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Sammandrag
Att undersöka elevlösningar och att ta del av verksamma gymnasielärares erfarenheter
rörande elevers användning av modalitetsmarkörer i skrift ger en bild av kvinnliga och
manliga gymnasieelevers hållningar gentemot satsers innehåll och eventuella likheter
och skillnader skribenterna emellan. Föreliggande studies huvudsyfte är att undersöka
frekvens och funktion hos modalitetsmarkörer i elevlösningar hämtade från 2015 års
nationella prov i kursen svenska 3 i gymnasiet. Till syftet hör även att granska
eventuella likheter och skillnader i frekvens och funktion hos modalitetsmarkörer
mellan de kvinnliga och de manliga skribenterna. Studiens bisyfte är att undersöka tillfrågade gymnasielärares erfarenheter rörande kvinnliga respektive manliga elevers
användning av modalitetsmarkörer i skrift.
För att uppnå syftet formulerat för denna studie kombineras och kompletteras en
kvantitativ metod med en kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden utgörs av en
sammanställning och granskning av frekvens och funktion hos modalitetsmarkörer i 60
elevlösningar jämnt fördelade mellan könen. Studiens kvalitativa metod omfattas av
kvalitativa intervjuer med en hög grad av strukturering i kombination med öppna frågor
med tre legitimerade svensklärare. Resultaten visar på en låg frekvens av modalitetsmarkörer i både de kvinnliga och de manliga elevlösningarna. Majoriteten av samtliga
modalitetsmarkörer signalerar en låg grad av sannolikhet och har således en trolighetsfunktion i satsen. Frekvensen och funktionen hos modalitetsmarkörerna skiljer sig på så
vis marginellt mellan de kvinnliga och de manliga skribenternas texter. Den låga
frekvensen och trolighetsfunktionen som den mest framträdande i elevers texter
bekräftas ytterligare av studiens informanter, vilka vidare delar erfarenheten att
modalitetsmarkörer är en viktig komponent i ett nyanserat förhållningssätt. Fynden från
den kvantitativa materialbearbetningen och den kvalitativa materialbearbetningen
överensstämmer således. Någon större språklig variation utifrån faktorn socialt
konstruerat kön kan inte fastställas utifrån de kvantitativa och kvalitativa resultat som
presenteras i denna studie.
Nyckelord: modalitetsmarkörer, modalitet, modala hjälpverb, interpersonella adverbial,
modalitetsmetaforer, systemisk-funktionell grammatik, SFG, språklig variation utifrån
faktorn socialt konstruerat kön, elevers skrivande
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1. Inledning
Kvinnor talar si, män talar så! Föregående mening är formulerad som ett konstaterande, vilket
indikerar att det existerar språkliga skillnader mellan män och kvinnor. Konstateranden likt
det ovan har, oavsett deras vetenskapliga grund, givit upphov till diskussion de senaste
decennierna. Hypotetiska konstateranden eller antaganden rörande språk och kön har i
förlängningen även bidragit till ytterligare ett forskningsfält inom den språkvetenskapliga
grenen sociolingvistik, ett fält där språklig variation behandlas utifrån faktorn socialt
konstruerat kön. Formuleringen ”Kvinnor talar si, män talar så” är vidare en formulering
vilken väl representerar vad forskningen inom det sociolingvistiska fältet språk och kön har
behandlat främst, nämligen språklig variation i talat språk (Norrby & Håkansson 2015:120–
