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 _________________________________________________________________  
Sammanfattning 
Denna undersökning är en kvantitativ analys av elevtexters ordklassfördelning och ordklassers 

semantiska egenskaper.   
 

Det här arbetet ämnar undersöka eventuella samband mellan fördelningen av ordklasser och 
deras semantiska egenskaper i elevtexter av berättande karaktär och de olika betyg som de givna 
texterna erhåller. 

 
Dessutom undersöks dessa grammatiska variablers funktion för skrivandet i ett försök att lyfta 

och granska grammatikundervisningens roll inom den svenska skolan – och vidare diskutera 
och motivera hur grammatikundervisningen kan utformas för att höja funktionaliteten och 
relevansen, och därigenom förhoppningsvis kunna öka intresset för grammatik hos eleverna. Vi 

ämnar även utreda och ge en överblick över vad inom ordklasserna och deras semantik som kan 
vara värdefull kunskap för utformningen av undervisningen och för elevernas textskapande. 

 
Urvalet består av autentiska elevtexter hämtade ur nationella proven i svenska skrivna av 
årskurs nio läsåret 2013. Texterna har analyserats manuellt med ett kvantitativt stilist iskt 

angreppssätt. 
 

Resultatet påvisar några generella samband mellan en del olika variabler och de olika 
betygsnivåerna. En högre användningsfrekvens av adjektiv tenderar att ge ett högre betyg, så 
även för abstrakta substantiv. Högre betyg kan också förknippas med en högre användning av 

mentala och relationella processer – och därigenom har texterna på A-nivå även en högre andel 
statiska verb, då dessa ofta realiseras genom relationella processer. Texterna på A-nivå uppvisar 

också ett enhetligare tempusbruk jämfört med texterna på E-nivå, som istället tenderar att mer 
frekvent skifta tempus på ett oregelbundet sätt. Texterna på E-nivå upprepar gärna också samma 
ord i större utsträckning än de övriga betygsnivåerna. Undersökningen och resultatet kopplat 

till litteraturen och tidigare forskning motiverar en genrebaserad undervisning som ökar 
elevernas medvetenhet om olika texters uppbyggnad.  
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1 INLEDNING  
Grammatiken är ett ständigt debatterat ämne, både inom samhället i stort och inom skolan och 
undervisningen. Ofta kretsar debatten kring språkvård och korrekthet och att grammatiken 

skulle verka som en normerande drivkraft för språkbruket. Att grammatiken har tvingats anta 
denna roll ses här som tämligen orättvis, och som en av anledningarna till att dess existens och 

funktionalitet inom grundskoleutbildningen ifrågasätts. Flera klassiska argument för 
grammatikundervisningens vara eller icke vara tycks inte uppfylla samma relevans som 
tidigare. Det är därför intressant att spekulera i nyttan av grammatikundervisning och hur denna 

kan utformas för att öka funktionaliteten – om skolans målsättning är att forma eleverna till 
funktionella medborgare, är det även rimligt att den kunskap de tillägnar sig i skolan också 

fyller en reell funktion i vuxenvärlden. Kan lärare dessutom påvisa nyttan av, och praktiskt 
motivera, den kunskap som eleverna förväntas förvärva, så är mycket vunnet. 
 

Grammatiken är ett brett ämne, med flera olika inriktningar och bakomliggande teorier, och 
även bland språkbrukarna finns en oändlig variation uppfattningar, attityder och 

förhållningssätt. Det är ett ord med många olika (ofta negativa) konnotationer, som ofta präglas 
av mötet med grammatiken från skolvärlden. Många har en nästan instinktivt negativ inställning 
till grammatiken och tvekar inte att uttrycka detta, då ämnet luftas. Denna inställning är 

egentligen egendomlig; syftet att utveckla sitt eget språk och kommunikationsförmåga borde 
rimligen vara självmotiverande och intressant. Det är dessutom ett av få ämnen i skolan som de 

egentligen redan behärskar: de besitter redan en inre grammatik, de kan redan tala och vet i 
stort redan vilka regler som finns och hur de bör användas (Svenska Akademiens Grammatik 
(SAG) 1999). Nu skall de egentligen bara finslipa denna förmåga för olika situationer. Det här 

arbetet hoppas därför kunna ta ett steg i riktning mot en grammatikundervisning som tar steget 
bort ifrån det traditionella och närmare det funktionella. Begreppsundervisningen inom 

grammatiken bör inte ses som målet, utan som ett medel i strävan mot målet: ett rikligt, 
nyanserat och funktionellt språk. 
 

Det finns ett flertal olika metoder och infallsvinklar gällande textanalys. För det här arbetet har 
valet fallit på ordklassfördelning, då ordklasserna ofta har en central roll i 

grammatikundervisningen i högstadiet. Dessutom kan ökad förståelse av ordklassernas 
funktion och användning i text och deras påverkan på lärares bedömning, eventuellt motivera 
att grammatik- och skrivundervisningen integreras. Om ett tydligt samband mellan olika 

grammatiska variabler och ett högre betyg kan urskiljas, så finns även anledning att eleverna 
görs medvetna om detta i samband med att de komponerar olika texttyper. 

 
Vidare kommer ytterligare ett steg att tas, till skillnad från flera tidigare 
ordklassfördelningsstudier: flera ordklasser kommer att analyseras djupare, för att fånga mer 

subtila semantiska aspekter. Detta gäller framför allt substantiven och verben, där aspekter så 
som abstraktion respektive processtyp är av intresse. Även här är målet att motivera en 

grammatikundervisning som går djupare än endast namngivning av ordklasserna, utan även kan 
diskutera ordklassernas funktion utifrån olika aspekter och olika texttyper. 
 

Det bör upprepas att grammatikens område är omfattande, och att diskussionen kring 
grammatikundervisningens existens och nytta lär fortgå under en ansenlig tid, men inom 

ramarna för det här arbetet och de begränsningar och avgränsningar som rimligen måste göras, 
så är förhoppningen att ett litet steg kan tas i riktning mot att rentvå grammatiken ifrån ett antal 
förlegade fördomar och samtidigt göra lärare medvetna om vilka aspekter inom grammatiken 

som kan vara av relevans för skrivandet.  
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2 SYFTE 
Det här arbetet ämnar undersöka eventuella samband mellan fördelningen av ordklasser och 

deras semantiska egenskaper i elevtexter av berättande karaktär och de olika betyg som de givna 
texterna erhåller. 

 
 Vilka samband går att se mellan betyg och fördelningen av ordklasser och deras 

semantiska egenskaper i elevtexter av berättande karaktär? 
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3 BAKGRUND 
I detta kapitel redovisas och diskuteras tidigare forskning, olika teorier med anknytning till 
undersökningen och relevant litteratur för området. Här vill vi även lyfta och granska 

grammatikundervisningens roll och nytta genom att utreda och ge en överblick över vad inom 
ordklasserna och deras semantiska egenskaper som kan vara intressant och värdefull kunskap 

för lärare i utformningen av grammatikundervisning och för elevernas textskapande. Vidare vill 
vi lyfta och diskutera hur undervisningen kan utformas för att höja funktionaliteten och 
relevansen och därigenom öka intresset hos eleverna. 

 

3.1 En grammatisk redogörelse 

Nedan följer en kortfattad och svepande redogörelse och beskrivning av begreppet grammatik 
och den mängd teorier och forskningstraditioner som rör ämnet (Boström & Strzelecka 2013, 
s. 119), samt ett försök att sammanfatta nyttan av grammatiken, de argument som ofta 

presenteras för att motivera dess roll som en del av svenskämnet i skolan och några didaktiska 
funderingar.  

 
Barn erövrar naturligt i mycket tidig ålder sitt modersmål genom att observera och samspela 
med personerna i sin omgivning. Simultant, eller snarare som en integrerad del av 

språkinlärningen som helhet, tillägnar sig barnet även de regler som gäller för hur språket är 
konstruerat: en inre (eller mental) grammatik (SAG 1999, band 1, s. 15). De beskrivningar av 

grammatiken som ofta återfinns inom litteraturen är endast att betrakta som olika (i mer eller 
mindre grad, men alltid ofullständiga) försök att avbilda denna inre grammatik, och bör 
rimligen endast med stor försiktighet användas som rättesnöre för det faktiska språkbruket i 

kontext (SAG 1999, band 1, s. 16).  
 

I enlighet med Bolander (2012, ss. 25-26) och SAG (1999, band 1, s. 17), bör en avskiljning 
ske mellan s.k. deskriptiv och normativ grammatik, där den deskriptiva kan beskrivas som en 
neutral framställning av diverse regler och möjligheter som ett givet språk innehar, medan 

normativ grammatik, även kallad preskriptiv grammatik (Josefsson 2009, s. 12), ämnar ge 
riktlinjer för språkbruket och därför ofta fokuserar på grammatiska områden i vilka det råder 

tvister. Även en förklarande grammatik kan särskiljas som ett försök att förklara olika 
grammatiska fenomens härkomst genom olika yttre (t.ex. sociala) eller inre (generella språkliga 
principer) omständigheter. Mellan deskriptiv och normativ grammatik är linjerna dock ofta 

suddiga, då även de grammatikor som ämnar vara deskriptiva ändå oavsiktligt blir normativa. 
De fångar endast möjliga konstruktioner vid en given tidpunkt, och kan således hämma 

kommande språkförändring och språkutveckling om de av läsarna betraktas som ett stängt 
regelverk och därigenom brukas i avsikt att förkasta nya icke erkända konstruktioner (SAG 
1999, band 1, ss. 17-19). Ett deskriptivt förhållningssätt, utan värderingar, till grammatiken är 

önskvärt, enligt Boström och Strzelecka (2013, s. 118), för att kunna diskutera språket och olika 
variationer och därigenom öka förståelsen.  

 
I högstadiet är en stor del av grammatikundervisningen att betrakta som traditione ll 
grammatikundervisning (Boström & Strzelecka 2013, s. 119) och kretsar kring att kunna 

identifiera och namnge de olika vanligaste ordklasserna, vilket också är ett av kunskapsmålen 
(Skolverket 2011, s. 226). Dessutom är detta ofta förknippat med ett tragglande av fasta former 

och ”rätt-eller-fel-tänk”, som inte speglar realiteten att levande språk är under ständig 
förändring (Pettersson 2005, ss. 11-16) och att eleverna som språkbrukare är en viktig del av 
den kraft som formar och bestämmer över språket (Bolander 2012, s. 25). Detta problem är inte 



 

4 
 

unikt för Sverige, utan återfinns även i engelskan och England, enligt Myhill, Lines och Watson 

(2012, s. 29), som menar att innebörden av begreppet grammatik i stor utsträckning har kommit 
att innefatta språklig korrekthet. Gällande ordklasserna så är de i sig dessutom en mycket liten 

del av grammatiken, men ändå ett rimligt första steg att ta, då en fungerande begreppsapparat 
underlättar vidare studier. Något som kan tänkas försvåra och skapa förvirring (och därmed 
minska relevansen och intresset) kring denna del av grammatiken är att ordklasserna kan vara 

svåra att definiera. Även de lärda tvistar i sakfrågor. Ordklasserna delas oftast in utifrån form, 
syntaktisk funktion och semantisk betydelse (SAG 1999, band 2, s. 4) och gränserna är ofta 

långt ifrån självklara och kräver egentligen en översiktlig förståelse av grammatikens helhe t 
innan de kan förstås fullt ut. 
 

Ytterligare ett problem, som Boström och Strzelecka (2013, s. 115) lyfter, är att diskussionen 
och forskningen kring grammatikdidaktiken inte tycks prioriteras i önskvärd grad. Det finns en 

lucka i forskningen och samtidigt ett behov av vetenskaplig grund på vilken 
grammatikundervisningen kan vila.  
 

SAG (1999, band 1, s. 18) konstaterar visserligen att det är svårt att avgöra i vilken grad studier 
av grammatik kan påverka det faktiska, och redan automatiserade, språkbruket. Men att det hur 

som haver finns en nytta med grammatik. Först och främst bör lyftas att språket fyller en central 
roll för vår kommunikation, och grammatiken ger oss förståelse av språkets struktur, och är 
därigenom av nytta för vår förmåga att kommunicera (Boström & Strzelecka 2013, s. 117). Vi 

är talande varelser. Men språket är inte bara en grundsten för vår kommunikation, utan även för 
vår tankeförmåga (SAG 1999, band 1, s. 18). Att lära och reflektera kring språket är således en 

essentiell del i att förstå sig själv. Vidare är det rimligt att studier av grammatik ger möjlighet 
att finjustera och putsa till detaljerna i det allmänna språkbruket, att tillägna sig de olika regler 
som krävs inom olika språkliga domäner, och att bli medveten om olika små skillnader i 

betydelse mellan olika uttrycksmöjligheter. Detta medför ökad precision i att förmedla den 
information vi vill dela, eller tolka och granska en text (Bolander 2012, s. 28). 

 
Förutom det faktum att grammatik ofta är en oumbärlig kunskap i ett flertal yrken (så som 
svensklärare), så är ett vanligt argument för grammatikundervisning nyttan vid studier av 

främmande språk, enligt Bolander (2012, s. 28) och Nilsson (2000, s. 73). Grammatiska 
kunskaper i modersmålet kan för många vara avgörande för inlärningen, då det ger dem en 

grundläggande struktur och ram för språks uppbyggnad, som de sedan kan fylla med det nya 
språket. De kan även använda sina grammatiska kunskaper för att jämföra modersmålet med 
målspråket och därmed ta fasta på likheter och skillnader (SAG 1999, band 1, ss. 19-20). Detta 

förhållningsätt till grammatiken kan kategoriseras under den kontrastiva 
grammatikundervisningen (Boström & Strzelecka 2013, s. 119). 

 
Ytterligare en vanlig föreställning, som gärna nyttjas i syfte att motivera  
grammatikundervisningen, är att den skulle förbättra elevernas skrivande (Boström & 

Strzelecka 2013, s. 117). Forskningen kring detta kan konstateras bristande (Myhill, Lines & 
Watson 2012, s. 30), och de studier som genomförts har snarare motbevisat någon korrelation, 

men dessa har dock undersökt sambandet mellan isolerad grammatikundervisning (förmåga att 
identifiera t.ex. ordklasser utan praktisk anknytning) och skrivförmåga. Det går således att 
avfärda idén om att elever skulle bli bättre skribenter av att kunna identifiera och veta skillnaden 

mellan t.ex. adjektiv och adverb, enligt Fearn och Farnan (2007), som därför betonar en 
grammatikundervisning som är integrerad med skrivandet, istället för en 

grammatikundervisning för skrivandet. Många studiers stora brist är just att de saknar praktisk 
inriktning och Myhill, Lines och Watson (2012) påvisar att det kan finnas ett värde av en mer 
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funktionell och praktiskt inriktad grammatikundervisning för elevernas språkliga medvetenhet 

och skrivförmåga, även om de efterfrågar mer forskning inom ämnet. 
 

Brodow (2000) och Nilsson (2000) lyfter några ytterligare, mindre relevanta argument, så som 
allmänbildningssyfte och formalbildningssyfte, där det förstnämnda kan anses något förlegat, 
då allmänbildningsargumentet ofta förkastas som meningslöst – kunskap som inte fyller någon 

funktion (och lärs enbart för kunskapens egen skull) är inte särskilt motiverande, något som 
även nämns av Boström och Strzelecka (2013, ss. 117, 121) och skulle kunna vara en av 

anledningarna till grammatikens ofta dåliga rykte. Formalbildningssyfte (att 
grammatikundervisningen kan ses som en träning i abstrakt och logiskt tänkande) kan däremot 
naturligtvis i sig vara värdefullt, men det går att ifrågasätta vilken effekt det har och även hur 

starkt det är som självständigt argument (Boström & Strzelecka 2013, s. 117). 
 

Grammatikens funktion skall vara det centrala i grammatikundervisningen och avsaknad av 
funktionalitet riskerar att leda till en grammatikundervisning som kan upplevas, och i stora drag 
avfärdas, som meningslös, enligt Brodow (2000). Även Ejeman och Molloy (1997) efterfrågar 

en mer funktionell grammatikundervisning med fokus på skapande och kreativitet. En mer 
funktionell inställning till grammatikundervisningen är heller inget nytt fenomen: redan år 1903 

efterfrågade Adolf Noreen (se Teleman 2013, s. 83) en grammatikundervisning med fokus på 
språklig reflektion, snarare än ett tragglande av diverse böjningsmönster. Ett konkret förslag på 
denna undervisnings praktiska utformning är att, i samband med läsning och arbete med diverse 

texter, även fokusera på olika ord och deras ordklasstillhörighet och kontextuell funktion – på 
detta sätt lyfts funktionen ut framför formen (Svedner 1999, s. 80). Några generella önskvärda 

riktlinjer för undervisningen lyfts även av Boström och Strzelecka (2013, s. 122) som menar att 
metoderna för undervisningen behöver individualiseras och anpassas efter elevernas olika 
inlärningsstilar och att lärarnas kompetens och förståelse för didaktiken behöver höjas. 

 

3.2 Grammatiska variabler 

Som vi kan se är det svårt att beskriva något så komplext som språk, därför faller det sig rimligt 
att flera olika förklaringsförsök uppstår och att någon enskild enväldig förklaringsmodell inte 
existerar – och genom historian har flera övergripande teorier och modeller presenterats 

(Bolander 2012, ss. 21-27). Även gällande de grammatiska variabler som är föremål för analys 
i det här arbetet, så finns det olika synsätt och olika sätt att definiera och kategorisera dem. Det 

kanske tydligaste exemplet på detta är particip, som i flera stora grammatiska 
sammanställningar (t.ex. Bolander 2012; Hultman 2003) benämns under verb, och i flera andra 
(t.ex. Josefsson 2008; SAG 1999) bildar en egen ordklass. Även huruvida personnamn skall 

klassificeras som en underkategori till substantiven är omtvistat. Att ge en noggrann 
presentation av de definitioner och avgränsningar som gäller för detta arbete är även viktigt 

utifrån det vetenskapliga kravet på replicerbarhet – utan denna presentation faller möjligheten 
att replicera undersökningen och testa resultaten (Cassirer 2015; Trost 2012). Det är således av 
betydelse för arbetet som helhet och för vidare forskning att en grundligare redovisning ges av 

berörda grammatiska variabler och deras här gällande definitioner och avgränsningar. 
 

3.2.1 Substantiv 

Den första ordklassen att behandlas här är substantiv, som tillsammans med adjektiv och verb, 
enligt Melin och Lange (2000, s. 15) oftast är de viktigaste ordklasserna vid textanalys. En i 

analys vanligt förekommande egenskap hos substantiven är att de, tillsammans med verb, avgör 
huruvida en text klassificeras som verbal eller nominal. En hög andel substantiv genererar en 
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nominal text, vilket starkast förknippas med skriftspråklighet och därför återfinns i stilar som 

är starkt förknippade med detta, t.ex. vetenskapliga texter, uppslagsböcker, facktexter eller 
lagtexter. Dessa stilar faller enligt Cassirer (2015, s. 23) under den så kallade kanslistilen, och 

tätheten av substantiv i dessa uppges ligga till grund för begreppet substantivsjuka. Fenomenet 
kan vara ett resultat av att substantiv är den ordklass som bär mest information i varje ord, och 
i skriften ökar möjligheterna att planera uttalanden med en informationstätare struktur 

(Lagerholm 2008, ss. 107-108). Hur nominal en text är mäts ofta med nominalkvot, vilken 
enligt Melin och Lange (2000, s. 66) uträknas genom att dividera antalet ord från de nomina la 

ordklasserna substantiv, particip och prepositioner med antalet ord från de verbala ordklasserna 
verb, pronomen och adverb. En enklare metod är även att enbart proportionerna mellan verb 
och substantiv ingår i uträkningen (Cassirer 2015, s. 82). 

 
Enligt SAG (1999, band 2, s. 15) utgör dessutom substantiven den ordklass med flest ord i 

språket, något som får medhåll av Hultman (2003, s. 44), som menar att substantiven utgör mer 
än 50 procent av lexikonorden i det svenska språket, även om han är noggrann med att poängtera 
att det inte är möjligt att i realiteten överblicka alla ord i ett språk. Bolander (2012, s. 111) 

hävdar vidare att substantiven kan ses som språkets substans och att de dessutom är intressanta 
i ytterligare en dimension då de i experiment kring språkpsykologi har upptäckts vara enkla att 

minnas, något som i teorin skulle kunna påverka en text. Det finns således god anledning att 
beakta substantiven vid en textanalys. För att få fram subtilare stilistiska egenskaper i denna 
undersökning, så kommer substantiven inte enbart att som ordklass kvantitativt ställas mot 

andra ordklasser, utan även analyseras djupare utifrån fyra aspekter: huruvida substantivens 
referent är konkret eller abstrakt, om de är sammansättningar eller enkla, ifall substantiven i sig 

rymmer en process och huruvida de är bildade av en adjektivstam eller inte (Lagerholm 2008, 
s. 108). För att motivera dessa val (och avgränsningar) redogörs för dessa aspekter nedan, efter 
en presentation av hur substantiv kommer att definieras i detta arbete. 

 
SAG (1999, band 2, ss. 15-16) definierar substantiv som: ”Substantiv betecknar typer av 

varelser och föremål (eller grupper av sådana) men också material, handlingar, egenskaper, 
tider, måttsenheter etc.”. Substantiven betecknar och beskriver alltså, likt ramsorna i 
grundskolan lär ut, olika ting, men därtill även abstrakta företeelser och händelser (processer). 

