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Sammandrag 
 

Att studera nominaliseringar i gymnasieelevers texter ger en bild av elevers 

skrivkunskaper inför vidare studier och tydliggör arbetet med ett vetenskapligt 

skrivande i kursen svenska 3 i gymnasieskolan. Nominaliseringar bidrar bland annat till 

att skapa informationstäta texter, vilket är något som det vetenskapliga skrivandet kan 

kännetecknas av. Syftet med studien är att studera det vetenskapliga skrivandet genom 

nominaliseringar i elevtexter och med syftet vill vi också ge en bild av gymnasielärares 

arbete med och uppfattning om vetenskapligt skrivande genom nominaliseringar. 

Metoden grundar sig i en huvudsaklig kvantitativ metod med ett kvalitativt 

komplement. Den kvantitativa metoden består av en beräkning och en indelning av 

nominaliseringar i kategorier och den kvalitativa metoden omfattas av två intervjuer. 

Materialet utgörs av 72 elevtexter fördelat på två uppgifter som är hämtade från två 

klasser i kursen svenska 3 på gymnasiet. Utöver detta har vi genomfört intervjuer med 

svensklärarna i de två klasser som elevtextmaterialet är hämtat ifrån. Resultatet visar att 

fördelningen av nominaliseringar inte skiljer sig särskilt mycket mellan de två 

uppgifterna och att de flesta elever använder mellan 21 och 30 nominaliseringar per 

text. Den mest förekommande ändelsen är -ning. Intervjuerna tydliggör att 

nominaliseringar får ett begränsat utrymme i undervisningen trots att de ses som en 

viktig del av det vetenskapliga skrivandet och att användningen av nominaliseringar 

sällan är ett medvetet och aktivt val av eleverna.  

 

 

Nyckelord: funktionell grammatik, systemisk-funktionell grammatik, SFG, 

nominalisering, vetenskapligt skrivande, elevers skrivande  
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1 Inledning 

 
Att skrivandet kan betraktas som en viktig del av skolans uppgift är nog de flesta eniga 

om. Skrivandet genomsyrar alla årskurser och är en viktig del av skolans alla olika 

ämnen. 

I dagens gymnasieskola finns det en uppdelning mellan de studieförberedande och de 

yrkesförberedande programmen, där de förstnämnda fokuserar på att eleverna ska 

studera vidare och de sistnämnda förbereder eleverna för ett kommande yrkesliv efter 

gymnasiet. I de studieförberedande programmen ingår kurser som i dagsläget ger ele-

verna möjlighet att få behörighet till vidare studier och en av de kurserna är svenska 3.  

I kursen svenska 3 på gymnasiet lyfts skrivandet fram som en central del och delar av 

vikten ligger på att producera texter med vetenskaplig karaktär (Skolverket 2011b). Med 

andra ord uttrycker därmed Skolverket att texterna ska besitta vetenskaplig karaktär, 

men vad innebär det egentligen och hur kännetecknas texter med vetenskaplig karaktär i 

kursen svenska 3 i gymnasieskolan? Det innebär också att eleverna ska få med sig 

kunskaper om det vetenskapliga skrivandet och vilka beståndsdelar som inkluderas i det 

inför de framtida studierna.  

I debattartikeln Våra studenter kan inte svenska (Enefalk m.fl. 2013) beskriver ett 

antal lärare som arbetar på Uppsala och Linköpings universitet att många studenter som 

kommer direkt från gymnasiestudierna har bristfälliga kunskaper i framför allt 

skriftspråket. De menar att eleverna inte får tillräcklig kunskap med sig från grund- och 

gymnasieskolan. Utifrån detta skapas orättvisa förutsättningar, eftersom elever inte har 

möjlighet att uttrycka sina kunskaper i skrift då de inte har med sig de förkunskaper som 

krävs och förväntas i högre utbildning, vilket enligt Enefalk m.fl. kan generera ett sämre 

resultat. 

Med utgångspunkt i detta anser vi att det är intressant att undersöka det vetenskapliga 

skrivandet i gymnasieskolan. Uppsatsen behandlar endast en del av det som kan 

sammankopplas med det vetenskapliga skrivandet, nominaliseringar. Utöver detta ger 

vi en bild av lärares arbete med och uppfattning om vetenskapligt skrivande genom 

nominaliseringar i gymnasieskolan. Genom att studera området vill vi också bidra till 

det aktuella kunskapsläget gällande elevers skrivande, specifikt vetenskaplighet och 

nominaliseringar, eftersom det vetenskapliga skrivandet enligt oss upplevs vara något 

som framhävs allt mer i kursen svenska 3 på gymnasiet.  
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1.1 Bakgrund 

 

Vårt val av ämne grundar sig dels i intresse och nyfikenhet, dels i kommande yrkesliv. 

För oss som blivande svensklärare som studerar den sista terminen på ämneslärarutbild-

ningen känns det högst relevant att skaffa oss en medvetenhet om hur eleverna uttrycker 

sig vetenskapligt och hur vetenskapligheten kännetecknas i undervisningen. Detta 

hjälper oss också att få en förståelse av elevtexter och deras innehåll.  

Att använda ett vetenskapligt språkbruk kräver en förståelse av de komponenter som 

ska tillämpas. Skolverket har formulerat, som tidigare nämnt, att elevtexterna ska ha en 

vetenskaplig karaktär. I kursplanen för svenska 3 specificeras det inte vad en text med 

vetenskaplig karaktär ska innehålla, vilket lämnar det öppet för tolkning hos varje lärare 

(se avsnitt 1.1.1 i uppsatsen). Däremot lyfts det vetenskapliga skrivandet fram i 

kommentarerna till bedömningsmatrisen för det nationella provet i svenska 3, och i 

avsnittet om hur språk och stil i elevtexterna ska bedömas specificeras de vetenskapliga 

dragen till bland annat nominaliseringar. Nominaliseringarna kan också betraktas som 

ett relativt nytt fenomen i ett undervisningssammanhang och framför allt ur en 

bedömningssynpunkt. Eftersom nominaliseringar inte nämns eller redogörs för specifikt 

i det centrala innehållet för svenskämnet men framhävs i bedömningsanvisningarna för 

det nationella provet i kursen svenska 3, kan uppsatsens syfte motiveras. Det är därför 

intressant att studera nominaliseringar både i elevtexter och ur ett lärarperspektiv, det 

vill säga, vad som betonas i undervisningen om vetenskapliga texter och hur lärare 

förhåller sig till nominaliseringar. 

Bedömningsanvisningarna till det nationella provet väljer att endast redogöra för den 

nominalisering där ett verb omvandlas till ett substantiv vilket kan ses som ett 

antagande om att den typen av nominalisering är den mest vanligt förekommande i 

elevtexter på gymnasiet. Detta ligger delvis till grund för vår avgränsning som innebär 

att vi studerar endast denna typ av nominalisering i det insamlade materialet.  

En text med vetenskaplig karaktär kännetecknas av bland annat abstraktion och 

teknikalitet (Hellspong 2001:230). Nominaliseringar är ett sätt att göra en text mer 

informationstät och abstrakt (Hellspong 2001:26). Att skapa en informationstät text kan 

också väcka tankar om en överanvändning av substantiv och detta kallas ibland 

substantivsjuka (Cassirer 2003:39). Substantivsjukan kan skapa en opersonlig och 

neutral text (Cassirer 2003:81). 

 

 

1.1.1 Ämnet svenska och Centralt innehåll för svenska 3  

 

Ämnet svenska är ett gymnasiegemensamt ämne, vilket innebär att alla elever på 

gymnasiet läser detta. Svenskämnet kan betraktas som ett ämne med många 

beståndsdelar, om än med språket som gemensam huvudsaklig utgångspunkt. 

Skolverket klargör huvudinnehållet för ämnet svenska. 
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Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta 

redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket 

kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av 

olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor 

och sig själv. (Skolverket 2011b) 

 

 

Ämnet svenska består av tre kurser, svenska 1, svenska 2 och svenska 3. Alla elever 

som utbildar sig på ett studieförberedande eller yrkesförberedande gymnasieprogram 

läser både svenska 1 och svenska 2, medan svenska 3 ingår i de studieförberedande 

programmen och är obligatorisk för de eleverna. För att få en grundläggande 

högskolebehörighet krävs kursen svenska 3.  

Den här undersökningen behandlar texter skrivna i kursen svenska 3 vilket motiverar 

att vi inte redogör för de övriga kurserna i svenskämnet. Kursen svenska 3 omfattar 100 

poäng och stödjer sig på de tidigare kurserna i ämnet (svenska 1 och 2).  

Det centrala innehållet tydliggör vad lärare ska arbeta med i kursen. Det redogörs inte 

för hur det ska genomföras utan det är respektive lärares ansvar. Nedan redovisas det 

centrala innehållet i kursen svenska 3:    

 
● Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska 

arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap 

för analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i 

muntlig framställning. 

● Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av 

vetenskaplig karaktär. 

● Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, 

sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning. 

● Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och 

som behandlar någon aspekt av svenskämnet. 

● Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna 

prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av 

stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp 

och verktyg. 

● Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och 

släktskapsförhållanden. Språkförändring. (Skolverket 2011a) 

 

Då vår undersökning behandlar texter av vetenskaplig karaktär är punkt 2 och 4 av vikt 

för uppsatsens syfte. De bekräftar att det vetenskapliga skrivandet är en väsentlig del av 

kursen. Eleverna ska därmed få kunskap om hur de skriver vetenskapliga texter och vad 

dessa kännetecknas av. Det tydliggörs också att skrivandet i svenska 3 är förenat med 

den vetenskapliga texttypen. Skolverket lyfter fram den vetenskapliga texttypen men 

beskrivningen av hur den vetenskapliga texten ska utformas är öppen för tolkning: 

Det finns många olika typer av vetenskapliga texter, och tanken är inte att 

alla dessa ska behandlas i svenska 3. Det centrala innehållet syftar på 

centrala drag som är gemensamma för och typiska för olika former av 

texter av vetenskaplig karaktär. (Skolverket 2011a)  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att studera det vetenskapliga skrivandet genom nominaliseringar i elevtexter 

hämtade från två klasser i svenska 3 på gymnasiet, eftersom nominaliseringar är en 

vanligt förekommande grammatisk metafor som kan känneteckna texter med en 

vetenskaplig karaktär. Detta görs genom två insamlade skriftliga uppgifter. Till syftet 

hör också att vi vill ge en bild av gymnasielärares arbete med och uppfattning om 

vetenskapligt skrivande genom nominaliseringar. Följande frågeställningar har 

formulerats för studiens syfte: 

  

● Hur ser förekomsten ut av nominaliseringar i elevtexterna i förhållande till de två 

uppgifterna?  

● Hur frekvent används nominaliseringar i elevtexterna? 

● Vilken bild har lärarna av elevernas användning av nominaliseringar i kursen 

svenska 3? 

● Hur ser lärarna på nominaliseringar som en del av det vetenskapliga skrivandet i 

kursen svenska 3? 

 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

 

I kapitel 1 presenteras uppsatsens inledande delar som innefattar inledning, bakgrund, 

syfte och frågeställningar samt begreppsdefinitioner. Kapitel 2 består av 

forskningsbakgrund som inleds med elevers skrivande i övergången från gymnasiet till 

högre utbildning och därefter beskrivs forskning om elevers skrivande som avslutas 

med grammatiska metaforer, specifikt nominaliseringar. Det tredje kapitlet redogör för 

uppsatsens teoretiska utgångspunkt där vi först introducerar den systemisk-funktionella 

grammatiken och sedan lyfter fram utvalda delar. Studiens metod och material redovisas 

i kapitel 4. Resultatet presenteras i kapitel 5 som avslutas med en sammanfattning. I 

kapitel 6 och 7 diskuterar vi uppsatsens resultat och ger avslutande kommentarer och 

förslag till vidare studier.   
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1.4 Begreppsdefinitioner  
 

Att försöka definiera och förhålla sig till innebörden av begrepp som vetenskapligt 

skrivande, akademiskt skrivande, formellt skrivande, texter med vetenskaplig karaktär, 

skrivande på högre nivå, vetenskaplig texttyp och så vidare, är inte helt lätt. I den här 

frågan har definitivt kärt barn många namn. Många av begreppen går in i varandra och 

det finns egentligen inte någon tydlig skiljelinje, vilket kan öppna för varje individ att 

själv tolka och bedöma vilka beståndsdelar det vetenskapliga språket ska innehålla. 

Samtidigt existerar det en gemensam föreställning om vad det vetenskapliga språket bör 

bestå av.  

Det vetenskapliga språket kännetecknas av språklig korrekthet, koncentration, 

exakthet, överskådlighet, ett sakligt och formellt språk, objektivitet, begriplighet, 

precision och opersonlighet. Kortfattat kan detta uppfattas som att texten bör vara 

komprimerad och specifik med en objektiv syn och en tydlig textuppbyggnad (Ask 

2011:69–70, Lagerholm 2008:377, Strömquist 2014:19).  

I vår studie kommer vi att använda många av de benämningar som återfinns i det 

inledande stycket ovan eftersom det finns en skillnad i användningen av begreppen hos 

Skolverket och de forskare som förekommer i studien. Däremot kommer vi inte att göra 

någon skillnad på begreppens betydelse och innebörd då uppsatsen koncentrerar sig på 

vetenskaplighet och hur det används i gymnasieskolan snarare än definitionen och 

uppfattningen av de olika begreppen.  
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2 Forskningsbakgrund 
 

Här presenterar vi först forskning om elevers skrivande i övergången från gymnasiet till 

högre utbildning och sedan redovisar vi forskning om elevers skrivande i skolan. 

Avslutningsvis redogör vi för grammatiska metaforer med särskilt fokus på 

nominaliseringar.  

 

 

2.1 Elevers skrivande i övergången från gymnasiet till högre utbildning 

 

Sofia Ask behandlar det akademiska skrivandet i Vägar till ett akademiskt skriftspråk 

(2007). I avhandlingen problematiseras elevers skrivande i övergången från gymnasiet 

till det akademiska skrivandet på högskola respektive universitet. Avhandlingen bygger 

på två delstudier, varav delstudie 1 innefattar fem nya lärarstudenter på universitetet och 

deras bild av det akademiska språket som nyblivna deltagare i den akademiska världen. 

Utöver detta tar delstudie 1 upp hur stor betydelse svenskämnet på gymnasiet har för 

elevernas framtida akademiska språkkunskaper. Delstudie 2 involverar tio lärarstudenter 

som är i slutet av utbildningen och hur dessa har tagit sig an det akademiska språket 

under studietiden (Ask 2007:7).  

Uppdelningen mellan studieförberedande program och yrkesförberedande program i 

gymnasieskolan lyfter Ask fram som en problematik, då uppdelningen resulterar i en 

svenskundervisning som varierar i innehåll efter respektive gymnasieprogram vilket 

slutligen leder till en ojämn kunskapsfördelning (2007:24).  

Den svenska skolan har förändrats på grund av olika politiska orsaker, särskilt i 

frågan om högre utbildning. I praktiken innebär detta att gymnasieskolan har ett behov 

av att få fler elever att eftersträva utbildning på högre nivå, vilket gör att svensklärare i 

gymnasieskolan måste arbeta för att ge eleverna särskilda förberedelser i det 

akademiska språket men också generella kunskaper om skrivande. Det tydliggörs 

eftersom många elever med högskolebehörighet påbörjar en högre utbildning utan 

tillräckliga kunskaper och förberedelser i det akademiska skrivandet (Ask 2007:156). 

