tydligare de skillnader som finns mellan 

grupperna. Det finns också märkbara skillnader i de attributiva relationella processerna och de 

verbala processerna. De identifierande relationella processerna är relativt jämnt fördelade och 

de existentiella relationella processerna är som sagt osäkra och kräver vidare studier.  

3.3.2 Deltagare samt omständighet 

Det finns två deltagartyper i diagram 1 som kräver förklaringar, det är inbäddad sats och del 

av aktör. Dessa fungerar inte som huvudord och därför blir huset missrepresenterat om man 

inte specificerar dessa. Inbäddad sats är ett vedertaget begrepp inom SFG, Holmberg & 

Karlsson nämner detta men bortser från inbäddad sats i analys (2006:120). En inbäddad sats 

har subjekt och finit verb men har varken interpersonella eller ideationella satsegenskaper. 

Den uttrycker inte någon självständig process utan är ofta omständighet i en annan process. 
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Ett exempel från elevtexterna är: ”Det låg plastremsor på golvet med texten ”polis avspärrat” 

på från alla utredningar och annat som huset vart med om”. Här är låg den materiella 

processen och platsremsor huvudordet i målet. Problematiken är att plastremsorna ligger på 

golvet på grund av att huset varit med om flera utredningar. Här ingår alltså huset i en 

inbäddad sats inom målet.  Den andra förklaringen är en avgränsning som jag valt att göra. 

Det är del av aktör som jag valt att kalla det. Likt en inbäddad sats fungerar huset inte som 

huvudord. Ett exempel från elevtexterna är: ”Gubben i huset” där gubben är huvudordet och 

huset snarare fungerar som en omständighet.  
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Diagram 2, Deltagare och omständigheter i de undersökta satserna. 
 

I diagram 2 kan vissa olikheter uppfattas men också flera likheter. Grupperna med de största 

skillnaderna är mål, fenomen, omständighet, bärare och inbäddad sats. De likheter som finns 

är aktör och utsaga. Övriga grupper är noterade men kommer inte beröras då jag anser att 

antalet är för litet för att göra vetenskapliga analyser på. 

 
I diagram 2 syns att den största procentuella skillnaden finns hos målet. I de undersökta 

elevtexterna placerar pojkarna huset som mål i 13,5 procent av dem. Ett exempel (bilaga 2, 

P1) från pojkarnas noveller är: ”Vi skulle leta efter ett hus”. Här finns en materiell process 

med huset som mål. Flickorna har huset som mål i endast 2 % av de undersökta meningarna. 
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En intressant aspekt av diagram 2 är att aktören är i princip lika mellan flickorna och 

pojkarna. Andelen aktörer, alltså förstadeltagare, i materiella processer är lika mellan könen 

men inte målet som står för andradeltagaren. Det ska nämnas att eftersom pojkarna har en 

större del materiella processer än flickorna bör mängden mål vara högre. Dock kan olikheter 

mellan mål och omständighet urskiljas utifrån de procentuella skillnaderna de båda 

könsgrupperna visar i diagram 3 nedan. 
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Diagram 3, Deltagare och omständigheter i de undersökta satserna. 
 

I diagram 3 ses en förklaring till varför andelen mål är högre hos pojkarna än hos flickorna. I 

dessa elevtexter använder sig flickor av omständigheter istället för mål. Ofta är det 

platsomständigheter som exempelvis i huset och mot huset. Pojkarna använder sig, likt 

flickorna, av omständigheter i större utsträckning än mål. Pojkarnas andel mål är dock 16 

procentenheter högre än flickornas andel, vilket är en betydande skillnad. I diagram 4 nedan 

redovisas liknande resultat som i diagram 3. Detta diagram visar skillnader mellan elevernas 

placering av huset i första- och andradeltagare samt omständighet. Inga specificerade 

deltagare tas alltså till hänsyn här utan enbart fokus på omständighet och första- och 

andradeltagare. Pojkar verkar föredra att skriva om huset som en andradeltagare medan 

flickor verkar föredra att låta huset vara en omständighet. Då samtliga deltagartyper är 

inräknade i diagram 4 och resultatet är liknande det i diagram 3 bör då detta resultat vara 

adekvat.  
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Diagram 4, Placering av huset sett till första- och andradeltagare samt omständighet. 
 
Fortsättningsvis finns en skillnad mellan andelen fenomen i de undersökta satserna.   