Det är grundläggande för förståelsen (och analysen) av substantiv att släppa tankar om ”regler” 
att substantiven är saker som man t.ex. kan ta på eller räkna, då långt ifrån alla följer dessa 

regler. Alla innehållsord (t.ex. verb och adjektiv) bör istället, enligt Cassirer (2015, ss. 32-33) 
och Bolander (2012, ss. 31-32), ses som överenskommelser om olika symboliska betydelser. 
Orden är tecken för olika slags referenter i verkligheten (och i eventuella fantasivärldar eller 

abstraktioner) och kopplingen däremellan går via vår hjärna (det går även att tala om ett direkt 
samband mellan ordet och referenten, men det sambandet är arbiträrt förutom för de 

onomatopoetiska orden). Innehållsordklasserna kan semantiskt ses som grupperingar av olika 
slags referenter och referenterna för substantiv har alla vissa saker gemensamma som gör att de 
kan kategoriseras som en grupp, även om reglerna för kategoriseringen inte alltid är så enkla 

som enligt grundskolans ramsor. Utöver betydelsen (semantiken) av substantiven tas hänsyn 
till de två andra kriterier som normalt används för att beskriva ordklasserna enligt SAG (1999, 

band 2, s. 7): böjning (form/morfologi) och funktion (syntaktisk funktion). 
 
Angående form gör SAG (1999, band 2, s. 15) gällande att substantiv kan böjas efter species 

(bestämd eller obestämd form), kasus (i modern svenska enbart genitiv alternativt grundkasus) 
och numerus (singularis eller pluralis). Även genus (i modern svenska: utrum eller neutrum) 

kan ibland ses som en böjningsform av substantiv (Bolander 2012, s. 111), men i flera större 
grammatikor som en inneboende egenskap hos varje substantiv (Hultman 2003, s. 48). Utifrån 
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syntaktisk funktion bör substantiven analyseras som självständiga huvudord i en nominalfras, 

som vidare kan bära flera olika funktioner i satsen. Huvudfunktionerna bör ses vara subjekt och 
objekt, men även rektion, attribut, bundet predikativ, en del slags adverbial, egentligt subjekt, 

egentligt objekt eller som ett led i en mening utan satsegenskaper (SAG 1999, band 2, s. 57). 
 
I denna undersökning kommer även en avgränsning mot egennamnen att göras i enlighet med 

resonemangen i SAG (1999, band 2, s. 114), eftersom, även om egennamnen i stora drag är 
mycket lika substantiven och i flera grammatikor ses som en underkategori av dem, så saknar 

de de egenskaper som är intressanta för substantiv gällande analysen: de kan varken vara 
abstrakta i den mening det rör analysen eller i sig själva rymma en process. Egennamnen böjs 
heller inte utifrån de kriterier som gäller för substantiven och de är endast en benämning eller 

namn på en specifik referent, en företeelse eller individ, utan att delge någon information om 
kvaliteter eller egenskaper (Hultman 2003, s. 70). 

 
Substantiven kommer i analysen att vidare delas in i konkreta eller abstrakta, vilket är en av de 
faktorer i texten som är relevanta att undersöka och som kan göra olika intryck på läsaren enligt 

Lagerholm (2008, ss. 107-108). I SAG (1999, band 2, s. 27) står att läsa att indelningen mellan 
de konkreta och abstrakta substantiven är ett traditionellt gängse sätt att uppdela substantiven 

utifrån innebörd. Referenterna för konkreta substantiv kan anses vara föremål i verkligheten 
och som har massa (saker som vi kan se, röra, mäta eller väga), medan de abstrakta 
substantivens referenter saknar massa och kan utgöras av t.ex. egenskaper, processer, 

tidpunkter, yttranden, kvaliteter m.m. Det kan dock vara komplicerat att avgöra gränserna 
mellan vissa substantiv, varav det är av vikt att tydliggöra vilka avgränsningar som gäller för 

detta arbete. Hultman (2003, s. 45) nämner ordet skola som exempel för att påvisa att vissa ord 
kan ha både konkret och abstrakt innebörd. En skola kan både vara verksamheten (abstrakt), 
men även den fysiska skolan i vilken verksamheten sker (konkret). Dessa fall måste analyseras 

efter vilken innebörd ordet har i sammanhanget. Det finns även gränsfall med t.ex. ord för 
varelser som faller väl in under beskrivningen av konkreta substantiv, men som inte existerar i 

verkligheten, t.ex. drakar. Dessa ord kommer ändå att analyseras som konkreta substantiv med 
motiveringen att de tankemässigt bär egen massa och hade analyserats som konkreta i det fall 
de hade funnits i verkligheten. De uppbär en tydlig fysisk representation i vårt medvetande och 

kan avbildas i t.ex. film eller tv-spel och där få en ”fysisk” referent. På liknande vis behöver en 
person aldrig ha sett en bergsgorilla, men kan ändå analysera ordet som ett konkret substantiv. 

Det finns också andra substantiv som bör analyseras som konkreta även då vi av olika orsaker 
inte kan röra, se, mäta alternativt väga dem. Till dessa kan som exempel nämnas syre, explosion 
eller komet. Begreppet abstrakta substantiv är i den här undersökningen avgränsat till de 

exempel som ges i SAG (1999, band 2, s. 27) och av Hultman (2003, s. 45): handlingar, förlopp, 
förhållanden, egenskaper, tillstånd, idéer, yttranden, tidpunkter. 

 
Begreppen konkreta och abstrakta substantiv blir tämligen viktiga att tydliggöra eftersom det 
inom språkvetenskapen finns en annan intressant aspekt av substantiven nämligen abstraktion 

och abstraktionsgrad, som handlar om hur stort betydelseomfång eller betydelseinne håll ett ord 
har (Melin & Lange 2000, ss. 64-65). Lagerholm (2008, ss. 97-98) slår fast att precision och 

konkretisering är betydelsefullt om syftet är att influera människor eller skapa en gripande och 
engagerande text. Samtidigt kan en text med alltför hög abstraktionsgrad riskera att bli vag och 
få svårighet att skapa inlevelse, vilket är ett nödvändigt drag för berättande texter enligt Ribeck 

(2015, ss. 18-19). Med abstrakt och konkret åsyftas här substantivets precision, hur väl eller 
vagt det avgränsar sina möjliga referenter. Ett ord som fågel kan sägas vara abstrakt och ha ett 

stort betydelseomfång, då det rymmer flera tänkbara referenter, men lågt betydelseinnehåll, då 
vi inte av ordet i sig erhåller någon vidare information om referenten – fågeln som omtalas kan 
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lika gärna vara en kungsörn som en flamingo. Ett konkret ord är på motsvarande sätt ett ord 

med litet betydelseomfång (allra minst betydelseomfång har egennamnen med endast en unik 
referent) t.ex. pilgrimsfalksunge, som med relativt hög precision avgränsar antalet möjliga 

referenter och har högt betydelseinnehåll då vi av informationen som ordet bär om referenten 
kan dra träffsäkra slutsatser om referentens egenskaper och utseende (Melin & Lange 2000, ss. 
64-65). Ett annat sätt att benämna fenomenet är genom begreppen hyperonymi och hyponymi. 

Bolander (2012) förklarar det som: 
 

Det överordnade begreppet leksak  är här hyperonym till exempelvis docka, som är en 

hyponym till leksak . Ett annat sätt att uttrycka över- och underordning är att som tidigare 

ovan säga att leksak  har större extension än docka, d.v.s. leksak  omfattar fler referenter. 

 

(Bolander 2012, s. 43) 

 

Även Cassirer (2015, s. 39) diskuterar betydelseomfång, men använder sig av termerna 
extension och intension. Ju mindre betydelseomfång, möjlighet att beteckna färre företeelser 
och innefatta fler karakteriserande egenskaper, desto större intensionsdjup. Cassirer (2015, s. 

40) diskuterar även han, likt Lagerholm (2008, ss. 97-98) kring abstraktionsgradens betydelse 
för en text och menar att det är ett viktigt stilelement då en text med hög abstraktionsgrad kan 

anses vara ”diffus” och ”svårfångad” och sakna konkret innehåll som tydligt kan visualise ras 
eller väcka känslor hos läsaren. Den blir allmängiltig och skulle med fördel kunna konkretiseras 
med hjälp av mer specifika ord. Olika människor kan dessutom ha olika intensionsdjup till 

samma ord, beroende på individernas respektive erfarenheter och kunskaper bundna till det 
(Bolander 2012, ss. 34-35). Utifrån detta är det därför rimligt att anta att en text av berättande 

karaktär skrivs så konkret och utvecklande som möjligt och det vore av intresse att analysera 
detta i förhållande till betyg. Inom ramarna för det här arbetet saknas dessvärre utrymme för att 
vidga analysen till att även innefatta abstraktionsgrad. En aspekt som dock kommer analyseras 

och som eventuellt kan ge en indikation på abstraktionsgraden är sammansättningar, vilka enligt 
Lagerholm (2008, s. 99) alltid har en större intensionsdjup än enbart substantivet i efterledet. 

 
Substantiven i sig innehåller en hög grad av information men för att höja informationstätheten, 
graden av komplexitet och öka intentionsdjupet i en text ytterligare finns möjligheten att göra 

sammansättningar (Melin & Lange 2000, s. 65). Sammansättningar kan ur en stilist isk 
synvinkel även ses som en ”expertisering av språket” enligt Melin och Lange (2000, s. 16), 

vilket i stort har möjligheten att påverka uppfattningen av en text. En sammansättning definie ras 
som två led (förled och efterled) som i sig är varsin självständig stam. Båda leden kan i sin tur 
vidare utgöras av sammansättningar. Efterledet är i regel sammansättningens huvudord 

(determinativa sammansättningar), vilket innebär att förledet bestämmer (determinerar) det 
följande ordet likt ett attribut – en bokhylla är en hylla för böcker och inte en bok som är ämnad 

att stå i en hylla (SAG, 1999, ss. 42-43). Enligt Bolander (2012, ss. 86-88) fungerar 
sammansättningar ofta för att komprimera en text och göra den kompaktare då många små 
formord ofta kan avlägsnas om man istället gör en sammansättning. I vissa fall kan information 

från en hel satsstruktur rymmas i en sammansättning t.ex. (ett) block som man ritar i  (ett) 
ritblock (Melin & Lange 2000, s. 65). Sammansättningar kan i enlighet med Lagerholm (2008, 

s. 99) göra en text mer konkret och höja intensionsdjupet, men risken medföljer också att texten, 
vid en överanvändning av sammansättningar, blir mångtydig och förlorar precision eftersom 
betydelsen av sammansättningarna i sig är dunkel och svårtolkad (Bolander 2012, s. 87). 

Sammansättningar har således möjlighet att både höja och sänka abstraktionsgraden av en text. 
 

Inom den funktionella grammatiken talas om processer i texter och dessa realiseras i regel av 
verb, men kan även uttryckas genom betydelseinnehållet i substantiv och particip (Holmberg 
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& Karlsson 2013, ss. 29-30). SAG (1999, band 2, ss. 32, 37) menar att dessa substantiv oftast 

är bildade av en verbstam genom avledning eller fångar innehållet i en hel verbfras, och återger 
då samma process som verbet eller frasen, men i form av ett substantiv t.ex. lyfta  lyftet. 

Substantiven kräver då normalt liknande roller som verbet det är avlett från. Denna process kan 
även betecknas som nominalisering (Josefsson 2009, ss. 212-213). Även om verbet genom 
nominaliseringen, enligt Hellspong och Ledin (1997, s. 70), förlorar en stor del av sin energi, 

så kan ett substantiv som explosion, på detta sätt ändå symbolisera en hög grad av aktion och 
binda ytterligare en process till satsen, vilket kan tänkas medföra positiva effekter för berättande 

texter som i mycket bygger på händelser och skeenden (Cassirer 2015, s. 83). Holmberg och 
Karlsson (2013) förklarar begreppen inom den funktionella grammatiken såhär: 
 

Exempelvis är det naturligt att betydelsen ”process”, alltså det att något sker, motsvaras av 

lexikogrammatikens ordklass verb. Sådana realiseringar kallar man kongruenta. Om en 

process uttrycks av ett substantiv, exempelvis maratonlöpningen, kallas realiseringen 

inkongruent. 

 

(Holmberg & Karlsson 2013, s. 30) 

 

Den kongruenta grammatiken är enklare och har en rakare koppling mellan ordets innebörd och 

den grammatiska realisationen, medan det i den inkongruenta finns ett större gap. I den sker det 
mer på den lexikogrammatiska nivån. Det går enligt Holmberg och Karlsson (2013, ss. 29-30) 
att hävda att den kongruenta grammatiken är enklare, och därigenom är det rimligt att texter av 

enklare karaktär har högre andel inslag av kongruent grammatik, medan de mer avancerade är 
uppbyggda av en mer inkongruent grammatik, något som även får stöd av Westman (1974, s. 

72) som menar att hög andel verbalsubstantiv är en indikator för komplexitet. Hellspong och 
Ledin (1997, s. 68) betonar även förmågan hos verbalsubstantiven att dölja information om tid 
och processens utövare/deltagare, och därmed bidra till att texten blir mer allmän, opersonlig 

och informationstät vilket är vanligare inom formell stil, så som vetenskapliga och akademiska 
texter (Lagerholm 2008, s. 108). Det finns således indikationer på att substantiv bildade av en 

verbstam har möjligheten att dra en text både närmare och längre bort ifrån den skönlitte rära 
världen. 
 

Slutligen kommer ytterligare två aspekter av substantiven att vara föremål för analys, nämligen 
substantivets bestämdhet (species) och huruvida substantivet är skapat av ett adjektiv. Westman 

(1974, s. 72) identifierar i sin studie adjektivsubstantiv genom att stammen ursprungligen är ett 
adjektiv, ofta avlett med suffixen -het eller -itet (hit räknas även äldre ord t.ex. lättja, som är 
synonymt med den nyare varianten lathet, som i sig är skapat i analogi med 

avledningsmönstret). En hög andel adjektivsubstantiv kan i likhet med verbalsubstantiven anses 
vara en indikator för hög komplexitet. Westman (1974, s. 75) diskuterar även species, och hur 

substantivets bestämdhet påverkar texten. Bestämdheten har som uppgift att signalera till 
läsaren huruvida referenten eller informationen är känd (eller till och med en självklarhet) sedan 
tidigare. Obestämd form markerar ny information, medan bestämd form markerar känd 

information. Ur textsynvinkel kan användningen sägas vara ett samspel mellan skribenten och 
läsaren. Om okänd information presenteras i bestämd form kan det skapa förvirring, men den 

bestämda formen kan även skapa trygghet och en känsla av att läsaren är ”hemma” i texten. 
Skribenten kan således använda bestämd form som ett verktyg för att fånga läsaren. Den 
obestämda formen är nödvändig för att presentera ny information på ett tydligt sätt, men riskerar 

även att verka nedsättande mot läsaren. Om skribenten använder obestämd form på det som 
redan har blivit presenterat i texten eller som kan anses vara allmän kunskap, kan det tolkas 

som att skribenten saknar tillit till läsarens förmåga eller kunskaper (Bolander 2012, ss. 116-
119). Forsberg (2016, ss. 34-35) är dock inne på en linje om att nakna (här: obestämda) 
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substantiv kan uppfattas som formellare och tyngre och att det då vore önskvärt med en högre 

andel bestämda substantiv i en berättande genre. 
 

Substantiv har som synes flera aspekter som kan påverka texten och är därför relevanta och 
intressanta vid analys. Samtidigt är det viktigt att veta vilka definitioner och avgränsningar som 
har gjorts för att kunna tolka resultaten därefter. I den här undersökningen fokuseras (förutom 

den totala andelen substantiv av textens ord) aspekterna: abstrakta/konkreta, 
bestämda/obestämda, sammansatta/enkla och huruvida de är generella substantiv, 

adjektivsubstantiv eller verbalsubstantiv. 
 

3.2.2 Verb 

Verben står normalt för mellan 15 till 20 procent av löporden i en text (Hultman 2003, s. 140) 
och definieras enligt SAG (1999, band 2, ss. 501-503) som ord som betecknar händelser, 

tillstånd eller processer – den aktion som sker i satsen. Aktionen betecknar alltså en aktants 
handling, och fungerar därigenom syntaktiskt som självständigt predikat eller del av 
predikatledet i satsen (Bolander 2012, ss. 138-139). Inom den funktionella grammatiken är 

begreppet process centralt och innefattar alla olika slags aktioner som kan förekomma i en sats. 
Processernas funktion i satsen realiseras vidare i regel av verb, men har även möjlighet att 

realiseras av andra ordklasser (substantiv och particip), och är således inte strikt bundna till 
verben. Det är dock endast verb som kan fungera som satsens nödvändiga predikat, satsens nav, 
som binder ihop deltagarna och möjliggör språkhandlingen (Holmberg & Karlsson 2013, ss. 

75-76). Ordklassen karakteriseras även av sin rika böjningsförmåga utifrån olika funktioner att 
förmedla information om skeendet, deltagarna eller om personen bakom språkhandlingens 

yttrande (SAG 1999, band 2, s. 543). Inom stilistiken (Lagerholm 2008, ss. 108) talas det ofta 
om en glidande skala mellan verbal och nominal stil (se även kapitel 3.2.1), där substantiv och 
verb har ett komplementärt förhållande: texter med en hög andel av den ena ordklassen har i 

regel lägre andel av den andra. Texter med en hög andel verb (cirka 20 procent eller mer) 
benämns som verbala, vilket förknippas med talspråklighet och därför också återfinns i de 

texttyper som ligger närmare talspråket, vilket ofta skönlitteraturen gör. En anledning till detta 
kan vara verbens förmåga att fånga läsaren och förenkla texten (Forsberg 2016, ss. 20-21). 
Vidare finns ett intresse i att gå djupare i analysen och studera verbens olika egenskaper och 

funktioner (Lagerholm 2008, ss. 108-109). Nedan följer en närmare redovisning av verbens 
stilistiska betydelse och en beskrivning och avgränsning av de former och funktioner som är av 

relevans för detta arbete. 
 
Verben delas i många grammatikor upp i dynamiska och statiska verb, något som även fyller 

en funktion vid textanalys enligt Melin och Lange (2000, s. 16). Uppdelningen baseras på 
verbens innebörd och på tidsaspekterna av den aktion som betecknas (Lagerholm 2008, s. 111). 

Kortfattat kan sägas att verb som betecknar diverse långvarigare tillstånd klassificeras som 
statiska verb, medan dynamiska verb betecknar någon form av handling eller förändring 
(Hellspong & Ledin 1997, s. 69). SAG (1999, band 2, ss. 503-504) ger dock en mer djupgående 

beskrivning och särskiljer tre olika kategorier angående betydelseskillnader i tid: Den första är 
de verb vars betydelse innefattar en statisk aktion. Ett sådant verb har alltid en varaktighet (s.k. 

durativ betydelse) och rymmer i sig självt ingen information om aktionens slutpunkt, t.ex.: heta, 
vara, innehålla – således i linje med den förenklade uppdelningens kategorisering av statiska 
verb. De dynamiska verben delas dock upp i punkthändelser och processer (här måste alltså 

begreppet process särskiljas från användningen inom den funktione lla grammatiken och som 
även brukas i detta arbete). Den aktion som betecknas av processverben har en varaktighet, men 

även ett naturligt slut då processen har nått sitt mål, exempelvis: bygga, duscha, studera. 
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Punkthändelserna saknar, till skillnad från de andra kategorierna, varaktighet. Dessa aktioner 

är ögonblickliga och når sitt slut i samma stund som de började. Ofta innefattar de dessutom 
även en förändring av ett tillstånd. Vanliga punkthändelser kan vara: vakna, inse, anlända.  

 
Denna uppdelning stöds även av Hultman (2003, ss. 141-142), och Josefsson (2009, s. 74) gör 
en liknande kategorisering då hon först grupperar verben i statiska och dynamiska, för att vidare 

dela in de dynamiska i underkategorier. För analysen i detta arbete gäller dock den förenklade 
uppdelningen med enbart statiska verb, som betecknar tillstånd, och dynamiska verb, som 

betecknar förändring och diverse händelser. Att den förenklade uppdelningen används 
motiveras med att det är kontrasten mellan dessa två kategorier som är av störst intresse och att 
vidare indelning av de dynamiska verben inte skulle påverka texten i samma utsträckning. 

Dynamiska verb används med högre frekvens i berättande texter, då de sätter handlingen i 
rörelse och skapar ett händelseförlopp (Lagerholm 2008, s. 111). De kan även få texten att 

kännas mer levande enligt Hellspong och Ledin (1997, s. 70). Gränserna kan ibland dock vara 
svåra att avgöra och vissa verb t.ex. blomma, vila, sova befinner sig enligt SAG (1999, s. 504) 
i gränslandet. I detta arbete räknas dessa verb till de dynamiska med motiveringen att de 

rimligen har en slutpunkt inom en överskådlig framtid, även om de i sig betecknar ett tillstånd, 
så som sova och vila. Dessa kan dessutom ses som enskilda handlingar som individen väljer att 

utföra, till skillnad mot typiskt statiska verb.  
 
Verben kan vidare delas in i olika betydelsefält och här finner vi en del avgörande skillnader 

mellan olika grammatikor. SAG (1999, band 2, ss. 514-516) gör en indelning i tre olika fält: 
det fysiska, det psykiska och sociala och det logiska. Verben sorteras in i dessa områden och 

klassificeras vidare i ett antal underkategorier. Denna indelning styrks även av Hultman (2003, 
ss. 141-142). En annan indelning görs av Bolander (2012, s. 137) där hon sorterar verbens  
betydelse utifrån fyra fält: rörelseverb (springa), kommunikationsverb (berätta), 

förnimmelseverb (höra) och befintlighetsverb (sitta). För analysen i detta arbete används 
emellertid den kategorisering som återfinns inom den funktionella grammatiken och som 

redogörs av Holmberg och Karlsson (2013). Här görs en kategorisering av fyra olika slags 
processer som verben betecknar: materiella, mentala, verbala och relationella. Dessa fyra 
kommer kortfattat att beskrivas nedan, i syfte att tydliggöra indelningen inför analysen.  

 
Materiella processer är den vanligaste typen av process och betecknar det att något görs eller 

händer i den yttre världen, ofta med ett resultat som följd. Prototypiska materiella processer 
kännetecknas av att en aktant utför en fysisk handling, som ofta kräver energi (och som utan 
större bekymmer kan bytas ut mot någon form av verbet göra), men kan även lyftas till en mer 

abstrakt nivå. Exempel på materiella processer är: spika, hoppa eller hjälpa (Holmberg & 
Karlsson 2013, ss. 80-84). 