Ask menar att intervjudeltagarna i avhandlingen bekräftar detta då de uttrycker att 

svenskundervisningen på gymnasiet är ofullständig eftersom den inte ger eleverna rätt 

verktyg till att klara av skrivandet på nästkommande utbildningsnivå (Ask 2007:156).  

Resultatet av Asks studie visar att de studenter som har studerat en längre tid 

upplever att deras akademiska skriftspråk utvecklas främst med hjälp av lärares 

vägledning samt andra kurskamraters stöd och hjälp. De nya studenterna beskrivs ha 

störst problem med en inneboende osäkerhet om studier i en akademisk miljö, eftersom 

studenterna upplever att det finns en förväntan på dem i den akademiska världen som 

inte är uttalad (Ask 2007:161–162).  

Gymnasieskolans huvudsakliga uppgift är att hjälpa elever att nå en vidare utbildning 

och ett kommande yrkesliv, och med utgångspunkt i detta menar Ask att de akademiska 

förberedelserna ändå inte är tillräckliga i svenskämnet (Ask 2007:160).  
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2.2 Forskning om elevers skrivande 

 

Åsa af Geijerstam inleder sin avhandling Att skriva i naturorienterande ämnen (2006) 

med att betona skrivandet i naturorienterande ämnen. Det beror på att skrivandet 

traditionellt sett inte framstår som en central del av de naturorienterande ämnena. 

Ämnesvalet motiveras av af Geijerstam med att det är en större andel elever som inte 

klarar måluppfyllelsen i naturorienterande ämnen än i samhällsorienterande ämnen och 

svenskämnet (af Geijerstam 2006:15).  

af Geijerstam analyserar bland annat abstraktion i elevtexter och hur detta synliggörs 

i olika årskurser (af Geijerstam 2006:103). Det vetenskapliga språket beskrivs som 

objektivt, tekniskt och informationstätt. Dessa tre funktioner skapas genom textuella och 

grammatiska egenskaper. Objektiviteten synliggörs genom en satskonstruktion där det 

finns en avsaknad av ett pronomen och/eller andra satsbyggnader som gömmer 

subjektet för läsaren. Teknikaliteten i språket konstrueras med hjälp av grammatiska 

metaforer och nominaliseringar, som i sin tur ökar teknikaliteten i den skrivna texten. 

Nominaliseringar bidrar också till informationstätheten, eftersom både deltagare och 

verb kan saknas i sådana konstruktioner. Att använda sig av teknikaliteter och 

abstraktion i skriven text är därför en del av det vetenskapliga språket som efterfrågas i 

bland annat naturvetenskapliga ämnen men också i andra vetenskapliga domäner (af 

Geijerstam 2006:76). af Geijerstam hänvisar till genrepedagogiken som har klargjort att 

kraven på abstraktion och teknikalitet i elevernas texter ökar ju högre upp eleverna 

befinner sig i utbildningen. Detta tydliggörs framför allt vid skiftet från mellanstadiet 

till högstadiet (af Geijerstam 2006:38). 

Till grund för af Geijerstams avhandling ligger läromedelstexter och elevtexter från 

ämnet svenska, samhällsorienterande och naturorienterande ämnen, lärarintervjuer, 

elevintervjuer samt observationsanteckningar. Undersökningen gäller årskurserna 5 

(10–11 år) och 8 (13–14 år) (af Geijerstam 2006:15). Sammanlagt är det 154 elever som 

deltar med både sin närvaro och sina skrivna texter och avhandlingen inkluderar både 

enspråkiga och flerspråkiga elever, men elevernas språkliga bakgrund är inte av vikt för 

avhandlingens syfte (af Geijerstam 2006:31).  

Den teoretiska grunden baseras på dialogism, sociokulturellt perspektiv, det 

socialsemiotiska perspektivet och systemisk-funktionell lingvistik, SFL. Författaren har 

valt ut SFL som analysmetod eftersom det är möjligt att göra detaljerade analyser av 

språket med denna som utgångspunkt (af Geijerstam 2006:19–23).  

Resultatet visar att eleverna i årskurs 8 har en högre andel teknikalitet och abstraktion 

i sina texter än elevtexterna i årskurs 5. Teknikaliteten i elevernas texter är också högre i 

naturorienterande ämnen i jämförelse med samhällsorienterande ämnen och 

svenskämnet (af Geijerstam 2006:105).  

Slutligen menar af Geijerstam att användandet av det vetenskapliga språket skapar 

reflektioner och förståelse för språkets funktion, vilket i sin tur kan stärka tillägnandet 

av kunskap i skrivprocessen och därmed är någonting som varje undervisningssituation 

ska sträva efter (af Geijerstam 2006:169).  

Agnes Edlings avhandling Abstraction and authority in textbooks (2006) berör också 

elevers skrivande utöver läromedelstexter som är avhandlingens primära fokus. Det 
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huvudsakliga syftet i avhandlingen är att förmedla kunskap om den förändring som sker 

från ett vardagsspråk till ett skolspråk. Syftet innefattar tre delmål och det första 

delmålet omfattar redogörelser för abstraktion, grammatiska metaforer och teknikalitet i 

texter i läromedel. Det andra delmålet består av att tillföra kunskap om relationen 

mellan författare och läsare i läromedelstexter, och det tredje delmålet innefattar att 

ställa elevtexter i relation till kontexten. Syftet inkluderar även en undersökning av 

graden av abstraktion i elevtexter och att skapa nya sätt att skildra det abstrakta (Edling 

2006:186).  

Avhandlingen bygger på tre teoretiska ramar: ett kritiskt diskursperspektiv, ett 

sociokulturellt perspektiv och ett socialsemiotiskt perspektiv som främst bygger på 

systemisk-funktionell lingvistik (Edling 2006:187). 

Abstraktion som begrepp omfattar ett antal särdrag som till exempel att detaljer 

uteblir i texter och en frånvaro av tids- och rumsmarkörer samt en distans mellan läsare 

och författare (Edling 2006:188). Grammatiska metaforer, mer specifikt 

nominaliseringar, och teknikalitet är två drag i texter som uppkommer i samband med 

abstraktion. Dessa två drag undersöks i denna avhandling parallellt med texternas 

abstraktion (Edling 2006:188). Edling studerar nominaliseringar som innefattar både 

verb och adjektiv som omvandlas till substantiv på grund av att de flesta grammatiska 

metaforer som tillhör dessa kategorier är abstrakta (Edling 2006:57).  

De centrala skolämnena för undersökningen är svenska, samhällsorienterande ämnen 

och naturorienterande ämnen, och texter samlades in från år 5 och år 8 i grundskolan 

och år 2 på gymnasiet. Materialet som använts i undersökningen är läromedelstexter och 

elevtexter, observationer i klassrummet och intervjuer med lärare. I undersökningen har 

Edling också genomfört intervjuer med ca 150 elever om läsning och skrivning (Edling 

2006:187). Edling pekar på att tidigare forskning skildrat abstraktion i olika texttyper 

och poängterar att i denna avhandling är det fokus på läromedelstexters abstraktion.  

I undersökningens resultat visade de insamlade texterna att abstraktionsgraden skilde 

sig mellan både ämnen och skolår. Graden av abstraktion var högre i de senare åren och 

det gällde alla ämnen. Med denna ökning av texternas abstraktionsgrad ökade även 

antalet grammatiska metaforer mellan år 5 och år 8 (Edling 2006:188). Resultatet från 

avhandlingen visar att elever tycks finna det enklare att ta sig an en text som är mindre 

abstrakt och mer konkret. Eleverna ska lära sig att förstå de olika texter som finns i 

samhället och för att de ska kunna göra det så bör abstrakt och tekniskt språk finnas i 

läromedel, och inte ersättas av konkret och vardagligt språk (Edling 2006:190).  

 

 

2.3 Forskning om grammatiska metaforer, specifikt nominaliseringar 

 

Anna-Malin Karlsson redogör för grammatiska metaforer i sin artikel Grammatiska 

metaforer – språkets sätt att hjälpa oss utveckla kunskap (2010). Grammatiska 

metaforer har skapats för att underlätta bildandet av kunskap och är återkommande i 

systemisk-funktionell didaktisk litteratur (Karlsson 2010:143). I systemisk-funktionell 

lingvistik ingår grammatiska metaforer och Karlsson skildrar SFL genom att beskriva 

sambandet mellan kontexten och metafunktionerna (för en mer ingående beskrivning se 
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avsnitt 3.1.1). Kontexten skapar en betydelse som tar sitt uttryck i lexikogrammatiken 

och det är i lexikogrammatiken som metaforer skapas (Karlsson 2010:143).  

Grammatiska metaforer är ett inkongruent språk (för en mer ingående beskrivning se 

avsnitt 3.1.3) och utmärker ett skriftspråk. Det medför att ett inkongruent språk är något 

som skolan borde eftersträva och lära ut (Karlsson 2010:145). 

Karlsson ger i sin artikel tre exempel från olika situationer där grammatiska 

metaforer har använts i skrivna texter: en gymnasieklass som använder språket för att 

utforma labbrapporter, en grupp långfärdsskridskoåkare som ska återge dagens tur samt 

delge viktig information om isen och deltagare i ett möte om riskhantering som med 

hjälp av papper och en whiteboardtavla graderar riskerna inom sitt yrke.  

I exemplet med gymnasieklassen har eleverna fått instruktioner om att genomföra en 

kemilaboration. Beskrivningen av laborationen innefattar ett antal grammatiska 

metaforer som gör att språket i beskrivningen blir inkongruent, exempelvis har verbet 

beräkna packats in (för en mer ingående beskrivning se avsnitt 4.1.1) till 

nominaliseringen beräkningar (Karlsson 2010:146). Eleverna skrev en rapport om 

genomförandet där språket visade sig vara mer kongruent än språket i beskrivningen. 

Att språket i hög grad är kongruent kan bero på kontexten, då uppgiften handlar om att 

beskriva det eleverna har utfört. Karlsson lyfter fram ett exempel ur en elevtext: 

reaktion som är en grammatisk metafor i en överlag kongruent text vilket kan vara ett 

tecken på att eleven har tagit ett steg mot det vetenskapliga språket (Karlsson 

2010:149).  

I alla tre situationer är grammatiska metaforer ett vitalt redskap (Karlsson 2010:145). 

”I exemplen framgår det hur språket fungerar som resurs för att utforma vardagliga 

betydelser till mer specialiserade sådana” (Karlsson 2010:151). Karlsson poängterar att 

grammatiska metaforer uppstår mer i skriftspråk på grund av att det skrivna språket 

synliggör en abstraktion som grammatiska metaforer tillför (Karlsson 2010:151).  

Artikeln speglar främst ett positivt synsätt gällande grammatiska metaforer men det 

klargörs också att det finns ytterligare ett perspektiv som då innefattar att grammatiska 

metaforer besitter makt och därför kan anses vara diskriminerande. Detta perspektiv har 

skapat klarspråksarbetares motstånd mot substantivsjuka och språkvårdens 

motsträvighet mot nominaliseringar. Karlsson anser att dessa perspektiv demonstrerar 

två funktioner i ett språk och att de inte är varandras motsatser: det finns fördelar och 

nackdelar med bägge (Karlsson 2010:152). 

Ulrika Magnusson (2011) har studerat grammatiska metaforer i de senare skolåren ur 

ett enspråkigt och ett flerspråkigt perspektiv. Till grund för hennes avhandling ligger 

365 nationella prov varav 303 prov från den dåvarande kursen Svenska B på gymnasiet 

samt 62 prov från årskurs 9 i grundskolan. Magnusson motiverar undersökningen med 

att det inte finns tillräckligt med svensk forskning inom området grammatisk metafor 

(Magnusson 2011:4). 

Syftet innefattar att reda ut och redogöra för hur en- och flerspråkiga elevers 

skriftspråksutveckling ser ut med utgångspunkt i olika typer av grammatiska metaforer. 

Eleverna i undersökningen är mellan 14 och 18 år (Magnusson 2011:4). De 

grammatiska metaforer som ligger till grund för undersökningen avgränsas till de som 
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kunde förknippas med skolspråk eller bidra till förtätning i texterna (Magnusson 

2011:226).  

Avhandlingen har delar ur systemisk-funktionell lingvistik, SFL, där grammatiska 

metaforer kan kopplas till utbildning och litteracitet och därför anses vara ett av de sista 

stegen i språkutvecklingen, vilket Magnusson stödjer sig emot (Magnusson 2011:62). 

Resultatet i avhandlingen visar bland annat att de grammatiska metaforernas funktion 

kan härledas till en mer abstrakt och informationstät text, samt att den mest 

förekommande grammatiska metaforen i elevtexterna var nominaliseringar av en 

process som kunde återfinnas i alla elevtexter som innehöll någon typ av grammatisk 

metafor (Magnusson 2011:225–228). Magnusson redogör också för att användningen av 

grammatiska metaforer i elevtexter är betydligt mer frekvent i kursen Svenska B än i 

årskurs 9 samt att de flerspråkiga elevernas texter innehöll färre grammatiska metaforer 

än enspråkiga elevers. Elevtexter med fler grammatiska metaforer var även de texter 

som hade fått ett högre betyg (Magnusson 2011:130–131). 

Resultatet visade också att utvecklingen av grammatiska metaforer kan delas upp i tre 

nivåer. Den första nivån är elevtexter som inte innehöll grammatiska metaforer 

överhuvudtaget. Nästa nivå innefattar endast nominaliseringar av en processtyp och 

slutligen den tredje nivån som visar användningen av olika typer av grammatiska 

metaforer och elevers medvetenhet om grammatiska metaforers funktion som i 

elevtexter kan visa sig genom satser utan subjekt vilket resulterar i en abstrakthet i 

texterna (Magnusson 2011:228).  

Magnusson lyfter fram SFL och dess funktion i avhandlingen och menar att SFL kan 

betraktas som ett språkligt verktyg där det är möjligt att se på språket som ett 

betydelseskapande fenomen. I avhandlingens avslutande del sammanfattas detta.  

 

 Mer generellt visar SFL också hur betydelse skapas med olika 

lexikogrammatiska resurser i olika sammanhang och hur varierande sätt att 

uttrycka betydelse förhåller sig till varandra och till kontext. Inkongruenta 

realiseringar får där rollen att konstruera en specialiserad världsbild i 

kontrast till en vardaglig, vilket också innebär att kongruens definieras 

(Magnusson 2011:241). 
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3 Teoretisk utgångspunkt  
  

I följande avsnitt introduceras systemisk-funktionell grammatik som följs av de 

tillhörande delarna språkets skikt, den ideationella metafunktionen, grammatisk metafor 

och en beskrivning av nominaliseringars funktion.  

 

 

3.1 Systemisk-funktionell grammatik  

 

Den systemisk-funktionella grammatiken är en språkmodell som påbörjades under 

1970-talet av Michael Halliday (Holmberg & Karlsson 2015:10).  

Halliday beskriver att språket tar sig uttryck i bland annat skrift, text, system, 

formuleringar, ljud och som ett val av en resurs bland andra alternativ, och när språket 

betraktas utifrån den funktionella grammatiken kan betydelse uttryckas och skapas 

(Halliday & Matthiessen 2004:19). Med hjälp av den systemisk-funktionella 

grammatiken är det därför möjligt att se språket som ett betydelseskapande fenomen.   