Skillnaden mellan flickor och pojkar är här 12,5 procentenheter och det är flickorna som har 

högst andel. De har 27,4 % gentemot pojkarna som har 14,9 %. Flickorna placerar alltså huset 

i rollen som andradeltagare i högre mån än omständighet. Diagram 5 visar endast den mentala 

processen och hur eleverna har valt att placera fenomen och omständighet. Tabellen visar att 

skillnader finns, dock inte procentuellt lika stora som i diagram 3 där de materiella 

processerna undersöks. Det visar sig dock att flickornas användning av fenomen är 9 

procentenheter högre än pojkarnas. En omständighet i en mental process är inte alls lika 

vanlig. Ett medelvärde på 20,6 % mot 73,5 % visar att en sats med en mental process och 

omständigheter inte är lika vanlig som en mental process och fenomen.  
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Diagram 5, Fördelning av aktörer i mentala processer. 
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4 Diskussion 

Då avsnitt 3.3 enbart består av det konkreta resultatet av undersökningen kommer detta 

kapitel behandla och tolka resultatet. Uppbyggnaden är två avsnitt där 4.1 är tolkningen av 

resultatet. Här presenteras resultatet från undersökningen och tolkningar kopplas till tidigare 

forskning. I kapitel 4.2 sammanfattas resultatet med en tydlig koppling till den tidigare 

forskningen där vissa delar stärks och vissa problematiseras. I samband med denna 

sammanfattande del följer en diskussion där problematik och resultat diskuteras utifrån de 

gällande frågeställningarna och den tidigare forskningen. 

4.1 Tolkning av resultat 

I avsnitt 2.1.2 beskrivs resultat från en rapport angående det nationella provet (Skolverket 

2012). Denna rapport visar att pojkars och flickors val av uppgift skiljer sig åt. Det visar sig 

att pojkar föredrar konkreta ämnen medan flickor föredrar ämnen där de tar inspiration från 

sig själva och sin omgivning. Holmberg & Karlsson påstår att materiella processer kan göra 

en text konkret (2006:113). De materiella processerna utgör 42,5 % av pojkarnas texter. De 

skriver alltså om vad som händer, exempelvis någon som går, bor eller letar efter i detta fall 

huset. Då pojkarna använder materiella processer i så stor omfattning bör man kunna dra 

slutsatsen att de har ett konkret sätt att skriva. Pojkarnas sätt att skriva stämmer alltså överens 

med rapporten angående pojkarnas val av uppsatsämne. De existentiella relationella 

processerna utgör 4 % av pojkarnas undersökta texter. Enligt Holmberg & Karlsson häger 

relationella processer ihop med ett opersonligt och abstrakt språkbruk (2006:113) . Jag anser 

även att en existentiell process, alltså någonting som existerar, är någonting som i en text blir 

väldigt konkret. Ett exempel är satsen ”Sibiriska tigrar finns”, där någonting konkret uttrycks 

och detta är någonting som anses vara ett faktum. Vid detta tankesätt på de existentiella 

relationella processerna kan kopplingar dras till pojkarnas konkreta sätt att skriva. Det ska 

framhållas att det endast finns tre stycken existentiella processer från pojkarnas texter och 

endast en från flickornas. Då det finns så få existentiella processer blir det svårt att dra 

slutsatser. Om man ser på satserna i bilaga 2 kan man se att två av tre av de existentiella 

relationella processer hos pojkarna är skrivna av samma person. Att utifrån dessa siffror påstå 

att existentiella relationella processer är vanligare hos pojkar än flickor vore att ta i. Det kan 

tänkas att i denna undersökning är existentiella processer mer frekventa hos pojkar än flickor. 

Detta kräver dock vidare undersökningar för att visa adekvata fakta. 
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Då pojkarna har ett mer konkret sätt att skriva än flickorna kan man även se att 

flickorna har ett mer mentalt sätt att skriva relaterat till pojkarna. Den process som är 

vanligast bland flickorna är den mentala processen. Det är också en 15 procentenheters 

skillnad mellan flickornas mentala processer och pojkarnas. Detta tyder på att flickorna, 

gentemot pojkarna, i högre grad skriver om hur huset upplevs. Exempel på vanliga mentala 

processer är: minns, såg, hörde och ångrar. Det är alltså förstadeltagaren som är upplevaren 

och ser, ångrar, hör eller minns huset. 