 
Mentala processer är särskilt viktiga och har en hög användningsfrekvens inom skönlitteraturen 
och berättande texter (även om materiella processer fortfarande i regel är vanligast) eftersom 

de betecknar inre processer som rör upplevelser på ett abstrakt plan, och att beskriva vad 
karaktärer känner, tänker och upplever är en viktig del av dessa texter, särskilt om texten är 

skriven ur ett förstapersonsperspektiv. De mentala processerna kan sammanfattas som 
processer som rör perception: känslor (älska), tankar (fundera), önskan (vill), beslutande och 
planering (välja) och olika sinnesintryck (höra, smakade, såg). Vissa processer ligger i 

gränslandet mellan mentala och materiella och vissa besläktade verb kan hamna på olika sidor 
om gränsen. Titta betecknar en materiell process, en handling i den yttre världen, medan se kan 

klassificeras både som en mental och materiell process, beroende av kontexten. I meningen: 
Han ser på TV, utförs en materiell process, medan meningen: Han såg hur mannens leende 
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stelnade, ger uttryck för en mental process i ett sinnesintryck. Här måste i vissa fall kontexten 

således avgöra till vilket betydelsefält ett givet verb skall föras (Holmberg & Karlsson 2013, 
ss. 85-89). 

 
Även de verbala processerna är vanliga inom skönlitteraturen då de innebär en språkhandling, 
ett yttrande, med fokus på kommunikation, vilket naturligtvis är en viktig del av karaktärernas 

interaktion. Det höga antalet verbala processer leder till ett behov av att variera de verb som 
vanligtvis betecknar dessa processer, t.ex. berätta eller säga, och i skönlitteratur hittar vi 

således ofta ovanligare, kreativare och mer nyanserade benämningar för de verbala processerna. 
Även här är det av stor vikt att granska det givna verbets reella funktion i sin mening, då flera 
verb som fristående kan kategoriseras som benämningar för verbala processer, men som i olika 

kontext fyller olika funktion. I meningen: Hon talade om för honom att hon var tvungen att gå, 
betecknar talade (om) en verbal process, men i: De satt uppe och talade hela natten lång, 

snarare en materiell process, och i: Hon talar mycket, betecknas snarare en egenskap, och skulle 
kunna kategoriseras som en relationell process (Holmberg & Karlsson 2013, ss. 94-101). Detta 
visar på att ordens innebörd kan variera och att de får sin slutgiltiga betydelse först när de 

används i ett sammanhang, vilket är en viktig del av den funktionella grammatiken (Bolander 
2012, ss. 30, 42). 

 
Relationella processer är ofta statiska och betecknar hur saker är eller förhåller sig. Deras 
statiska karaktär gör att de förekommer med hög frekvens i diverse faktatexter, vars syfte ofta 

är att beskriva egenskaper och tillstånd hos olika objekt. De delas vidare in i tre underkategor ie r : 
attributiva, identifierande och existentiella. De attributiva är beskrivande, de identifierande är 

utpekande och klassificerande, medan de existentiella betecknar processer med en ensam aktant 
och beskriver dennas rumsliga eller abstrakta existens (finns, lever, sitter). De relatione lla 
processerna kan, likt de materiella med verbet göra, ofta bytas ut mot någon form av verbet 

vara (Holmberg & Karlsson 2013, ss. 89-94).  
 

Vidare kan händelser i texter placeras på olika positioner på en tidslinje, vilket bland annat 
signaleras genom verbens tempusform (SAG 1999, band 2, s. 543). De två viktigaste 
tempusformerna är presens och preteritum (tidigare imperfekt), eftersom de uttrycks av ett finit 

verb som självständigt kan fungera som predikat och som är nödvändiga för satsens 
konstruktion (med undantag för imperativsatser, som innehåller uppmaningar). Det måste 

således finnas ett finit verb i antingen presens eller preteritum i en tempussats (Hultman 2003, 
ss. 152-154).  
 

Kortfattat har, enligt Bolander (2012, ss. 141-142), presens alltid något samband med den stund 
i vilken en språkhandling yttras (och kallas i dagligt tal därför ofta för nu-tid), men 

användningen innefattar även andra funktioner som inte nödvändigtvis är relevanta ur en 
tidsaspekt. Presens (inom berättelser även kallat historiskt presens, eftersom alla berättelser i 
realiteten är en återberättelse av en förfluten händelse) resulterar i att läsaren hamnar mitt i 

händelsernas centrum, vilket ökar känslan av deltagande och gör texten mer personlig 
(Lagerholm 2008, ss. 109-110).  

 
Preteritum betecknar att en process är avslutad (och kallas därför ofta i dagligt tal för då-tid) 
och skapar, i motsats till presens, ett avstånd mellan texten och läsaren. Lagerholm (2008, s. 

110) menar dock att detta inte nödvändigtvis medför ett negativt resultat, utan kan användas för 
att väcka en känsla av längtan hos läsaren. Ytterligare en skillnad mellan preteritum och presens 

återfinns i funktionen att betona viktig information och signalera skribentens värderingar. 
Presens används då i regel för det som ligger närmare (Hellspong & Ledin 1997, s. 70).  
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Ett annat taktiskt drag som skribenten kan använda är att skifta tempus på de finita verben under 
berättelsens gång, och på så vis gradvis minska avståndet mellan läsaren och texten och öka 

närheten och spänningen (Holmberg & Karlsson 2013, s. 75). Användning av båda 
tempusformerna i samma text kan alltså skapa en förstärkande effekt, även om det oftast 
förknippas med röriga texter, framförallt om tempusväxlingen sker inom samma mening eller 

genom olika tempus i flera efterföljande meningar. Till dessa tempus tillkommer även ett flertal 
andra (hur många varierar mellan olika grammatikor) genom olika konstruktioner med 

verbkedjor, t.ex.: perfekt, futurum, futurum exaktum, pluskvamperfekt, futurum preteritii och 
futurum preteritii exaktum (Josefsson 2009, s. 128). För analysen i det här arbetet kommer 
tempus att analyseras utifrån huruvida de finita verben står i presens eller preteritum och 

fördelningen mellan dessa tempus i texten (imperativsatser kommer att räknas som neutrala och 
uteslutas). 

 
Viktigt är även att skilja mellan begreppen finita/infinita verb och huvud- och hjälpverb. Medan 
de finita och infinita verbformerna är kopplade till tempus och funktion i satsen, så hör 

begreppen huvud- och hjälpverb ihop med själva processen och betydelsen (Holmberg & 
Karlsson 2013, s. 77). I de fall då satsen består av endast ett verb sammanfaller processkärnan 

med det finita verbet, men i de fall då flera verb bildar verbkedjor så står det finita verbet alltid 
först, medan huvudverbet alltid står sist (Bolander 2012, s. 145). Det viktiga för sammanhanget 
är att flera verb i en verbkedja i sin funktion fortfarande endast ger uttryck för en process. 

Huvudverbet realiserar själva processkärnan, medan hjälpverben endast modifierar och ger 
information om den (Holmberg & Karlsson 2013, ss. 76-77). Hjälpverbens funktion är således 

att forma huvudverbet (likt förledet i en sammansättning) och de har därför i sig ett rela tivt 
betydelsefattigt innehåll (SAG 1999, band 2, s. 536). Verben kommer i detta arbete att sorteras 
som antingen huvudverb eller hjälpverb för att undersöka hur mängden hjälpverb påverkar 

texten. 
 

Den sista aspekten av verb som kommer att behandlas i detta arbete är diates, huruvida verben 
står i aktiv eller passiv form, vilket är ett av de drag som är intressant att analysera enligt 
Lagerholm (2008, s. 110). Passiv konstruktion skapas genom suffixet –s (eller –es i en del äldre 

ord) eller genom perifrastisk omskrivning med hjälpverbet bli (Hultman 2003, s. 154). En tredje 
möjlighet finns även genom att använda hjälpverbet vara tillsammans med ett perfektpartic ip 

(SAG 1999, band 4, s. 382).  
 
Typiskt för passiv konstruktion är att den förändrar satsens konstruktion och aktanternas 

syntaktiska funktioner: objektet i en aktiv sats fungerar normalt som subjekt i den passiva 
motsvarigheten, medan subjektet i den aktiva satsen kan utelämnas eller skrivas ut som agent 

(SAG 1999, band 4, s. 366). Den stora inverkan som passiv konstruktion har på satsen gör att 
den är att betrakta som ett syntaktiskt element, snarare än en funktion hos ordklassen verb (SAG 
band 4, s. 360), men eftersom processen är central för detta arbete så är det av intresse att även 

undersöka olika konstruktioner för att uttrycka den.  
 

För en rättvis bedömning av de passiva konstruktionerna skulle krävas att passiva satser ställs 
mot aktiva satser, något som av avgränsningsskäl inte är möjligt i detta arbete. För att ändå få 
en indikation om de passiva konstruktionernas användningsfrekvens räknas andelen verb i 

passiv s-form i relation till samtliga verb i texten.  
 

Det finns även en tydlig skillnad för i vilka olika texttyper passiva konstruktioner är vanligt 
förekommande. Enligt Hellspong och Ledin (1997, s. 70) gör en hög andel passiva 
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konstruktioner texten mer opersonlig och distanserad, genom att förflytta processerna längre 

ifrån deltagarna (och karaktärerna i skönlitteratur). Betydelsen blir således mer abstrakt 
(Holmberg & Karlsson 2013, s. 171), vilket resulterar i en mer frekvent användning av passiva 

konstruktioner i texter med formell stil, så som juridiska texter eller förvaltningstexter, och en 
ofta mycket sparsam användning i de mer verbala, berättande texttyperna (Lagerholm 2008, s. 
110).  

 
Anledningarna till användning av passiv konstruktion kan variera, men en vanlig användning 

är potentialen att gömma agenten, vilket kan göras för att vinkla informationen, lägga fokus på 
själva aktionen och manipulera läsaren genom att dölja vem som egentligen utför eller har utfört 
en handling. Konstruktionen kan även användas av mer hederliga anledningar, så som att bygga 

upp ett läsvänligt informationsflöde eller då informationen om en aktant är onödig eller okänd 
(Lagerholm 2008, s. 110). I skönlitteratur kan agenten även döljas medvetet genom passiv 

konstruktion i syfte att fånga läsaren och bygga upp spänning: Dörren öppnades … Den 
uteblivna informationen tvingar läsaren att läsa vidare för att få svar. Även vissa påståenden 
eller uppmaningar kan nå större framgång genom att presenteras med passiv konstruktion. En 

förälder som konstaterar att: Rummet behöver städas, kanske uppfattas som mindre 
bestämmande än om budskapet formuleras som: Städa ditt rum (Holmberg & Karlsson 2013, 

s. 171).  
 
Det går även att se användningen av passiv konstruktion som ett något mer avancerat 

grammatiskt berättardrag än att enbart konstruera aktiva satser, vilket möjligen kan resultera i 
att starkare elever kan använda det i högre utsträckning. Däremot är passiv konstruktion, som 

tidigare nämnt, främst kopplat till formella texter och opersonlighet och riskerar i vissa fall att 
tynga en berättande text. Hur användningen av passiv fördelar sig mellan texterna av olika betyg 
är således svårt att förutsäga och därmed också intressant. 

 

3.2.3 Adjektiv 

Adjektiv är ytterligare en av de tre ordklasser som, enligt Melin och Lange (2000, s. 15), är av 
extra intresse vid textanalys. Anledningen till intresset är att adjektiven är en ordklass som i sig 
innehåller mycket information, som de sedan tillskriver predikationsbasen (ett substantiv och 

substantivets referent) i form av en stabil eller tillfällig egenskap. Dessa egenskaper kan 
summeras i: ålder, form, färg, dimension, diverse övriga fysiska egenskaper, värde, sinnelag 

eller hastighet (SAG 1999, band 2, ss.152-154). På detta sätt skapar de extra dimensioner och 
nyanser och gör texten fylligare (Lagerholm 2008, s. 114). Det är därför vanligt med en hög 
andel adjektiv i texter som ämnar vara målande och detaljrika. Trots denna effekt finns även en 

risk, nämligen att oerfarna skribenter (till vilka elever rimligen kan räknas), genom 
överanvändning av adjektiv, tynger texten istället för att lyfta den. Viljan av att skapa rika 

beskrivningar hämmar snarare texten genom att den blir tung och trögflytande (Lagerholm 
2008, s. 115). Inte heller Cassirer (2015, s. 83) finner något belägg för sambandet mellan en 
hög andel adjektiv och skönlitterära texter. Han lyfter Selma Lagerlöf och Hjalmar Söderberg 

som två exempel på olika författarstilar, men konstaterar att andelen adjektiv i deras texter är 
relativt lika. Dock finns en skillnad kring adjektivens innebörd och användning. Enligt SAG 

(1999, band 2, s. 159) innehåller de substantiv (predikationsbasen) som adjektiven beskriver 
ofta redan den egenskap som adjektiven tilldelar dem i olika grad, och ibland är detta 
informationsinnehåll så högt att adjektiven är onödiga och ibland även kan uppfattas som 

nedlåtande mot läsaren. Lagerholm (2008, s. 115) nämner: ”Den mörka natten” och konstaterar 
att det snarare ofta är det som förblir osagt som skapar effekt och stämning i skönlitteratur.  
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Utöver detta tenderar adjektiv, enligt Hellspong och Ledin (1997, ss. 68-69) att även göra en 

text mer personlig eftersom deras innehåll ofta är värderat och laddat med olika känslor och 
konnotationer, vilka kan beskrivas som olika personliga och subtila kopplingar till ett ord 

baserat på egna upplevelser kring dem (Bolander 2012, ss. 38-39). Ordet sjö betyder i grunden 
ungefär: ”En stor massa vatten omgiven av land”, vilket kan beskrivas som ordets denotation 
enligt språkvetenskapen (Cassirer 2015, s. 36). Men ordets betydelse kan även innefatta olika 

känslor kopplade till minnen och erfarenheter – det kan vara en plats som man sammankopp lar 
med t.ex. sommar, bad eller fiske. Här skapas möjlighet för skribenten att spela på dessa 

bibetydelser och väcka associationer hos läsaren, men även en risk, för den skribent som vill 
vara objektiv, att avslöja sina åsikter och känslor kring diverse begrepp (Hellspong & Ledin 
1997, ss. 68-69). 

 
Vid diskussioner kring adjektivens effekt på texten är det även relevant att behandla huruvida 

de är tematiskt fristående eller tematiskt nödvändiga. De tematiskt nödvändiga är striktare 
bundna till texten och de artistiska valmöjligheterna är begränsade, medan de tematiskt 
fristående har ett högre stilistiskt värde eftersom de inte är obligatoriska i sammanhanget och 

skribenten därför har möjlighet att göra val kring användningen. Det är därför rimligt att anta 
att dessa olika slags adjektiv påverkar texten på olika vis (Cassirer 2015, ss. 83-85). 

 
Adjektivens funktion är alltså i grunden att beskriva och tilldela ett substantiv diverse 
egenskaper, det gör de genom att agera huvudord i adjektivfrasen, som vidare fungerar i 

antingen attributiv funktion eller predikativ funktion (SAG 1999, band 2, s. 191). Adjektiv i 
attributiv funktion bidrar till att komprimera innehållet och informationen i en text, vilket visar 

sig genom att en hög andel i attributiv funktion återfinns i text, medan hög andel predikativ 
funktion återfinns i tal. Noterbart är att adjektiv även kan ta ett substantivs roll som huvudord i 
en nominalfras och fungera som subjekt eller objekt i de fall då substantivet utelämnats av 

någon anledning t.ex.: Den högsta är 828 meter. Här fungerar högsta som ett substantiv och 
subjekt, men kommer fortfarande att analyseras som adjektiv (SAG band 2 1999, ss. 191, 250). 

Positionen och funktionen är således en aspekt som har ett stilistiskt värde och intresse vid 
textanalys (Lagerholm 2008, ss. 115-116).  I den här undersökningen finns dock inte utrymme 
för vidare analys av adjektivens position. 

 
Melin och Lange (2000, s. 16) menar att det även kan vara av intresse för analysen att göra en 

avgränsning mellan de klassificerande och karakteriserande adjektiven. För att förstå skillnaden 
kan substantiv användas som exempel, då substantiv generellt kan sägas klassificera referenten, 
vilket kortfattat innebär att de tilldelar referenten en viss klasstillhörighet, vilka påverkar 

intensionsdjupet och abstraktionsgraden. På samma sätt kan vissa adjektiv specificera 
referentens klasstillhörighet t.ex.: en svensk högskola, där adjektivet svensk tilldelar högskola 

klasstillhörigheten svensk. De klassificerande kan kännas igen genom att de inte kan graderas, 
det går inte (åtminstone inte ur grammatisk synvinkel) att vara mer eller mindre svensk 
(Hultman 2003, ss. 77-78). De karakteriserande är enligt SAG (1999, band 2, ss. 156-157) 

istället de adjektiv som beskriver referenten och det är vanligtvis dessa som har möjligheten att 
berika en text (Melin & Lange 2000, s. 156). 

 
SAG (1999, band 2, ss. 195-196) anger att adjektiv som regel har två möjligheter till böjning, 
även om det finns undantag för adjektiv som inte kan graderas av olika anledningar. Vad gäller 

den första möjligheten: kongruensböjning, så innebär det att adjektiven tar en böjningsfo rm 
utefter predikationsbasens form efter genus, species och numerus (SAG 1999, band 2, s. 208). 

Det innebär, enligt Bolander (2012, s. 121), att adjektiven oftast enkelt kan identifieras eftersom 
de oberoende av position visar ett samband till substantivet och sambandet kan testas genom 
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att substantivets form ändras för att se om även adjektivets form ändras: Hon är glad  De är 

glada (Hultman 2003, s. 85). Det andra böjningsalternativet är komparation, vilket innebär att 
adjektivets olika grad uttrycks i tre olika former: positiv, komparativ, och superlativ. Dessa 

bildas antingen genom avledning med suffix eller genom perifrastisk komparation (SAG band 
2, ss. 195-196). Att komparera adjektiv är, vilket namnet antyder, att jämföra, och det kan tänkas 
ge texten fler dimensioner med en rik variation av komparation, jämfört med en text med 

överhängande andel positiver (Bolander 2012, s. 125). I det här arbetet kommer inte 
kongruensböjningen att vara föremål för analys, men väl komparation, där de olika formerna 

kommer att ställas mot varandra. 
 
SAG (1999, band 2, ss. 231-232) menar att adjektiv i vissa fall kan vara knepiga att avgränsa 

mot andra ordklasser. Som tidigare nämnt kan adjektiven fungera likt substantiv, men 
substantiv kan även fungera likt adjektiv, som attribut (Grannens bil) eller predikativ (Hon är 

student), och tilldela substantivet egenskaper. I det här arbetet kommer vi dock analysera 
substantiven i attributiv och predikativ funktion, baserat på deras semantik, som substantiv. 
Resultatet av denna användning av substantiv kommer i stället speglas i textens substantivtä thet 

och effekten som den skapar. Vidare måste en avgränsning även göras mot pronomen, där 
framför allt kvantitetspronomen och perspektiva pronomen kan orsaka komplikationer enligt 

SAG (1999, band 2, ss. 232-233). Till kvantitetspronomenen kan många, mycket, litet och få 
räknas. De anger således något om substantivets mängd eller massa och tilldelar det inte en 
egenskap. Perspektiva pronomen anger rumsliga förhållanden för substantivet exempelvis : 

bortre, högra, eller översta. Även dessa kan särskiljas från adjektiven med samma motivat ion 
som för kvantitetspronomenen: att de inte tillskriver substantivet en egenskap. Nödvändiga 

avgränsningar mot de resterande ordklasserna kommer att behandlas närmare i respektive 
avsnitt. 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att adjektiv är en intressant ordklass med olika möjliga effekter 
på skönlitteraturen och med flera aspekter som är av intresse för en analys. Denna undersökning 

kommer dock begränsas till den totala andelen adjektiv av textens ord och deras komparation. 

3.2.4 Adverb 

Adverben är en spretig ordklass där orden ofta är svåra att enhetligt gruppera utifrån semantik, 

form och funktion (SAG 1999, band 2, ss. 233-234). I detta arbete kommer de adverb som 
ligger nära adjektiven att analyseras, medan det saknas utrymme åt övriga adverb. Dessa 

kommer därför inte heller att ägnas mer utrymme här, utan fokus riktas mot att specificera de 
adverb som i detta arbete kommer benämnas som beskrivande adverb och avgränsa dessa mot 
adjektiven, då detta ibland kan skapa svårigheter (SAG 1999, band 2, s. 680). 

 
Lagerholm (2008, s. 116) lyfter betydelsen av att adverben som ordklass behöver brytas ned i 

olika mindre grupper och granskas enskilt i en textanalys. Adjektiven och de beskrivande 
adverben som behandlas i detta arbete har gemensamt att de är bestämningar, alltså tillskr iver 
ett attribut till en annan ordklass. De beskrivande adverbens, precis som adjektivens, funktion 

är att skapa målande beskrivningar och nyansera innehållet i texten (Lagerholm 2008, s. 116). 
Att de beskrivande adverben har så mycket gemensamt med adjektiven är också anledningen 

till att de har hög relevans för detta arbete, då den gemensamma beskrivande funktionen är 
intressant ur ett skönlitterärt och stilistiskt perspektiv (Cassirer 2015, s. 83). 
 

Adjektiven bör, som tidigare nämnts, betraktas som bestämningar till substantiv, medan de 
beskrivande adverben istället klassificeras som bestämningar till adjektiv eller verb. De talar 

om något kring utförandet av processen i verbet eller specificerar adjektivets innehåll (Bolander 
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2012, s. 151). Vissa adverb kan dock stå som bestämningar direkt till substantiv, t.ex.: Det 

gradvisa förfallet. Här ser vi dock att substantiven är ett verbalsubstantiv och adverbet kan 
således fortfarande anses beskriva en process.  