 

we cannot explain why a text means what it does, with all the 

various readings and values that may be given to it, except by 

relating it to the linguistic system as a whole; and equally, we 

cannot use it as a window on the system unless we understand 

what it means and why. (Halliday & Matthiessen 2004:3) 

 

Modellen har tre benämningar världen över, systemisk-funktionell grammatik (SFG), 

systemisk-funktionell lingvistik (SFL) samt funktionell grammatik (FG). 

Benämningarna används dock likvärdigt i avsaknad av en tydlig distinktion (Holmberg, 

Karlsson & Nord 2011:7). SFL, till skillnad från SFG, innefattar multimodala analyser, 

appraisalteori samt genreteori (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:7). Holmberg och 

Karlsson uppmärksammar däremot att SFG har ett tydligare fokus mot grammatiken i 

jämförelse med de andra benämningarna (Holmberg & Karlsson 2015:11).  

Per Holmberg och Anna-Malin Karlsson lanserade den första svenska versionen av 

systemisk-funktionell grammatik år 2006 genom Grammatik med betydelse. En 

introduktion till funktionell grammatik (vi använder och refererar till en nyare tryckning 

av boken.) Författarna beskriver att modellen inte tidigare har presenterats i sin helhet 

på svenska, och att de med hjälp av boken redogör för de mest grundläggande delarna i 

modellen (Holmberg & Karlsson 2015:9).  

Författarna menar också att det finns ett traditionellt sätt att betrakta grammatiken där 

dess funktion är att placera ”rätt etikett på rätt ord” och att de med hjälp av funktionell 

grammatik kan visa vikten och funktionen av grammatik ur ett helt annat perspektiv 

(Holmberg & Karlsson 2015:12).  

Vår primära teoretiska utgångspunkt bygger därför på det synsätt som Holmberg och 

Karlsson presenterar i Grammatik med betydelse (2015). Vi använder också delar ur 

Funktionell textanalys där Holmberg, Karlsson & Nord (2011) applicerar den 

funktionella grammatiken på texter samt Ulrika Magnussons avhandling Skolspråk i 
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utveckling (2011), eftersom dessa i förhållande till studiens syfte kompletterar varandra. 

Detta innebär också att de begrepp som introduceras i detta avsnitt är hämtade från den 

ovannämnda litteraturen. 

Utgångspunkten i modellen är att grammatiken betraktas som dels något som 

uttrycker betydelse, dels något som skapar betydelse. Det vill säga, den systemisk-

funktionella grammatiken inriktar sig snarare på betydelse än på den faktiska formen 

(Holmberg & Karlsson 2015:11).  

Den funktionella grammatikens synsätt kan ses som något föränderligt, tätt 

sammankopplat med det uttrycksbehov människor har, vilket också innebär att 

modellen ständigt tillämpas genom människors språkanvändning, men också att 

språkanvändningen endast är en liten del av alla de verktyg en människa kan använda 

sig av för att uttrycka något. Kroppsrörelser, musik, bilder och ansiktsuttryck är några 

av ett flertal uttryckssätt. I samband med detta är det därför möjligt att karaktärisera 

funktionell grammatik som en sociosemiotisk modell: ”eftersom den skapats av 

människor i sociala sammanhang för sociala funktioner” (Holmberg & Karlsson 

2015:29).  

Holmberg & Karlsson (2015:18). beskriver också att språkmodellen har två 

grundläggande frågor: ”Vad gör vi med språket? Vad vill vi ha sagt?” Genom dessa 

frågor förutsätter den funktionella grammatiken att vi främst använder språket på tre 

olika sätt. Dessa användningsområden yttrar sig främst genom hur vi strävar efter 

relationer med andra människor och hur vi sedan står i relation till dessa, hur vi skildrar 

och återger våra erfarenheter och slutligen hur vi sedan skapar en struktur och ordning 

gällande språket och informationen så att vi kan förmedla den. De tre 

användningsområdena kan delas in i tre överordnade funktioner inom funktionell 

grammatik och benämns metafunktioner. Det första användningsområdet kan 

sammanföras med den interpersonella metafunktionen medan det andra kan 

sammankopplas med den ideationella metafunktionen, och dessa två metafunktioner ses 

som de mest fundamentala inom funktionell grammatik. Den tredje kallas för den 

textuella metafunktionen och anses vara ett slags komplement till de andra två 

metafunktionerna (Holmberg & Karlsson 2015:18).   

 

 

3.1.1 Språkets skikt   

 

I funktionell grammatik finns två benämningar som är vanligt förekommande, ge 

uttryck för och realiseras, där språket ses som något som konstruerar betydelse för det 

som uttrycks (Holmberg & Karlsson 2015:18). Språket urskiljs genom olika skikt: 

kontexten, betydelsen, lexikogrammatiken och de fysiska uttrycken. De olika skikten 

realiseras med hjälp av varandra.  

Kontexten är det första skiktet och innefattar det sammanhang eller den situation som 

språkanvändningen existerar i. I detta skikt finns det tre beståndsdelar som påverkar 

kontexten: relation, verksamhet och kommunikationssätt (Holmberg & Karlsson 

2015:19). Skiktet kontext och beståndsdelarna realiseras i nästa skikt som är betydelse 

med Holmberg och Karlssons benämning. På grund av att betydelse är ett vanligt 

förekommande uttryck i funktionell grammatik använder Magnusson istället 
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benämningen semantik som vi ansluter oss till (Magnusson 2011:32). I skiktet semantik 

skapas en betydelse som tar sitt uttryck i det tredje skiktet, lexikogrammatiken. Det sista 

skiktet är de fysiska uttrycken som innefattar det skriftliga och det muntliga (Holmberg 

& Karlsson 2015:20). Figur 1 visar hur de olika skikten förhåller sig till varandra.  

 

 

 

Figur 1. Realiseringsförhållanden mellan språkmodellens fyra skikt (Magnusson 

2011:32). 

 

De tre metafunktionerna, den interpersonella, den ideationella och den textuella, skär 

igenom språkets olika skikt. Till exempel, den ideationella situationen kan finnas i 

kontexten och då realiseras till ideationella betydelser i semantiken som sedan tar 

uttryck i ideationell lexikogrammatik och då leder till fysiska uttryck, vilket ständigt 

pågår i alla metafunktioner. I och med detta är det möjligt att se den påverkan språket 

har på samhället och vice versa (Holmberg & Karlsson 2015:24). Vi har avgränsat vår 

studie till den ideationella metafunktionen på grund av studiens syfte och omfång.  

 

 

3.1.2 Den ideationella metafunktionen 

 

Ideationella grammatiska metaforer, vilket inkluderar nominaliseringar, står i fokus i vår 

undersökning. De ingår i den ideationella metafunktionen som presenteras här. 

Den centrala delen i den ideationella metafunktionen benämns erfarenhetsmässig. 

Den innefattar språkets användning för att skildra erfarenheter av världen och språket 

kan därmed beskriva olika typer av händelser, vilka individer som är involverade samt 

hur den eller dessa förhåller sig till varandra. Den ideationella metafunktionen ger 

möjligheter att framställa en logisk betydelse, genom att realisera förhållandet mellan 

betydelser. De ovannämnda beskrivningarna anknyter till processen som innebär att 

något händer, genomförs, uttalas eller är. Deltagare ansluts till processerna och de 

påverkas av det som inträffar (Holmberg & Karlsson 2015:73).  

Holmberg & Karlsson presenterar fyra olika processtyper: materiell, mental, 

relationell och verbal. Den materiella processen innebär att det är någonting som 

händer, i den mentala processen är det deltagaren som upplever något, den relationella 

processen utmärks av hur saker förhåller sig till varandra och den verbala processen 
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innefattar att någonting uttalas endera muntligt eller i skrift (Holmberg & Karlsson 

2015:80–94). Det finns utöver dessa ytterligare två processtyper som Holmberg och 

Karlsson nämner men inte beskriver närmare (Holmberg & Karlsson 2015:79). I denna 

undersökning särskiljs inte dessa processer eftersom avsikten inte är att analysera dessa, 

utan snarare att påvisa förekomsten av nominaliseringar.  

 

 

3.1.3 Grammatisk metafor 

 

Med hjälp av den funktionella grammatiken är det möjligt att skapa betydelser som inte 

hade kunnat uttryckas annars. För att kunna uttrycka betydelser använder vi vanligen 

det verbala språket. Ett viktigt förhållande i den funktionella grammatiken är att formen 

och betydelsen inte alltid går hand i hand, det vill säga att formen inte alltid kan 

uttrycka betydelsen och betydelsen inte alltid kan uttrycka formen. Det innebär att i den 

funktionella grammatiken anses alla semantiska betydelser ha en självklar 

lexikogrammatisk motsvarighet. För att förklara fenomenet väljer Holmberg & Karlsson 

att exemplifiera en semantisk process som har en motsvarighet i ordklassen verb i 

skiktet lexikogrammatik (Holmberg & Karlsson 2015:29).  

Att den semantiska processen har den motsvarigheten i det lexikogrammatiska verbet 

ses som en naturlig övergång, vilket kallas för kongruent realisering. Författarna 

fortsätter med att redogöra för ordet maratonlöpningen. Där menar de att 

maratonlöpningen är ett verb därmed en process, det vill säga något som händer, som 

här uttrycks genom ett substantiv, vilket inte är en naturlig övergång mellan det 

semantiska skiktet och det lexikogrammatiska skiktet och därmed en inkongruent 

realisering (Holmberg & Karlsson 2015:29).  

Användningen av ett kongruent språk uppträder ofta i sammanhang där människor 

talar med vänner och familj, eftersom språket i sådana situationer är mer vardagligt. Det 

finns också en skillnad mellan det talade språket och det skrivna språket, där det talade 

språket generellt är mer kongruent. Funktionen av det inkongruenta språkbruket 

används i de kontexter där människor har ett behov av att uttrycka en särskild betydelse 

inom specifika ämnesområden och till följd av detta behöver använda språkets alla 

verktyg (Holmberg & Karlsson 2015:162). Figur 2 visar förhållandet mellan 

substantivets kongruenta motsvarighet ting och inkongruenta motsvarigheter process 

och egenskap. 

 

 

Figur 2. Kongruenta och inkongruenta realiseringar (Magnusson 2011:38). 

 



 

19 

 

3.1.4 Nominaliseringar 

 

Det finns många olika grammatiska metaforer. Ulrika Magnusson redogör i sin 

avhandling för bland annat nominaliserad kausalitet, process som adjektiv, 

nominaliserad modalitet och nominaliserad process (Magnusson 2011:97).  

Grammatiska metaforer kan sägas vara en del av läs- och skrivinlärningen eftersom 

skolan kräver att elever utvecklar kunskap för att uttrycka sig i de olika ämnena 

(Holmberg & Karlsson 2015:164). Ideationella grammatiska metaforer, som kan 

uttryckas genom nominaliseringar, kan därför ge eleverna en möjlighet att nå ett mer 

abstrakt och inkongruent språk (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:41). Vår 

undersöknings huvudsakliga material är elevtexter och nominaliseringar är någonting 

som kan förväntas förekomma i texterna. Vi har valt att avgränsa de grammatiska 

metaforerna till nominaliserad process och det motiveras också av tidsramen och 

omfånget för undersökningen.  

Magnusson beskriver att det i den nominaliserade processen finns sex stycken 

processtyper, men att hon inte urskiljer och analyserar dessa separat, vilket vi också 

efterföljer i denna studie (Magnusson 2011:98).   

Nominalisering av en process innebär att ett verb uttrycks genom ett substantiv, 

vilket inte ses som en naturlig relation mellan semantik och lexikogrammatik. Detta 

innebär, som har beskrivits ovan, en inkongruent realisering (Magnusson 2011:38). 

Magnusson exemplifierar med sjungande som då är en inkongruent realisering av det 

ursprungliga verbet att sjunga, med andra ord en nominaliserad process (Magnusson 

2011:38).  

Med hjälp av en nominalisering av en process kan deltagaren falla bort och den 

uttryckta grammatiska metaforen kan därmed ta subjektsplatsen. Andra exempel på 

nominaliseringar av en process är känsla, inlämning, överlåtelse och deltagande som 

har en motsvarighet i de lexikogrammatiska verben känna, lämna in, överlåta och delta 

(Magnusson 2011:2). Figur 2 i avsnitt 3.1.3 visar beskrivningen av hur en process kan 

realiseras av ett substantiv.   
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4 Metod och material  
 

I detta kapitel presenteras undersökningens metod och material. Avsnittet inleds med en 

beskrivning av en huvudsaklig kvantitativ metod som följs av en redogörelse för 

uppackning som är det verktyg vi använder för att konstatera förekomst av 

nominaliseringar. Sedan redovisas en kompletterande kvalitativ metod – intervju – och 

information om vetenskapsrådets etiska regler. Vi redogör slutligen för studiens 

material, tillvägagångssätt och avgränsning samt ger en presentation av 

intervjudeltagarna och för en diskussion om uppsatsens metod. 

 

 

4.1 En kvantitativ metod  

 

Undersökningens huvudsakliga metodval är en kvantitativ metod. Vårt främsta syfte är 

att studera elevtexter där antalet nominaliseringar per elevtext står i fokus, och vi 

redovisar resultatet med kvantitativa mått. Holme & Solvang tydliggör att den 

kvantitativa metoden i hög grad kännetecknas av detta: ”Grovt och enkelt kan vi mena 

att den grundläggande skillnaden kommer till uttryck i att vi med kvantitativa metoder 

omvandlar informationen till siffror och mängder” (Holme & Solvang 1997:76). Trots 

att uppsatsen till största del är kvantitativ, har vi för avsikt att belysa den kvantitativa 

delen med kvalitativa inslag. Det gör vi eftersom vi vill skapa en förståelse av och föra 

ett resonemang om studiens resultat som visas genom tabeller.   

Holme & Solvang beskriver också vikten av den kvantitativa metoden som 

traditionellt sett har betraktats som en central beståndsdel inom forskning, om än med ett 

antal begränsningar. Begränsningarna förklaras genom olika förhållanden som inte 

automatiskt blir mer sanningsenliga eller objektiva endast på grund av siffrorna, vilket 

är viktigt att ha i åtanke vid analysen (Holme & Solvang 1997:149).  

I och med att syftet med undersökningen också innefattar att ge en bild av hur lärare 

arbetar med nominaliseringar i gymnasieskolan, kompletterar vi undersökningen med 

intervjuer med svensklärarna i de två klasser som elevtextmaterialet är hämtat ifrån. 

Intervjuernas syfte är därmed att ge en bild av respektive lärares uppfattning av 

nominaliseringar i elevtexter med vetenskaplig karaktär. I undersökningen används 

alltså en kompletterande kvalitativ metod.  

Att kombinera två metoder kan anses vara fördelaktigt eftersom de bägge metoderna 

har olika styrkor respektive svagheter och kan stärka varandra vid en kombination 

(Holme & Solvang 1997:85). Att komplettera undersökningen med den kvalitativa 

metoden motiveras också med att den kvantitativa metoden sällan inkluderar något 

utrymme för den enskilda individen (Holme & Solvang 1997:83). Eftersom våra 

intervjudeltagare är få är det viktigt med tanke på uppsatsens syfte att ge utrymme för 

lärarnas upplevelser och erfarenheter och sedan förmedla detta.  