I diagram 4 uppvisas andelen första- och andradeltagare och omständighet. Här 

märks det att flickorna föredrar att placera huset i omständigheter medan pojkar föredrar att 

placera huset i andradeltagaren. Pojkarna väljer ofta att placera pronomenet sig i satsen, 

exempelvis (P9, nr. 49) ”Pojkarna började nu närma sig huset”. Flickorna använder ofta 

meningar som exempelvis (F5, nr. 22) ”Hon smög fram mot huset” och skapar då en 

omständighet. Flickorna föredrar att placera huset i omständigheter i alla processer förutom 

den mentala processen där 77 % av husets placering ligger i fenomenet, alltså 

andradeltagaren6. Exakt vad detta beror på är svart att säga. En trolig förklaring är att 

fenomenet ofta innehåller fler delar relaterat till ett mål. Ofta är det fenomen som ”(Kom 

ihåg) huset där hemma” och ”(Peter ville) gå in i huset”. Fenomen som dessa innehåller ofta 

omständigheter. Dock går inte dessa att selektera bort då det skulle betyda att fenomenets 

innebörd försvinner. Huset där hemma är ett specifikt hus någon ska komma ihåg och Peter 

ville gå in i huset, han ville inte äta mat. Omständigheterna finns inne i fenomenen. Detta kan 

vara en möjlig förklaring till att fenomenen är så vanliga bland flickorna (relaterat till övriga 

andradeltagare).  

Diagram 1 visar också att flickorna har fler beskrivande satser än pojkarna. 

Attributiva och identifierande relationella processer påträffas i högre grad i flickornas texter 

än i pojkarnas. Detta tyder alltså på att beskrivningar av huset är hela och fullständiga satser. 

Det är inga stora skillnader mellan flickor och pojkar inom de relationella processerna. Det 

handlar om fåtal procentenheter och likt de existentiella processerna kan det vara osäkert att 

dra för stora slutsatser. Det som kan sägas är att tendenser kan urskiljas men att vidare 

forskning på relationella processer krävs för ett tydligt resultat. 

4.2 Sammanfattning och diskussion 

Sammanfattningsvis föredrar pojkar ett mer konkret sätt att skriva än flickor. Pojkarna 

använder 42,5 % materiella processer i de satser där huset ingår vilket enligt Holmberg & 
                                                 
6 Fenomen är också den vanligaste andradeltagaren hos flickorna. 50 % av samtliga andradeltagare är fenomen. 
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Karlsson (2006) kan tolkas som ett konkret sätt att skriva. Huset blir oftast placerat i 

andradeltagaren vilket tyder på att huset är målet för handlingen. Holmberg & Karlsson 

nämner att materiella processer ofta hänger samman med en berättande struktur (2006:113). 

De skriver också att berättande texter som skildrar ett konkret händelseförlopp ofta har många 

tids- och platsomständigheter (Holmberg & Karlsson 2006:114–115). Exakt vilken typ av 

omständighet som pojkarna använder i novellerna är inte undersökt. Det syns dock i diagram 

3 att materiella processer följs av omständigheter i 60 % av fallen i pojkarnas texter. 

Flickorna verkar föredra ett mer beskrivande och upplevande sätt att skriva och använder 

därför till störst del (37 %) mentala processer. De materiella processerna utgör den näst 

största gruppen med 33,3 %. Relaterat till pojkarna är mängden mål mindre men mängden 

omständigheter är större. I 82,3 % av flickornas fall följs en materiell process av en 

omständighet. Både andelen materiella processer och omständigheterna tyder på en berättande 

text då troligtvis många tids- och platsomständigheter finns.  

Det som skiljer pojkarna och flickorna åt är de mentala processerna. Flickorna 

kopplar in upplevandeperspektivet vilket inte pojkarna gör i lika stor utsträckning. Detta 

skulle kunna ha att göra med pojkarnas motsatsroll som Wernerson hävdar finns. Pojkar väljer 

att skriva om konkreta ämnen som undersökningen och rapporten angående det nationella 

provet visar. Detta kan tas till en vidare diskussion med utgångspunkt i den tidigare 

forskningen i avsnitt 2.1.3 där kopplingar kan dras mellan pojkarnas val av ett konkret ämne 

och den motsatsroll som pojkarna bygger upp. Pojkar anser ämnen där man tvingas reflektera 

och hämta inspiration inom sig själva (mentala processer) vara feminint och opponerar sig 

mot detta och väljer ett konkret uppsatsämne. Möjligen anser även flickor att en resonerande 

och reflekterande text om egna erfarenheter är värd mer än en konkret skriven text. På grund 

av de krav som ställs på dem och de krav de ställer på sig själva väljer de denna typ av text i 

högre grad än den konkreta typen.  