 
Till adverben räknas också de sättsadverb vars funktion är att förstärka. Dessa har i olika grad 
förlorat sin ursprungliga innebörd och fungerar enbart för att styrka följande adjektiv. De kan 

dock ha en effekt på texten genom det tryck och känsla de förmedlar och är således av stilist iskt 
värde (Cassirer 2015, s. 85). Dessa adverb används ibland ologiskt och blir direkt 

motsägelsefulla (s.k. oxymora), t.ex.: Grymt snäll, hemskt bra, sjukt glad eller det klassiska 
jätteliten (Bolander 2012, s. 151). 
 

3.2.5 Particip 

Participen är en ordklass som behandlas olika i olika grammatikor, vilket nödvändiggör att vi 

närmare specificerar det som i analysen kommer att behandlas som particip. Vissa kategoriserar 
dem som en grupp av adjektiv och andra som en grupp av verb (Bolander 2012, s. 93). Det som 
skapar denna oenighet är att de är semantiskt besläktade med, och avledda av, verb, men 

samtidigt nära besläktade med adjektiven gällande funktion och form (SAG 1999, band 2, ss. 
582-583). Westman (1974, s. 100) motiverar sin klassificering av particip som en egen ordklass 

med att de just har kopplingar till både adjektiv och verb men fungerar likt adjektiv fast med 
samma semantiska uppgifter som verb, och att det därmed uppstår bekymmer om man ämnar 
placera dem i antingen den ena eller den andra av ordklasserna.  

 
Gällande participens böjning har de som tidigare nämnt mycket besläktat med adjektiven då de 

i regel kongruensböjs och kompareras likt dem (SAG 1999, s. 233). Men participen delas även 
upp i två grupper utifrån verbegenskapens tempus, nämligen presensparticip (en läsande 

person) och perfektparticip (en läst bok), vilket styrker det existerande släktskapet till 

verbstammen (SAG 1999, band 2, s. 582). 

 
Eftersom participens syntaktiska roll är samma som adjektiven avgränsas de från varandra 

genom huruvida verbprocessen är synlig eller inte (SAG 1999, band 2, ss. 617-620). Denna 
avgränsning kan i hög grad anses godtycklig eftersom verbstammens synlighet varierar mellan 
olika språkbrukare. Olika individer med olika språklig bakgrund och erfarenhet har olika 

möjlighet att identifiera verbstammen, och i den, den bakomliggande processen (SAG 1999, 
band 2, ss. 233, 583). Därför brukar particip delas in i två grupper med antingen verbal betydelse 

eller adjektivisk betydelse, där de med verbal betydelse har en tydligt urskiljbar process. I de 
med adjektivisk betydelse framgår inte den bakomliggande processen lika tydligt (SAG 1999, 
band 2, s. 583). Att sortera participen är dock inte rimligen så enkelt eftersom verbstammens 

synlighet i sig är en föränderlig process där particip med verbal betydelse glider mot de med 
adjektivisk betydelse och ofta slutligen förlorar kopplingen hos majoriteten av språkbrukarna 

(Hultman 2003, ss. 79-80). Ordet spännande härstammar språkhistoriskt från verbet spänna, 
men i dag har kopplingen bleknat och en normal språkbrukare har ingen tanke på den gamla, 
bakomliggande processen när hen yttrar ordet spännande (Josefsson 2009, s. 93). Här är det 

således svårt att dra en tydlig gräns för när ett ord skall analyseras som adjektiv alternat ivt 
particip. För detta arbete kommer vi uppskatta synligheten av processen och därefter 

klassificera de med en tydlig process som particip, och övriga, där kopplingen till processen 
rimligen kan anses ha bleknat fullständigt, som adjektiv. Gränsfall mellan particip och 
beskrivande adverb kommer räknas till beskrivande adverb. 

 



 

18 
 

Vissa av participen kan i olika kontexter även vara mycket lika substantiv, vilket väl illustre rar 

det intima sambandet som råder mellan ord som betecknar processer. Verbet studera kan även 
realiseras både som substantiv (många studerande saknar egna bostäder) och som particip 

(många hårt studerande ungdomar saknar bostäder). Alla ger de uttryck för samma process: 
studera, men på olika sätt. För analysen i detta arbete avgör således kontexten och ordets 
syntaktiska funktion till vilken ordklass ordet räknas (SAG 1999, band 2, s. 620). 

 
Relevant för undersökningen är även huruvida, likt substantiven och adjektiven, participen är 

sammansatta eller inte. Då participen är sammansatta är efterledet ett particip med tydlig 
koppling till verbstammen (Josefsson 2009, s. 93). 
 

Sammanfattningsvis kommer i detta arbete den totala andelen particip av textens ord och 
huruvida de är sammansatta eller inte att vara föremål för analys. 

 

3.3 Begreppet genre 

Genre är ett gammalt begrepp som används på olika sätt vid olika sammanhang i vårt samhälle. 
I vardagliga sammanhang går tankarna gärna till genrer inom exempelvis film, musik eller olika 
former av litteratur (Gibbons 2016, ss. 115-116). I skolsammanhang talas det om genrer, men i 

form av olika texttyper, exempelvis deckare, kärleksnovell, reportage och så vidare. Men inom 
genrepedagogiken är det inte den genre som avses, förklarar Holmberg (2010). Han gör skillnad 

på genre i den mer traditionella betydelsen och basgenre som är vad det språk- och 
ämnesinriktade arbetssättet tar fasta på. Dessa basgenrer delas in i berättelser, återberättelser, 
beskrivningar, instruktioner, ställningstaganden samt förklaringar. Gibbons (2010, s. 162) 

betonar att begreppet genre även kan sträckas till att innefatta alla olika slags språkhandlingar i 
olika sammanhang. Holmberg (2010) och Hellspong och Ledin (1997, ss. 24-25) diskuterar 
vidare att genre gäller socialt förankrade textsorter med specifika syften eller kommunika tiva 

behov, medan basgenrer är ”kulturens grundläggande framställningsformer i text för generella 
syften” (Holmberg 2010, s. 15; Hansson 2011, s. 61). Kultur bestämmer således kontextue lla 

förväntningar på hur texten bör struktureras, och utgör därmed grunden för begreppet genre. 
Det som anses vara en lämplig formulering i en kultur kan anses mycket olämplig i en annan 
(Gibbons 2016, ss. 116-117). Ytterligare ett begrepp är register, som kan förklaras som olika 

abstrakta anpassningar utifrån diverse användningsområden av språket, ur vilka flera olika 
texttyper kan härstamma (Melin & Lange 2000, s. 27; Holmberg, Karlsson & Nord 2011, ss. 8-

10, 157-159). 
 
Johansson och Sandell Ring (2012) gör en liknande uppdelning av basgenrer som ovan, men 

utgår från tre genrefamiljer: berättarfamiljen, där återgivande och narrativ text, men även 
nyhetsartikel ingår, faktafamiljen, som innefattar historiska texter, instruktioner, förklaringar 

och rapporter samt evaluerandefamiljen, med bl.a. argumenterande text och recensioner. 
Holmberg (2010) förklarar ”att den didaktiska poängen med basgenrer är att kunna erbjuda 
grundläggande redskap för textskapande […]” (Holmberg 2010, s. 15).  

 
Genrepedagogiken har en funktionell syn på språket eftersom fokus ligger på syftet med en 

text. ”Språket ses som systematiskt relaterat till kontexten vilket ger upphov till olika 
textmönster, beroende på det sociala syftet” (Kuyumcu 2004, s. 574). Genrer anses vara 
kulturella konstruktioner i vilket det sociala sammanhang där språket används är av stor 

betydelse. Den brittiska språkforskaren, Michael Halliday, utvecklade den systemisk 
funktionella lingvistiken (SFL), i vilken man ser till ett språks funktionella syfte. Enligt detta 

sätt att se på genre ses det som en social process, som är strukturerad och målinriktad (Kuyumcu 
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2004, ss. 574-575). Även Hedeboe och Polias (2008) beskriver genre som en social process 

som har igenkännbara steg och ett särskilt syfte. 
 

Även lexikogrammatiken betonas inom genrepedagogiken och aspekter som tempus, olika 
fördelning av processtyper, olika sätt att binda ihop texten eller hur olika fraser byggs upp är 
viktiga att uppmärksamma (Kuyumcu 2011, ss. 144-145). 

 
Varje genre har således sitt eget syfte, språk och struktur. Att öka medvetenheten om detta 

underlättar för eleverna som skribenter, då de lättare kan få andra att förstå syftet med texten. 
Kunskaper om hur olika genrer är uppbyggda hjälper även eleverna, som läsare, med förståelsen 
av det de läser eller lyssnar till. Genom att läraren visar olika strategier att ta till sig en genre 

för eleverna får de nödvändiga redskap som behövs för att kunna göra egna reflektioner över 
hur språket fungerar (Hedeboe & Polias 2008; Johansson & Sandell Ring 2012). 

 

3.3.1 Den berättande genren 

Den berättande genren utgör en stor del av innehållet i svenskämnet (se även kapitel 3.4) och 
innefattar t.ex. skönlitteratur och novell, roman, sagor, myter eller fabler. Genren används inte 
enbart i underhållningssyfte, utan fungerar även sedelärande, som en brygga mellan olika 

generationer och speglar och förmedlar samhälleliga ideal och värderingar. På ett lättsamt sätt 
kan barn och ungdomar öva läsförmåga och samtidigt ta del av den kulturella gemenskapen 

(Kuyumcu 2011, ss. 33-34; Gibbons 2010, s. 164). Genrens strukturella drag kan sammanfat tas 
i en presentation/orientering av karaktärerna, miljön och förutsättningarna, en 
konflikt/komplikation som fångar läsarens intresse och stegvis intensifieras med ett 

händelseförlopp, och en upplösning där konflikten uppklaras (Kuyumcu 2011, s. 34; Gibbons 
2016, ss. 119-121, 123). 
 

Den berättande genren tenderar att innehålla ett relativt vardagligt språkbruk och ordförråd. 
Tempus är vanligtvis preteritum (även om s.k. historiskt presens också förkommer), vilket är 

naturligt då berättande texter i regel redogör för något som redan inträffat. Strukturen är oftast 
kronologisk och en hög andel temporala adverb används för att logiskt binda ihop och driva 
handlingen framåt. Det finns även möjlighet till ett fritt val av berättarperspektiv och 

subjektivitet. Angående processer är materiella processer, i form av handlingsverb, vanliga för 
att beskriva diverse händelser, medan verbala och mentala processer är vanliga för att förmedla 

karaktärernas olika känslor och deras interaktion. De relationella processerna signalerar framför 
allt tillstånd eller egenskaper. Rika beskrivningar sker ofta genom nominalfraser utbyggda av 
antingen attribut eller bisatser (Gibbons 2016, ss. 121, 123; Kuyumcu 2011, ss. 34-35; Axelsson 

& Philipsson 2006, s. 22). Den berättande genren kan även klassificeras som en verbal stil, med 
en hög andel verb, vilket även är en indikation på att genren ligger närmare det talade språket 

än många andra genrer (Cassirer 2015, ss. 83, 106; Lagerholm 2008, ss. 190-191). En förklaring 
till de verbala dragen kan ligga i den gamla muntliga berättartraditionen (Melin & Lange 2000, 
s. 155). 

 
För ytterligare stilistiska drag som kan sägas ligga nära den berättande genren se kapitel 3.2. 

 

3.4 Läroplanen om grammatik och genre 

Nedan följer en genomgång av de direktiv och mål som läroplanen dikterar och som går att 
härleda till arbetet kring grammatik och genrer och därmed är av intresse för det här arbetet. 
Inledningsvis lyfts ett citat som kan ses som grundläggande för verksamheten i sin helhet:  
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Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer 

beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. 

 

(Skolverket 2011b, s. 9) 

 

Det är således viktigt att skolan förmedlar kunskap som eleverna har nytta av och kan använda 
i samhället. Kunskap som fyller en funktion, både för den enskilda individen och för samhället 

i stort. Vidare fastställs att språket är grunden för vår förmåga att tänka och kommunicera och 
därigenom även vår utveckling. Språket är vårt främsta verktyg för att fungera i dagens moderna 
samhälle och därför ämnar undervisningen i svenska utveckla elevernas språkfärdigheter, och 

därmed även kognitiva och kommunikativa förmågor. Dessutom skall en tilltro till den egna 
språkliga förmågan uppnås (Skolverket 2011b, s. 222).  

 
I undervisningen skall eleverna också få möta olika slags texttyper och ges den kunskap om 
språkets uppbyggnad, normer och användning i olika kontexter som behövs för att kunna 

konstruera och bearbeta olika texttyper och anpassa sig språkligt utifrån olika texters 
uppbyggnad, syfte och stilistiska drag (Skolverket 2011b, s. 222-227). 

 
Eleverna skall dessutom ges möjlighet att tillägna sig grundläggande kunskap om språkets 
struktur i form av satsdelar och ordklasser, samt olika skrivregler och interpunktion (Skolverket 

2011b, s. 22). 
 

Ett av kriterierna för betyget A är formulerade på följande sätt, vilket sammanfattar flera av 
ovanstående punkter: 

 

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning 

samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande 

texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp 

samt dramaturgi med komplex uppbyggnad. 

 

(Skolverket 2011b, s. 233) 

 

Här lyfts även den berättande genren och att eleverna kan förhålla sig till drag som är 
förknippade med denna. De skall både behärska strukturen och samtidigt kunna ge målande 

beskrivningar. Inom skönlitteraturen betonas dessutom begrepp som miljö- och 
personbeskrivningar, olika dramaturgiska strukturer (tillbakablickar och parallellhandling), 

samt dialog och monolog. De skall även kunna identifiera olika skönlitterära genrer och kunna 
särskilja dessa utifrån karakteristiska språkliga och innehållsmässiga drag (Skolverket 2011b, 
s. 226).  

 
I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska förklaras hur kursplanen betraktar begreppet 

genre. Kursplanens centrala innehåll gör skillnad mellan berättande texter som är fiktionstexter 
av skönlitterär karaktär och sakprosatexter som har ett mer förklarande eller beskrivande 
innehåll. Eftersom begreppet genre kan tolkas på många olika sätt används istället uttrycket 

”typer av texter”. Med typer av texter vill kursplanen omfatta allt det som olika definitioner av 
begreppet genrer kan stå för (Skolverket 2011a, s.16). 
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3.5 Tidigare forskning 

Eftersom denna undersökning fokuserar på hur genrer och texter uppfattas och bedöms ur ett 
svenskt kulturellt perspektiv har vi valt att endast lyfta tidigare svenska studier som berör 

området, då dessa undersöker texter skapade utifrån samma språkliga och kulture lla 
förväntningar och krav, och därför bör anses ligga närmast elevtexterna som används i detta 

arbete. Ett bredare internationellt perspektiv hade varit intressant, men ryms inte inom ramarna 
för den här undersökningen. Ett antal studier har genomförts inom området i Sverige, varav den 
ena är Hultmans och Westmans del inom det stora projektet Skrivsyntax, vilket kan ses som ett 

försök att beskriva det svenska moderna språkbruket. De presenterar sin forskning i verket 
Gymnasistsvenska (1977). Studien har analyserat språkliga variabler i skriven text och jämfört 

texter skrivna av elever på gymnasienivå med diverse bruksprosa skriven av vuxna. Av de 
undersökta språkliga aspekterna kan nämnas bl.a. ordklassfördelning, ordförråd och syntax. 
Den andra är Östlund-Stjärnegårdhs avhandling Godkänd i svenska? Bedömning och analys av 

gymnasieelevers texter (2002), i vilken hon kvantitativt analyserat språkliga variablers inverkan 
på huruvida en elevtext bedöms som godkänd eller inte. Nedan redogörs för några av deras 

resultat. 
 
För sin undersökning skapade Hultman och Westman (1977) ett mått för ordvariation (OVIX), 

vilket beräknar ordvariationen oberoende av den totala mängden ord i texten. De finner att 
gymnasieelevernas ordförråd generellt är något lägre än vuxnas men påvisar samtidigt en 

korrelation mellan ett stort ordförråd (läs: hög ordvariation) och ett högre betyg, vilket anses 
rimligt då upprepning av ord tenderar att irritera läsaren (Hultman & Westman 1977, s. 56-59). 
Även Östlund-Stjärnegårdh (2002) har analyserat detta utifrån OVIX, men där är resultaten inte 

lika entydiga. 
 
Även angående textlängd (räknat i antal ord) finner Hultman och Westman (1977) ett samband 

och konstaterar att längre texter tenderar att erhålla ett högre betyg, något som även styrks av 
Östlund-Stjärnegårdhs (2002) resultat. Denna tendens existerar dock endast upp till en viss nivå. 

Det tycks alltså finnas en övre gräns då en ökad textlängd upphör att påverka betyget. En 
liknande tendens återfinns gällande meningslängd (antal ord per grafisk mening) i Hultmans 
och Westmans (1977) studie. Detta samband är dock inte lika starkt och Östlund-Stjärnegårdh 

(2002) får ett omvänt resultat, vilket hon förklarar med att skribenterna på icke-godkänt-nivå 
har svårigheter med interpunktion vilket påverkar de grafiska meningarnas längd.  

 
Ordlängd har också analyserats, baserat på svenskans rika möjligheter till sammansättningar, 
och därmed möjligheter att skapa långa och informationstäta ord. Även här konstaterar Hultman 

och Westman (1977) ett samband där de elevtexter som tilldelats ett högre betyg också generellt 
hade något längre ord. Skillnaden i ordmedellängd (antal grafem per ord) mellan betygen 1, 3 

och 5 (enligt det relativa betygssystemet) illustreras nedan (Tab. 3.1): 
 

1 3 5 

4,8 5,0 5,5 
 
Tab. 3.1 

 
I analysen av ordklassfördelning finner Hultman och Westman (1977) att texterna med lägre 

betyg har mer talspråkliga drag, medan de med högt betyg är mer nominal och därmed ligger 
närmare den bruksprosa som använts som referenspunkt. Nedan presenteras resultaten för 
ordklassfördelningen i förhållande till betyg (Tab. 3.2) enligt Hultman och Westman (1977):  
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Ordklassfördelning Verb Adverb Particip Substantiv Pronomen Prepositioner 
1 16,6 % 10,7 % 0,7 % 20,1 % 17,6 % 8,9 % 

2 10,1 % 9,3 % 0,9 % 22,4 % 16 % 9,8 % 

3 19,4 % 10,1 % 0,8 % 21 % 16,6 % 8,8 % 
4 18,4 % 9,4 % 0,9 % 22,2 % 16,2 % 9,6 % 

5 16,8 % 7,6 % 1,1 % 24,7 % 15 % 10,2 % 
 

Tab. 3.2 

 
Således går det i denna studie att se vissa tendenser gällande sambandet mellan 

ordklassfördelning och betyg: prepositioner, particip och substantiv kan konstateras följa 
korrelationen högre andel = högre betyg, medan adverb och pronomen följer korrelationen lägre 
andel = högre betyg.  

 
Östlund-Stjärnegårdh (2002) inriktar sig även på talspråkliga drag genom att mäta förekomsten 

av diverse talspråkliga ord eller ordformer, t.ex.: dom, man eller sej. Och drar slutsatsen att 
dessa ordformer utgör en högre andel av orden i de icke-godkända texterna och därmed bör 
undvikas av elever som strävar efter de högre betygen. 

 
Westman har även i sin avhandling kvantitativt analyserat olika språkliga drag utifrån olika 

textgenrer och presenterar sina resultat i Bruksprosa (1974). De genrer som behandlas är 
debattexter, tidningstexter, broschyrtexter och lärobokstexter. Analysen av texterna berör 
aspekter som fundamentslängd, meningslängd och syntaktiska förhållanden, men även 

ordklassanvändning och ordklassfördelning. Vissa skillnader kan konstateras mellan de olika 
genrerna, och nedan följer en tabell (Tab. 3.3) som är en sammanslagning och därmed kan anses 

övergripande för genren bruksprosa (Westman 1974, s. 70): 
 

Ordklassfördelning Andel av den totala textmassan 

Substantiv 27,05 % 
Adjektiv 7,29 % 

Räkneord 4,47 % 
Pronomen 12,56 % 

Verb 16,15 % 

Particip 1,17 % 
Adverb 8,56 % 

Prepositioner 12,00 % 
Konjunktioner 6,34 % 

Infinitivmärken 1,29 % 
Interjektioner 0,04 % 

Ord i idiom 2,82 % 

Övrigt 0,28 % 
 
Tab. 3.3 

 

Även en djupare analys av ordklasserna görs och några relevanta resultat sammanfattas i 
nedanstående tabeller (Tab. 3.4, Tab. 3.5, Tab. 3.6). Statistiken måste dock betraktas som 

specifika resultat för genren bruksprosa. Först resultat för substantiv (Tab. 3.4) (Westman 1974, 
ss. 73-79): 
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Substantiv Andel av total mängd substantiv 

Substantiv i bestämd form 34,24 % 

Verbalsubstantiv 13,17 % 

Adjektivsubstantiv 2,84 % 

Abstrakta substantiv 16,01 % 

Sammansatta substantiv 26,65 % 

           
  Tab. 3.4 

 
Vidare resultat för adjektiv (Tab. 3.5) (Westman 1974, ss. 81-82): 

 

Adjektiv Andel av total mängd adjektiv 
Positiv 89,54 % 

Komparativ 7,60 % 
Superlativ 2,86 % 

     

     Tab. 3.5 

 
Sist resultat för verb (Tab. 3.6) (Westman 1974, ss. 89, 93, 95): 

 
 

 
 

Verb Andel av total mängd verb 
Huvudverb 57,65 % 

Hjälpverb 42,33 % 

Finit i presens 89,09 % 

Finit i preteritum 10,91 % 

Passivform 1,67 % 

Sammansatta 1,65 % 
 

Tab. 3.6 

 
Även om resultaten är baserade på bruksprosa, så är de ändå en värdefulla för jämförelser med 

resultaten i den här studien, då de är en referenspunkt för en mer formell och skriftspråklig stil 
och därför kan användas som riktlinjer för hur texterna förhåller sig i skalan mellan talspråklig 
och skriftspråklig stil. Westman och Hultman (1977) har som tidigare nämnt även konstaterat 

att elevtexter med höga betyg ofta är mer nominala och alltså borde ligga närmare resultaten 
för bruksprosa än de elevtexter med låga betyg. 