Kombinationen av metoderna kan se ut på flera sätt. Holme & Solvang hänvisar till 

Sigmund Gronmo (1982) som presenterar fyra olika konstellationer av de bägge 

metoderna. Vi avser att använda en av de fyra kombinationerna enligt följande: 

”Kvalitativa undersökningar blir en uppföljning av kvantitativa undersökningar.” 
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(Holme & Solvang 1997:86). I den kombinationen kan den kvantitativa metoden vara 

den inledande delen av studien och den kvalitativa metoden snarare presenteras i ett 

senare skede som ett komplement, alternativt att den kvantitativa metoden ger en 

helhetsbild och tydliggör var fokus bör vara i den kvalitativa delen (Holme & Solvang 

1997:86f).  

Författarna redogör för att detta kan ses som två olika sätt, men vi väljer att se dem 

som en enhet. Att vi presenterar den kvantitativa metoden som överordnad den 

kvalitativa motiveras med resonemanget om att vi först får en tydlig helhetsbild, för att 

enklare veta vilka beståndsdelar som vi bör fokusera på i den kvalitativa delen (Holme 

& Solvang 1997:86f). I avsnitt 4.2 presenteras den kvalitativa metoden mer ingående 

och dess relevans för studien motiveras. 

För studiens syfte kommer vi att använda en analysmetod som tydliggör de 

nominaliseringar som förekommer i elevtexterna och det gör vi för att underlätta den 

kvantitativa delen av undersökningen. I följande avsnitt presenteras analysmetoden mer 

ingående.  

 

 

4.1.1 Uppackning 

 

Som ett verktyg i vår studie av nominaliseringar i elevtexter har vi valt att använda 

analysmetoden uppackning. Holmberg & Karlsson menar att uppackning är en vanligt 

förekommande metod för att redogöra för ideationella grammatiska metaforer 

(Holmberg & Karlsson 2015:163). 

Att packa upp nominaliseringar innebär i praktiken att tydliggöra det meningsinne-

håll som har blivit undangömt, med andra ord packats in. I och med förtydligandet av 

det dolda meningsinnehållet framkommer den kongruenta realiseringen, det vill säga 

meningens ursprungliga form. Uppackningen underlättar och synliggör därmed 

grammatiska metaforers funktion (Holmberg & Karlsson 2015:163).  

Per Holmberg och Anna-Malin Karlsson visar en uppackning genom nedanstående 

exempel (Holmberg & Karlsson 2015:168):  

 

Granskningen av ärenden på Länsstyrelsen  

Jag har granskat ärendena på Länsstyrelsen 

 

Den inkongruenta versionen är understruken och den uppackade versionen är fetstilt. 

Exemplet visar att den inkongruenta versionen förvandlar verbet till ett substantiv (lexi-

kogrammatiskt) samt process till ting (semantiskt). Exemplet visar också hur den person 

som står ansvarig i ärendet döljs vilket är användbart i grammatiska metaforer, eftersom 

det inte alltid är nödvändigt med deltagare då processerna metaforiserats (Holmberg & 

Karlsson 2015:169). I vår studie packar vi upp de funna nominaliseringarna till det verb 

som har omvandlats till ett substantiv.  
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4.2 En kompletterande kvalitativ metod 

 

En del av undersökningen grundar sig på två intervjudeltagare och vi har som tidigare 

nämnt valt att komplettera den kvantitativa metoden med en kvalitativ metod och en 

tillämpning genom intervjuer. Att välja en kvalitativ metod öppnar för möjligheter att 

tolka och förstå olika sammanhang (Holme & Solvang 1997:79). Den kvalitativa 

metoden ska i denna undersökning belysa den kvantitativa delen, eftersom de behandlar 

samma tema där lärarnas svar ska åskådliggöra hur vetenskapligt skrivande kan se ut på 

gymnasiet och användningen av nominaliseringar i elevtexterna.  

”Kvalitativ metod intresserar sig för meningar, eller innebörder, snarare än för 

statistiskt verifierbara samband. Så kanske den mest grundläggande karakteristiken kan 

sammanfattas.” (Alvehus 2013:20). Att komplettera vår kvantitativa metod med en 

kvalitativ metod gör att vi får en mer nyanserad bild av fenomenet, vilket styrker 

undersökningens motivering. Vårt metodiska val bekräftas av Alvehus beskrivning av 

den kvalitativa metoden som ett sätt att förstå den komplexa omvärlden och dess 

nyansskillnader (Alvehus 2013:21). 

Med hjälp av den kvalitativa metoden tolkar vi deltagarnas verklighet och bygger en 

förståelse utifrån detta. Däremot är det inte en okomplicerad handling att tolka 

intervjudeltagarnas uppfattningar och Alvehus redogör för att det inte är forskaren i 

första hand som ska förstå utan denne ska snarare bidra till det vetenskapliga fältet med 

en allmän förståelse gällande det som undersöks (Alvehus 2013:22). 

Den kvalitativa metoden innefattar ett flertal olika tillvägagångssätt beroende på vad 

som ska tolkas och förstås, där bland annat Jan Trost (2010) beskriver ett antal sätt att 

använda de kvalitativa metoderna samt olika typer av intervjuformer. Två begrepp som 

förekommer och diskuteras i samband med intervju är standardisering och 

strukturering (Trost 2010:39).  

I denna undersökning har intervjun en hög grad av strukturering med öppna frågor. 

Graden av strukturering grundar sig i att intervjun har ett överordnat tema som 

bestämmer frågorna men inte svaren. Frågorna i intervjun är öppna eftersom avsikten 

med intervjun är att skapa en förståelse av deltagarna och deras upplevelser (Trost 

2010:43–44) samt ge en uppfattning om hur deras tankar gällande vetenskapligt 

skrivande i gymnasieskolan ser ut. Intervjun har en låg grad av standardisering. Den 

låga graden av standardisering påverkas av att frågorna är öppna, vilket skapar 

situationer som inte är identiska (Trost 2010:39).  

 

 

4.2.1 Tillämpning av intervju 

 

Att intervjua individer är ett komplext fenomen som inkluderar en rad olika faktorer att 

ta hänsyn till. En intervjusituation ska inte betraktas som ett vardagligt samtal eftersom 

en intervju kräver förberedelse och en tydlig målbild där situationen också är anpassad 

efter respektive individ. Deltagaren är den som står i fokus och intervjuarens åsikter och 

tankar åsidosätts. Som intervjuare är det också av yttersta vikt att besitta en medvetenhet 
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om subjektivitet när materialet ska studeras. Med andra ord har intervjuaren alltid med 

sig sin personliga föreställning vilket i sin tur påverkar intervjusituationen och efterar-

betet (Trost 2010:54–57). Det är också viktigt att reflektera över var intervjun ska äga 

rum, eftersom det kan påverka intervjusituationen, då det kan finnas sådant som utgör 

störningsmoment eller obekväma inslag både på arbetsplatsen och på andra mer 

avskilda ställen. Trost menar att det är viktigt för den intervjuade att uppfatta 

intervjusituationen trygg och bekväm och råder därför intervjuaren att ge deltagaren 

utrymme att välja plats för intervjun (2010:65–66). Vi har valt att efterfölja Trost och 

därför informerat deltagarna om valfrihet gällande plats i ett brev med information om 

intervjuerna (se bilaga 3).  

Vi två uppsatsförfattare utför intervjuerna tillsammans, vilket innebär att det är totalt 

tre personer vid varje intervju. Intervjuerna sker med en intervjudeltagare i taget, för att 

respektive deltagare ska komma till tals (Trost 2010:67). 

Att vara två intervjuare kan ha både fördelar och nackdelar. Vi har valt att se två 

intervjuare som en fördel, eftersom vi anser att vi fungerar bra i par, en uppfattning som 

grundar sig på tidigare studier och verksamhetsförlagd utbildning. Detta stöds av Trost 

som beskriver att två intervjuare kan bidra med en större förståelse jämfört med en 

ensam intervjuare. Däremot finns det en risk att den intervjuade upplever sig vara i en 

utsatt position (Trost 2010:67) vilket vi givetvis försöker motverka i intervjusituationen. 

Under respektive intervju har en av oss haft en mer ledande roll för att säkerställa att 

situationen blir strukturerad; med strukturerad avses här en intervju där vi undviker att 

flera personer talar samtidigt. Den andra personen har då en roll vars funktion är att 

ställa följdfrågor osv. De två rollerna alterneras, men ett aktivt deltagande förekommer 

oavsett. 

Trost lyfter dessutom fram vikten av minnets funktion under intervjuerna och i det 

efterföljande analysarbetet. Han menar att en inspelning inte går att mäta med närvaron 

under intervjuerna. En inspelning kan aldrig redogöra för kroppsspråk och det som vi 

”läser mellan raderna” (Trost 2010:75). I informationsbrevet fanns också en redogörelse 

för att en inspelning skulle förekomma under intervjuerna. Inspelningen motiveras av 

att vi inte vill riskera att förlora den information intervjudeltagarna delger oss, eftersom 

en inspelning också bidrar till möjligheten att kunna lyssna flera gånger och att fokusera 

på svaren istället för att skriva anteckningar under intervjun (Trost 2010:74).  

Avsikten med intervjuerna är inte att generalisera slutsatser utan snarare att skildra de 

deltagande lärarnas bild av nominaliseringar, eftersom de intervjuade lärarna kan ge en 

realistisk bild av sin undervisning och sitt arbete med vetenskapligt skrivande och 

nominaliseringar i kursen svenska 3 på gymnasiet. Intervjuerna grovtranskriberas ef-

tersom det väsentliga är vad lärarna säger och inte de faktorer som bidrar till upprep-

ning, skratt, paus eller att intervjudeltagaren fastnar i meningen (Norrby 2014:99). 

Längden på intervjuerna varierar, 17 minuter respektive 30 minuter. Vi bedömer att 

detta inte påverkar vårt resultat märkbart eftersom alla intervjufrågor besvarades utför-

ligt och grundligt (se bilaga 4). Vi har självfallet tagit hänsyn till och arbetar efter 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.   
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4.3 Vetenskapsrådets fyra etiska regler  

 

I denna undersökning har vi tagit hänsyn till de fyra huvudkraven i Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002).   

 

Informationskravet – deltagaren ska bli informerad av forskaren om uppsatsens syfte.  

Samtyckeskravet – den medverkande innehar rätten att besluta om sitt deltagande.  

Konfidentialitetskravet – de medverkande och personuppgifter förblir anonyma.  

Nyttjandekravet – uppgifter nyttjas endast för uppsatsens huvudsakliga ändamål.  

 

 

4.4 Material  

 

Undersökningsmaterialet består av elevtexter från kursen svenska 3 på gymnasiet. 

Elevtexterna är baserade på två skrivuppgifter från två olika klasser i årskurs 3 på ett 

studieförberedande program. Det totala antalet elevtexter är 72, fördelat på 36 elevtexter 

per uppgift. Bägge skrivuppgifterna är benämnda som pm, där den ena behandlar retorik 

och den andra språkhistoria (se bilaga 1 och 2 för uppgifternas omfång och mer 

utförliga uppgiftsbeskrivningar). Uppgifterna skrevs av eleverna och samlades in under 

hösten 2016 (språkhistoria) och våren 2017 (retorik) av respektive lärare. I 

retorikuppgiften har eleverna själva fått välja vilken av tre uppgifter de vill ta sig an (se 

bilaga 1). Elevtexterna har blandade betygsnivåer och både kvinnliga och manliga 

skribenter. Dock är inte ett eventuellt samband mellan betygsnivå eller kön och 

nominaliseringar aktuellt för vår undersökning men variablerna nämns för att visa en 

variation i underlaget.  

Genom de undervisande lärarna har vi fått tillstånd av samtliga elever att undersöka 

texterna. Insamlingen av elevtexterna skedde i mars 2017 genom en lärare som vi har 

haft kontakt med tidigare under utbildningen. Den kontaktade läraren hänvisade oss till 

två lärarkollegor och deras klasser. Kriterierna för de elevtexter som samlades in var att 

de skulle eftersträva en vetenskaplig prägel samt att de skulle vara inlämnade, 

genomförda och avslutade. De insamlade texterna har anonymiserats och kodats, vilket 

förklaras enligt exempel L1A1. Först anges vilken lärare som är ansvarig för klassen 

(L1 eller L2) sedan följer information om vilken av de två uppgifterna som avses (A 

eller B) och slutligen ett nummer som visar vilken text i ordningen det handlar om.  

 

 

4.4.1 Tillvägagångssätt och avgränsning i elevtexterna 

 

Efter att vi hade läst igenom de 72 elevtexterna, 36 elevtexter vardera, markerade vi de 

nominaliseringar vi funnit i det inledande skedet. Ett byte av texterna gjordes dels för att 

kontrollera den andres markeringar, dels för att eventuellt finna nya nominaliseringar. 

Efter ett antal byten och flera läsningar av texterna kontrollerades alla funna 

nominaliseringar. Vi packade upp alla nominaliseringar till det ursprungliga verbet för 
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att bekräfta deras funktion i meningen och utöver detta noterade vi också alla funna 

nominaliseringar för respektive elevtext. Vi har dokumenterat beläggen i tabellform för 

att ha möjlighet att kontrollera hur många nominaliseringar varje elevtext innehåller. 

Utifrån antalet nominaliseringar i varje text har vi skapat kategorier som ger en bild av 

den vanligaste frekvensen av nominaliseringar. 

Elevtexterna omfattar ett stort spann mellan det minsta och det största antalet 

nominaliseringar per text. Det har resulterat i fem kategorier med minsta antalet 10 och 

största antalet 51 eller fler. Det finns också en undantagskategori i varje uppgift som 

innehåller endast 3 respektive 7 nominaliseringar, det vill säga mindre antal än den 

lägsta kategorin. 

Eftersom vi är intresserade av eventuella skillnader i antalet nominaliseringar mellan 

de två skrivuppgifterna snarare än mellan de två klasserna har vi slagit ihop de två 

klasserna till en stor grupp och jämför gruppens eventuella skillnader. För att underlätta 

hanteringen av nominaliseringarna har vi gjort en avgränsning. Den skapades i samband 

med läsningen av elevtexterna då vi upptäckte att det är ett antal suffix hos substantiven 

som förekommer betydligt mer än andra. De suffix vi har valt att använda i vår studie är 

-ing, -ning, -ande, -ende, -tion och -are. Vi har också valt att ta med alla varianter av 

ordet oavsett om det är böjt i plural eller bestämd form. I beräkningen har vi tagit med 

alla upprepningar av orden för att få en bild av det totala antalet nominaliseringar.  

Vi diskuterar inte frasbegreppet som sådant, då substantiv är en egen nominalfras 

men också eftersom nominaliseringar kan vara en del av andra fraser. Vi fokuserar på 

verbets förändring till substantiv och nominaliseringar med de ändelser vi har valt ut för 

avgränsningen.  