Då antipluggkulturen verkar påverka pojkarnas skolresultat vore det intressant 

att se kopplingar från undersökningen till denna kultur. Dock känns denna koppling svår att 

göra då det skulle krävas intervjuer med de elever som skrivit provet. Jag skulle dock kunna 

tänka mig att denna antipluggkultur indirekt påverkar pojkarnas sätt att skriva på grund av 

likheten i deras noveller. Det resultat som påträffats i undersökningen är relativt stabilt då 

tydliga skillnader kan ses. Detta resultat visar tydliga skillnader mellan pojkar och flickor som 

inte beror på enskilda elever. Flera elever påverkar alltså resultatet vilket tyder på att en 

”förbindelse” finns. Detta är dock en undersökning på flera olika skolor och kopplingar till en 

antipluggkultur hos pojkarna bör inte dras då de specifika grupperna inte undersökts enskilt. 



 28 

Det skulle dock vara intressant med en undersökning i detta slag där även intervjuer sker med 

eleverna angående deras skrivandeprocess.  

Sett till novellerna har både pojkar och flickor låtit handlingen kretsa kring huset 

vilket också var uppgiften. I undersökningen fyller huset dock olika funktioner och placeras 

på olika sätt i de olika gruppernas texter. De flesta elever har kopplat huset till någonting 

läskigt, ofta i samband med spöken eller andra ”fasor”. I ett fåtal av elevtexterna har huset 

kopplats till ett förgånget liv, ofta en kärlekshistoria som slutade olyckligt och gjorde att huset 

förföll. Sammanfattat är det väldigt få glada historier som producerats. Detta visar att både 

pojkar och flickor tolkar bilden som någonting läskigt, olyckligt och förgånget vilket jag anser 

stämmer överens med den bild jag fått av huset. 

 

Då handlingen inte förekommit i undersökningen men då jag läst dessa elevtexter många 

gånger kommer jag kommentera dessa kort. Det finns tydliga skillnader i handlingen där 

flickorna håller en tydligare röd tråd än pojkarna. Pojkarna verkar däremot ha tendenser att 

”sväva iväg” i handlingen. I pojkarnas elevtexter finns både exempel på utomjordingar, 

medeltida klappjakter, kopplingar till diverse filmer och jordens undergång. Denna 

fantasiförmåga behöver inte vara någonting negativt. Dock försvinner ofta den röda tråden 

och bilden som ska vara utgångspunkten i handlingen går förlorad. Detta sätt att skriva som 

man främst finner hos pojkarna kan kopplas till deras litteracitet. PIRLS-undersökningarna 

visar att pojkar inte läser i lika stor utsträckning som flickor vilket gör att deras skrivande inte 

utvecklas i samma takt. De lär sig inte grunder i hur texter och handlingar kan byggas upp. 

Istället blir historien för stor och händelserna blir extrema och följer varandra tätt inpå. Då 

Andersson & Wilhelmsson-Ramshage påstår att pojkar är passiva mottagare av multimodala 

medier är det möjligt att det finns kopplingar mellan det ofta hastiga händelseförloppet inom 

tv/datorspel och pojkars skrivande. Flickor, som enligt PIRLS och Andersson & 

Wilhelmsson-Ramshage läser mer skönlitteratur än pojkarna, skapar en annan bild av hur en 

text och historia kan skapas. Detta kräver vidare forskning men möjligheten att skillnaden 

mellan pojkars och flickors litteracitet påverkar deras skrivande känns märkbar. 

 

Slutligen avslutar jag med att svara på de frågeställningar som ställdes i avsnitt 1.1: 

1. Kan man finna skillnader mellan pojkars och flickors användning av bilder i 

skrivande? 

Både pojkar och flickor verkar göra en tolkning av bilden som någonting läskigt och 

olyckligt. I denna uppgift är det är dock var de placerar bildens innehåll som skiljer dem åt. 
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Flickor verkar föredra mentala processer, materiella processer med omständigheter och 

relationella processer. Pojkar verkar föredra materiella processer med andradeltagare och har 

inte lika många mentala processer som flickorna. Svaret på frågan bli således ja, skillnader 

mellan pojkars och flickors användning av bilder i skrivande går att finnas i denna 

undersökning. 

2. Om skillnader kan utfinnas, vilka är de och hur påverkas texten av dem? 

Skillnaderna är som sagt ovan främst i processerna och de tillhörande aktörerna eller 

omständigheterna. Texterna påverkas olika av de olika processerna. I pojkarnas fall blir texten 

berättande och konkret. Ofta uttrycks handlingar och mål eller omständigheter för den 

handlingen. I flickornas fall finns flera exempel på känslor och upplevelser. Hur personer 

känner, ser, hör och minns vissa delar av huset. Flickornas texter är även de berättande men 

texterna är inte lika konkreta som pojkarnas.  