 
Även Lundmark (2015) har undersökt ämnet i sin studie av Elsa Beskows berättarspråk. Studien 
ämnar förklara Beskows till synes odödliga popularitet, och är intressant då den gör det genom 

en kvantitativt stilistisk analys av olika variabler, bland andra ordklassfördelning och 
nominalkvot. Beskows texter ställs mot andra likartade texter och mot den bakgrund som finns 

kring den berättande textgenren. Talspråkliga drag framkommer och en förklaring till detta kan 
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sägas vara en anpassning mot muntlig läsning, vilket kan te sig naturligt för berättelser riktade 

mot barn. Resultaten för ordklassfördelningen i Beskows texter (Tab. 3.7) ser ut på följande 
vis: 

 

Ordklassfördelning Andel av total mängd ord 
Substantiv 18,8 % 

Verb 20,1 % 

Adjektiv 6,3 % 

Particip 0,6 % 

Räkneord 2,1 % 
Infinitivmarkörer 0,8 % 

Pronomen 17,4 % 
Adverb 13,3 % 

Prepositioner 8 % 
Konjunktioner 6,9 % 

Subjunktioner 2,5 % 
Interjektioner 0,8 % 

 

Tab. 3.7 

 
Ribeck (2015) har också använt sig av kvantitativ metod och ordklassfördelning i sin studie. I 

den undersöks huvudsakligen naturvetenskapliga läroböcker, språket i dessa och hur språket 
påverkar elevernas prestationer i de naturvetenskapliga ämnena. Ribeck (2015, ss. 53-57) har 
dessutom sammanställt en korpus av diverse berättande texter (40 vuxenromaner, 5 

ungdomsromaner och 21 barnböcker) för att kunna ställa statistik från dessa mot de 
naturvetenskapliga läromedelstexterna. Resultaten (Tab. 3.8) påvisar att ordklassfördelningen i 

sig i hög grad är bunden till genre: 

 
Ordklassfördelning Berättande texter Naturvetenskapliga texter 

Substantiv 27,1 % 57,5 % 
Adjektiv 9 % 9,9 % 
Pronomen 2,5 % 0,7 % 
Verb 36,4 % 16,7 % 
Particip 0,9 % 5 % 
Adverb 11,9 % 5,1 % 
Prepositioner 4,5 % 2,6 % 
Konjunktioner 0,4 % 0,5 % 
Subjunktioner 0,9 % 0 % 
Interjektioner 1,2 % 0 % 

 
 Tab. 3.8 

 

Samtliga av studierna ovan som rör ordklassfördelning kopplade till betyg är genomförda innan 
LGR 11 (Skolverket 2011) och därför är det intressant att göra en undersökning som fokuserar 

på elevtexter skrivna under den nya läroplanen. Det saknas även forskning på högstadienivå. I 
vår undersökning vill vi dessutom gå ett steg djupare i ordklasserna än tidigare studier och 
undersöka deras semantiska egenskapers påverkan på text och vidare lyfta detta utifrån ett 

didaktiskt perspektiv, för att se närmare på grammatikundervisningens roll, nytta och 
utformning i skolan. 
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3.6 Genrepedagogik 

En metod som skapades för att utveckla undervisningen i skrivande är genrepedagogiken, enligt 
Kuyumcu (2011, ss. 132-133). Det är en modell som ämnar stötta eleverna i deras språkliga 

utveckling med hjälp av explicit undervisning som fokuserar på och synliggör olika texters 
språkliga mönster, strukturer och funktion, i syfte att skapa genremedvetenhet (Johansson & 

Sandell Ring 2012; Kuyumcu 2011, s. 16). Genremedvetenheten (även: genrekompetensen eller 
medvetenheten om s.k. genresteg eller schematisk struktur) leder i sin tur till bättre skriv- och 
läsförmåga inom de olika genrerna (Kuyumcu 2011, s. 144; Hellspong & Ledin 1997, ss. 28-

29). Ett resonemang kring detta är att kreativitet och skapande får möjlighet att flöda fritt först 
då en genre behärskas helt och strukturella krav inte utgör ett hinder i skrivprocessen (Hansson 

2011). Ett annat är att eleverna genom genrekompetens blir medvetna om olika valmöjlighe ter 
och på så sätt kan ta kontroll över sitt textskapande och förmå forma texten utifrån syftet 
(Myhill, Lines & Watson 2012, s. 31). En av de allmänna rekommendationerna från Språkrådet 

(2008, s. 37) är dessutom att skribenten följer gällande normer och förväntningar kring genre 
och texttyp, vilket i sin tur kräver kunskap om dessa. Essentiellt för genrepedagogiken är även 

kommunikation – att man samtalar om språket. När språket diskuteras behöver lärare och elever 
ett gemensamt språk, ett metaspråk, som byggs upp genom diskussioner kring läsande och 
skrivande med fokus på olika mönster i text. Dessa mönster lärs in i en kontext och genom att 

anlägga, vad Johansson och Sandell Ring (2012, s. 26) kallar, ett ”top down-perspektiv”, där 
utgångspunkten är textens helhet som sedan bryts ned i delar.  

 
Brister som har lyfts vid diskussioner kring genrepedagogiken och som är viktiga att ha i åtanke 
är att den tenderar att vara relativt tidskrävande och att mallen för genren inte i sig får bli 

viktigare än det kreativa innehållet i texten (Kuyumcu 2011, s. 135). Huruvida metoden bör 
anses tidskrävande eller inte är dock subjektivt och relativt till situationen och de uppnådda 
resultaten. I följande avsnitt presenteras de tre delar som utgör grunden för den 

genrepedagogiska modellen: Vygotskijs sociokulturella teori om lärande, Hallidays teori om 
språk samt Martins och Rotherys pedagogiska modell (Johansson & Sandell Ring 2012). 

 

3.6.1 Vygotskijs teori om lärande 

Den första delen i den genrepedagogiska modellen vilar på den ryska pedagogen och filoso fen 

Lev Semenovich Vygotskijs teori om lärande och består av tre komponenter för att beskriva det 
sociokulturella perspektivet han förespråkade. Dessa är stöttning, närmaste utvecklingszonen 

samt lära genom samarbete (Johansson & Sandell Ring 2012). Här betonas även social 
interaktion, framför allt interaktion med språkliga förebilder, som en grundpelare för språklig 
och kognitiv utveckling (Svensson 2009, ss. 32-36). Det är genom kommunikation med andra 

människor i en kulturell gemenskap, som vi tillägnar oss och utvecklar våra språkliga redskap, 
vilka i sin tur har en central roll för vårt tänkande, mediering av omvärlden och kommunika tion 

(Säljö 2012, ss. 187-189). Stöttning kommer från engelskans scaffolding som betyder 
byggnadsställning (Hedeboe & Polias 2008; Johansson & Sandell Ring 2012). 
Byggnadsställningen kan ses som en metafor för det stöd en lärare ger sina elever i 

undervisningen och när ”byggnaden” kan stå för sig själv tas ställningen bort (Hedeboe & Polias 
2008, s. 17). 

 
Enligt Vygotskij skall stöttning ges av läraren för att utmana eleverna språkligt och 
kunskapsmässigt genom att relatera till elevernas närmaste utvecklingszon. Han menar att det 

finns en optimal zon för utveckling (Zone of Proximal Development). Zonen har en övre och 
en nedre gräns och mellan dessa existerar denna optimala zon, där ny kunskap kan tillägnas. 

Om målet är satt för högt och instruktionen är för svår finns risken att eleven tappar 
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motivationen, men är målet å andra sidan satt för lågt blir det inte tillräckligt utmanande och 

eleven lär sig ingenting (Hedeboe & Polias 2008, ss. 15-16). Det är viktigt att vara medveten 
om att människan är en varelse i ständig utveckling och att den proximala utvecklingszonen 

ständigt förflyttar sig allteftersom ny kunskap tillägnas (Säljö 2012, s. 193). Stöttning förhåller 
sig även väl med Vygotskijs idéer kring lärande genom social interaktion, då metoden bygger 
på samtal och diskussion kring texterna och deras uppbyggnad (Svensson 2009, ss. 32-36), 

läraren kan alltså i interaktion med sina elever hjälpa dem att utveckla kunskap och förståelse 
(Hedeboe & Polias 2008, ss. 15-16).  

 

3.6.2 Halliday - Systemisk funktionell grammatik 

Den andra delen vilar på Hallidays systemisk-funktionella grammatik. Genrepedagogiken har i 

allra högsta grad en funktionell syn på grammatik där språk skall läras in i en social kontext 
(Johansson & Sandell Ring 2012). Vad som skiljer Hallidays grammatikmodell från många 

andra modeller, som exempelvis traditionell eller generativ grammatik, är att den är funktione ll 
i sin utgångspunkt, varpå den kallas funktionell grammatik.  
 

Halliday (2004) har, till skillnad från andra språkteoretiker, studerat den sociala dimensionen i 
språket: hur vi använder språket på olika sätt, i olika sammanhang och kontexter beroende på 

vilka behov och syften vi har med vår kommunikation. Frågorna som ställs inom den 
funktionella grammatiken är därför kopplade till språkets sociala funktioner: vad gör vi med 
hjälp av språket, hur görs det, hur realiseras kontexter språkligt i texter. Med text menar 

Halliday (2004) helt enkelt språk som används. Detta innebär att en text kan vara antingen 
muntlig eller skriftlig, kort eller lång, spontan eller planerad. Det väsentliga är att texten är en 

balanserad kombination av betydelser som är anpassad till kontexten. I den funktione lla 
grammatikens verklighet uppträder en text i två kontexter, den ena inom den andra. Den yttre 
är kulturkontexten och inom den påverkas och föds texten också i dess situationskontext. 

Kombinationen av de båda kontexterna resulterar i olikheter och likheter mellan olika slags 
texter.  

 
Enligt Halliday (2004) fyller språket tre övergripande funktioner, dessa kallar han för 
metafunktioner: den ideationella, den interpersonella och den textuella metafunktionen.  Den 

interpersonella metafunktionen innefattar kontaktsökande och kommunikation med andra 
människor, den ideationella metafunktionen inbegriper hur världen och våra erfarenheter 

uttrycks genom språk och den textuella metafunktionen omfattar det att vi ordnar information 
och skapar samband genom språket. 
 

Inom funktionell grammatik är språket uppdelat i olika skikt (stratum i Halliday 2004): 
kontexten, betydelsen, lexikogrammatiken och de fysiska uttrycken (Holmberg & Karlsson 

2006). Kontexten utgör ursprunget för all språkanvändning och är det första skiktet. I kontexten 
pågår en verksamhet (field) i vilken de inblandade människorna har en relation (tenor) till 
varandra och ett eller flera kommunikationssätt (mode) används, dessa faktorer anger hur 

språket struktureras och fungerar i den sociala situation där kommunikation sker (Halliday 
2004; Holmberg & Karlsson 2006). Kontexten tillsammans med verksamheten, relation och 

kommunikationssätt utgör grunden för det andra skiktet – betydelse. Betydelsen kommer till 
uttryck genom ord och kombinationer av ord, det vill säga lexikogrammatiken, som är det tredje 
skiktet. I det fjärde och sista skiktet blir de lexikogrammatiska uttrycken fysiska uttryck genom 

språkliga ljud och skrivtecken. 
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3.6.3 Cirkelmodellen  

Den tredje delen vilar på en cykel för undervisning och lärande, även kallad cirkelmodellen, 
och baseras på Martins och Rotherys didaktiska modell. Cirkelmodellen är en pedagogisk 

modell som kan användas för kunskapsutveckling i samtliga skolämnen (Johansson & Sandell 
Ring 2012, s. 30). Modellen delas in i fyra faser: bygga upp kunskap, modellering och 
dekonstruktion, gemensam textkonstruktion och självständig textkonstruktion. 

 
I Hedeboes och Polias (2008) och Johanssons och Sandell Rings (2012) beskrivningar av första 

fasen tar läraren reda på elevernas förkunskaper om ämnet eller genren. Det handlar om att 
bygga upp en förförståelse av ämnet, att aktivera de kunskaper som eleverna redan besitter och 
att fylla på med ny ämneskunskap för att förbereda eleverna inför individuellt skrivande 

(Kuyumcu 2011, s. 14; Gibbons 2016, ss. 128-133). Detta sker med hjälp av olika 
elevaktiviteter som introducerar och befäster viktiga begrepp och ett ämnesspecifikt ordförråd, 

viktiga redskap som behövs i nästkommande faser.  
 
I andra fasen dekonstrueras sedan texter inom den aktuella genren för att ge förebilder 

(modelltexter) av hur en sådan text är uppbyggd. Hedeboe och Polias (2008) menar att det är 
nu som lärare och elever skall ställa frågor till texten om textens språkliga val, hur den har 

formats av kontexten och hur språket bidrar till att textens syfte når fram. Här skall eleven 
tillägna sig genrespecifik kunskap och kunna identifiera genrespecifika drag på t.ex. en 
övergripande textstruktur eller en grammatisk eller semantisk nivå (Kuyumcu 2011, ss. 14-15). 

Genom arbetet i fasen skall det framgå tydligt för eleverna vilka förväntningar kring språk, 
struktur och syfte som finns att förhålla sig till i en given skriftlig eller muntlig uppgift och hur 

den utförs (Gibbons 2016, ss. 133-135). Samtidigt utvecklas ett gemensamt metaspråk lärare 
och elever emellan. 
 

Med hjälp av kunskaperna från de föregående faserna skall eleverna och läraren gemensamt 
producera en text (Gibbons 2016, ss. 135-139). Hedeboe och Polias (2008) förklarar att den 

gemensamma texten kan skrivas antingen i helklass eller i mindre grupper. De menar att ”när 
vi skriver gemensamt delar vi med oss av våra kunskaper om ämnet, genren och 
situationskontexten” (Hedeboe & Polias 2008, s. 19). Målet med arbetet i fasen är delvis 

fortfarande att förbereda eleverna inför att skriva en text enskilt, och delvis att skapa en 
modelltext som eleverna kan utgå ifrån och stödja sig på vid det enskilda skrivandet. Även här 

betonas vikten av att läraren vägleder eleverna genom samtal kring skrivstrategier, textens 
struktur och innehållsmässiga och grammatiska drag och diskuterar hur den gemensamma 
texten eventuellt kan förbättras (Kuyumcu 2011, s. 15; Gibbons 2016, s. 135). Arbetssättet gör 

att eleverna blir delaktiga i beslut om lämplig struktur och språkval samt att de förstår vad de 
har lärt sig. Dessutom stöttas eleverna till att konstruera texter på en lite högre nivå än vad de 

skulle ha klarat på egen hand (Hedeboe & Polias 2008). 
 
Slutligen tas stöttningen från läraren bort (även om visst stöd kan ges vid behov) och eleven 

ges möjlighet och utrymme att använda den kunskap som har förvärvats i de tidigare faserna. I 
fas fyra skriver eleven en egen text inom den givna genren (Kuyumcu 2011, ss. 15-16; Gibbons 

2016, s. 139). 
 

3.7 Piaget 

Piaget ville i sin forskning finna allmänna, klassificerbara och mätbara mönster för den 
kognitiva utvecklingen (Svensson 2009, s. 30), och ett försök till detta är uppdelningen av 

utvecklingen i olika stadier, som han menar är essentiella för mänsklig utveckling: 
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sensomotoriska stadiet, preoperationella stadiet, de konkreta operationernas stadie och de 

formella operationernas stadie (Säljö 2012, ss. 167-169). Det sensomotoriska stadiet kommer 
först och i detta lär sig barnet främst att kontrollera sin kropp och perception. I det 

preoperationella stadiet (2-6 år) börjar språkligt och symboliskt tänkande att utvecklas, men 
svårigheter kvarstår att se saker ur andras perspektiv eller att förstå diverse samband. I de 
konkreta operationernas stadie (6-12 år) har individen tillägnat sig förmåga att föra inre logiska 

resonemang samt en förståelse för orsak-verkan samband. Nu börjar dessutom det abstrakta 
tänkandet att utvecklas, men det är först i de formella operationernas stadie (12+ år) som det 

abstrakta och symboliska tänkandet utvecklas fullt ut. Förmågan att förstå och föreställa sig 
abstrakta företeelser, samt förmågan att, som Säljö (2012, s. 169) uttrycker det: ”medvetet 
rekonstruera erfarenheter på en abstrakt nivå”, är således något som barn/ungdomar inte 

förvärvar förrän i de avslutande åren av grundskolan. För skolans del är det viktigt att vara 
medveten om de olika stadierna och utforma undervisningens olika uppgifter därefter. Om 

kunskapsinnehållet läggs på de formella operationernas stadies nivå, så blir det mycket svårt att 
tillägna sig för en elev som är kvar i de konkreta operationernas stadie (Säljö 2012, ss. 167-
169). 

 
Kritik har senare riktats mot Piagets uppdelning av utvecklingsstadier (Flavell 1977, se Säljö 

2012, s. 174). Kritiken bygger i stort på att en sådan uppdelning inte rimligen är möjlig, då 
mänsklig utveckling är alltför komplex och individuell. Utvecklingen kan istället ses som en 
beständig dynamisk process där olika förmågor utvecklas succesivt. Gällande abstrakt tänkande 

blir det således omöjligt att uppskatta någon exakt tidpunkt då en individ erhåller denna 
förmåga, eller hur utvecklad den är vid en given tidpunkt och hos en given individ. Det kan 

dock ändå vara rimligt att anta att denna förmåga når en utvecklingsnivå som kan uppskattas 
som färdigutvecklad någon gång under de senare skolåren. 
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4 METOD 
Nedan följer en redogörelse för valet av metod samt undersökningens urval och genomförande. 
Även tillförlitlighet och giltighet och etiska ställningstaganden diskuteras. 

 

4.1 Att analysera text  

Grundtanken för analysen bör vara att alla komponenter av en text gör någon form av intryck 
på läsaren, och analysen ämnar identifiera och beskriva de olika variablerna och deras inverkan 
(Melin & Lange 2000, s. 7). Det finns flera olika metoder och infallsvinklar för textanalys och 

stilanalys, och syftet med analysen måste ses som avgörande för val av genomförande (Cassirer 
2015, s. 185), vilket även betonas av Trost (2012, s. 17), som varnar för att valet av metod inte 

får baseras på traditionsenliga grunder, utan måste utgå ifrån syftet med undersökningen. Nedan 
följer en översiktlig och allmän presentation av textanalysmetod och samtidigt en redogörelse 
för kopplingarna till, och tillämpning i, den här studien.  

 
Först kan man skilja mellan fyra huvudinriktningar: den textlingvistiska, den kognitiva och 

pragmatiska, den etnografiska och den kvantitativt stilistiska, även kallad Westmantraditionen 
efter studierna i projektet Skrivsyntax (se kapitel 3.5), enligt Ribeck (2015, s. 29). Josephson 
(2014, s. 11) benämner den även som en grammatisk-stilistisk inriktning, men här används 

begreppet kvantitativ stilistik, då det kvantitativa greppet är centralt. Eftersom den kvantitat iva 
stilistiken ligger som grund för det här arbetet kommer den att behandlas nedan, men även andra 

inriktningar kommer att lyftas i relation till den för att se på fördelar och nackdelar. 
 
Den kvantitativa stilistiken fokuserar på stil utifrån kvantitativa beräkningar, ofta på en lexikal 

nivå, t.ex. semantiska egenskaper eller ordklassfördelning, vilka båda används i den här studien 
(Melin & Lange 2000, ss. 14-16). Även Lagerholm (2008, ss. 44-46) lyfter bl.a. ordklasser, 

meningslängd och nominalkvot som viktiga vid en kvantitativ stilanalys. En slutsats som kan 
dras är således att ord är centrala i språket och så även i en kvantitativ stilanalys (Melin & Lange 
2000, s. 63). Utifrån statistik försöker man i den kvantitativa stilistiken att kategorisera texten 

utifrån olika fasta utgångspunkter och medelvärden, så som att en hög andel substantiv gör 
texten informationstätare och därmed tyngre för läsaren att ta till sig (Josephson 2014, s. 17). 

För analysen i den här undersökningen har vi valt de variabler som redogörs för i kapitel 3.2. 
Med värdena som framkommer vid analysen kan texten sedan placeras in under t.ex. en specifik 
genre, samtidigt som textens värden medför att generella drag kan identifieras hos de olika 

genrerna, så som talspråklighet eller skriftspråklighet (Ribeck 2015, s. 29). Inriktningen släpper 
textens innehåll och budskap och fokuserar istället på t.ex. ord och meningar för att kunna ställa 

generella påståenden om textens form och stil (Josephson 2014, s. 17). I vår analys kommer vi 
dock även att ta fasta på vissa specifika ord, då dessa upplevs relevanta.  
 

En textlingvistisk inriktning däremot förhåller sig till texten på ett bredare plan, texten som 
helhet (Ribeck 2015, s. 29). Fokus ligger på större samband i texten, mellan t.ex. olika stycken, 

textens disposition, hur och i vilken ordning innehållet presenteras (Hellspong & Ledin 1997, 
ss. 98-99), och textbindning. Textbindningens roll är att strukturera texten till en 
sammanhängande enhet (Lagerholm 2008, s. 147) och den kan i sig delas vidare in i tre 

kategorier: logisk bindning, referentiell bindning och tematisk bindning (Melin & Lange 2000, 
s. 75). För en textlingvistisk analys krävs också en viss förförståelse för textens 

genretillhörighet, uppbyggnad och innehåll (Josephson 2014, ss. 12, 18). Hit kan även räknas 
textens komplexitet, om vilken en uppfattning kan bildas genom metoden läsbarhetsindex, LIX 
(Melin & Lange 2000, s. 75). Med den textlingvistiska inriktningen kan man göra intressanta 



 

30 
 

upptäckter i en text, men eftersom fokus för den här undersökningen ligger på ordklasserna och 

deras semantiska egenskapers funktion i texten ligger den kvantitativt stilistiska metoden 
närmare i förhållande till syftet. 