 

 

4.4.2 Intervjudeltagare 

 

Till grund för den kvalitativa studien ligger transkriberingar och anteckningar från två 

intervjuer. Intervjudeltagarna kom vi som nämnt i kontakt med genom en lärare som 

arbetar på samma gymnasieskola. Kriterier för de deltagande lärarna var att de skulle 

vara legitimerade lärare som undervisar i ämnet svenska och att det skulle vara möjligt 

att samla in elevtexter från deras klasser. Det gör det möjligt för oss att komplettera 

texterna med den undervisande lärarens bild av vetenskapligt skrivande och 

nominaliseringar. I uppsatsen presenteras och refereras deltagarna till som L1 och L2, 

lärare 1 och lärare 2 samt lärarna.   

Lärare 1 är 45 år gammal och tog sin lärarexamen i ämnena svenska och historia år 

2003 och började arbeta som lärare i januari 2004. Hen har arbetat på den nuvarande 

gymnasieskolan i 13 år och har undervisat i den klass som de aktuella elevtexterna är 

hämtade från i tre läsår.  

Lärare 2 är 31 år gammal och har undervisat den aktuella klassen i två läsår. Hen har 

en lärarexamen från år 2012 i ämnena svenska och engelska och har arbetat som lärare i 

totalt fem läsår varav två läsår på den nuvarande gymnasieskolan.  
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4.5 Metoddiskussion 

 

Att ha två intervjuer grundar sig i att de insamlade texterna kommer från två klasser. 

Detta kan problematiseras då endast två intervjuer kan upplevas som ett vagt underlag. 

Det som dock bör beaktas är vad underlaget ska användas till. I denna uppsats är 

avsikten att komplettera en kvantitativ studie med en kvalitativ del. Det innebär att den 

kvalitativa delen utgör en mindre del med en mindre omfattning än den kvantitativa 

delen. Detta gör att två intervjuer lämpar sig väl för kontexten och ändamålet.  

Trost redogör för att det kan vara positivt att ha få intervjuer när de tillhör en 

kvalitativ metod och menar istället att ett stort antal intervjuer kan innebära svårigheter 

att behandla materialet. Han nämner att fyra intervjuer kan betraktas som få (2010:143) 

vilket gör att två intervjuer kan anses vara alldeles för få men som tidigare nämnt anser 

vi att det är ett rimligt antal utifrån uppsatsens omfång och syfte. Intervjuerna 

genomförs för att få en tydligare bild av vetenskapligt skrivande och nominaliseringar i 

de elevtexter vi har studerat och inte för att dra generella slutsatser, vilket möjligtvis är 

ett vanligare syfte vid intervjuer med flera personer.  

Vi är också medvetna om att två intervjuare kan upplevas som ”en för mycket”. Med 

det menar vi att deltagaren möjligen kände sig otrygg i att vara i minoritet och samtidigt 

vara den som stod i fokus. Vi gjorde ett försök att motverka detta då vi antog olika 

roller under intervjuerna. Däremot kan vi inte veta hur deltagarna upplevde 

intervjusituationerna men vi hade detta i åtanke. Att vara två intervjuare kan också ses 

som något positivt för deltagaren då det finns två personer som kan tolka och ta in 

informationen (Trost 2010:67).  

En avgränsning gjordes i undersökningen av nominaliseringar i elevtexterna. Detta 

kan påverka resultatet på grund av att ett antal nominaliseringar inte tas med i 

beräkningen samt att det kan bidra till att några elevtexter innehåller ett mindre antal 

nominaliseringar i resultatet än vad som faktiskt är fallet. Att göra denna avgränsning 

kan dock bidra till att vi hittar ett större antal nominaliseringar eftersom det skapar 

tydlighet kring vad vi söker och reducerar risken att missa en nominalisering.  

I undersökningen av elevtexterna fann vi ord som kan vara antingen en 

nominalisering eller ett verb i presens particip. Ordens sammanhang avgör vilken 

funktion ordet har. En nominalisering har funktionen av ett substantiv och ett presens 

particip har ett verbs funktion, och genom att studera ordets funktion i meningen 

framgår det vilken av de två det är. Att genomföra denna analys av orden gav ett 

tydligare resultat då vi kunde försäkra oss om att de ord vi har funnit är 

nominaliseringar.   
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5 Resultat  
 

I detta kapitel synliggörs undersökningsresultatet. Redovisningen av resultatet inleds 

med en redogörelse för antalet nominaliseringar i båda uppgifterna, som följs av 

resultatet för respektive uppgift. Sedan redovisas en fördelning av nominaliseringarnas 

ändelser i elevtexterna och därefter presenterar vi intervjusvaren. Resultatet 

sammanfattas sist i kapitlet. 

 

 

5.1 Nominaliseringar i uppgifterna språkhistoria och retorik 
 

I det insamlade materialet fann vi totalt 1 984 nominaliseringar fördelat på de två 

uppgifterna pm i retorik och pm i språkhistoria. Antalet nominaliseringar beräknades till 

955 i den förstnämnda uppgiften och 1 029 i den sistnämnda. Dessa siffror inkluderar 

eventuella upprepningar av ett ord för att visa varje enskild gång nominaliseringen 

förekommer. Nominaliseringarna har beräknats efter respektive uppgift och visas i figur 

3.  

 

 

Figur 3. Antalet nominaliseringar fördelat på de två uppgifterna. 

 

Antalen 955 och 1 029 visar att elevtexterna inte skiljer sig markant i antalet 

nominaliseringar i de två uppgifterna och att användningen av nominaliseringar snarare 

är relativt jämnt fördelad i de två uppgifterna. Att nominaliseringarna är någorlunda 

likvärdiga till antalet säger ingenting om hur variationen av nominaliseringarna ser ut i 

elevtexterna. Tabell 1 illustrerar två elevtexter från de två olika uppgifterna som till 

antalet har lika många nominaliseringar, 24 per text. Det synliggörs dock en tydlig 

skillnad i variationen av antalet ord där elevtexten L1A2 innehåller 6 olika ord och 

elevtexten L2B9 16 olika ord. Det rör sig därmed om en upprepning av ett antal ord per 

elevtext. För att ge en bild av hur variationen kan se ut illustrerar vi med ett exempel. I 

tabellen framgår också en uppdelning mellan ord som åhörare och åhörarkontakt, som 

är relaterade till samma verb, där åhörarkontakt dock är en sammansättning men räknas 

955
1029

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

Retorik Språkhistoria

Antal nominaliseringar i de två uppgifterna



 

28 

 

med för att visa förekomsten av nominaliseringar i elevtexterna. Tabell 1 visar vilka 

nominaliseringar som framkommit vid vår analys av de två elevtexterna.   

 

Tabell 1. Variationen av nominaliseringar i två elevtexter 

 

Ord L1A2  Förekomst antal gånger Ord L2B9 Förekomst antal gånger 

 

Talare 19   Funktion  1 

Åhörare 1   Forskare  1 

Åhörarkontakt  1   Förändringar  8 

Tekning* 1   Användningen  2 

Framförande  1   Högläsning   1 

Träning 1   Variation   1 

    Information   1 

    Kommunikationsmedel  2 

    Meningen   1 

    Kommunikation 1 

    Tolkningen   1 

    Samhällsutvecklingen 1 

    Assimilation  1 

    Utveckling  1 

    Stavning  1 

	
 

Som tabell 1 visar handlar det om flera olika ord i respektive text men som ändå kan 

knytas till samma tema. Uppgifterna kan därmed synliggöras indirekt genom ordvalen i 

elevtexterna. I elevtexten L1A2 förekommer ordet tekning. Ordet kan betraktas som en 

nominalisering dels på grund av ändelsen, dels på grund av att det kan härledas till 

verbet teka. Innebörden av ordet är därmed någonting som kan bindas till en 

hockeymatch. Att ordet teka är något som eleven åsyftar i textens sammanhang kan 

dock betvivlas med tanke på att textens ämne är Framgången bakom ett magiskt tal. För 

att tydliggöra vårt resonemang visas delar av ordets kontext: ”Alexander Stubb kommit 

på en tekning”. Det kan därför vara möjligt att eleven hade för avsikt att skriva ordet 

teknik. Meningen visar också att hjälpverbet har saknas. Trots att avsikten möjligen var 

en annan har ordet räknats med eftersom vi inte kan säkerställa elevens tankegångar och 

intention. Däremot är uppackningen av meningen komplex eftersom ordet förmodligen 

inte är avsett att vara en nominalisering utan snarare indikerar en felskrivning.  
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5.1.1 Nominaliseringar i uppgiften språkhistoria 

 

Som en tidigare beräkning visade är antalet funna nominaliseringar för pm i 

språkhistoria 1 029. En kategorisering av antalet gjordes för att ge en helhetsbild av hur 

många nominaliseringar som finns och hur frekvent dessa används i elevtexterna. 

Kategoriseringen bidrar till att visa vilket antal nominaliseringar som är vanligt 

förekommande i dessa elevtexter och tillför därmed en ungefärlig bild av 

nominaliseringarnas variation.  

De 36 elevtexterna är fördelade på fem kategorier som är uppbyggda efter antalet 

nominaliseringar i varje elevtext enligt följande: kategori 1, 10–20 nominaliseringar, 

kategori 2, 21–30, kategori 3, 31–40, kategori 4, 41–50 och kategori 5, 51 eller flera. 

Utöver detta finns också en undantagskategori där vi har placerat elevtexter med färre 

nominaliseringar än 10. Figur 4 visar frekvensen i respektive kategori i 

språkhistoriauppgiften. 

 

 

Figur 4. Antalet nominaliseringar i pm i språkhistoria 

 

I kategori 1 finns det totalt 115 nominaliseringar fördelat på 8 elevtexter med flera olika 

varianter av ord. Några exempel på ord som förekommer i kategori 1 är stavning, 

information, lärare och förändring. Dessa ord kan konstateras vara typiska 

nominaliseringar eftersom varje ord bär på mycket information vilket också gör att 

orden kan klassas som informationstäta.  

Ordet lärare är en nominalisering som kan lyftas fram då ordets betydelse bär på en 

yrkesroll vilket de övriga exemplen inte gör. Lärare ses som en nominalisering eftersom 

det beskriver en person som utför en verbhandling, en person som lär ut något till andra. 

Ordet lärare är ett substantiv och med andra ord en nominalisering av verbet lära.  
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Den största kategorin med 327 nominaliseringar och totalt 13 elevtexter är kategori 2. 

Dessa 13 texter utgör lite mer än en tredjedel av den totala mängden elevtexter, vilket 

visar att det största antalet elevtexter placeras i den kategorin. Det visar också att det 

mest förekommande antalet nominaliseringar per elevtext i språkhistoriauppgiften är 

21–30. 

I kategori 3 finns 272 nominaliseringar skrivna i 8 elevtexter. Som figuren visar är 

detta den näst största kategorin till antalet nominaliseringar men som innehåller lika 

många elevtexter som kategori 1. Genom att beräkna medelvärdet i kategorierna 

synliggörs skillnader i antalet nominaliseringar per elevtext. I kategori 1 dividerades 

antalet nominaliseringar med antalet texter vilket ger oss ett medelvärde på 14 

nominaliseringar per elevtext. Samma uträkning gjordes i kategori 3 där resultatet blev 

34 nominaliseringar per elevtext.  

Kategori 4 och 5 innehåller 3 elevtexter vardera där skillnaden i antalet 

nominaliseringar mellan de två kategorierna är 54. En enskild elevtext i kategori 5 har 

72 nominaliseringar som varierar i ändelser och ord. Majoriteten är ing-ändelser och det 

finns 42 olika ord med i elevtexten där resterande 30 är upprepningar.  

Den sista kategorin benämnd som undantagskategori består av en elevtext som 

innefattar 3 nominaliseringar. De nominaliseringar som finns i elevtexten är blandning, 

utveckling och betoning. Denna kategori utmärker sig eftersom antalet nominaliseringar 

är litet i förhållande till resterande elevtexter. Elevtexten med näst minst antal innehåller 

10 nominaliseringar.  

Variationen i elevtexterna av antalet nominaliseringar i denna uppgift kan konstateras 

vara stor, med hänsyn till att det finns en elevtext med 3 nominaliseringar och en med 

72. Det handlar om samma skrivuppgift men resultatet kan ses som ett uttryck för att 

varje elev använder nominaliseringar efter sin egen förmåga.  

 

 

5.1.2 Nominaliseringar i uppgiften retorik  

 

I retorikuppgiften fann vi 955 nominaliseringar fördelat på 36 elevtexter. Indelningen av 

kategorierna i retorikuppgiften är densamma som i språkhistoriauppgiften vilken redo-

görs för i avsnitt 5.1.1.  

Kategoriseringen av nominaliseringarna i retorikuppgiften synliggör en större 

variation mellan antalet nominaliseringar i kategorierna än i språkhistoriauppgiften. 

Majoriteten av kategorierna i denna uppgift innehåller färre än 150 nominaliseringar 

vilket synliggör en skillnad i förhållande till kategorierna i språkhistoria där lika många 

av kategorierna innehåller fler än 150 och färre än 150 nominaliseringar. Figur 5 visar 

fördelningen av nominaliseringar i kategorierna. 
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Figur 5. Indelning av nominaliseringar i retorikuppgiften   

 

Kategori 1 är den tredje största kategorin med 9 elevtexter och 137 nominaliseringar. 

Det ger oss ett medelvärde på 15 nominaliseringar per elevtext, vilket kan jämföras med 

kategori 1 i språkhistoriauppgiften med 115 nominaliseringar och 8 elevtexter med ett 

medelvärde på 14.  

Kategori 2 innehåller 397 nominaliseringar baserat på 15 elevtexter. Det är den 

största kategorin och störst antal elevtexter av de två uppgifterna. Kategori 2 är i de 

båda uppgifterna den största kategorin vilket visar att de flesta elevtexter innehåller 

mellan 21 och 30 nominaliseringar oberoende av vilken uppgift eleverna har skrivit.   

Den näst största kategorin, kategori 3, med 277 nominaliseringar och 8 elevtexter 

innehåller liksom de andra kategorierna olika typer och varianter av nominaliseringar. I 

en av dessa elevtexter fann vi ordet tajming som kan antas komma från det svenska ver-

bet tajma, som vi förmodar kommer från det ursprungliga engelska ordet timing. Detta 

betraktas i denna studie vara ett verb som har blivit ett substantiv och med denna moti-

vering tillsammans med ordets ändelse och funktion anses detta vara en nominalisering. 

Vi har en medvetenhet om att vi inte känner till hur nominaliseringsprocessen ser ut 

gällande lånord. Nämnvärt är också att kategori 3 i språkhistoria omfattas av 272 nomi-

naliseringar och retorikuppgiften 277 nominaliseringar och 8 elevtexter per uppgift, vil-

ket är de kategorier som har mest snarlika siffror och ett någorlunda överensstämmande 

resultat.   

Kategori 4 i retorikuppgiften har 2 elevtexter med 87 nominaliseringar och kategori 5 

har 1 elevtext med 57 nominaliseringar. Vid en jämförelse mellan kategori 4 och 5 i de 

båda uppgifterna är det möjligt att konstatera att språkhistoriauppgiften, med sina 3 

elevtexter i respektive kategori med 129 och 183 nominaliseringar, har fler elever som 

använder ett större antal nominaliseringar per text än retorikuppgiften.   
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Slutligen visar undantagskategorin i retorikuppgiften ett intressant resultat som gäller 

variationen mellan det största och det minsta antalet nominaliseringar per elevtext, 57 

från 1 elevtext i kategori 5 och 1 elevtext med 7 nominaliseringar i undantagskategorin. 