122). Att socialt signifikanta variabler likt kön studeras inom sociolingvistiken, med
huvudfokus på kommunikationsformen tal, kan konstateras. Språklig variation utifrån faktorn
socialt konstruerat kön i skrift är dock i jämförelse med språkliga variationer i tal ett relativt
outforskat område enligt Ann-Catrine Edlund, Eva Erson och Karin Milles (2007:28). Det kan
därmed påstås existera en form av forskningslucka vad gäller språklig variation utifrån
faktorn socialt konstruerat kön i skriftlig produktion och det är just denna lucka som vi som
författare till denna studie vill ta fasta på.
Sociolingvistik och således språklig variation har varit ett återkommande ämne, vilket har
avhandlats i ett flertal examinationer av skilda slag under våra studieår vid Högskolan i Gävle.
Språklig variation utifrån faktorn socialt konstruerat kön har därmed varit ett centralt inslag i
svenskstudierna. Sociolingvistikens centrala roll i språkstudierna ligger följaktligen till grund
för denna uppsats ämnesval rörande kvinnliga och manliga skribenters användning av
modalitetsmarkörer i skriftlig produktion. Ett intresse såväl som en önskan att fördjupa våra
kunskaper om en eventuell språklig variation härledd till faktorn socialt konstruerat kön
motiverar vidare ämnesvalet. Att ämnesvalet mer precist föll på kvinnliga och manliga
skribenters användning av modalitetsmarkörer i skriftlig produktion, ska också betraktas som
ett val baserat på intresse.
Avsikten med att granska språklig variation i skriftlig produktion utifrån faktorn socialt
konstruerat kön härleds inte enkom till den forskningslucka som ovan nämnts eller till ämnets
inslag i vår egen högskoleutbildning, utan också till det faktum att skriftlig produktion
genomsyrar samtliga årskurser och de flesta ämnen i det svenska skolväsendet. Syftet härleds
dessutom till Svenska språknämndens (2005:17–18), numera Språkrådets, resonemang om
värdet av såväl språklig standardisering som språklig variation. Ett skriftspråk som i huvudsak
är standardiserat lyfts som avgörande för språklig kommunikation, samtidigt som ett
skriftspråk med viss variation och spännvidd berikar språket, tillika kommunikationen.
Baserat på ovanstående anser vi det relevant att ägna denna studie åt skriftlig variation
utifrån faktorn socialt konstruerat kön. En avgränsning är nödvändig i en studie som denna
och vi har gjort valet att granska kvinnliga och manliga gymnasieelevers användning av
modalitetsmarkörer i skrift med fokus på eventuell variation i frekvens och funktion. Vi som
uppsatsförfattare vill poängtera att vi är väl medvetna om att fler än två sociala kön existerar,
men att vi trots detta utgår från en tvåkönsnorm (se avsnitt 2.1) i denna studie.
Genom att undersöka elevlösningar hämtade från 2015 års nationella prov i kursen svenska
3 i gymnasiet samt genom att ta del av verksamma gymnasielärares erfarenheter rörande
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elevers användning av modalitetsmarkörer i skrift, är vår förhoppning att bidra till
forskningsfältet. Förhoppningen är vidare att granskningen ska bidra till en diskussion om
värdet av språklig variation i sammanhanget, en diskussion vilken vi som språkintresserade
studenter och blivande gymnasielärare anser vara av betydelse i mötet med skribenter, oavsett
om de skriver si eller så – eller på båda sätten.