 
Josephson (2014) diskuterar även en kognitiv och pragmatisk inriktning på textanalys, vilken 
innebär att fokus vilar på textens innehåll, kontext och genrerelaterade förväntningar. Inom 

inriktningen skiljs även på den pragmatiska aspekten, som behandlar praktiska språkhandlingar 
och hur de är utformade utifrån syfte (Cassirer 2015, ss. 188-189), och den kognitiva aspekten 

som granskar texten på en mental nivå (Josephson 2014, ss. 12-13). Det är med denna inriktning 
som svar framgår kring textens funktionalitet och hur den uppfattas ur ett läsarperspektiv 
(Josephson 2014, s. 20). Vår undersökning kan sägas ha delvis inspirerats av denna inriktning, 

då den just syftar på hur texten uppfattas ur ett läsarperspektiv (vilket skulle kunna vara lärarens 
tolkning och bedömning), men vi vill göra detta ur ett mer in-zoomat perspektiv för att lyfta 

ordklassernas betydelse och därigenom göra kopplingar till denna del av 
grammatikundervisningen. 
 

Med en etnografisk analys antas ett kulturellt inriktat angreppssätt. För att uppnå en förståelse 
om textens helhet måste den infogas i ett större sammanhang utifrån en språklig situation i 

samhället eller kulturellt kopplade normer kring språk, text och genre (Josephson 2014, s. 14). 
Att genomföra en grundlig etnografisk analys av en text är mycket ansträngande och kräver 
intervjuer och en bredare förståelse av attityder och det etnografiska sammanhanget än vad som 

normalt är uppnåeligt. Det är dock rimligt att den etnografiska inriktningen ändå ligger som 
grund för hur texten kan uppfattas (Josephson 2014, ss. 21-22). Kopplingarna till genre i den 

här undersökningen har således en viss etnografisk aspekt även om den kvantitativa stilist iken 
ligger som grund för analysen. 
 

Den kvantitativa stilistiken och textlingvistiken går således båda att hänföra till en kvantitat iv 
inriktning, medan den kognitiva och pragmatiska och den etnografiska måste undersökas med 

mer kvalitativa mått. Med kvantitativ forskning åsyftas sådant som mäter och jämför t.ex. 
variation utifrån diverse variabler och siffror. Den är således konkret och mätbar och ger ett 
precist resultat ur ett brett perspektiv, vilket är önskvärt i denna undersökning (Trost 2012, ss. 

18-22). Den kvalitativa inriktar sig istället på djupare studier av t.ex. attityder, känslor och 
bakomliggande faktorer för att söka förståelse för olika sätt att agera eller resonera, vilket i och 

för sig också får ett visst utrymme här. (Trost 2012, ss. 21-25). Den kvantitativa stilistiken och 
textlingvistiska inriktningen går även båda att placera i den textuella dimensionen av en text, 
vilken innefattar formella enheter på textnivå, snarare än i den ideationella dimensionen (som 

behandlar innehållet och innehållsmönstret), eller i den interpersonella dimensionen, vilken 
inbegriper kommunikationen mellan text och läsare i en social kontext (Hellspong & Ledin 

1997, ss. 44, 65, 115, 158). Det kvantitativa anslag som antas i denna studie kan vidare anses 
vara fördelaktig gällande vetenskapens kriterium på att studier skall kunna upprepas, att ånyo 
testa resultaten (Cassirer 2015, s. 185). En annan styrka med kvantitativ metod och statistik är 

att undersökningen har möjlighet att bli mer exakt, och att den enklare kan jämföras med andra 
resultat, vilket är grundläggande inom stilistiken och för den här undersökningen (Lagerholm 

2008, ss. 231-234). Ett problem är dock att texter är oerhört komplexa (Hellspong & Ledin 
1997, s. 41) och att mycket av en text inte går att mäta i variabler, utan är beroende av en 
subjektiv tolkning som varierar mellan olika individer, t.ex. humor eller hur bra handlingen 

upplevs (Lagerholm 2008, s. 235). 
 

Ytterligare en kvantitativ metod att undersöka språk i text är med korpusjämförelser och 
korpusanalys. Syftet här är att undersöka språklig variation och tendenser i stora samlingar 
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digital text i databaser (korpusar) och analyser baseras på avancerad språkteknik och 

ordklasstaggning i datorprogram (Ribeck 2015, s. 34). Även språkhistoria, diverse ords 
användning i olika kontext, eller ordfrekvens i ett givet material är alla möjliga 

undersökningsområden med denna metod (Lagerholm 2010, ss. 48-54). Att använda korpusar 
vore användbart om syftet var att genomföra en bredare undersökning och om det fanns en stor 
mängd ordklasstaggade elevtexter i databas. Då den här studien även analyserar semantiska 

egenskaper får en manuell analys ändå anses lämplig.  
 

Sammanfattningsvis går det att säga att en textanalys nästan alltid har inslag av flera olika 
inriktningar och att syftet avgör på vilket sätt analysen läggs upp. För att uppnå syftet i den här 
undersökningen kommer som tidigare nämnt den kvantitativt stilistiska inriktningen att utgöra 

grunden för analysen, då det är genom denna som olika ordklasser och deras semantiska 
egenskaper kan fokuseras och undersökas i förhållande till texten. 

 

4.2 Urval 

Undersökningsmaterialet består av autentiska elevtexter hämtade ur nationella proven i svenska  
skrivna av årskurs nio läsåret 2013. 30 elevtexter av varierande betyg är insamlade från tre olika 
skolor i Västsverige. Under insamlingen avidentifierades samtliga texter och sorterades utifrån 

betyg, därefter har ett antal texter slumpmässigt valts ut ur varje betygsnivå och namngetts med 
en bokstav motsvarande betyg plus en siffra (exempelvis A1, A2 o.s.v.). Således går det inte att 

avgöra hur antalet texter är fördelat mellan varken de olika skolorna eller skribenternas kön.  
 
I de nationella proven ges eleverna en möjlighet att välja fritt mellan ett antal olika texttyper 

med olika instruktioner. För denna undersökning har endast texter av berättande karaktär som 
skrivits efter anvisningarna för novell valts ut, då de faller under den genre som ligger i fokus 
för undersökningen. Instruktionen för skrivuppgiften är att novellen skall inledas med 

meningen: ”Spegeln föll ur min hand ...” och vidare i anvisningarna skall novellen på något sätt 
beröra vidskeplighet och begreppet otur.  De texter som har valts ut är samtliga skrivna av elever 

som följer kursplanen i svenska och inte svenska som andraspråk. 
 
Betygsnivåerna i urvalet utgörs av fyra texter på A-nivå, fem texter på C-nivå samt fem texter 

på E-nivå. Att urvalet består av fler texter på E- och C-nivå är i syfte att försöka balansera den 
totala mängden ord mellan betygsnivåerna någorlunda, utan att snedfördela antalet texter alltför 

mycket (då texterna på A-nivå tenderar att innehålla fler ord per text). Betygsnivåerna F, D och 
B har samtliga uteslutits med olika motivering: Texterna på F-nivå har uteslutits eftersom de 
inte är godkända och därmed inte uppfyller alla krav som ställs för en text inom genren. 

Texterna på D-nivå och B-nivå har uteslutits för att tydliggöra skillnaderna mellan 
betygsnivåerna A, C och E (då dessa bäst motsvarar kunskapskraven i sin helhet), och samtidigt 

för att möjliggöra att ett större antal texter ur dessa betygsnivåer ryms att analyseras inom 
tidsramen för undersökningen.  
 

4.3 Genomförande 
Inledningsvis kontaktades ett antal skolor via mejl (se bilaga 1) där en allmän förfrågan utgick 

om tillgång till respektive skolas elevtexter från nationella proven i förhållande till urvalet (se 
kapitel 4.2). Sedan samlade vi in texter från de skolor som godkände vår förfrågan. På vissa 

skolor fanns texterna kvar i deras egna arkiv, i andra fall kunde de hämtas ut på 
kommunarkiven. I samband med uthämtningen avidentifierades texterna genom att de 
kopierades och eventuella namn samt klassuppgifter raderades på kopiorna. Texterna sorterades 
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sedan utifrån betyg in i tre betygsnivåer: A, C och E. Därefter valdes fyra texter på A-nivå, fem 

texter på C-nivå och fem texter på E-nivå ut slumpmässigt. 
 

Innan analysen påbörjades skapades en stencil (se bilaga 2) utifrån de grammatiska variabler 
(se kapitel 3.2) som i den teoretiska delen har framkommit som intressanta och av stilist iskt 
värde. En kvantitativ stilistisk analys utfördes manuellt och arbetsgången var densamma för 

varje text: först räknades textens totala antal ord (graford), därefter räknades det totala antalet 
grafiska meningar (Bolander 2012, ss. 32-33). Sedan lästes alla texter med pennan i hand och 

alla ordklasser färgkodades. Detta för att underlätta den vidare analysen på ordklassnivå.  Sedan 
behandlades varje ord inom respektive ordklass för sig och sorterades in i stencilen utifrån 
semantiska egenskaper. Här fungerade det teoretiska ramverket även som ett slags uppslagsverk 

att falla tillbaka på vid eventuell osäkerhet eller tvetydighet i frågor om indelning av 
variablerna. För t.ex. substantiv innebär det att ett ord som tanken gav en markering i rutan för 

abstrakt, en för enkelt och en för bestämd form i stencilen. På detta vis kunde en tydlig struktur 
hållas genom analysen. Resultaten från stencilerna sammanställdes sedan i ett exceldokument 
(se bilaga 3) som låg till grund för tabellerna som presenteras i resultatdelen (se kapitel 5). 

 
Under analysens gång fanns hela tiden det teoretiska ramverket kring grammatik och stilistik i 

åtanke för att kunna notera även andra intressanta fenomen och exempel, som inte 
nödvändigtvis passade in i analysmallen för variablerna eller hade kvantitativ karaktär, men 
som ändå kunde tänkas intressanta i förhållande till de övergripande stilistiska antagandena . 

Detta gäller t.ex. hur specifika ord används i olika situationer, hur tempus skiftar, upprepningar 
eller olika indikationer på kreativitet. Det går således att hävda att analysen på enstaka punkter 

även tar ett mer kvalitativt angreppssätt, vilket också ibland kan anses nödvändigt (se kapitel 
4.1). 
 

Resultaten kontrollerades med en utgångspunkt i ett antal matematiska antaganden för att 
minimera felmarginalen. Några av dessa antaganden var t.ex.: konkreta + abstrakta = totalt antal 

substantiv, eller: mentala + relationella + verbala + materiella + hjälpverb = totalt antal verb, 
eller: positiv + komparativ + superlativ = totalt antal adjektiv. Att summan av dessa formler 
stämmer indikerar att den kvantitativa analysen är korrekt och att nödvändiga förhållanden 

mellan de grammatiska variablerna är uppnådda. 
 

4.4 Tillförlitlighet och giltighet 
Det är viktigt för undersökningen att de vetenskapliga kriterierna av validitet, replicerbarhet 
och reliabilitet uppnås för att giltigheten och tillförlitligheten skall godkännas (Karlsson 2007, 

ss. 249-251). Det innebär för den här undersökningens del att den aktuella texttypen som har 
varit föremål för analys har hög validitet utifrån undersökningens syfte, i detta fall att undersöka 

variabler i berättande texter. Gällande replicerbarhet finns det en möjlighet att genomföra 
undersökningen igen genom att återskapa ett likvärdigt urval och analysera dem utifrån samma 
variabler, definitioner och avgränsningar som gjorts i denna undersökning (se kapitel 3.2). Det 

finns dock en problematik i att de exakta resultaten inte kan kontrolleras då texterna är 
avidentifierade och ursprunget inte kan härledas. Slutligen kan reliabiliteten styrkas av det 

faktum att texterna är tagna ur de nationella proven, eftersom texterna har producerats utefter 
samma tidsförhållanden, instruktioner samt är bedömda utifrån tydliga bedömningsanvisningar 
(Trost 2012, ss. 61-65). För att höja tillförlitligheten har vi båda två analyserat samtliga texter 

för att minimera eventuella felaktigheter. Eftersom det är en kvantitativ studie och vi tydligt har 
redogjort för hur de olika grammatiska variablerna definieras och skall hanteras, så har det inte 

förekommit några avvikelser i tolkning och analys. 
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4.5 Etiska ställningstaganden 

Den här undersökningen baseras på de nationella proven, som är offentliga handlingar efter det 
att den ursprungliga sekretessen hävts. De nationella proven har som regel sekretess i 

återanvändningssyfte och Skolverket beslutar när proven inte längre skall användas och därmed 
kan göras offentliga, vilket ofta dröjer ett par år efter det ursprungliga provtillfället (Skolverket 

2015). Även offentliga handlingar täcks av vissa regler och sekretess, så som lagen om sekretess 
till skydd för enskild inom forskning (Vetenskapsrådet 2011, s. 67). För att skydda individerna 
bakom de analyserade texterna så har texterna avidentifierats vid insamling. Avidentifieringen 

har skett genom att texterna har kopierats vid de olika insamlingsplatserna, och sedan har 
samtliga personuppgifter tagits bort. Den information som har varit tillgänglig för oss är således 

endast den information som varit av intresse för det här arbetet, nämligen det betyg som varje 
text erhållit. Texterna kan således inte kopplas till något specifik person, vi kan i princip utlova 
anonymitet och uppfyller därigenom det forskningsetiska kravet på detta område. Det bör dock 

tilläggas att avidentifieringen medför problematik för kontroll av resultaten (Vetenskapsrådet 
2011, ss. 67-68).  

 
Vetenskapsrådet (2011, s. 23) är dessutom noggranna med att dokument som skall användas 
till forskning behandlas med varsamhet och respekt samt endast brukas i enlighet med syftet 

för forskningen. Det är därför viktigt att texterna här behandlas på ett aktsamt sätt, att ingen 
annan läser dem och att de kopior som har använts arkiveras säkert. 

 
Samtyckeskravet är det krav som i den här sortens undersökning är svårast att uppfylla, 
eftersom texterna avidentifieras så förlorar vi möjligheten att kontakta de berörda eleverna, då 

vi saknar kunskap om deras identitet. Vi bedömer dock att det inte finns anledning att misstänka 
att undersökningen skulle kunna komma att orsaka bekymmer för individerna i fråga. Endast 
om någon av författarna till texterna skulle få tillgång till de analyserade texterna skulle de 

kunna identifiera att deras text har använts, men då vi inte publicerar texterna i sin helhet och 
inte ger information kring innehållet i dem, utan använder kodning för att benämna dem och 

diskuterar dem utifrån generella drag, så finns det ingen möjlighet att en text skulle kunna 
kopplas till skribenten och orsaka bekymmer för denna. Därmed anses de riktlinjer som 
existerar kring godkännande av forskning på befintligt material hämtat ur offentliga 

myndighetsregister uppfyllda (Vetenskapsrådet 2011). 
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5 RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras resultatet av analysen för att belysa samband mellan de olika 
betygsnivåerna och fördelningen av ordklasser och deras semantiska egenskaper. Först 

presenteras en generell ordklassfördelning och sedan följer redovisning av varje enskild 
ordklass och förhållandena för dem. För ett antal tabeller gäller att färgen röd används för 

värden under medelvärdet och färgen grön avser värden över medelvärdet. 
 

5.1 Ordklassfördelning 

Tabellen (Tab. 5.1) nedan presenterar en allmän ordklassfördelning för respektive betygsnivå: 
 

Andel av total mängd ord E C A Medel 

Substantiv 15,6 % 16,7 % 15,4 % 15,9 % 
Verb 22,7 % 22,7 % 21,6 % 22,3 % 

Adjektiv 2,6 % 3,4 % 4,5 % 3,6 % 
Particip 0,6 % 0,7 % 0,5 % 0,6 % 

Beskrivande adverb 1,3 % 1,8 % 1,1 % 1,4 % 
 
Tab. 5.1 

 

Siffrorna i tabellen (Tab. 5.1) indikerar att texterna på A-nivå har en andel under medelvärdet 
av samtliga analyserade variabler förutom när det gäller adjektiv. Vilket innebär att de har en 
högre andel av andra ordklasser t.ex. konjunktion eller andra typer adverb som inte har varit 

föremål för undersökningen. Nedan följer ett mer detaljerat resultat för varje ordklass. 
 

5.2 Substantiv 
Andelen substantiv tycks inte variera nämnvärt mellan de olika betygsnivåerna, utan utgör cirka 
15-16 % av den totala mängden ord. Däremot återfinns skillnader på en djupare semantisk nivå . 

Nedan följer en redovisning för detta:  
 

Andel av total mängd substantiv E C A Medel 

Sammansatta 15,7 % 8,1 % 8,5 % 10,4 % 

Abstrakta  23,2 % 29,4 % 38,6 % 31,0 % 

Bestämd form  50,8 % 45,4 % 45,1 % 46,8 % 

Bildade av verb  6,2 % 3,6 % 4,7 % 4,8 % 

 
Tab. 5.2 

 

Tabellen (Tab. 5.2) visar att fördelningen mellan sammansatta och enkla substantiv är 
oregelbunden men till fördel för de enkla. Generellt kan sägas att de sammansättningar som 
återfinns i texterna inte är särskilt komplexa eller kreativa, utan är oftast t.ex. brandkår, plattång 

eller skolgård. Texterna på E-nivå har dock en högre andel sammansatta än de andra 
betygsnivåerna vilket beror på att de ofta upprepar samma ord flera gånger. Vad det gäller 

bestämd och obestämd form så går det att utröna ett samband där texterna med högre betyg i 
regel använder en högre andel obestämd form. Till detta bör igen nämnas att texterna på E-nivå 
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tenderar att i större utsträckning upprepa samma ord medan texter på A-nivå introducerar fler 

nya och kraven på bruket av species ser alltså annorlunda ut. Substantiven bildade av verb visar 
en stor oregelbundenhet betygsnivåerna emellan, där texterna på E-nivå har högst andel medan 

texterna på C-nivå har lägst andel. De abstrakta substantiven visar det tydligaste sambandet 
mellan betyg och andel, där texterna på E-nivå har lägst andel följt av en tydlig ökning till 
texterna på C-nivå följt av ytterligare en ökning till texterna på A-nivå. C-texterna är den 

betygsnivå som i regel ligger närmast medelvärdet. Det bör tilläggas att texterna på E-nivå ofta 
använder abstrakta substantiv som betecknar olika tidsuttryck t.ex. dagen, och gärna upprepar 

ordet otur, som ingår i instruktionen för skrivuppgiften. 
  
Nedan följer två tabeller som närmare beskriver andelen av abstrakta och bestämd form av total 

mängd substantiv i varje enskild elevtext: 
 

 

Text Andel abstrakta av  
total mängd substantiv 

A4 55,4 % 

A3 39,1 % 

C4 38,3 % 
E2 34,4 % 

C2 31,7 % 
C5 30,7 % 

A2 30,4 % 

C1 24,3 % 
A1 23,8 % 

C3 23,7 % 
E5 22,7 % 

E3 22,6 % 

E1 20,0 % 

E4 18,0 % 
                                                                                
  Tab. 5.3                                                                                                             Tab. 5.4 

 
I tabellerna (Tab. 5.3 & Tab. 5.4) presenteras resultaten i fallande ordning från högst till lägst 
andel. Gällande andel abstrakta är det utmärkande att samtliga texter på E-nivå, förutom E2, 

har lägst andel abstrakta av alla texter medan två av texterna på A-nivå återfinns i topp. En 
tydlig koppling mellan användningen av abstrakta substantiv och betyg framgår här även på 

textnivå, liksom på betygsnivån (Tab. 5.2). Samtliga texter på C-nivå återfinns i mellanskik tet 
tillsammans med A1 och A2 samt E2. Nämnvärt är även att E2 har en högre andel i förhållande 
till övriga texter i samma betygsnivå, medan A1 förhåller sig på motsatt vis. Angående 

substantiv i bestämd form kan i tabellen (Tab. 5.2) urskiljas ett samband mellan högre betyg 
och lägre andel bestämda, men vid en närmare granskning av de enskilda texterna framgår dock 

en stor spridning och variation över betygsnivåerna (Tab. 5.4). 
 

5.3 Verb 

Ordklassfördelningen för verb (Tab. 5.1) är relativt jämn mellan de olika betygsnivåerna. Nedan 
följer en fördjupning av olika semantiska egenskaper för verb: 

 

Text Andel bestämd form av total mängd 
substantiv 

E3 66,66 % 
A3 56,7 % 

C5 55,7 % 
E1 55,0 % 

C4 52,6 % 

A2 49,1 % 

C1 48,6 % 
E5 47,0 % 

E4 42,6 % 

E2 42,6 % 

A4 41,7 % 

C2 38,5 % 
A1 37,1 % 

C3 36,4 % 
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Andel av totalt 
antal processer 

E C A Medel 

Materiella 
processer  

67,6 % 54,4 % 49,5 % 56,6 % 

Verbala 
processer 

8,6 % 8,3 % 9,1 % 8,7 % 

Mentala 

processer  

11,7 % 15,3 % 18,0 % 15,2 % 

Relationella 

processer  

11,9 % 21,7 % 23,2 % 19,3 % 

 
Tab. 5.5 

 

Tabell 5.5 påvisar att det finns skillnader i fördelningen av olika processer betygsnivåerna 
emellan. Materiella processer är den vanligaste processtypen och där återfinns ett tydligt 

samband mellan användningsfrekvens och betyg. En högre användningsfrekvens ger generellt 
ett lägre betyg och i de högre betygsnivåerna faller användningsfrekvensen. Hos de relatione lla 
och mentala processerna återfinns hos båda en motsatt korrelation. A-texterna har högst andel 

av dessa processtyper medan texterna på E-nivå har lägst. De verbala processerna är den enda 
processtypen som inte påvisar ett tydligt samband mellan användningsfrekvens och betyg. 
 