Det visar en stor variation i användningen av nominaliseringar, men språkhistoriaupp-

giften uppvisar en ännu större variation med mellan 3 och 72 nominaliseringar.  

 

 

5.1.3 Fördelning av nominaliseringarnas ändelser  

 

Vi har gjort en beräkning av fördelningen mellan olika ändelser i nominaliseringarna 

utifrån den avgränsning som presenteras i avsnitt 4.1.2. Procentandelarna har avrundats 

till närmaste heltal. Det är totalt 278 olika ord, bortsett från upprepningar, och figur 6 

visar den procentuella fördelningen mellan de olika ändelserna. 

 

 

 
Figur 6. Fördelning av ändelser hos nominaliseringarna efter avgränsningen. 

 

Figur 6 visar att totalt 34 % av de funna nominaliseringarna i elevtexterna har ändelsen  

-ning vilket gör den till den mest förekommande av de ändelser som ingår i vår 

undersökning. Utbildning, stavning, forskning och tolkning är några av nominalisering-

arna med ändelsen -ning.  

Den ändelse som förekommer minst i elevtexterna är -ende och utgör 1 % av de 

funna nominaliseringarna. Andelen består av de fyra nominaliseringarna 

självförtroende, självförtroendet, förtroende och påståenden. 21 % av ändelserna slutar 

på -are och innehåller till största del utövare av en verbhandling, till exempel talare, 

lyssnare, föreläsare och väljare. Dessa nominaliseringar exemplifierar alltså en individs 

utförande.  
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8 % av de funna nominaliseringarna i elevtexterna utgörs av ändelsen -ande och det 

gör ändelsen till den näst minst förekommande. Skrivande, tänkande och misslyckande 

är några av de funna nominaliseringarna med ändelsen -ande i elevtexterna. Det är 

också den ändelse som kan förväxlas med ett presens particip. Den näst största andelen 

av nominaliseringar är ändelsen -ing. Några av de nominaliseringar som förekommer 

med ändelsen -ing är förändring, koppling, träning, utveckling och standardisering. De 

går att packa upp till verben förändra, koppla, träna, utveckla och standardisera.   

Ett antal felstavningar och egna sammansättningar framkom också i undersökningen 

av nominaliseringar i elevtexterna. De har en variation av de ändelser som finns i vår 

avgränsning. Orden har tagits med i beräkningen trots att de är felstavade eftersom det 

till största del är möjligt att uttyda det ord som eleverna har haft för avsikt att skriva. I 

parenteserna nedan synliggörs, enligt vårt antagande, dessa nominaliseringar som de ser 

ut när de är rättstavade och det är baserat på kontexten. De nominaliseringar som är 

felstavade i det insamlade materialet är börjningar (böjningar), lånegivare (långivare), 

forsning (forskning), skriftutveckling (skrivutveckling), stavrättningsreformen (rättstav-

ningsreformen), utflytning (utflyttning) och tekning (teknik). Ett av orden synliggör en 

sammansättning som ursprungligen inte existerar: högutbildning (högre utbildning). 

Dessa ord räknas med då orden har en form och ett innehåll likt nominaliseringar. 

Orden är också intressanta eftersom eleverna har skapat dem själva, men ändå kan 

klassas som nominaliseringar med särskild tanke på funktionen och ändelserna. 

 

 

 

5.2 Intervjuerna 

 
Intervjuerna presenteras enligt tema vetenskaplighet, först med en övergripande bild av 

vetenskapligt skrivande, och sedan mer specifikt om nominaliseringar i 

gymnasieskolan, bägge ur lärarnas perspektiv. Vi lyfter fram och redovisar de 

intervjusvar som tydliggör och svarar på de frågor vi har formulerat för den här delen av 

uppsatsens syfte. Inledningsvis presenteras intervjusvar från lärare L1 som följs av 

intervjusvar från lärare L2. 

 

 

5.2.1 Intervju med L1  

 

I kursen svenska 3 på gymnasiet ska eleverna kunna hantera ett vetenskapligt skrivande 

på en grundläggande nivå. L1 tydliggör att kunskapen ska bestå av ett någorlunda 

formellt språk och en objektivitet till de källor de använder. L1 upplever att eleverna har 

svårt att inte ifrågasätta och inte ha åsikter om det material de behandlar. Hen beskriver 

också att eleverna ska kunna skapa en frågeställning och göra en undersökning utifrån 

den, dock anser hen att det finns en problematik med processen i det vetenskapliga 

skrivandet, att eleverna ofta startar direkt i dokumentet och vill börja skriva innan de har 

genomfört någon slags undersökning. 
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De delar som L1 anser är primära i undervisningen om vetenskapligt skrivande är 

korrekt användning av referenser, referatmarkörer, källhänvisning och att analysen i en 

vetenskaplig text ska utgå från det eleverna har redovisat i resultatdelen. Att göra 

avgränsningar i texten upplevs vara svårt för eleverna. L1 beskriver att eleverna kan 

komma på nya och intressanta saker som faller utanför deras frågeställning. 

Efter kursen svenska 3 på gymnasiet ska eleverna ha med sig en medvetenhet om de 

olika texter som de kan möta på högskola och universitet, menar L1. Hen exemplifierar 

med att ett examinerande tillfälle på högskolan kan vara att skriva ett pm och då 

förväntas eleverna veta vad det innebär. De viktigaste delarna för eleverna att ta med sig 

efter kursen svenska 3 enligt L1 är ett korrekt och formellt språk, en objektivitet mot 

sina källor och en medvetenhet om att inte skriva ned några personliga tankar och 

åsikter innan slutdiskussion och analys.  

L1 redogör för att elever behärskar det vetenskapliga skrivandet när de använder ett 

korrekt språk och undviker subjektivitet i sina texter. Hen förklarar också att eleverna 

ska kunna använda nominaliseringar, trots att det är något som L1 anser vara ett relativt 

nytt begrepp. Hen tydliggör att nominaliseringar innebär en kort, koncis och 

informationstät text. L1 tycker att det är viktigt att eleverna börjar använda sig av 

nominaliseringar på gymnasiet men hen anser att det är något som kommer mer när de 

börjar studera på högskola och universitet. Eleverna ska påbörja att använda 

nominaliseringar på gymnasiet men det behöver inte vara så välutvecklat, L1 upplever 

dock att eleverna inte använder nominaliseringar i någon större utsträckning. Hen 

poängterar att hen tycker att eleverna ska använda ord som de behärskar, och hen 

upplever att begreppet formellt skrivande kan komplicera det för eleverna. Det gör att 

eleverna söker synonymer och väljer svårare ord som kanske inte passar in i texten. L1 

beskriver elevernas uppfattning av formellt skrivande: ”Så att när de tror att det ska vara 

svårt så tror de att det ska vara svårt för alla.”  

Nominaliseringar upplevs vara ett nytt begrepp av L1 som förklarar att det inte står 

med i vare sig kunskapskraven eller kursplanen trots att det är något som redogörs för i 

bedömningsanvisningarna till de nationella proven, vilket gör att hen anser att det inte 

är helt synkroniserat.  

 

För att det är också någonting som är nytt alltså det här är ju också ett 

begrepp som bara dök upp nu för oss liksom det har inte funnits så här 

jättelänge, de petar in begrepp som nu är det här viktigt, ja nu står det med i 

nationella proven, vart stod det i kunskapskraven i liksom kursplanen. 

 

L1 framhåller därmed att arbetet med nominaliseringar är problematiskt eftersom hen 

upplever att bedömningsanvisningarna för det nationella provet lyfter fram vikten av 

nominaliseringar som något betydande och tungt, något som inte framgår av vare sig 

kunskapskraven eller kursplanen.  

Det viktiga är att eleverna vet att de förtätar språket och att det blir mer objektivt när 

de använder nominaliseringar, enligt L1. Hen redogör för att grammatikmomentet i 

årskurs 2 innehåller en liten del nominaliseringar och då får eleverna se att det finns 

olika sätt att skriva på. I sin undervisning om nominaliseringar förtydligar L1 att 
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nominaliseringar skapar en mer informationstät text och att eleverna kan använda ord 

som inte är för avancerade men som ändå är formella. Hen exemplifierar med 

urbanisering, att det är ett ord eleverna kan och är en nominalisering för att flytta in till 

städerna.  

L1 tror inte att eleverna använder nominaliseringar som ett aktivt val då begreppet är 

nytt för både hen och eleverna. Hen menar att elever som inte har något problem med 

att skriva formellt är de som använder nominaliseringar men de elever som tycker att 

det är svårt att skriva formellt förstår inte heller användningen av nominaliseringar. Hen 

lyfter också fram att funktionell grammatik är ett fenomen som förekommer mer och 

mer och betonar relevansen av vår studie i samband med detta. L1 diskuterar vikten av 

vetenskapligt skrivande i gymnasiet och presenterar att lärarna på den aktuella skolan 

har en idé om att introducera en grundkurs i vetenskapligt skrivande i början av årskurs 

3.  

 

 

5.2.2 Intervju med L2  

 

Att det vetenskapliga skrivandet har sin naturliga plats i svenska 3 förmedlas tydligt av 

L2. Hen tydliggör dock att det inte handlar om det vetenskapliga skrivandet som sker på 

högskolor och universitet utan snarare att ett vetenskapligt skrivande i kursen svenska 3 

på gymnasiet kan betraktas som en brygga mellan skrivandet i gymnasiet och högre 

studier. Det förtydligas dock att eleverna ändå har mycket höga krav på sig i kursen 

svenska 3 framför allt när det handlar om ett mer vetenskapligt alternativt formellt språk 

och hanteringen av källor, i förhållande till gymnasieskolans övriga ämnen, där det i en 

större utsträckning handlar om innehållet i texten enligt L2. 

Däremot finns det givetvis individuella skillnader i kunskaper mellan eleverna som 

kan påverka vilken nivå av det vetenskapliga skrivandet eleven både ska och vill 

fokusera på. L2 specificerar att spannet är stort mellan de olika betygsnivåerna men att 

den lägsta betygsnivån handlar om att kunna hantera och referera på ett korrekt sätt och 

dra slutsatser som inte involverar eget tyckande och att den högre nivån innefattar 

betydligt mer specificerade språkkunskaper.   

De viktigaste och mest primära faktorerna att lyfta fram i samband med undervisning 

i vetenskapligt skrivande är enligt L2 sådant som kan förknippas med referat och 

referatmarkörer, att eleverna lär sig att diskutera sig fram till en slutsats och att 

personliga åsikter tillsammans med egna tankar inte är relevant i vetenskapliga texter. 

Det sistnämnda menar L2 dock är någonting som eleverna ska kunna sedan tidigare och 

som är självklart för de flesta eleverna i årskurs 3. Att dessa elever som läser ett 

studieförberedande program ska få med sig kunskaper om vetenskapligt skrivande 

betonas som viktigt. L2 förklarar att hen främst ser att eleverna efter avslutad kurs har 

fått kunskaper i hur de ska ta sig an vetenskapliga texter av den stora mängden 

kurslitteratur men också kunna producera texter av den lästa informationen. Utöver det 

förtydligas det också att språket är mycket viktigt, att till exempel kunna skilja på de 

och dem för att upprätthålla ett visst formellt intryck av den skrivna texten.  
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För att ha möjlighet att avgöra vilka elever som faktiskt behärskar ett mer 

vetenskapligt språk menar L2 att det finns många olika delar att bedöma men lyfter fram 

användningen av de och dem, om eleverna har uteslutit jaget i texterna och 

användningen av nominaliseringar. Däremot understryker hen att nominaliseringar inte 

har särskilt stor plats i undervisningen. Nominaliseringar tillhör grammatikmomentet 

som eleverna studerar i årskurs 2, vilket L2 binder samman med Skolverkets riktlinjer 

för det vetenskapliga skrivandet:  

 

alltså vi har ju iallafall delvis förstått Skolverkets tänk med att ha 

grammatik som ett eget litet krav i tvåan och det är ju för det 

vetenskapliga skrivandet. Så vi vill ju komma dit att de förstår vad en 

nominalisering är och att man får en mer informationstät text.  

 

L2 menar att svårigheten är att en del elever fastnar vid satsdelarna och inte kommer 

vidare, vilket gör att en diskussion om nominaliseringar skulle vara att tala ovanför 

deras huvuden. Det tydliggörs dock att det finns elever som har kommit långt i sitt 

skrivande och har börjat reflektera kring nominaliseringar och funktionen av dem. 

Dessa elever är oftast de elever som utvecklas mest i sitt skrivande under gymnasieåren 

och dessutom under sitt sista år på gymnasiet hittar en bra formell stil.  

Nominaliseringar i svenska 3 motiveras som relativt viktigt av L2. L2 menar att det 

finns de elever som kämpar med att få godkänt i kursen och för dem är inte 

nominaliseringar någonting primärt. De elever som siktar på C, B eller A ska däremot 

visa en viss medvetenhet kring nominaliseringar även om L2 tydliggör att texten inte 

behöver vara full av nominaliseringar. Det finns också en skillnad mellan eleverna 

tydliggör L2, där en elev som ligger på ett E-betyg oftast skriver sin text och lämnar in 

direkt. En A-elev kan ibland gå tillbaka och kontrollera sin egen text för att i efterhand 

få till eventuella nominaliseringar.  

När L2 undervisar om nominaliseringar är det i samband med grammatikmomentet i 

svenska 2 och det förtydligas att det oftast handlar om ett lektionspass och inte alltid ett 

helt pass ägnat åt endast nominaliseringar. L2 menar att hen tillsammans med eleverna 

tittar på olika exempel som blir mer informationstäta trots att det är en kortare 

formulering och att de tittar på utdrag från en lärobokstext där L2 vill minnas att den är 

från ämnet biologi just för att den innehåller många nominaliseringar. Utifrån detta 

diskuterar de sedan tillsammans om de förstår innebörden i de komprimerade 

formuleringarna.  

Elevernas kunskaper prövas sedan i samband med grammatikprovet i svenska 2 där 

en liten del handlar om att eleverna själva ska kunna nominalisera och endast eleverna 

med högre betyg brukar klara av att fylla i allt korrekt. L2 klargör att detta moment sker 

i årskurs 2 och att när eleverna sedan studerar svenska 3 i årskurs 3 blir de påminda om 

det. Elevernas kunskaper testas inte igen på samma sätt som i grammatikprovet men L2 

menar att skrivandet av ett pm indirekt testar elevernas kunskaper om nominaliseringar.  

Att majoriteten elever besitter en medvetenhet när de använder nominaliseringar i 

texter betvivlas av L2 som gissar att uppskattningsvis 90 % av eleverna använder 

nominaliseringar omedvetet eller med hjälp av en språkkänsla, alltså en uppfattning om 

att det ena låter bättre än det andra utan att egentligen veta varför.  
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5.3 Sammanfattning av resultat 

 

Resultatet visar att skillnaden i antalet nominaliseringar mellan de två uppgifterna 

retorik och språkhistoria inte skiljer sig särskilt mycket, 955 i retorik och 1029 i 

språkhistoria med en total mängd på 1 984. Däremot visar resultatet att förhållandet 

mellan variationen och antalet nominaliseringar kan skilja sig en hel del. Det tydliggörs 

att två elever kan använda samma antal nominaliseringar, fast den ena elevtexten 

innefattar en större variation av olika ord och den andra elevtexten innehåller fler 

upprepningar av olika ord.  