4.3 Framtida forskning 

Den framtida forskning som behövs är självklart fler undersökningar som är gjorda på ett 

liknande sätt som denna. Det vore intressant att analysera fullständiga texter och inte bara 

utdrag. Det vore också intressant att undersöka eventuella skillnader mellan pojkars och 

flickors litteracitet och hur det påverkar deras skrivande.  

4.4 Avslutande tankar 

Att det finns skillnader i sättet att skriva mellan pojkar och flickor är tydligt. Att som lärare 

arbeta med att minska dessa skillnader är viktigt för både eleverna men också för det framtida 

samhället. Detta arbete kan exempelvis ske via ökade skrivuppgifter och diskussioner om 

manlighet och antipluggkultur. Specifika arbetssätt och metoder för att minska skillnaderna 

vore även önskvärt i framtida forskning. Att minimera skillnader mellan pojkar och flickor i 

skolan är ett mycket viktigt men stort och svårt arbete. Detta är därför någonting som alla 

verksamma inom skolan bör arbeta med. 
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Bilagor 

Bilaga 1, bedömning av elevtexterna. 
 

Flickor Pojkar 
Sämre Bra Bättre  Sämre Bra Bättre 

F8 F12 F10  P3 P12 P4 
F6 F11   P10 P11  
F5 F9   P7 P9  
F1 F7   P6 P8  

 F4    P5  
 F3    P2  
 F2    P1  
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Bilaga 2, tabeller över resultat från elevtextanalyserna. 

 
Tabell 1, tabell över processtyper fördelade på kön 

Processtyper fördelade på kön 
  Materiell Mental Attrib. 

Relat. 
Ident. 
Relat. 

Exist. 
Relat. 

Verbal. Summa 

Flickor Antal 17 19 7 4 1 3 51 
 Procent 33 % 37 % 14 % 8 % 2 % 6 % 100 % 

Pojkar Antal 36 16 7 5 3 7 74 
 Procent 48 % 22 % 9,5 % 7 % 4 % 9,5 % 100 % 

Totalt Antal 53 35 14 9 4 10 125 
 Procent 42,4 % 28 % 11,2 % 7,2 % 3,2 % 8 % 100 % 

 
 
Tabell 2, tabell över deltagare och omständigheter i de undersökta satserna. 

 Flickor Pojkar Totalt 
 Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Mål 1 2 % 10 13,5 % 11 8,8 % 
Aktör 2 3,9 % 3 4 % 5 4 % 
Utsaga 3 5,8 % 4 5,4 % 7 5,6 % 
Fenomen 14 27,4 % 11 14,9 % 25 20 % 
Omständighet 20 39,2 % 26 35,1 % 46 36,8 % 
Bärare 7 13,7 % 6 8,1 % 13 10,4 % 
Existerande 1 2 % 3 4 % 4 3,2 % 
Det utpekade 0 0 % 2 2,7 % 2 1,6 % 
Talmål 0 0 % 1 1,4 % 1 0,8 % 
Värde 1 2 % 2 2,7 % 3 2,4 % 
Inbäddad sats 1 2 % 5 6,8 % 6 4,8 % 
Del av aktör 1 2 % 1 1,4 % 2 1,6 % 
       
Totalt 51 100 % 74 100 % 125 100 % 
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Bilaga 3, pojkarnas elevtextanalyser 

P1 
1) De skulle leta efter ett övergivet hus – Materiell process med huset som mål. 
 
2) Lelles storebror hade gått dit med några kompisar en gång för att kolla inne i huset och se 
om det var något speciellt med det – Materiell process med huset som inbäddad sats. 
 
3) Därför vill nu Lelle vara den första som har mod till att gå in i huset – Mental process med 
huset som fenomen. 
 
4) Han såg något smått inne i skogen, något som liknade ett hus – Mental process med huset 
som fenomen. 
 
5) Det måste vara huset, sade Alex – Verbal process med huset som utsaga . 
 
6) När de nästan var framme vid huset så började tillochmed Lelle tveka på att gå in – Mental 

process med huset som omständighet. 
 
7) De gick närmare och närmare huset – materiell process med huset som omständighet. 
 
P2 
8) I mitten omringade ett sken ett extra stort hus – Materiell process med huset som mål. 
 
9) Det var inget speciellt med huset utom dess sken – Attributiv relationell process med huset 
bärare. 
 