Följande tabell visar på resultaten för tempus i texten genom fördelningen av finita verb i 
presens och preteritum: 

 

Andel av total mängd finita E C A Medel 
Presens 50,0 % 34,3 % 27,8 % 36,4 % 

Preteritum 50,0 % 65,7 % 72,2 % 63,6 % 
 

Tab. 5.6 

 
Som vi kan se (Tab. 5.6) har texterna på E-nivå en helt jämn fördelning medan andelen 

preteritum sedan stiger och andelen presens sjunker med högre betyg. Ett vanligt fenomen är 
att texterna börjar i presens men sedan övergår till preteritum. Texterna på E-nivå uppvisar dock 
en större variation inom samma stycke eller mening, dessutom tenderar de att byta tempus vid 

specifika ord t.ex. känna. 
 

Tabellen nedan visar fördelningen mellan dynamiska och statiska processer mellan 
betygsnivåerna: 
 

Andel av total mängd processer E C A Medel 

Dynamiska 76,2 % 69,2 % 57,9 % 67,1 % 

Statiska 23,8 % 30,8 % 42,1 % 32,9 % 

 

Tab. 5.7 

 
Tendensen (Tab. 5.7) är att en lägre andel dynamiska ger ett högre betyg, vilket också innebär 

att ett högre betyg har en högre andel statiska. 
 

I följande tabeller preciseras ovanstående resultat på textnivå: 
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Texter Andel statiska av total 
mängd processer 

A3 61,4 

C2 43,8 
A4 43,0 

E5 38,8 

A1 38,5 

A2 32,6 
C4 32,1 

C1 27,4 
C5 26,5 

C3 24,5 
E2 23,9 

E3 21,8 

E1 15,5 
E4 8,7 

 
Tab. 5.8 

 

Som synes hamnar samtliga texter på E-nivå, förutom E5, längst ned (Tab. 5.8). Sedan följer 
fyra av texterna på C-nivå, och i toppen hittar vi samtliga texter på A-nivå samt C2 och E5. Det 
finns således en tydlig korrelation mellan högre betyg och högre andel statiska processer. 

 
Nedan presenteras resultaten av fördelningen mellan huvudverb och hjälpverb: 

 

Andel av total mängd verb E C A Medel 
Huvudverb 88,2 % 85,1 % 89,6 % 87,7 % 

Hjälpverb 11,8 % 14,9 % 10,4 % 12,3 % 

            
Tab. 5.9 

 

Här (Tab. 5.9) är fördelningen relativt stabil och inga tydliga samband mellan resultat och 
betygsnivå återfinns. 

 
I följande tabell redogörs för andelen passiva verb av den totala mängden verb i varje 
betygsnivå: 

 

Andel av total mängd verb E C A Medel 

Passiv S-form 1,3 % 1,4 % 3,1 % 2,0 % 

 
Tab. 5.10 

 
Verben i passiv form (Tab. 5.10) utgör överlag en väldigt liten del av den totala mängden verb, 

men utgör en högre andel i texterna på A-nivå, medan texterna på E- och C-nivå inte skiljer sig 
åt nämnvärt. Vidare tenderar specifika verb t.ex. öppna att skrivas i passiv form. 
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5.4 Adjektiv 

Adjektiven är den enda ordklassen som visar ett tydligt samband mellan betyg och 
användningsfrekvens redan i ordklassfördelningen (Tab. 5.1). Nedan ges en närmare 

granskning. 
 

I följande tabell (Tab. 5.11) presenteras andel adjektiv av total mängd ord för varje enskild text: 
 

Text Andel adjektiv av total mängd ord 
A4 5,5 % 

A3 5,1 % 

A2 4,59 % 

C5 4,56 % 
C2 3,9 % 

C1 3,8 % 
E5 3,5 % 

E2 3 % 
C3 2,9 % 

E3 2,8 % 

C4 2,6 % 

A1 2,5 % 

E4 1,6 % 
E1 1,5 % 

 
Tab. 5.11 

 

Samtliga A-texter, förutom A1, ligger över medelvärdet och placerar sig högst upp i tabellen 
(Tab. 5.11) och följs sedan av tre texter på C-nivå, medan två texter på E-nivå återfinns längst 

ned. Däremellan finns en oregelbunden variation mellan texterna A1 till och med E5. Värt att 
nämna är dessutom att samtliga E-texter ligger under medelvärdet. Således framgår att 
korrelationen mellan en högre andel adjektiv och ett högre betyg (Tab. 5.1) även återfinns på 

den enskilda textnivån, med några enstaka undantag.  För adjektivens komparation (se bilaga 
3) återfinns inga nämnvärda samband mellan betyg och användningsfrekvens. Positivform är 

den vanligast förekommande på samtliga betygsnivåer. 
 

5.5 Beskrivande adverb 

Ordklassfördelningen mellan betygsnivåerna för beskrivande adverb visar att 
användningsfrekvensen är något högre i texter på C-nivå jämfört med texterna i de övriga 

betygsnivåerna. Följande tabell (Tab. 5.13) visar resultaten på textnivå: 
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Text Andel beskrivande adverb av total mängd ord 
C5 2,79 % 

C2 2,31 % 

C4 2,06 % 
C1 1,81 % 

E4 1,8 % 
E5 1,79 % 

E3 1,75 % 
E2 1,5 % 

A1 1,47 % 
A2 1,37 % 

A4 0,93 % 

A3 0,88 % 

C3 0,59 % 

E1 0,16 % 
 

Tab. 5.12 

 
Likt tabell 5.1 visar denna tabell (Tab. 5.12) att texterna på C-nivå har högst andel beskrivande 
adverb även på textnivå, följt av texterna på E-nivå och slutligen texterna på A-nivå. Förutom 

undantagen C3 och E1 så är resultaten helt enhetliga med ordningen C, E och A. Framför allt i 
texterna på C-nivå återfinns ibland en ”onödig” användning av beskrivande ord t.ex. ”Var är 

brödet? frågade hon undrande”.  
 

5.5 Particip 

Ordklassfördelningen för particip visar på en låg och jämn användningsfrekvens mellan 
betygsnivåerna (Tab. 5.1). Resultaten utvecklas i följande tabell: 

 

Text Andel particip av total mängd ord 
C4 1,3 % 

E2 1,1 % 

E5 1,1 % 

A1 1,0 % 

C5 1,0 % 
E3 0,6 % 

A2 0,5 % 
A4 0,46 % 

C3 0,44 % 
C1 0,36 % 

A3 0,35 % 
C2 0,33 % 

E1 0,0 % 

E4 0,0 % 
 

Tab. 5.13 
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Tabellen (Tab. 5.13) visar på en stor oregelbundenhet i användningen av particip, även på 

textnivå. Anmärkningsvärt är att endast två texter inte har några particip, varav båda är texter 
på E-nivå. 

 
Det går således att se några generella samband mellan en del olika variabler och de olika 
betygsnivåerna. En högre användningsfrekvens av adjektiv tenderar att ge ett högre betyg, så 

även för abstrakta substantiv. Högre betyg kan också förknippas med en högre användning av 
mentala och relationella processer – och därigenom har texterna på A-nivå även en högre andel 

statiska verb, då dessa ofta realiseras genom relationella processer. Texterna på A-nivå uppvisar 
också ett enhetligare tempusbruk jämfört med texterna på E-nivå, som istället tenderar att mer 
frekvent skifta tempus på ett oregelbundet sätt. Texterna på E-nivå upprepar gärna också samma 

ord i större utsträckning än de övriga betygsnivåerna.  
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6 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras metod, resultat samt didaktiska konsekvenser för att sätta 
undersökningen i förhållande till tidigare forskning, teori och litteratur. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Texter är ett konstnärligt hantverk med långt fler variabler för kvalitet än för vad som är 
överskådligt i denna analys (se kapitel 3.3.1 & kapitel 4.1). Det som blir intressant är att fånga 
och förklara några särskiljande drag, analysera dessas bakgrund och förklaring i syfte att höja 

kvaliteten i framtida texter. Med konkreta exempel på grammatiska variablers inverkan på en 
text kan en lärare enklare fokusera på det som i realiteten ger en positiv effekt för elevers 

skrivande. 
 
Eftersom vi går djupare i analysen än i vanliga ordklassanalyser så medföljer dock att antalet 

texter måste begränsas, detta på grund av att syftet med undersökningen inte är att undersöka 
betygsnivåerna i sig utan snarare att peka på de tydliga övergripande åtskillnaderna mellan olika 

variablers användning och betyg, för att motivera undervisningen. Eftersom vi har ett litet antal 
texter blir undersökningen känsligare för texter som av andra anledningar än språkliga har 
erhållit ett högre eller lägre betyg. En text på A-nivå kan falla inom mönstret för texterna på E-

nivås språkliga variation (som ofta A1 gör), men helt enkelt fortfarande vägas upp av textens 
handling eller andra faktorer som överväger. Den enskilda texten får en större påverkan av en 

mindre mängd texter. 
 
I undersökningen har endast betygsnivåerna A, C och E använts, vilket kan motiveras med att 

om det analyserade antalet texter hade slagits ut även över mellanbetygss tegen och F, så hade 
det inneburit att endast två texter på varje nivå hade kunnat analyseras, vilket hade resulterat i 

ett statistiskt mycket osäkert material. Fler texter ger ett stabilare och därför tillförlitligare 
resultat. I denna undersökning har vi varit tvungna att begränsa antalet texter dels utifrån 
arbetets omfång, men även utifrån ett tidsperspektiv, då vi har valt att analysera materia let 

manuellt. Att analysera ett större antal texter utifrån vår metod hade varit mycket mer krävande. 
Den manuella analysmetoden är ändå att föredra i den här undersökningen, då semantiska 

egenskaper kan analyseras djupare och ord kan isoleras på ett annat sätt än om texterna 
analyserats med hjälp av dator. Däremot hade man kunnat analysera ett mycket stort antal 
texters ordklassfördelning om det hade funnits en korpus över elevtexter än om man själv hade 

skapat en korpus genom att föra in texterna på dator. Att själv skapa en korpus över elevtexter 
skulle dock också vara mycket tidskrävande och snarare vara befogat om syftet med 

undersökningen var att undersöka olika textanalytiska metoder. 
 
Undersökningen har vilat på en kvantitativ stilistisk utgångspunkt med de avgränsningar och 

definitioner som redogjorts för i kapitel 3.2 samt kapitel 4.1. Den kvantitativa stilistiken tillå ter 
undersökningen att ge träffsäkra, mätbara och replicerbara resultat och som enklare kan 

jämföras med andra studier (Cassirer 2015; Lagerholm 2008). Med andra avgränsningar och 
definitioner hade t.ex. ordklassfördelningen sett annorlunda ut. Om exempelvis egennamn 
räknats som substantiv hade andelen substantiv ökat, vilket gör att resultaten av studien inte 

alltid direkt kan överföras i jämförelser med andra studier. 
 

Eftersom språk är så komplext och genre skapas ur kulturella kontexter hade ett etnografiskt 
angreppssätt kunnat tillämpas för att söka djupare förståelse av materialet. Det hade dock krävts 
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en större arbetsinsats med bl.a. intervjuer och hade inte gett svar på vår specifika frågeställning. 

Dock kan även resultaten användas för att spekulera i ett antal djupare frågor. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
Som tidigare nämnts är syftet att undersöka eventuella samband mellan fördelningen av 

ordklasser och deras semantiska egenskaper i elevtexter av berättande karaktär och de olika 
betyg som de givna texterna erhåller. Diskussionen här ämnar precisera resultaten och samtidigt 
lyfta dem i ett bredare perspektiv. Då resultaten ställs mot tidigare forskning är det även värt att 

ha i åtanke att en del av den är genomförd på 1970-talet, vilket skulle kunna vara problematiskt 
då betygssystemet såg annorlunda ut och förväntningarna på olika genrer och texter kan ha 

förändrats något, trots detta anser vi dem intressanta och relevanta för sammanhanget. 
 
Generellt kan sägas att samtliga analyserade ordklasser utgör en lägre andel av den totala 

mängden ord än resultaten i Ribecks (2015) undersökning av skillnader i ordklassfördelning 
mellan berättande texter och naturvetenskapliga texter, även om förhållandena ordklasserna 

emellan är relativt jämbördiga. Resultaten i denna undersökning ligger betydligt närmare 
Lundmarks (2015) undersökning av Elsa Beskows berättarspråk, vilket är intressant då dessa 
är skrivna och anpassade för barn. En skillnad inom den berättande genren i relation till ålder 

och målgrupp kan således urskiljas, och texterna i denna analys placerar sig alltså statistiskt 
närmare texterna skrivna för målgruppen barn, vilket kanske inte är särskilt egendomligt då de 

är skrivna av ungdomar och vi kan anta att elevernas texter har formats av de berättande texter 
som eleverna tidigare mött och läst – som vidare troligtvis har ett språkligt innehåll inriktat mot 
barn och ungdomar och ligger statistiskt närmare Elsa Beskows texter än de texter som Ribeck 

har analyserat, vilket i sin tur skulle kunna förklara elevernas sätt att skriva. Detta kan allmänt 
indikera vikten av att ungdomar ges möjlighet att möta även svårare skönlitteratur i skolan för 
att bekanta sig med ett mer avancerat berättande språk, som de sedan kan tillämpa i skrift. 

 
Andelen substantiv i texterna varierar mellan 15-16 % över betygsnivåerna, vilket kan sägas 

vara lågt (18,8 % i Lundmarks studie och 27,1 % i Ribecks studie). En förklaring till detta kan 
vara att egennamnen här inte har räknats med, då en medräkning skulle kunna höja andelen ett 
par procentenheter. 

 
Bestämd form på substantiv används i högre utsträckning i texterna på E-nivå. Detta skulle 

kunna förklaras med att de ofta stannar kvar i handlingen och använder samma ord fler gånger 
istället för att introducera ny information, medan texterna på A-nivå har ett högre berättartempo 
och oftare presenterar nya substantiv. Detta antagande stöds även av tidigare forskning kring 

ordvariation (Hultman & Westman 1977). En annan orsak kan vara en variation i elevernas 
kognitiva utveckling, där skribenterna bakom texterna på en lägre nivå har svårare att distansera 

sig från sin egen verklighetsuppfattning och konstruera texten utifrån läsarens förhållanden (se 
kapitel 3.7). De förutsätter helt enkelt att läsaren vet allting som de själva vet. Resultaten kring 
bestämd form är spännande då litteraturen kring stilistik indikerar att en hög andel bestämd 

form torde vara gynnsamt för den berättande genren (Bolander 2012; Forsberg 2016; Westman 
1974). Resultaten pekar dock i motsatt riktning vilket snarare tyder på att det är av vikt att 

formerna används med balans i texten. Det går även att spekulera i en ”överanvändning” av 
bestämd form i texterna på lägre nivå, snarare än en ”underanvändning” på A-nivå, då samtliga 
betygsnivåer har en högre andel bestämd form jämfört med resultaten för bruksprosa i 

Westmans (1974) studie. Utifrån resultaten går det att motivera att elever har nytta av kunskap 
kring substantivens species utefter funktion i olika kontext. 
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Verbalsubstantiv framgår i bakgrunden som en variabel som frambringar hög komplexitet 

genom inkongruent processrealisation (Holmberg & Karlsson 2013), men som även kan 
användas för att förhöja textkvaliteten. För skönlitteraturen går meningarna isär något då de å 

ena sidan höjer graden av aktion i texten, men å andra sidan gör den mer nominal och därigenom 
mer formell och skriftspråklig (Hellspong & Ledin 1997; Cassirer 2015; Holmberg & Karlsson 
2013; Westman 1974). I denna undersökning är användningen av verbalsubstantiv 

förhållandevis låg jämfört med resultaten för bruksprosa (13,17 %) i Westmans (1974) studie. 
Inte heller finns något tydligt samband kopplat till betyg, utan användningen tycks ske 

omedvetet på samtliga betygsnivåer, vilket motiverar att eleverna i undervisningen får kunskap 
om den här funktionen hos substantiv i syfte att kunna göra medvetna stilistiska drag utifrån 
genre och syfte. 

 
Kring adjektivsubstantiven finns en liknande stilistisk diskussion som för verbalsubstantiven. 

Det visar sig dock att användningen av adjektivsubstantiv är nästintill obefintlig med endast ett 
ord på E-nivå och tre ord på A-nivå. Även i bruksprosan (Westman 1974) är andelen låg (2,84 
%), men tillräckligt hög för att uppbära ett stilistiskt värde. Eleverna tycks således inte vara 

direkt medvetna om denna semantiska egenskap eller detta användningssätt hos substantiven 
och skulle därför gynnas av ytterligare kunskap. 

 
I fördelningen mellan konkreta och abstrakta substantiv återfinns en tydlig skillnad mellan 
betygsnivåerna och ett samband mellan en hög andel och ett högt betyg. Medelvärdet för 

samtliga betygsnivåer är dessutom högre än i bruksprosan (Westman 1974), vilket signale rar 
de abstrakta substantivens roll för den berättande genren. Ett försök att förklara den högre 

andelen på A-nivå kan vara Piagets teori om abstrakt tänkande: det går att tänka sig att elever 
på A-nivå har kommit längre i sin kognitiva utveckling och därför klarar av att flytta texten till 
en mer abstrakt nivå och att utveckla elevernas abstrakta tankeförmåga skulle således kunna ses 

som en viktig del i skrivundervisningen. Här kommer grammatikundervisningen in då Boström 
och Strzelecka (2013) menar att den kan ses som en träning i abstrakt och logiskt tänkande 

utifrån ett formalbildningssyfte. 
 
Ett tillägg här är att skribenterna bakom texterna på E-nivå igen tenderar att upprepa samma 

ord vilket höjer deras andel något i förhållande till övriga betygsnivåer. Detta gäller speciellt 
för ordet otur som ges i instruktionerna för uppgiften. Dessutom är en högre andel av de 

abstrakta substantiven på E-nivå benämningar för tid, t.ex. dagen, medan en större variation 
återfinns på de högre betygsnivåerna. Användningen av abstrakta i texterna på E-nivå kan 
således ses som enklare och mindre kreativ och tillför inte någon direkt abstrakt nivå till 

texterna. 
 

Gällande sammansättningar tycks inget tydligt samband mellan betygsnivåerna finnas varken 
för substantiv, adjektiv eller particip. För substantiven gäller att alla betygsnivåer har en lägre 
andel sammansatta jämfört med bruksprosan (26,65 %) i Westmans (1974) studie. Överlag kan 

sägas att eleverna inte skapar medvetna eller kreativa sammansättningar på någon betygsnivå, 
utan de sammansättningar som återfinns är i regel i stil med brandkår, plattång eller skolgård, 

alltså ord som tillhör elevernas vardagsspråk och inte skapas för, eller påverkas av, kontexten. 
Här kan också tilläggas igen att texterna på E-nivå tenderar att upprepa samma 
sammansättningar flera gånger, vilket kan förklara att denna nivå har högst andel. Även om 

sammansättningar skulle kunna höja textkvaliteten så skadar upprepningarna läsupplevelsen. 
 

Sammansättningar påverkar även abstraktionsgraden i texten (i olika riktningar beroende på 
användning, vilket skulle kunna ha både positiv och negativ inverkan: Abstraktionsgraden kan 
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å ena sidan göra texten diffus, men ibland är det å andra sidan det vaga och osagda som skapar 

spänning i texten (Lagerholm 2008; Cassirer 2015; Melin & Lange 2000)). Det går alltså  att 
tänka sig att berättande texter inte har ett särskilt stort behov av att vara så exakta och precisa 

och ha en så låg abstraktionsgrad som andra textgenrer, då det i läsningen skall lämnas utrymme 
för tolkning av läsaren. Det här är ett element i texten som eleverna skulle gynnas av att bli 
medvetna om, för att kunna ta kontroll över sitt skrivande och kunna anpassa sig efter syfte 

(Myhill, Lines & Watson 2012). 
 

Gällande adverb är det svårt att dra några kvalificerade kopplingar till tidigare studier, då denna 
undersökning endast har räknat de beskrivande adverben utifrån deras beskrivande egenskapers 
inverkan på den berättande genren (se kapitel 3.3.1 & kapitel 3.2.4). Intressant är ändå att 

adverben har lägst andel i de texter med högst betyg i Hultmans och Westmans (1977) studie, 
vilket skulle kunna förklaras med att det ibland är bättre att utelämna information (Lagerholm 

2008). En reflektion om resultaten i denna undersökning är att texterna på E-nivå överlag 
använder ett mindre beskrivande språk, vilket även visar sig hos, och förklarar deras andel av, 
beskrivande adverb. För adverben gäller dock att texterna på C-nivå har högst andel, vilket 

skulle kunna förklaras som ett försök att skriva mer beskrivande, men som ofta fallerar då de 
använder onödiga (Lagerholm 2008) adverb. Ett exempel på onödig användning av beskrivande 

ord kan hämtas ur C1: ”Var är brödet, Hampus? Frågade hon undrande”, där betydelsen av 
undrande redan innefattas i verbet frågade och därför snarare stör läsupplevelsen än höjer den.  
Anledningen till att texterna på A-nivå har lägst andel beskrivande adverb kan sägas vara ett 

resultat av att de i högre utsträckning finner andra, ofta bättre, uttrycksmöjligheter som t.ex. 
adjektiv som höjer läsupplevelsen (se kapitel 3.2.3). Här blir det uppenbart att eleverna skulle 

gynnas av att få undervisning i hur de skall skriva beskrivande för att skapa en målande 
berättelse, och inte bara att de skall använda miljö- och personbeskrivningar som läroplanen 
anvisar (Skolverket 2011).  

 
Fördelningen av andelen verb är förhållandevis jämn över betygsnivåerna och ligger relativt 

nära både Lundmarks (2015) och Hultmans och Westmans (1977) resultat, men däremot 
avsevärt lägre än Ribecks (2015) resultat. Samtliga betygsnivåer ligger dock under den gräns 
för talspråklighet som Lagerholm (2008) slår fast på 20 %, vilket kan tyckas något underligt, 

då de i övrigt generellt uppvisar talspråkliga drag. Det är därför antagligen lämpligare att mäta 
talspråklighet utifrån t.ex. nominalkvot (Melin & Lange 2000) eller andra faktorer i detta fall. 