I fördelningen av kategorierna i språkhistoria synliggörs det att kategori 2 som 

innehåller 21–30 nominaliseringar per elevtext är den största kategorin där också flest 

elevtexter hamnar. Den kategori med minst antal nominaliseringar är undantagskatego-

rin med nominaliseringarna blandning, utveckling och betoning i 1 elevtext. Denna 

kategori betraktas som ett undantag då den består av endast 3 nominaliseringar och den 

nästkommande elevtexten har 10 nominaliseringar.  

I kategoriseringen av antalet nominaliseringar för retorikuppgiften visar resultatet att 

de flesta kategorier innehåller mindre än 150 nominaliseringar, vilket är en skillnad i 

jämförelse med språkhistoriauppgiften där vi hittade lika många kategorier som hade 

över och under 150 nominaliseringar.  

I retorikuppgiften är kategori 2, precis som i språkhistoriauppgiften, den kategori som 

har flest nominaliseringar och störst antal elevtexter, 397 nominaliseringar och 15 

elevtexter. Det tydliggör att av 72 elevtexter hamnar totalt 28 i kategori 2 med 

tillsammans 724 nominaliseringar. Resterande 44 elevtexter fördelas därmed ut i de 

övriga kategorierna i bägge uppgifterna. Kategori 2 är därmed den största kategorin i 

bägge uppgifterna och visar att de flesta elever skriver mellan 21 och 30 

nominaliseringar per text oavsett vilken av uppgifterna de valt. Den lägsta kategorin är 

undantagskategorin med 7 nominaliseringar i 1 elevtext.  

I intervjuerna betonades det vetenskapliga skrivandet i svenska 3 av bägge lärarna. 

De båda förtydligade dock att det vetenskapliga skrivandet på gymnasiet inte ska 

förknippas med ett skrivande på högskole- eller universitetsnivå. Det är snarare steget 

precis innan eleverna kommer dit. Funktioner som referenshantering, objektivitet och 

språklig korrekthet som till exempel skillnaden mellan de och dem tillsammans med 

nominaliseringar lyfts fram som viktiga delar i ett vetenskapligt skrivande. För vidare 

studier framhäver båda lärarna att de främst vill hjälpa eleverna att få kunskaper om de 

olika typer av texter och textmassor som kan förekomma och därmed förväntas av 

eleverna, vid studier på högskola eller universitet. Den ena läraren förtydligade också att 

många elever gör skrivandet mer komplicerat än vad det egentligen behöver vara. 

Många elever använder ord och begrepp som de själva inte förstår innebörden av och 

det sker oftast i den kontext där de fått höra att det ska vara ett vetenskapligt eller 

formellt skrivande. 

Nominaliseringar ses som en del av det vetenskapliga skrivandet av båda lärarna om 

än de anser att det är något komplext. Den ena läraren lyfter fram att nominaliseringar är 

problematiskt eftersom det upplevs vara en ny del av undervisningen. Hen menar att det 

ingår som en naturlig del av bedömningsanvisningarna för det nationella provet men 
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samtidigt inte omnämns i vare sig kunskapskrav eller kursplan. Enligt L1 är det därmed 

inte helt synkroniserat. Båda lärarna framhåller att eleverna ska använda nominali-

seringar men inte i någon större utsträckning. 

Den andra läraren förklarade att hen upplever en viss problematik med de olika 

kunskapsnivåerna hos eleverna vilket gör det svårt att lyfta fram nominaliseringar som 

en naturlig del av undervisningen. Det förklarades genom att en del elever fastnar i 

andra moment som är på en ”lättare nivå” än vad nominaliseringar är vilket gör att ett 

samtal om nominaliseringar skulle vara att diskutera ovanför deras huvuden. Däremot 

säger hen att för de högre betygen C, B och A krävs det en viss medvetenhet om 

nominaliseringar och deras funktion. Båda lärarna lyfter nominaliseringar som en 

mycket liten del av grammatikmomentet i årskurs 2 och när eleverna sedan studerar i 

årskurs 3 blir de påminda om den tidigare undervisningen. Lärarna tror inte heller att 

särskilt många av eleverna använder nominaliseringar medvetet eller som ett aktivt val.  
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6 Diskussion 
 
Studiens syfte är att studera det vetenskapliga skrivandet genom nominaliseringar i 

elevtexter i svenska 3 på gymnasiet. Det motiveras med att nominaliseringar kan 

känneteckna ett vetenskapligt skrivande och eftersom elevtexterna är inhämtade från ett 

studieförberedande gymnasieprogram ska eleverna förberedas för vidare studier och 

indirekt ett vetenskapligt skrivande. Till syftet hör också att vi vill bidra med 

gymnasielärares bild av, uppfattning om och arbete med vetenskapligt skrivande genom 

nominaliseringar.  

I resultatet presenteras skillnaderna i antalet nominaliseringar för respektive uppgift 

och hur frekvensen av olika ord och ändelser ser ut. Vi har dessutom skapat sex 

kategorier för att ha möjlighet att visa en helhetsbild över hur många nominaliseringar 

som är vanligt förekommande per elevtext. I de två intervjuerna diskuteras vetenskapligt 

skrivande genom nominaliseringar och båda lärarna är positiva till användningen av 

nominaliseringar som ett steg mot ett mer vetenskapligt skrivande. De konstaterade 

dock att det finns en viss problematik i undervisningen om nominaliseringar. I detta 

avsnitt diskuterar vi undersökningens resultat i relation till varandra samt redogör för 

delar av den tidigare forskningen i förhållande till vår studie.  

I elevtexterna fann vi totalt 1 984 nominaliseringar varav 278 unika ord. Resultatet 

kan diskuteras ur flera perspektiv. 278 ord fördelat på 72 elevtexter kan betraktas som få 

nominaliseringar på en relativt stor mängd texter men samtidigt bör det finnas en 

medvetenhet om att en text inte bara består av substantiv och med detta i åtanke kan det 

möjligen ses som en förväntad mängd nominaliseringar i texterna. Dock bör försiktighet 

vidtas eftersom denna studie inte har räknat antalet ordklasser i förhållande till varandra, 

vilket gör att det är svårt att bedöma hur många substantiv och nominaliseringar som 

brukar vara vanligt förekommande i en elevtext. 

Som af Geijerstam tidigare konstaterat bidrar nominaliseringar till en informationstät 

text och en informationstät text kan känneteckna en text med vetenskaplig karaktär (af 

Geijerstam 2006:76). Detta kan lyftas fram i förhållande till diskussionen om 

överanvändning av substantiv, den så kallade substantivsjukan. Trots att vi anser att de 

elevtexter vi har studerat inte visar några som helst tendenser till substantivsjuka är det 

möjligt att denna slutsats kan vara subjektiv, för hur synliggörs substantivsjukan i en 

elevtext? Hur många substantiv och nominaliseringar krävs för att det ska vara för 

många? 

 I en elevtext fann vi 72 nominaliseringar och trots att några av dem är upprepningar 

av samma ord är det fortfarande 72 till antalet. Den elev som har skrivit texten studerar 

på ett studieförberedande gymnasieprogram och ska förberedas inför högre studier. Är 

72 nominaliseringar ett rimligt antal enligt vetenskapliga mått, en alltför informationstät 

text eller lider den av substantivsjukan? Utifrån studiens resultat kan 72 nominali-

seringar ses som en lämplig mängd och texten skulle möjligen kunna innehålla fler 

nominaliseringar, snarare än att 72 ska betraktas som för många. Elevtexten är enkel att 

läsa och utmärks inte av frånvaro av deltagare i processer. Däremot har studiens resultat 

visat att lärarna lägger ned lite tid på att undervisa om nominaliseringar och med det i 

åtanke är 72 nominaliseringar många.   
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Lärarna undervisar om nominaliseringar och tydliggör att det finns med som en 

mindre del av ett moment i svenska 2, om än mycket begränsat. Det kan eventuellt 

förklara antalet nominaliseringar i elevtexterna om resultatet betraktas som 

knapphändigt. Det vill säga att om lärarna inte undervisar om nominaliseringar i någon 

större utsträckning, påverkar det indirekt elevernas kunskaper om en av beståndsdelarna 

i det vetenskapliga skrivandet. Om vi inte betraktar resultatet som knapphändigt kan 

resultatet tolkas som att eleverna istället har införskaffat kunskaper om nominaliseringar 

mestadels på egen hand och det gör att det är möjligt att resonera om var dessa 

kunskaper kommer ifrån. Det är därför möjligt att problematisera elevers användning 

och lärares undervisning gällande nominaliseringar. Det existerar inte någon definition 

av vad som kan klassas som en överanvändning och vad som är en lämplig mängd 

nominaliseringar för en vetenskaplig text. 

Den ena läraren beskrev komplexiteten angående nominaliseringar i undervisningen i 

förhållande till bedömningsanvisningarna till det nationella provet, kunskapskraven och 

kursplanen. L1 förklarade att hen kände en viss frustration över att det inte finns någon 

samstämmighet mellan de tre delarna. Det nationella provet är delvis en slags riktlinje 

för vad undervisningen under läsåret ska bestå av och när det plötsligt redogörs för nya 

begrepp vid läsårets slutskede upplevs situationen komplicerad. Den undervisning som 

lärarna har utfört efter kunskapskraven och kursplanen är därmed inte alltid 

överensstämmande med det som förväntas och ska bedömas. Det kan alltså skapa 

orättvisa förutsättningar för lärare och elever, när det handlar om nominaliseringar. L1 

nämner att det finns en tanke om att eventuellt ge eleverna en grundkurs i vetenskapligt 

skrivande i början av årskurs 3. Det skulle kunna förenkla det vetenskapliga skrivandet 

för eleverna men också tydliggöra vad det vetenskapliga skrivandet ska bestå av, vilket 

skulle kunna motverka den frustration som nominaliseringarna bidrar med när de 

återkommer i bedömningsanvisningarna.  

Båda lärarna upplevde en frustration kring arbetet med nominaliseringar, dock på 

olika sätt. L2 ger en bild av att problematiken beror på kunskapsnivåerna i klassrummet 

eftersom alla elever hämtar in kunskap på olika sätt och har olika tidsramar. Det gör att 

utrymmet för nominaliseringar begränsas i grammatikmomentet i svenska 2. Att 

nominaliseringar tillhör grammatikmomentet bidrar till att det är många delar som ska 

läras in och att eleven ska besitta förkunskaper för att ha möjlighet att tillägna sig den 

kunskapen om nominaliseringar. L2 förklarade att många elever fastnar på satsdelar 

vilket bidrar till att en diskussion om nominaliseringar skulle vara att tala om någonting 

de inte känner till och därför inte heller kan förstå. Det innebär att nominaliseringar som 

redan har ett litet utrymme i dagens undervisning påverkas av kunskapsnivåer som 

indirekt påverkar eleverna. De elever som har förmågan att nå ett högre betyg och 

därför förväntas använda nominaliseringar, om än i rimliga mängder, får eventuellt inte 

de rätta förutsättningarna för att utveckla dessa kunskaper. De elever som kämpar med 

att få ett godkänt i kursen berörs inte av nominaliseringar på samma sätt, utan fokus för 

dessa elever ligger snarare på grundläggande grammatikkunskaper, förklarade L2.  

Att bedömningskriterierna sedan redogör för att nominaliseringar ska finnas med i 

elevernas texter som en del av elevernas språk och stil i det nationella provet kan 

problematiseras, eftersom alla elever oavsett vilken betygsnivå de befinner sig på eller 
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strävar efter, bedöms efter de nämnda kriterierna men eventuellt inte har fått 

förutsättningar för att bli bedömda efter dem. Komplexiteten kan konstateras ligga i hur 

mycket undervisningstid lärarna väljer att använda till nominaliseringar tillsammans 

med de faktorer de intervjuade lärarna har lyft fram som problematiska. Bägge lärarna 

berättade att de lägger ned lite tid på att undervisa om nominaliseringar i svenska 2, och 

i svenska 3 där nominaliseringar bedöms i det nationella provet behandlas inte 

nominaliseringar mer än genom en påminnelse.  

Varför lärarna väljer att lägga ned så lite tid på nominaliseringar i svenska 2 kan vi 

endast spekulera i och det beror möjligen på att det centrala innehållet för svenska 2 

inrymmer så mycket mer än grammatik och nominaliseringar.  

Ulrika Magnussons resultat visar att nominaliseringar är vanligt förekommande i 

elevtexter och att dessa kan ge texten en högre abstraktionsgrad och informationstäthet 

(Magnusson 2011:225–228). I vår studie kan användningen av nominaliseringar 

bekräftas och att de indirekt skapar nya ord med tyngre innebörd än ursprungsordet. Det 

kan motiveras genom den uppackning som har gjorts av varje ord. Magnusson 

presenterar också att en större mängd nominaliseringar kan kopplas till ett högre betyg 

(Magnusson 2011:130–131). Det är något vi inte kan konstatera eftersom vår studie inte 

har undersökt det sambandet men i elevtexterna kunde vi finna en stor variation av 

antalet nominaliseringar mellan texterna som skulle kunna indikera en liknande slutsats.  

Magnusson väljer att se SFL som ett språkligt verktyg som kan skapa olika 

betydelser i olika kontexter (Magnusson 2011:241) vilket vi också har valt att göra. Vi 

anser att dagens grammatikundervisning ofta kan betraktas som ett traditionellt moment 

som lyfts ut ur sin kontext och inte används vidare. Det gör att eleverna kan sakna ett 

sammanhang där grammatiken kan placeras och fylla sin funktion. Med utgångspunkt i 

detta vill vi därför ge ett förslag om en grammatikundervisning som har en tydligare 

inriktning mot SFL och funktionell grammatik för att ge eleverna en tydligare kontext 

och en djupare förståelse av hur grammatiken kan användas. Det skulle eventuellt kunna 

bidra till att nominaliseringar får en tydligare funktion och ökar medvetenheten kring 

användningen av dem eftersom de intervjuade lärarna också poängterade att elevers 

användning av nominaliseringar förmodligen inte är ett aktivt val. Att undervisningen 

har ett tydligare fokus mot SFL kan därför vara av stor vikt, eftersom det skulle kunna 

bidra till en förståelse av hur ny betydelse kan skapas genom grammatiken och 

nominaliseringar.  

Karlsson redogör för att grammatiska metaforer bidrar till en abstraktion i det skrivna 

språket (Karlsson 2010:151) och Edling tydliggör att en ökad abstraktionsgrad ger en 

ökad användning av grammatiska metaforer. Edling menar också att läromedlen bör öka 

förekomsten av det abstrakta språket för att förbereda eleverna inför olika texter. Hon 

lyfter också fram att elever bör exponeras för texter som är abstrakta och välförsedda 

med nominaliseringar (Edling 2006:188–190). L2 förklarar att när hen presenterar 

nominaliseringar brukar hen tillsammans med eleverna se över nominaliseringar i 

böcker från ämnet biologi. Att hen väljer en bok från ämnet biologi kan vara slumpartat 

likväl som det kan tyda på en avsaknad av nominaliseringar i läromedel från 

svenskämnet.  
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Att studera nominaliseringar genom ett vetenskapligt skrivande belyser en aktuell 

svårighet med arbetet gällande nominaliseringar som en del av ett vetenskapligt 

skrivande i svenska 3 på gymnasiet. Studien har lyft fram att nominaliseringar används 

av eleverna och lärares tankar kring arbetet med dessa. Studien har också synliggjort en 

frustration och en otydlighet angående arbetet med nominaliseringar i förhållande till 

bedömningsanvisningarna tillhörande det nationella provet, något som har bidragit till 

en frustration hos de intervjuade lärarna. 