10) Det var precis som alla andra hus i skogen, fallfärdigt – Attributiv relationell process med 
huset som bärare. 
 
11) Fältet var helt upplyst av husets ljus – Materiell process med huset som del av aktör. 
 
12) De närmade sig stugan långsamt – Materiell process med huset som mål. 
 
P3 
13) När hon gick ut i skogen såg hon ett konstigt men stort hus – Mental process med huset 
som fenomen. 
 
14) Anna blev nyfiken och gick in i huset – Materiell process med huset som omständighet. 
 
P4 
15) Både jag och David har hört berättelser och myter om huset – Mental process med huset 
som fenomen. 
 
16) Jag minns inte vems dumma idé det var att vi skulle gå in i huset – Mental process med 
huset som fenomen. 
 
17) Huset var helt ödelagt – Attributiv relationell process med huset som bärare. 
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18) Det låg plastremsor på golvet med texten ”polis avspärrat” på från alla utredningar och 
annat som huset vart med om – Materiell process med huset som en inbäddad sats. 
 
19) Jag kommer aldrig återvända till huset igen – Materiell process med huset som 
omständighet. 
 
P5 
20) Ingen vill gå förbi huset – Mental process med huset som fenomen. 
 
21) Ingen har sett honom utanför huset, det mörka och dystra huset med den kalla trädgården 
– Mental process med huset som omständighet. 
 
22) Så tänk om alla som går förbi det där huset kunde förstå hur bra de har det – Mental 

process huset som inbäddad sats. 
 
23) De borde vara glada för att dom inte vet vilka hemskheter som gömmer sig i det huset – 
Mental process med huset som inbäddad sats. 
 
P6 
24) Jag hade precis inskaffat mig en drömmkåk – Materiell process med huset som och mål. 
 
25) Jag ser hur ragnar sticker iväg mot min drömmkåk – Mental process med huset som 
fenomen. 
 
26) Ragnar brackar in i min drömmkåk – Materiell process med huset som omständighet. 
 
27) Huset står på sin grund – Materiell process med huset som aktör. 
 
P7 
28) När den gamla gubben Bill som varit singel hela sitt vuxna liv skulle promenera 
tillsammans med sin hund förbi huset som ingen egentligen hade koll på hörde han ett skrik 
inifrån huset. – Mental process med huset som fenomen och inbäddad sats. 
 
29) Bill började ta längre och snabbare steg i den blöta gräsmattan för att komma fram till en 
av husets fönster – Materiell process med huset som del av omständighet. 
 
 
P8 
30) Ute på landet en bit utanför skogen låg ett väldigt fint och lagom stort hus – Existentiell 

relationell process med huset som det existerande. 
 
31) I huset bodde det en familj – Materiell process med huset som omständighet. 
 
32) Huset var väldigt gammalt – Attributiv relationell process med huset som bärare. 
 
33) När familjen kom tillbaka till huset såg de att träd hade rasat– Mental process med huset 
som omständighet. 
 
34) Huset var helt förstört – Attributiv relationell process med huset som bärare 
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35) Planen var att bygga och reparera det gamla huset – Identifierande relationell process 

med huset som värde. 
 
36) Alla deras kompisar tyckte att det var så synd att de skulle behöva lämna huset – Mental 

process med huset som fenomen.  
 
37) Med hjälpen de fått tog det inte lång tid innan huset var någorlunda helt – Identifierande 

Relationell process med huset som värde. 
 
38) Några månader senare dog han utanför huset – Materiell process med huset som 
omständighet. 
 
39) Deras far blev begravd på gården som låg precis brevid huset – Materiell process med 
huset som del av omständighet.  
 
40) Än idag finns huset kvar – Existerande relationell process med huset som det existerande. 
 
41) Om man fortfarande vill kalla det hus – Verbal process med huset som talmål. 
 
P9 
42) Vi cyklar till ödestugan – Materiell process med huset som omständighet 
 
43) Pojkarna cyklade till stugan - Materiell process med huset som omständighet 
 
44) På vägen bestämde de sig för att hitta på historier om vad som kunde ha hänt i huset sedan 
de var där ca 5 år sedan. – Mental process med huset som fenomen. 
 
45) Rickard började med att berätta om en man som hade begått självmord inne i huset – 
Verbal process med huset som del av utsaga. 
 
46) Hampus berättade sedan att huset hade blivit hemsökt – Verbal process med huset som 
utsaga. 
 
47) Han berättade även att en liten flicka hade gått till huset – Verbal process med huset som 
utsaga. 
 