1.1 Syfte och frågeställningar
Föreliggande studies huvudsyfte är att undersöka frekvens och funktion hos modalitetsmarkörer i elevlösningar hämtade från 2015 års nationella prov i kursen svenska 3 i
gymnasiet. Till syftet hör även att granska eventuella likheter och skillnader i frekvens och
funktion hos modalitetsmarkörer mellan de kvinnliga och de manliga skribenterna. Studiens
bisyfte är att undersöka tillfrågade gymnasielärares erfarenheter rörande kvinnliga respektive
manliga elevers användning av modalitetsmarkörer i skrift. Följande frågeställningar har
formulerats för studiens syfte:




Hur ser frekvensen och funktionen hos modalitetsmarkörerna ut i elevlösningarna
hämtade från 2015 års nationella prov i kursen svenska 3 i gymnasiet?
Hur liknar alternativt skiljer sig frekvensen och funktionen hos modalitetsmarkörerna i
elevlösningarna mellan de kvinnliga och de manliga skribenterna?
Vilka erfarenheter har de tillfrågade gymnasielärarna av kvinnliga respektive manliga
elevers användning av modalitetsmarkörer i skrift?

1.2 Disposition
Denna studie är indelad i tio kapitel: Inledning, Bakgrund, Forskningsbakgrund, Teoretiska
utgångspunkter, Metod, Material, Metod- och materialdiskussion, Resultat, Resultatdiskussion och Slutdiskussion. I studiens inledande kapitel presenteras ämnesvalet liksom
studiens syfte och frågeställningar. Inledningskapitlet följs sedan av ett bakgrundskapitel där
ämnesvalet ges en fördjupad förankring. Bakgrundskapitlet innefattar även begreppsförklaringar. Uppsatsens tredje kapitel, Forskningsbakgrund, inrymmer presentationer av
tidigare forskning som gäller dels språklig variation utifrån faktorn socialt konstruerat kön,
dels uttryck av modalitet. I studiens fjärde kapitel presenteras och diskuteras studiens
teoretiska utgångspunkter systemisk-funktionell grammatik och socialkonstruktivism. I det
femte kapitlet behandlas sedan studiens två metoder och studiens urvalsprinciper. Kapitel 6
utgörs av en presentation av studiens material. Därefter följer ett gemensamt kapitel för
diskussion av studiens metodkombination och material. I uppsatsens resultatkapitel, kapitel 8,
presenteras resultaten från dels den kvantitativa materialinsamlingen och materialbearbetningen, dels den kvalitativa materialinsamlingen och materialbearbetningen. I studiens
nionde kapitel, Resultatdiskussion, diskuteras sedan resultaten i relation till varandra, studiens
presenterade forskningsbakgrund, tidigare forskning, och studiens teoretiska utgångspunkter.
Studiens avslutande kapitel, Slutdiskussion, är en konklusion av resultaten och analysen av
dem och syftar vidare till att förtydliga studiens rön och därmed besvara dess frågeställningar.
Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.
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2. Bakgrund
Antaganden eller fördomar, som Skolverket (2011:7) väljer att benämna det, om vad som är
kvinnligt och manligt ska i det svenska skolväsendet bemötas med kunskap byggd på
vetenskaplig grund. Kravet på ett sociolingvistiskt inslag, i form av undervisning om språklig
variation, är dessutom uttalat i svenskämnets allmänna krav. Språklig variation ska således
behandlas i samtliga kurser i ämnet svenska på gymnasienivå. Undervisningen i svenska ska
vidare leda till att elever reflekterar över det egna språkbruket (Skolverket 2011:161). Att
fördjupa våra kunskaper och vår medvetenhet om språklig variation utifrån faktorn socialt
konstruerat kön, anser vi därför vara av betydelse för och i det framtida yrkesutövandet. Vi
anser det även vara av vikt för vår språkliga kompetens och fortsatta utveckling som talare
och skribenter.
I föreliggande studies inledande kapitel och i ovanstående stycke behandlas och motiveras
studiens ämnesval utifrån Skolverkets (2011) direktiv. Inledningskapitlet innehåller även
begreppen språk och kön och modalitetsmarkörer. Dessa begrepp kommer nedan att ges en
vidare introduktion för att därefter preciseras ytterligare i kapitel 3 med tillhörande
underkategorier. I studien undersöks utredande text från det nationella provet i svenska. I
avsnitt 2.3 och 2.4 ges en redogörelse för provets utformning och för den aktuella texttypen.
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av centrala begrepp.