Det är möjligt att resonera och diskutera kring uppgiftsbeskrivningen eftersom 

instruktionen inte uppmanar eleverna till att fokusera särskilt på nominaliseringar. 

Däremot är uppgiften ett pm vilket är en uppgiftstyp som enligt lärarna ska innehålla ett 

vetenskapligt skrivande och eleverna ska därmed också vara införstådda med vad det 

innebär. Valet av de två uppgifterna grundar sig i en tanke om att de ska vara så 

autentiska som möjligt, det vill säga uppgifter som är vetenskapliga men inte är 

anpassade eller formade efter det specifika vi skulle studera. Att vi sedan valde 

uppgiftstypen pm var ett medvetet val eftersom pm på gymnasiet är ett sätt att öva det 

vetenskapliga skrivandet och det vetenskapliga skrivandet kan bland annat 

kännetecknas av nominaliseringar. I vårt resultat kan vi därför presentera att 

nominaliseringar används men vi kan inte bekräfta om eleverna besitter kunskaper om 

det eller om deras formuleringar är lyckträffar.   

Ask kritiserar svenskundervisningen i gymnasieskolan eftersom eleverna inte får 

tillräckligt med förkunskaper inför högre studier (Ask 2007:160). Lärarna i vår studie 

anser att det viktigaste för eleverna att ha med sig till högre studier är ett formellt språk 

och en medvetenhet om olika texttyper. De betonar att de eftersträvar att ge eleverna bra 

förutsättningar och förberedelser inför vidare studier men däremot problematiseras 

nivåskillnaderna i grammatiken vilket eventuellt kan förklara de bristande kunskaper i 

skriftspråket som både Ask och Enefalk m. fl. (2013) presenterar.  

En del av vår metod är uppackning. Vi har använt oss av den för att bekräfta 

nominaliseringarna och förhållandevis var det en lämplig och pålitlig metod. En 

svårighet med metoden är att anta ursprungsbetydelsen vid uppackningen. Den primära 

avsikten med uppsatsen var dock inte att veta vad eleven exakt ämnade att skriva när 

hen formulerade nominaliseringen. Samma princip gäller för de ord som var felaktiga 

på något sätt. Det är också något som endast går att säkerställa genom ett samtal med 

den aktuella eleven, det vill säga något som inte är möjligt för oss. Vi är medvetna om 

att det är möjligt att ifrågasätta vårt val att räkna med felstavningar och egna 

sammansättningar. Vi anser dock att dessa faktorer bidrar till reflektion och ett 

intressant resultat särskilt i förhållande till att de flesta elever, enligt lärarna, ej är 

medvetna om sin användning av nominaliseringar men ändock lyckats formulera en 

funktion och konstruktion likt nominaliseringar. I undersökningen krävdes också extra 

uppmärksamhet för att inte förväxla ordens form och ändelse med presens participer 

eftersom dessa har liknande utseende. 

Avsikten med uppsatsen är, som tidigare nämnt, inte att generalisera vare sig elevers 

användning av eller lärares uppfattningar om och arbete med nominaliseringar, utan att 

redogöra för tillämpningar hos två lärarrepresentanter med tillhörande klasser samt ge 

ett bidrag till det aktuella kunskapsläget. 
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Slutsatsen är att eleverna i kursen svenska 3 förväntas använda ett vetenskapligt 

språk och därigenom nominaliseringar som kan känneteckna ett vetenskapligt språk. Att 

nominaliseringar kan ses som en del av det vetenskapliga språket bekräftas också av 

båda lärarna samt den tidigare forskningen. Däremot sker undervisningen om 

nominaliseringar i svenska 2 och dessutom under en begränsad tid. Eftersom 

bedömningsanvisningarna till det nationella provet i svenska 3 lyfter fram 

nominaliseringar kan det tolkas som att det finns en förväntan från Skolverket att 

eleverna ska ha med sig kunskaper om nominaliseringar från svenska 2 till svenska 3. 

Vårt resultat visar att nominaliseringar finns med i elevernas texter med varierande 

antal. Det varierande antalet, mellan 3 och 72, kan styrka vår tanke om att den korta tid 

som läggs på nominaliseringar inte skapar möjligheter för att kunna utveckla kunskaper 

om nominaliseringar som en del av det vetenskapliga skrivandet.  
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7 Avslutande kommentarer 
 

I vår studie har vi studerat nominaliseringar genom elevtexter och lärarintervjuer i 

årskurs 3 på gymnasiet med en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Vi har 

sett att nominaliseringar används men det är svårt att veta om eleverna har kunskap om 

nominaliseringars funktion genom att endast studera texterna. Ett förslag till vidare 

studier är därför att intervjua elever och undersöka hur de förhåller sig till och deras 

kunskaper om nominaliseringar.  

Vår studie visar också vad två lärare har för bild av nominaliseringar och hur de 

arbetar med nominaliseringar i förhållande till vetenskapligt skrivande. Avsikten med 

den kvalitativa delen var att belysa den kvantitativa delen. Att intervjua endast två lärare 

ger inte någon helhetsbild av lärares uppfattningar och tankar om nominaliseringar och 

för den som önskar en bredare bild av just lärares arbete med detta kan en undersökning 

med fler intervjuer vara att föredra. Det kan bekräfta och lyfta fram den eventuella 

problematiken kring nominaliseringar som en del av det vetenskapliga skrivandet. De 

intervjuade lärarna förklarade också att nominaliseringar studeras i svenska 2 vilket gör 

att det vore intressant att undersöka utvecklingen i det vetenskapliga skrivandet från 

svenska 2 till svenska 3.  

Resultatet visade en stor variation i antalet nominaliseringar vilket kan indikera ett 

samband mellan antalet nominaliseringar och betygsnivåer. Vi har inte undersökt det 

sambandet och kan därför inte bekräfta det. Slutligen kan nominaliseringar betraktas 

som ett komplext fenomen som skulle kunna undersökas i en större omfattning. Några 

ytterligare förslag till vidare studier är att studera frekvensen av nominaliseringar 

kopplat till kön eller årskurser på gymnasiet.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Uppgiftsbeskrivning pm i retorik  
 

 

PM – retorik, Svenska 3 

  

Du ska skriva ett PM om retorik. Ett PM är, i det här sammanhanget, en 

sammanhängande utredande text med en inledande problemformulering, en utredning 

och en avslutning i form av slutsats. Ett lämpligt omfång är 600 – 800 ord, med typsnitt 

Times new roman, stl. 12 och radavstånd 1,15. 

  

  

Välj en av uppgifterna nedan. 

  

I den skriftliga uppgiften ska du: 

– Presentera din frågeställning 

– Välja ut och referera relevant information ur minst två olika källor 

– Ange källorna 

– Dra en slutsats som bygger på referaten 

– Använda ett språk som är anpassat till den vetenskapliga texttypen 

  

   

Uppgift 1 
 

Att förbereda ett tal och framföra det eller skriva en text är en process. Denna retoriska 

arbetsprocess uppfanns redan av de gamla grekerna och fungerar än idag. Hur kan den 

retoriska arbetsprocessen bidra till väl presenterade tal och texter? 

  

Presentera frågeställningen. Beskriv vad texterna säger om ämnet. Dra slutsatser om 

hur den retoriska arbetsprocessen bidrar till högre kvalitet hos tal och texter. 

  

Rubrik: Vägen till framgång genom den retoriska arbetsprocessen 

   
Kom ihåg att ditt PM ska anpassas till kommunikationssituationen som beskrivs ovan 

under rubriken Instruktion. 

  

 
Uppgift 2 

 
Genom historien har det funnits stora talare som fängslat människors uppmärksamhet. 

Talare som engagerat människor så pass att tiden stått stilla för en stund. Det är talare 

som försökt föra fram sin ideologi, talare som visat på orättvisor, talare som uttryckt ord 

för en sorg som drabbat många, och mycket annat. Gemensamt för dessa talare är att de 

på olika sätt lyckas trollbinda sina åhörare. Vad är det som gör att någon kan bli en bra 

talare? 
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Presentera frågeställningen. Presentera och beskriv vad olika källor säger om ämnet. 

Dra slutsatser om de olika delarna som har betydelse för att lyckas med ett tal och 

motivera din slutsats. 

  

Rubrik: Framgången bakom ett magiskt tal 

   
Kom ihåg att ditt PM ska anpassas till kommunikationssituationen som beskrivs ovan 

under rubriken Instruktion. 

  

  
Uppgift 3 
 

Retorik är konsten att finna det som är bäst ägnat att övertyga, enligt Aristoteles, 

retorikens grundare. För att bli framgångsrik inom sitt område krävs att man är en 

skicklig retoriker, menar experterna. Det är då man har störst möjlighet att påverka 

omvärlden. På vilket sätt är retorisk skicklighet relaterat till makten att påverka världen 

idag? 

  

Skriv ditt pm. Presentera frågeställningen. Beskriv med hjälp av texterna olika 

situationer där kunskaper inom retorik kan vara avgörande. Dra en slutsats om 

förhållandet mellan retorisk skicklighet och makt, och motivera den. 

  

Rubrik: Ordens makt 
  

 
Kom ihåg att ditt PM ska anpassas till kommunikationssituationen som beskrivs ovan 

under rubriken Instruktion. 
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Bilaga 2: Uppgiftsbeskrivning pm i språkhistoria 

 
PM – språkhistoria, Svenska 3 

  

Du ska skriva ett PM om svenska språkets historia och förändringar. Ett PM är, i det här 

sammanhanget, en sammanhängande utredande text med en inledande 

problemformulering, en utredning och en avslutning i form av slutsats. Ett lämpligt 

omfång är ca 1500 ord, med typsnitt Times new roman stl 12 och radavstånd 1,15. 

  

I den skriftliga uppgiften ska du: 

– Presentera din frågeställning 

– Välja ut och referera relevant information ur minst tre olika källor 

– Ange källorna 

– Dra en slutsats som bygger på referaten 

– Använda ett språk som är anpassat till den vetenskapliga texttypen 

  

   

Uppgift 
 

Runsvenska, fornsvenska, nysvenska och nusvenska är exempel på språkperioder som 

svenskan kan delas in i. Samhället under dessa perioder har sett olika ut och språket i de 

olika perioderna skiljer sig på många sätt, gällande t.ex. grammatik, ordförråd, stavning 

och uttal.  Speglar språket hur samhället ser ut? 

  

Rubrik: valfri 

  

Presentera frågeställningen. Presentera och beskriv vad olika källor säger om ämnet. 

Dra slutsatser om huruvida språket speglar samhället. Slutsatserna ska vara baserade 

på dina beskrivningar 
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Bilaga 3: Informationsbrev om intervjuerna 

 
Hej! 

 

Vi heter Malin Frisk och Sofia Roininen och studerar den sista terminen på 

ämneslärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Denna termin skriver vi vårt 

examensarbete där vi ska undersöka vetenskapligt skrivande i elevtexter. Vi ska studera 

insamlade elevtexter och vill gärna komplettera vår studie med intervjuer. Med hjälp av 

intervjuerna vill vi synliggöra lärares arbete med och tankar kring vetenskapligt 

skrivande genom nominaliseringar i årskurs 3 på gymnasiet.  

Intervjuerna beräknas ta cirka 30 minuter och dessa sker på önskad plats. Önskvärt är 

att intervjuerna sker under v.XX eller XX, men givetvis är vi öppna för övriga förslag. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att försäkra oss om att inte någon information går 

förlorad men din medverkan tillsammans med inspelningen kommer att behandlas 

konfidentiellt och enbart användas i vårt examensarbete. Det är självklart i 

överensstämmelse med Vetenskapsrådets riktlinjer (2002):   

  

 

Informationskravet – deltagaren ska bli informerad av forskaren om uppsatsens syfte.  

Samtyckeskravet – att den medverkande innehar rätten att besluta om sitt deltagande.  

Konfidentialitetskravet – att de medverkande och personuppgifter förblir anonyma.  

Nyttjandekravet – uppgifter nyttjas endast för uppsatsens huvudsakliga ändamål.  

   

Vi hoppas att du vill medverka och hjälpa oss i arbetet med vårt examensarbete. Hör av 

dig så bestämmer vi en tid som passar dig. Vid frågor eller funderingar är du givetvis 

välkommen att kontakta oss!  

 

Med vänlig hälsning, 

Malin & Sofia 

 

Malin Frisk     Sofia Roininen 

Tel: XXX-XXXXXXX   Tel: XXX-XXXXXXX 

E-post: XXXXXXXX   E-post: XXXXXXXXX  

mailto:sofiaroininen@hotmail.com
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Bilaga 4: Intervjufrågor 
  

 

●   Ålder 

●   Hur länge har du arbetat som lärare och hur är examen benämnd (vilka ämnen 

och gymnasielärarexamen?) 

●   Vilket år tog du din lärarexamen? 

●   Hur många år har du arbetat på den här skolan? 

●   Hur länge har du undervisat den här klassen i svenska? 

  

1.  Vad tänker du på när du hör vetenskapligt skrivande? 

2.  Hur anser du att vetenskapligt skrivande i svenska 3 på gymnasiet ska se ut? 

3.  Vad innefattar Skolverkets definition text med vetenskaplig karaktär för dig? 

Alltså, vilka beståndsdelar innefattar den definitionen för dig? Det vill säga, hur 

omvandlar du det i praktiken? Anser du att Skolverkets definition underlättar för 

dig när du ska arbeta med vetenskapligt skrivande?  

4.  Vilka delar anser du är primära att lyfta i undervisningen om vetenskapligt 

skrivande i svenska 3 på gymnasiet?  

5.  Vad har du för bild av vad eleverna ska få med sig av det vetenskapliga 

skrivandet inför framtida studier?  

6.  Hur yttrar sig vetenskapligt skrivande i en elevtext, enligt dig? Hur ser du att en 

elev behärskar det vetenskapliga skrivandet? 

7.  Hur mycket vetenskapligt skrivande skrivs i kursen svenska 3 under läsåret 

16/17?  

8.  Hur såg uppgiftsbeskrivningen ut för pm i retorikanalys och pm i språkhistoria? 

Hade du det vetenskapliga skrivandet i åtanke när ni skapade pm:et i 

retorikanalys och språkhistoria? 

9.  Hur kan ett pm hjälpa eleverna att öva det vetenskapliga skrivandet? 

10.  Vad fungerar bra eller mindre bra i elevernas arbete med vetenskapligt 

skrivande? 

 

Vi har tagit del av bedömningsanvisningarna i det nationella provet och såg att 

de efterfrågar nominaliseringar som en del av ‘språk och stil’ bedömningen.  

  

11.  Är det viktigt med nominaliseringar i vetenskapliga texter enligt dig? Varför och 

varför inte? 

12.  Finns nominaliseringar med i din undervisning? 

13.  Om ja: hur undervisar du om nominaliseringar, vilka delar lyfter du?  

14.  Upplever du att eleverna behärskar nominaliseringar sedan tidigare? Tror du att 

det är ett aktivt val av eleverna att använda det?  

  