48) När hon sedan hade kommit in i huset hade dörren slagit igen bakom henne och hon hade 
blivit inlåst – Materiell process med huset som omständighet. 
 
49) Pojkarna började nu närma sig huset – Materiell process med huset som mål. 
 
50) När de kom fram till huset sa Richard ”Vi skiter i det här! Jag har en känsla av att vi bli 
iakttagna” – Verbal process med huset som omständighet. 
 
51) Efter mycket talande gick de in i huset – Materiell process med huset som omständighet. 
 
52 & 53) Pojkarna skrek av skräck och sprang ut till sina cyklar som stod utanför det gamla 
huset – Verbal och materiell process med huset som omständighet. 
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P10 
54) Nu hade huset nästan brunnit ner – Materiell process med huset som aktör. 
 
55) De tände på huset igen – Materiell process med huset som mål. 
 
56) Nu var huset dubbelt bränt – Attributiv relationell process med huset som bärare. 
 
57) Clemenz och Pål bodde ensamma i huset – Materiell process med huset som 
omständighet. 
 
58) De lyckades bränna ner huset första gången – Materiell process med huset som mål. 
 
59) Det var också därför som huset var så känt i byn – Identifierande relationell process med 
huset som det utpekade. 
 
P11 
60) Det fanns ett gammalt torp, ett grått, unket, gammalt spöklikt torp – Existentiell 

relationell process med huset som det existerande. 
 
61) Det var bara det att ingen hade besökt torpet – Materiell process med huset som mål. 
 
62) En dag så kom en jägare till byn. En stor fet man med en kärlek för torpet – Materiell 

process med huset som del av aktören. 
 
63) Han fick reda på att det fanns ett torp som spökade – Mental process med huset som 
fenomen. 
 
64) Dagen efter att jägaren kommit till byn gick han upp till torpet – Materiell process med 
huset som omständighet. 
 
65) Helmut tog täten i marschen mot torpet – Materiell process med huset som mål. 
 
66) Hursomhelst var det någon kilometer till torpet från byn – Identifierande relationell 

process med huset som omständighet. 
 
67) Samtidigt så nådde byborna fram till torpet – Materiell process med huset som 
omständighet. 
 
68) De letade igenom det stora huset – Materiell process med huset som mål. 
 
69) Människorna gick iväg från torpet – Materiell process med huset som omständighet. 
 
70) För alla deras avkommor skulle alltid torpet vara där – Identifierande relationell process 

med huset som utpekad. 
 
 
P12 
71) De bodde på landet i ett litet hus – Materiell process med huset som omständighet. 
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72) Huset är av trä och omringat av mörk djup skog – Attributiv relationell process med huset 
som bärare. 
 
73) Det hörs prassel utanför huset – Materiell process med huset som omständighet. 
 
74) Ljuden hörs runt hela huset – Materiell process med huset som omständighet. 
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Bilaga 4, flickornas elevtextanalyser 
 
F1 
1) De gick och gick i hopp om att hitta hem igen när de båda såg en liten stuga – Materiell 

process med huset som omständighet. 
 
2) De sprang ut och såg att den var några meter från deras gård i det övergivna huset. – 
Materiell process med huset som omständighet 
 
F2 
3) Hon visste att han skulle flippa ut totalt om han såg deras hus idag – Mental process med 
huset som omständighet. 
 
4) Färgen, den där fina men otroligt dyra färgen, flagnade på husväggen – Materiell process 
med huset som omständighet. 
 
5) Hon tappade fattningen om allt inklusive huset. Deras kära hus – Materiell process med 
huset som mål. 
 
6) Hon var lämnad ensam i deras röda, gulliga drömhus – Materiell process med huset som 
omständighet. 
 
F3 
7) Ungefär 1,5 km in på den skruttiga lilla vägen finns ett hus, ett fallfärdigt läskigt hus – 
Existentiell relationell process med huset som det existerande. 
 
8) Jag vet faktiskt inte om det bor några i det huset – Mental process med huset som fenomen. 
 
9) När jag är ungefär 100 meter ifrån det skruttiga huset så stannar bilen – Materiell process 
med huset som omständighet. 
 
10) Jag började gå till ”huset” – Materiell process med huset som omständighet. 
 
11) När jag närmar mig uppfarten så känns det som att det inte är något bra över detta hus – 
Mental process med huset som fenomen. 
 
12) Jag ångrar mig att jag gick in i det här huset – Mental process med huset som fenomen. 
 
F4 
13) I samma sekund som jag skulle svara fick jag syn på ett hus liggandes mitt i ingenstans – 
Mental process med huset som fenomen. 
 