2.1 Språk och socialt konstruerat kön
Inom den språkvetenskapliga grenen sociolingvistik och dess forskningsfält i Sverige har
komponenterna språk och kön avhandlats i relation till varandra, sedan professorn Gustaf
Cederschiölds essä Kvinnospråk från 1900. I essän riktade Cederschiöld in sig på det han
kallade kvinnospråkets särart, vilket beskrevs som mer känslosamt än männens språkbruk
(Norrby & Håkansson 2015:120). Vad språk såväl som kön är och hur de två begreppen
definieras, har sedan Cederschiölds tid debatterats och i förlängningen omdefinierats. Vid
studier där språk och kön har avhandlats i relation till varandra är definitionen av de enskilda
begreppen av betydande relevans för förståelsen av begreppen i sig såväl som för relationen
dem emellan. Språk och kön behandlas därför här initialt separat, för att sedan behandlas i
relation till varandra i följande avsnitt.
Språk som begrepp definieras av Alvar Ellegård (1982:9–14) som det främsta medlet för
mänsklig kommunikation. Begreppets definition inbegriper språkförmåga bunden till
talapparaten, det vill säga talat språk, såväl som teckenspråk. Vid tidigare studier rörande
språk och kön har forskare avhandlat relationen utifrån definitionen språkförmåga bunden till
talapparaten, vilken har legat till grund för mänsklig kommunikation i skriftlig form. Att
avgränsa definitionen är således av betydelse och främjar förståelsen av vad som faktiskt
granskas. I denna studie avgränsar vi därmed definitionen av språk till språk kommunicerad i
skriftlig form genom grafem. Likt Ellegård (1982:9–14) belyser språkets kommunikativa
funktion menar Edlund et al. (2007:19–20) att den språkliga kommunikationen är dynamisk
till sin karaktär, samt att den är direkt kopplad till individens identitetsskapande och förståelse
av sin omvärld och sina medmänniskor. Språket beskrivs nämligen som ”människans främsta
medel att vända sig inåt, att pröva tankar, överlägga med sig själv och lösa problem” (Edlund
et al. 2007:23).
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Begreppet socialt konstruerat kön, även kallat genus, beskrivs av Edlund et al. (2007:28) i
relation till begreppet kön. Att de två begreppen definieras i relation till varandra härleder
författarna till det faktum att begreppet socialt konstruerat kön är ett relativt nytt begrepp i
jämförelse med kön. Fram till mitten av 1970-talet existerade inte begreppet socialt
konstruerat kön, alternativt genus. Avsaknaden av ett begrepp som innefattade mer än en
individs biologiska kön, eller den roll det specifika könet gavs tillika anammade i samhället,
ledde till att begreppet kön, i frågor om sociala och kulturella påverkansfaktorer, betraktades
och fortfarande betraktas som diffust och i viss mån problematiskt. Till definitionsdiskussionen hör även den daterade synen på det kvinnliga och det manliga könet och könens
påstådda skillnader utöver de biologiska skillnaderna. Bristen på alternativa begrepp vid
studier rörande språk och kön före mitten av 1970-talet, beskrivs därmed av Edlund et al.
(2007:28–29) som en betydande faktor för att det som forskning på området då benämnde kön
i dag benämns som socialt konstruerat kön. Den historiska kontexten och synen på kön och
könstillhörighet ska återigen poängteras i sammanhanget (Edlund et al. 2007:28–29). Att kön
som begrepp fortfarande nyttjas i forskningssammanhang där språklig variation behandlas i
relation till socialt konstruerat kön, bör dock nämnas. Den plats begreppet kön har i nutida
forskning, trots dess omdefinition i sammanhang där annat än det biologiska könet granskas,
leder till att vi i denna studie använder begreppet kön i kombination med begreppet socialt
konstruerat kön, då tidigare forskning behandlas. Begreppet kön definieras dock enbart av det
biologiska könet vid urvalet av de valda elevlösningarna i denna studie.
Den historiska kontextens betydelse för definitionen och valet av begrepp i
forskningssammanhang där språk och kön, alternativt socialt konstruerat kön, avhandlas, lyfts
även av Maria Ohlsson (2003:20), som menar att preciseringen av vad som betraktas som
manligt respektive kvinnligt står i direkt relation till den tid och kultur där definitionen sker.
Ett socialt konstruerat kön beskrivs därmed utifrån den kontext begreppet ingår i, det vill säga
den rådande tiden och kulturen. Termen socialt konstruerat kön representerar således i denna
kontext de kön som konstruerats utifrån de värden vilka det västerländska samhället har
tillskrivit det kvinnliga och det manliga könet, det vill säga det sociala könet och inte det
biologiska könet. Ohlsson (2003:20) beskriver vidare att ”[d]en sociala könsidentiteten
betingas i stor utsträckning av de kulturella koder som råder i det samhälle där man växer
upp”. Närmare bestämt förklaras den sociala könsidentiteten som en identitet vilken är delvis
given och delvis öppen för förhandlingar, beroende på social kontext.
Men har språk ett kön, eller snarare existerar det ett kvinnligt respektive ett manligt språk?
Catrin Norrby och Gisela Håkansson (2015:121) besvarar frågan på följande vis:
Ur ett rent språkvetenskapligt perspektiv är det dock knappast rimligt att tala om
kvinnligt och manligt språk. […] Språksystemet (ljudsystemet, böjningssystemet,
ordförrådet, syntaxen) är gemensamt för alla (vuxna) infödda svenska talare av
svenska, men det kan finnas skillnader i hur grupper och individer använder systemet
i praktiken, det vill säga den sortens regionala, sociala osv. variation som är det som
sociolingvistiken undersöker.