 
Angående resultaten för processer kan konstateras att andelen verbala är den enda variabel som 
inte märkbart skiljer sig utefter betyg. Det kan förklaras med att nästan alla texter har någon 

form av dialog och i dessa använder verbala processer, men det är snarare ett tvång i kontexten 
och genren, och inte något som direkt påverkar betyget. 

 
Vidare har texterna på E-nivå en hög andel materiella processer jämfört med texterna på C-
nivå, som i sin tur har en hög andel jämfört med texterna på A-nivå. Detta kan bero på att 

texterna med lägre betyg innehåller många handlingar som t.ex.: ”Han åkte hem”, ”Jag 
sminkade mig” eller ”Hon började gråta”, men att de aldrig stannar upp, utvecklar och beskriver 

det som händer mer ingående med t.ex. mentala eller relationella processer. I texterna på A-
nivå används däremot en högre andel relationella och mentala processer för att ge detaljerade 
beskrivningar och skapa målande texter. De använder således inte enbart fler adjektiv, utan 

även verb, för att uppnå detta. Denna förklaringsmodell kan även brukas på fördelningen mellan 
dynamiska och statiska processer, då den höga andelen dynamiska i texter på E-nivå kan 

förklaras genom att de i hög utsträckning realiseras av materiella processer och på motsvarande 
sätt kan den höga andelen statiska i texterna på A-nivå förklaras genom att de i regel realiseras 
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av relationella processer. Resultaten går emot litteraturen (se kapitel 3.2.2 & kapitel 3.3.1) som 

menar att berättande texter tenderar att ha många materiella processer och dynamiska verb. 
Detta indikerar dock att det viktiga är att hitta en lämplig balans. Även här blir det relevant för 

undervisningen att eleverna undervisas i olika typer av verb och deras användningsområden – 
för den berättande genren kanske framför allt när det handlar om att skapa nyanserade 
beskrivningar. 

 
Gällande tempusbruk kan nämnas att många texter börjar i preteritum men övergår till presens 

längre fram, vilket kan förklara att en så stor andel av båda tempusen används i alla texter. Här 
skulle man kunna tro att eleverna använder sig av strategin att skifta tempus för att öka närheten 
(Holmberg & Karlsson 2013), men en mer trolig förklaring är att instruktionerna för uppgiften 

dikterar att eleverna skall börja texten med meningen: ”Spegeln föll ur min hand (alltså i 
preteritum), och att skiftet därför kan antas ske omedvetet.  Däremot indikerar texterna på A-

nivå att en enhetligare användning av preteritum är att föredra, vilket kan sägas vara standard 
för berättande texter (se kapitel 3.3.1). Den stilistiska diskussionen kring tempus betonar dock 
att det finns fördelar och användningsområden för båda, då presens kan göra en text mer 

personlig och öka känslan av närhet, medan preteritum kan skapa distans men därigenom även 
längtan (Lagerholm 2008; Hellspong & Ledin 1997). Att skifta tempus förknippas ofta med 

röriga texter, men kan även användas för att skapa en förstärkande effekt (Holmberg & Karlsson 
2013). Med dessa utgångspunkter kan resultaten i denna undersökning förstås bättre. Först kan 
påpekas en skillnad i att texterna på E-nivå har en större och tydligare variation i sitt tempusbruk 

inom samma mening eller stycke (vilket förklarar de statiska resultaten), och gör dem röriga, 
medan texterna på A-nivå i regel håller sig till preteritum men skiftar då det fungerar, som i 

t.ex. dialog, vilket istället skapar en fångande effekt. Ytterligare en intressant detalj att ta fasta 
på är att det ofta är specifika ord som gör att texterna på E-nivå skiftar tempus. Ett exempel är 
verbet känna som gärna skrivs i preteritum, även om texten innan är skriven i presens. En 

tänkbar förklaring till detta är att det är ett relativt personligt och kraftfullt verb och att eleven 
då känner ett behov av att använda preteritum omedvetet för att distansera sig och markera att 

det är karaktären, och inte eleven själv, som känner något. Känsloord kan alltså bli alltför 
personliga om de skrivs i presens. När ett ord av denna karaktär har använts fortsätter texten 
sedan i preteritum ett tag framöver. Här torde en bättre kunskap om tempus och tempusbruk  

hos eleverna kunna lösa mycket av problematiken som uppstår vid omotiverat tempusskifte vid 
textproduktion. 

 
Vad det gäller fördelningen huvudverb och hjälpverb finns inga noterbara skillnader över 
betygsnivåerna, vilket signalerar ett mer statiskt förhållande som inte är bundet till genre eller 

betyg.  
 

Passivbruket är mycket lågt överlag, men högre i texterna på A-nivå, vilket kan indikera en mer 
formell stil (Lagerholm 2008; Hellspong & Ledin 1997). Men passivformerna kan även skapa 
spänning genom att utelämna information. Intressant att tillägga här är även att vissa specifika 

ord gärna skrivs i passiv form. Det vanligast förekommande är dessutom samma ord som 
användes i exemplet för passiv i kapitel 3.2.2, nämligen ”Dörren öppnades”. Att just detta ord 

valdes som exempel och samtidigt är vanligast i texterna är ett, kanske oviktigt, men ändå 
intressant sammanträffande. Skapar det spänning? Dörren öppnades. Men av vem? Och vad 
väntar på andra sidan? 

 
Resultaten för andelen adjektiv i Lundmarks (2015) och Ribecks (2015) studier är 6,3 % 

respektive 9 %, vilket är en högre andel än i samtliga betygsnivåer i denna undersökning. 
Adjektivens stilistiska värde kan vara att skapa nyanser och göra texten fylligare (Lagerholm 
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2008) och förknippas därför ofta med den berättande genren (se kapitel 3.3.1), vilket får stöd 

av resultaten här, där ett tydligt samband mellan högre betyg och en högre andel adjektiv 
återfinns. Cassirer (2015) menar dock att det inte finns något tydligt samband mellan en hög 

andel adjektiv och den berättande genren, vilket även Ribecks resultat kan indikera. Ribecks 
berättande texter har förvisso 9 % adjektiv, men andelen i de naturvetenskapliga texterna i 
samma studie uppgår till 9,9 %. I Westmans (1974) bruksprosa landar andelen adjektiv på 7,29 

%, vilket förvisso är lägre än i Ribecks berättande texter, men samtidigt betydligt högre än 
resultaten för Elsa Beskows texter i Lundmarks studie. Det går således inte att dra några 

entydiga slutsatser kring adjektivens andel utav total mängd ord i berättande texter i förhållande 
till andra genrer. Här blir det däremot viktigt att återigen betona undervisningen av hur målande 
beskrivningar kan skapas på olika sätt, och inte bara att eleverna ska skriva beskrivande. 

 
Gällande resultaten för komparation (se bilaga 3) återfinns ingen märkbar skillnad mellan 

betygsnivåerna. Det som är intressant är att samtliga betygsnivåer nästan uteslutande använder 
sig av positivformen framför de andra två. Enligt litteraturen kan en rikare variation av 
komparationsformerna förhöja textkvaliteten (Bolander 2012). Det är därför rimligt att eleverna 

görs medvetna om detta i undervisningen.  
 

Användningen av particip är överlag liten både i denna undersökning och i samtliga tidigare 
studier med berättande texter. Participens användning är dock samma som adjektiven (se kapitel 
3.2.5) och det är därför rimligt att samma diskussion även kan föras om participens funktion 

och användning i förhållande till den berättande genren (se kapitel 3.3.1). Berättande texter 
förknippas dessutom generellt av hög rörlighet genom många verb och det finns således belägg 

att anta att även participen därför skulle kunna ha en positiv inverkan på berättande text, genom 
att binda fler processer till samma sats. Participen är således en intressant ordklass och även om 
deras roll i berättande texter inte är så stor i tidigare studier så kan de med fördel undervisas när 

det gäller andra informationstätare genrer, t.ex. naturvetenskapliga, för vilka andelen particip, i 
Ribecks (2015) studie, uppgår till hela 5 %. 

 
Text A1 utmärker och skiljer sig på flera sätt jämfört med övriga texter på A-nivå i många 
tabeller, och hamnar ofta statistiskt närmare texterna på E-nivå. Det går att spekulera i huruvida 

den istället lyfts av en stark handling som avgjort bedömningen. Detta visar att det är viktigt att 
komma ihåg att innehållet i en text är det centrala, framför det språkliga som endast är ett medel 

för att uttrycka handlingen – även om det också finns tydliga indikationer för att olika språkliga 
variabler också påverkar textens kvalitet. 
 

Generellt kan sägas att texter i den berättande genren överlag är mer verbala och talspråkliga 
än andra genrer (se kapitel 3.3.1), men resultaten i denna undersökning är trots detta att ett högre 

betyg kan kopplas samman med en mer nominal och formell stil (se kapitel 3.2.1 & 3.2.2), 
vilket även stöds av resultaten i Hultmans och Westmans (1977) studie. Detta indikerar att 
genrer statistiskt bör definieras utifrån en specifik balans mellan olika variabler, eller att 

variablerna bör hålla sig inom vissa gränser (snarare än att mer av en given variabel alltid är 
bättre för en given genre som förknippas med en hög andel av denna variabel), för att en text 

skall uppfattas som välskriven inom genren. Även om den berättande genren förknippas med 
talspråklighet, så innebär detta att en text inom genren ändå kan bli för talspråklig, vilket skulle 
kunna nämnas som förklaring för texterna på E-nivå. 

 
Resultaten i denna undersökning, och även resultat i andra studier som presenterats i kapitel 

3.5, visar alltså på skillnader i allmän ordklassfördelning och på djupare semantisk nivå mellan 
olika betygsnivåer samt mellan genrer, vilket motiverar att denna del i grammatiken bör ges 
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utrymme i undervisningen. Vidare efterfrågas (Svedner 1999; Fearn & Farnan 2007; Myhill, 

Lines & Watson 2012: Brodow 2000; Ejeman & Molloy 1997; Halliday 2004) en 
grammatikundervisning som baseras på skapande, kreativitet och funktionalitet och ligger 

närmare skrivande och läsande – och för vilket en genrebaserad undervisningsmodell således 
kan anses lämplig. Det är alltså rimligt att grammatiken, utifrån de stilistiskt viktiga variabler 
som presenteras i kapitel 3.2, blir ett större inslag i undervisningen. 

 

6.3 Didaktiska konsekvenser 

Som beskrivits i inledningen till detta arbete har grammatiken alltid varit ett ämne för debatt. 
Den traditionella grammatikundervisningen som har härskat i svenskämnet kan antas ha lämnat 

en avsmak för grammatiken och det ständiga tragglandet av grammatiska termer har nästan 
uteslutande fyllt syftet att fungera som ett regelverk för vad man får eller inte får göra med 
språket. 

 
Som blivande svensklärare tycker vi så klart att grammatikundervisning har sin plats i 

svenskämnet, inte enbart för att vi är intresserade av ämnet i fråga och för att det skulle vara 
viktigt i avsikt för ”språklig korrekthet”, utan snarare för att grammatiken faktiskt kan fylla en 
reell funktion i undervisningen, och skulle kunna ha en positiv inverkan på skriftlig förmåga, 

så som betonas i kapitel 3.1.  
 

Genom att arbeta genrepedagogiskt kan lärare dra nytta av den genrekompetens vi människor 
omedvetet besitter (Johansson & Sandell Ring 2012). Denna genrekompetens är vad som gör 
det möjligt att växla mellan olika genrer beroende på vilket syfte en person har i 

kommunikationen med andra. När en ny genre lärs in byggs resurser upp för att skapa förståelse 
i olika kontexter och ju fler kontexter språket används och övas i desto fler språkliga resurser 
lärs in. Då barn växer upp tillägnar de sig även en inre grammatik (SAG 1999). Eleverna besitter 

således mycket förförståelse för både olika genrer och språkliga system (Hedeboe & Polias 
2008) och vår uppgift som lärare blir därför att bygga på detta och skapa en medveten förståelse 

för genrer och grammatik för samtliga elever, för att på så vis ge eleverna det stöd de behöver 
i sin språkliga utveckling. 
 

För att eleverna skall kunna utveckla sin språkliga kompetens behöver de bli medvetna om och 
få en förståelse för vilken funktion språket fyller i olika kontexter. Att tillägna sig ett 

vardagsrelaterat språk går förhållandevis snabbt i jämförelse med det kunskapsrelaterade, som 
är mer tidskrävande. Dessutom krävs det medveten undervisning för att lära in ett 
kunskapsrelaterat språk. Genom att tillämpa cirkelmodellen (se kapitel 3.6.3) i undervisningen 

kan vi som lärare synliggöra för eleverna på vilket sätt språk och text är utformade i olika 
kontexter och sammanhang och hur språket skiljer sig i alla skolämnen, vilket är högst relevant 

då elever ofta använder sig av språket på samma sätt inom samtliga språkliga domäner – de 
skriver gärna som de talar. 
 

För grammatikundervisningen blir det viktigt att ta steget från det traditionella och mot det 
funktionella. Här finns genrepedagogiken som förespråkar ett funktionellt synsätt på språk, och 

framför allt för grammatiken. Eleverna har, som tidigare nämnt, sedan de var små byggt upp en 
grundläggande inre grammatik inom sig och har således redan kunskap om grammatiska regler 
och begrepp och på vilket språket kan användas. Grammatikundervisningen ämnar ofta ta fasta 

på dessa kunskaper och ge eleverna begrepp för att diskutera språket, det vill säga ett metaspråk, 
men saknar ofta en vidare funktionalitet. Vi menar att en genrebaserad undervisning (med 

cirkelmodellen som metod) kan ligga som grund för grammatikundervisningen – där kan 
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begreppsundervisningen göras mer funktionell genom att integreras med skrivundervisningen 

och användas praktiskt, istället för ses som allmänbildande testkunskap, eller som språkligt 
vapen för att skilja mellan rätt och fel. 

 
Didaktiken måste fånga meningen med grammatik – inte diktera hur meningen måste formas 
utefter grammatik. 

 
Dörren öppnas. 
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BILAGA 1 
 
Hej. 
 
Vi är två lärarstudenter vid Högskolan i Borås som nu ska börja skriva vårt examensarbete, som ska behandla 
och undersöka stilistiska och grammatiska aspekter av elevtexter kopplat till bedömning. Vi undrar således 
om er skola har arkiverade nationella prov från år 2013, i ämnet svenska för årskurs nio, som vi kan tillgå och 
använda i studien? 
 
Vi är enbart intresserade av själva texterna och det betyg som de har fått och texterna kan (ska) därför 
anonymiseras då vi inte behöver information om eleverna som skrivit dem.  
 
Tacksamma för svar och hjälp. 
 
Charlie Jalakas Kihl 
s122775@student.hb.se 
 
 
Cheryl Gilenmyr 
s122633@student.hb.se 

 
Med vänliga hälsningar 
 
Charlie och Cheryl 
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BILAGA 2 

 
Antal ord: 

 
 

 
 

Antal meningar: 
 

 
 

 

Antal substantiv: 
 

 
 

 
Sammansatta: 

 
 

 
 

Enkla: 
 

 
 

 
 

Konkreta: 

 
 

 
 

 
Abstrakta: 

 
 

 
 

 
Bildade av verb: 

 
 

 
 

 



 

 
 

Bildade av adjektiv: 
 
 

 
 

Bestämd form: 
 

 
 

 
Obestämd form: 
 
 
 
 
 

Antal verb: 
 
 
 

 
 

Materiella: 
 

 
 

 
 

Verbala: 
 
 
 
 
 

Mentala: 
 
 
 
 

 
Relationella: 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Finit i presens: 
 
 

 
 

 
 

Finit i preteritum: 
 

 
 

 
 

Huvudverb: 
 
 
 
 
 

 

Hjälpverb: 
 

 
 

 
 

Dynamiska: 
 

 
 

 
 

 
Statiska: 

 
 

 
 

 
 

Verb i passiv s-form 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

Antal adjektiv: 
 
 

 
 

 
Positiv:  

 
 

 
 

 
 

Komparativ: 
 
 
 
 
 

 
 

Superlativ: 

 
 

 
 

 
 

Sammansatta: 
 

 
 

 
 

 
Enkla: 

 
 

 
 

 

Antal particip: 
 

 
 
 
 



 

 
 

Sammansatta: 
 
 

 
 

 
Enkla: 

 
 

 
 

 
Antal beskrivande adverb: 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

BILAGA 3 

 
Grammatiska variabler E1 E2 E3 E4 E5 Total E 

       

Antal ord: 589 448 457 372 778 2644 

Antal meningar: 44 33 37 38 62 214 
       

Antal substantiv: 80 61 75 61 136 413 

Sammansatta: 11 11 13 6 24 65 
Enkla: 69 50 62 55 112 348 

Konkreta: 64 40 58 50 105 317 
Abstrakta: 16 21 17 11 31 96 

Bildade av verb: 6 7 3 2 8 26 
Bildade av adjektiv: 0 0 1 0 0 1 

Bestämd form: 44 26 50 26 64 210 

Obestämd form: 36 35 25 35 72 203 

       

Antal verb: 150 99 99 91 162 601 

Materiella: 90 58 56 65 89 358 

Verbala: 12 5 5 2 22 46 

Mentala: 13 11 14 8 16 62 

Relationella: 14 18 12 5 14 63 
Finit i presens: 80 20 45 57 5 207 

Finit i preteritum: 40 70 30 5 62 207 
Huvudverb: 129 92 88 80 141 530 

Hjälpverb: 21 7 11 11 21 71 
Dynamiska: 109 70 68 73 99 419 

Statiska: 20 22 19 7 63 131 
Verb i passiv s-form 1 3 1 0 3 8 

       

Antal adjektiv: 9 14 13 6 28 70 
Positiv:  8 14 11 6 26 65 

Komparativ: 0 0 1 0 0 1 

Superlativ: 1 0 1 0 2 4 

Sammansatta: 1 1 2 0 2 6 

Enkla: 8 13 11 6 26 64 

       

Antal particip: 0 5 3 0 9 17 

Sammansatta: 0 1 0 0 0 1 
Enkla: 0 4 3 0 9 16 

       

Antal beskrivande adverb: 1 7 8 7 14 37 
 

 
  



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

C1 C2 C3 C4 C5 Total C 

      

550 605 675 726 394 2950 
50 53 57 79 27 266 

      

115 96 118 112 52 493 

8 7 17 6 2 40 

107 89 101 106 50 453 

87 66 90 69 36 348 
28 30 28 43 16 145 

4 2 3 8 1 18 
0 0 0 0 0 0 

56 37 43 59 29 224 

59 59 75 53 23 269 
      

149 129 132 171 89 670 
79 54 68 69 45 315 

11 2 7 21 7 48 
8 21 22 24 14 89 

26 36 19 32 13 126 
11 36 71 43 19 180 

105 64 32 91 52 344 

124 107 114 146 79 570 

25 22 18 25 10 100 

90 61 86 99 58 394 
34 46 28 47 21 176 

0 1 0 8 1 10 

      

21 24 20 19 18 102 
20 20 19 13 18 90 

0 2 0 0 0 2 
1 2 1 5 0 9 

0 4 4 2 0 10 
21 20 16 17 18 92 

      

2 2 3 10 4 21 

0 0 1 0 1 2 

2 2 2 10 3 19 
      

10 14 4 15 11 54 

Grammatiska variabler 

 

Antal ord: 
Antal meningar: 

 
Antal substantiv: 

Sammansatta: 
Enkla: 

Konkreta: 

Abstrakta: 

Bildade av verb: 
Bildade av adjektiv: 

Bestämd form: 

Obestämd form: 

 

Antal verb: 
Materiella: 

Verbala: 
Mentala: 

Relationella: 
Finit i presens: 

Finit i preteritum: 
Huvudverb: 

Hjälpverb: 

Dynamiska: 
Statiska: 

Verb i passiv s-form 
 

Antal adjektiv: 

Positiv:  

Komparativ: 
Superlativ: 

Sammansatta: 
Enkla: 

 

Antal particip: 

Sammansatta: 

Enkla: 
 

Antal beskrivande adverb: 



 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Grammatiska variabler 

 

Antal ord: 
Antal meningar: 

 

Antal substantiv: 

Sammansatta: 
Enkla: 

Konkreta: 
Abstrakta: 

Bildade av verb: 

Bildade av adjektiv: 
Bestämd form: 

Obestämd form: 
 

Antal verb: 
Materiella: 

Verbala: 
Mentala: 

Relationella: 
Finit i presens: 

Finit i preteritum: 

Huvudverb: 
Hjälpverb: 

Dynamiska: 
Statiska: 

Verb i passiv s-form 
 

Antal adjektiv: 
Positiv:  

Komparativ: 

Superlativ: 

Sammansatta: 

Enkla: 

 

Antal particip: 

Sammansatta: 

Enkla: 

 

Antal beskrivande adverb: 

A1  A2 A3 A4 Total A Total 

      

677 1089 564 1072 3402 8996 
61 99 26 124 310 790 

      

105 171 74 175 525 1431 

16 16 4 9 45 150 
89 155 70 166 480 1281 

80 119 45 78 322 987 
25 52 29 97 203 444 

2 14 1 8 25 69 

1 0 1 1 3 4 
39 84 42 72 237 671 

66 87 32 103 288 760 
      

151 218 123 244 736 2007 

51 96 63 114 324 997 

4 26 8 22 60 154 
35 26 21 36 118 269 

37 51 17 47 152 341 
65 49 2 30 146 533 

43 130 88 115 376 927 

127 201 112 219 659 1759 
24 17 11 25 77 248 

78 134 42 139 393 1206 
49 65 67 105 286 593 

1 5 4 13 23 41 
      

17 50 29 60 156 328 
14 49 26 57 146 301 

2 1 2 1 6 9 

1 0 1 2 4 17 

3 5 1 5 14 30 

14 45 28 55 142 298 

      

7 6 2 5 20 58 

3 4 0 1 8 11 

4 2 2 4 12 47 

      

10 15 5 10 40 131 
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