14) Ett skrik hördes inifrån huset – Mental process med huset som omständighet. 
 
15) Mitt hjärta slog hårt medans jag fantiserade ihop att en flicka hölls fången i huset – 
Materiell process med huset som omständighet. 
 
16) Med stor kraft tog han plötsligt tag i mina armar och kastade mig in i huset – Materiell 

process med huset som omständighet 
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17) Jag insåg att eftersom huset låg så öde skulle ingen hitta mig – Mental process med huset 
som fenomen. 
 
F5 
18) Flickan såg en gubbe i huset – Mental process med huset som omständighet 
 
19) Huset såg väldigt dystert ut – Attributiv relationell process med huset som bärare. 
 
20) Gubben i huset fick syn på den lilla flickan – Mental process med huset som del av 
aktören. 
 
21) Hon smög fram mot huset – Materiell process med huset som omständighet 
 
22) När flickan var närma huset hörde hon nått bakom sig – Mental process med huset som 
omständighet. 
 
23) Flickan var inne i huset – Identifierande relationell process med huset som omständighet. 
 
F6 
24) Flickan såg plötsligt ett hus – Mental process med huset som fenomen 
 
25) Denna gången smög hon sig ända fram till huset – Materiell process med huset som 
omständighet. 
 
F7 
26) Hon kom ihåg huset som mer färgglatt – Mental process med huset som fenomen. 
 
F8 
27) Kom ihåg huset där hemma – Mental process med huset som fenomen. 
 
28) Huset som en gång var så vackert, var helt förstört – Attributiv relationell process med 
huset som bärare. 
 
29) Huset var rött med vita knuttar – Attributiv relationell process med huset som bärare. 
 
F9 
30) ”Jag hörde konstiga ljus” svarade hon”. ”Det kom från det gamla huset på gården” – 
Verbal process med huset som utsaga. 
 
31) Jag stirrade på det gamla, trasiga huset – Mental process med huset som fenomen. 
 
32) Jag smög tyst genom gräset och stände utanför husets dörr – Materiell process med huset 
som omständighet. 
 
F10 
33) När de kommit tillräckligt nära såg de att det var ett gammalt trähus – Mental process 
med huset som fenomen. 
 
34) Taket på huset var nära att falla in – Materiell process med huset som del av aktör. 
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35) Husets fasad var sliten – Attributiv relationell process med huset som bärare. 
 
36) Det var mörkt här ute men månen lyste upp tillräckligt och med hjälp av ljuset från sina 
mobiltelefoner kunde de se husets helhet – Mental process med huset som fenomen. 
 
37) Peter ville gå in i huset – Mental process med huset som fenomen. 
 
38) Peter gick med sakta steg mot huset – Materiell process med huset som omständighet. 
 
F11 
39) Det var en lång tid senast jag gick på stigen utanför den gamla stugan – Identifierande 

relationell process med huset som inbäddad sats. 
 
40) Den stugan som gömmer alla minnen han och jag delade tillsammans – Materiell process 
med huset som aktör. 
 
41) Stugan ser rutten och hemsk ut – Attributiv relationell process med huset som bärare. 
 
42) Att stugan för längesen var grön målad trä med vita fönsterkarmar – Attributiv relationell 

process med huset som bärare. 
 
43) Med vi hade bara varandra och stugan. stugan ja, tända ljus och en röd filt lagd på golvet 
vid det stora fönstret på baksidan – Identifierande relationell process med huset som värde. 
 
44) Jag minns när jag står inne i stugan – Mental process med huset som fenomen. 
 
F12 
45) De fyra kompisarna hade bestämt för länge sen att de skulle övernatta i ”spökhuset” – 
Materiell process med huset som omständighet. 
 
46) När de tillslut kom fram till huset, efter alla gånger de behövt stanna för att dricka eller ta 
av sig tröjorna, parkerade de cyklarna och alla saker vid ett stort träd – Materiell process med 
huset som omständighet. 
 
47) Robin hade pratat lite om huset när de cyklade – Verbal process med huset som utsaga. 
 
48) Hon ryggade tillbaka och sa att hon inte skulle med in i huset – Verbal process med huset 
som utsaga. 
 
49) Robin kollade runt lite och såg en perfekt pinne för att kunna komma in i huset – Mental 

process med huset som fenomen. 
 
50) Alla var inne i huset nu – Identifierande relationell process med huset som omständighet. 
 
51) Huset var ju väldigt likt det längst ner på skogsvägen – Attributiv relationell process med 
huset som bärare. 
 
 