Språklig variation som kan kopplas till kön härleds därmed till hur kvinnor och män använder
det gemensamma språksystemet. Ytterligare stöd för den språkliga variationens bakom-
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liggande orsak, det vill säga hur det gemensamma språksystemet används olika, lyfter Karin
Milles (2008:24) fram, som menar följande:
[P]åståendet att det finns ett kvinnligt och ett manligt språk håller inte streck. Om
man med ”språk” menar ett system för kommunikation mellan människor, så har vi
inte separata system för kvinnor och män. Påståendet bygger snarare på att det skulle
finnas skillnader i hur kvinnor och män använder det gemensamma språk vi har.

Annan forskning inom det sociolingvistiska fältet rörande språklig variation utifrån faktorn
socialt konstruerat kön stödjer både Norrbys och Håkanssons (2015:121) samt Milles
(2008:24) resonemang ovan. Tidigare forskning på området bedriven av Deborah Tannen står
i en forskningsöversikt av Edlund et al. (2007:57) som ett exempel på hur språkliga
variationer härledda till könstillhörighet står i direkt relation till hur språksystemet nyttjas.
Tannens forskning visar bland annat på skillnad i förhållningssätt till språkhandlingar mellan
kvinnor och män. Tannen ”konstaterar att ursäkter är ett gemensamt drag i kvinnors
samtalsstil, medan motviljan att be om ursäkt är ett gemensamt drag i många mäns
samtalsstilar” (Tannen 1993, refererad i Edlund et al. 2007:57). Handlar språkliga variationer
härledda till faktorn socialt konstruerat kön i sådana fall om val och väljer då varje enskild
individ hur hen ska använda språksystemet? Att resonera om språkliga variationer utifrån
aktiva val bör problematiseras, inte för att aktiva val ej existerar, utan för att de val individen
gör i mångt och mycket speglar de normer som råder i en specifik kontext, det vill säga den
kultur där individen lever och verkar (Norrby & Håkansson 2015:121).

2.2 Modalitetsmarkörer
I denna studie granskas språklig variation utifrån faktorn socialt konstruerat kön. I studiens
inledande kapitel preciserades den språkliga variationen till kvinnliga och manliga skribenters
eventuella likheter respektive skillnader i användning av modalitetsmarkörer. För att en sådan
granskning ska vara möjlig att genomföra och som läsare förstå, krävs även att begreppet
modalitetsmarkörer preciseras. Begreppet ska förstås som en sammanfattande term för
specifika modala hjälpverb, interpersonella adverbial (begreppet används i enighet med teorin
systemisk-funktionell grammatiks terminologi och synonymt med modala adverb i denna
studie) och subjektiva och objektiva modalitetsmetaforer vilka markerar epistemisk modalitet.
En komplett och korrekt definition av termen modalitetsmarkörer kräver således en preciserad
definition av begreppets beståndsdelar. Nedan följer en beskrivning av modalitet och
markör(er) i syfte att explicitgöra begreppets innebörd i denna studie.
I muntlig såväl som i skriftlig kommunikation brukas tämligen ofta ord vilka signalerar
talarattityd och hållning gentemot kommunikationens innehåll, det vill säga modalitet.
Begreppet modalitet definieras således som ”relationen mellan talaren och det sagda […] dvs.
hur talaren vill att det sagda ska uppfattas” (Lagervall 2014:22). Modalitet kan vidare
beskrivas som en kategori hos satsen vars betydelse signalerar olika arter av sanning och
sannolikhet i ett specifikt uttalande. Modalitet ska dock förstås som en betydelsekategori
vilken omfattar samt signalerar fler betydelser än ovan nämnda. Betydelser som tillåtelse och
tvång kopplas bland andra till betydelsekategorin modalitet (Nilsson 2005:53–55). Begreppets
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omfattande karaktär kräver därmed ytterligare precisering och en avgränsning av hur
begreppet tillämpas i denna studie.
Grammatiska beskrivningar av modalitet visar på ett flertal modala betydelser, vilka lett till
indelningar i form av betydelsegrupper, som syftar till att avgränsa de betydelser som går att
koppla till modalitet. Modalitet uttrycks genom interpersonella adverbial (benämningen
används synonymt med modala adverb i tidigare forskning) och modala hjälpverb. Mer
precist uttrycks modalitet genom de interpersonella adverbialens och de modala hjälpverbens
funktion i satsen. Poängteras ska att både modala hjälpverb och interpersonella adverbial
(modala adverb) har ett flertal funktioner och inte enbart markerar epistemisk modalitet i
satser. Det modala hjälpverbet kan, kan till exempel fungera som ett självständigt verb,
uttrycka låg grad av sannolikhet eller förstås som synonymt med en individ/individers
förmåga att exempelvis cykla (Lagervall 2014: 289–290).
Till de vanligaste betydelsegrupperna hör epistemisk modalitet respektive deontisk
modalitet (deontisk modalitet ges ingen vidare beskrivning till följd av att betydelsegruppen
inte studeras i denna studie). Utöver dessa förekommer även betydelsegrupperna potentiell
modalitet samt intentionell modalitet (Lagervall 2014:25). Epistemisk modalitet beskrivs av
Marika Lagervall (2014:23–25) som den betydelsegrupp vilken representerar grad av
sannolikhet. Epistemisk modalitet omfattar talares/skribenters kunskap om huruvida
satsens/kommunikationens innehåll överensstämmer med verkligheten: säkert, (o)sant,
(o)sannolikt, möjligt. Epistemisk modalitet omfattar således talarens/skribentens hållning till
det hen kommunicerat, det vill säga yttrandets säkerhet, alternativt sannolikhet. Mer konkret
kan betydelsegruppen epistemisk modalitet exemplifieras genom interpersonella adverbial
som kanske, förmodligen, självklart, naturligtvis och såklart (Nilsson 2005:59–60). Modala
hjälpverb tillhörande betydelsegruppen epistemisk modalitet kan i sin tur illustreras genom
orden lär, kan, måste och verkar (Lagervall 2014:25).
Modalitet kan vidare analyseras, och görs så i systemisk-funktionell grammatik, som
talarens alternativt skribentens ”sätt att förskjuta språkhandlingsbetydelsen på någon av fyra
skalor: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet” (Holmberg 2011:105). Modalitetsskalorna delas inom systemisk-funktionell grammatik vidare in i tre grader: låg, medelhög och
hög grad. I tablåerna nedan exemplifieras modalitetsskalornas tre grader:

Sannolikhet
Vanlighet
Förpliktelse

LÅG GRAD
(tänkbart)
kan, lär
kan
kan, får

MEDELHÖG GRAD
(troligt)
bör
brukar
bör

Villighet

kan

vill

Modala hjälpverb

HÖG GRAD
(säkert)
ska, måste
brukar
ska, måste,
behöver
ska, måste

Tablå 1. Modalitetsskalan: modala hjälpverb (Modifierad version från Holmberg & Karlsson
2006:67).
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Interpersonella
adverbial
Sannolikhet

LÅG GRAD
(tänkbart)
möjligen, nog,
kanske, eventuellt

Vanlighet
Förpliktelse
Villighet

ibland, tillfälligtvis

MEDELHÖG GRAD
(troligt)
förmodligen,
antagligen, troligen,
sannolikt
ofta, oftast, vanligtvis
gärna
gärna

HÖG GRAD
(säkert)
med stor
sannolikhet,
säkert, garanterat
alltid
helst
helst

Tablå 2. Modalitetsskalan: interpersonella adverbial (Modifierad version från Holmberg & Karlsson
2006:68)

Av tablåerna ovan framgår det att de enskilda modala hjälpverben och interpersonella
adverbialen förekommer och återkommer i flera av modalitetsskalorna. Ett modalt hjälpverb
som kan och dess funktion i satsen kan därmed skifta; det modala hjälpverbet har således fler
funktioner än en. Därmed ska de modala hjälpverbens respektive de interpersonella
adverbialens olika funktioner förstås som ytterst betydelsefulla för förståelsen av satsens
faktiska betydelse, och i detta sammanhang talarens/skribentens faktiska hållning gentemot
satsens innehåll (Holmberg & Karlsson 2006:67–68).
Utöver de tre grader (låg, medelhög och hög) som Per Holmberg och Anna-Malin Karlsson
(2006:68) illustrerar i modalitetsskalan (se tablå 2) lyfter Jenny Nilsson (2005:59) fram
markörer som signalerar osannolikhet, det vill säga en mycket låg grad av sannolikhet. Till
denna grad hör till exempel det interpersonella adverbialet knappast. Modalitetsmarkörer och
deras modalitet kan uttryckas direkt i satsen (till exempel: en tjänsteman har troligen
förskingrat pengar) eller förmedlas genom en subjektiv eller objektiv modalitetsmetafor (till
exempel: jag tror att en tjänsteman har förskingrat pengar eller det är troligt att en tjänsteman
har förskingrat pengar). Genom att uttrycka modalitet genom en subjektiv modalitetsmetafor
explicitgörs avsändaren, det vill säga skribentens hållning gentemot satsen (Holmberg
2011:108). Samtliga av de ovan exemplifierade markörerna, alltså de interpersonella
adverbialen, de modala hjälpverben och de subjektiva och objektiva modalitetsmetaforerna,
har en sannolikhetsgraderande funktion i satsen. Tilläggas ska dock att den sannolikhetsgraderande funktionen rymmer ytterligare funktioner och dessa preciserar Nilsson (2005:58–
60) till osannolikhet, trolighet och säkerhet. Ett interpersonellt adverbial som nog har till
exempel en övergripande sannolikhetsgraderande funktion och kan mer precist ha en
trolighetsfunktion i satsen. Modalitetsskalornas grader är vidare jämförbara med
modalitetsmarkörernas (interpersonella adverbial, modala hjälpverb och subjektiva och
objektiva modalitetsmetaforer) precisa funktion. En hög sannolikhetsgrad är således
jämförbar med en säkerhetsfunktion i satsen medan den låga och medelhöga graden båda är
att jämföra med en trolighetsfunktion i satsen (Nilsson 2005:58–60).
Som ovan nämnts behandlas modalitet och dess olika betydelsegrupper och skalor i
grammatiska beskrivningar. Vad som dock saknas i dessa grammatiska beskrivningar är en
gångbar sammanfattande term, vilken innefattar såväl de modala hjälpverben som de interpersonella adverbialen. Bristen på en sammanfattande term har lett till att vi uppsatsförfattare
har sökt en gångbar term. Termen modalitetsmarkörer förekommer som en sammanfattande
term för uttryck av modalitet i ett fåtal studier. Beläggen för termen visar att olika innebörder
har lagts in i den. De olika innebörderna har lett till att vi har utarbetat en definition av termen
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i relation till denna studies syfte. Den sammanfattande termen innefattar således i denna
studie modalitet av epistemisk karaktär samt modala hjälpverb och interpersonella adverbial
tillhörande modalitetskalan sannolikhet. Markörer ska i sin tur förstås som en sammanfattande
term för de enskilda modala hjälpverb och interpersonella adverbial som markerar den
specifika modalitetstypen. I avgränsningssyfte kommer endast modalitetsmarkörer (modala
hjälpverb, interpersonella adverbial och subjektiva och objektiva modalitetsmetaforer)
tillhörande epistemisk modalitet och modalitetsskalan sannolikhet att granskas i denna studie.
Termen modalitetsmarkörer är relaterad till den grammatiska beskrivning som är aktuell i
denna studie och är inte kopplad till forskning som gäller språklig variation utifrån faktorn
socialt konstruerat kön.

2.3 De nationella proven
Materialet i föreliggande studie utgörs av elevlösningar hämtade från 2015 års nationella prov
i kursen svenska 3 i gymnasiet. Termen elevlösning är hämtad från Gruppen för nationella
prov i svenska och svenska som andraspråks benämning vilken avser de elevtexter som
författas och samlas in vid nationella prov. Gruppen tillhör Institutionen för nordiska språk
vid Uppsala universitet och är den grupp som konstruerar nationella prov utarbetade för de
gymnasiala kurserna i svenska och svenska som andraspråk, på uppdrag från Sveriges
regering.
Huvudsyftet med de nationella proven beskrivs av Skolverket (2018a) på följande vis:
Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis
bedömning och betygsättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning
kunskapskraven uppfylls på skolnivå, huvudmannanivå och på nationell nivå. De
nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och
ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna.

De nationella proven, oavsett ämne, ämnar således bidra till en rättvis och likvärdig
bedömning inom det svenska skolväsendet. De ska dock ej förstås som examensprov. Proven
fungerar som en form av avstämningspunkt i slutet av en kurs, och proven kompletterar
därigenom den samlade bedömningen av en elevs studieprestationer. De nationella provens
främsta funktion är således summativ. Skolverket (2018a) poängterar dock att provresultaten
kan användas formativt. Det innebär att indikationer rörande styrkor såväl som utvecklingsmöjligheter kan tas i beaktande och forma den enskilda lärarens undervisning. De nationella
proven och de elevlösningar som proven resulterar i bidrar till mer än en likvärdig och rättvis
bedömning.
Samtliga elever på gymnasiet läser ämnet svenska till följd av att ämnet är
gymnasiegemensamt. Detta bidrar till att samtliga elever utför obligatoriska nationella prov i
ämnet svenska. Sedan den 1 januari 2018 är det nationella provet obligatoriskt enbart i den
högsta avslutade kursen (Skolverket 2018b). Nationella prov ingår i kurserna svenska 1 och
svenska 3 i gymnasiet, vilket innebär att enbart elever på de studieförberedande programmen
utför nationellt prov i kursen svenska 3. Poängteras ska dock att kursen svenska 3 är en valbar
kurs för elever på de yrkesförberedande programmen; att lägga till kursen innebär att det
nationella provet tillkommer. Samtliga nationella prov i ämnet svenska består av delprov
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(Skolverket 2018c). Det nationella provet i kursen svenska 3 består av två delprov. Delprov A
består av skriftlig framställning och delprov B av muntlig framställning. I delprov A i det
nationella provet i kursen svenska 3, vilket är det delprov som elevlösningarna i denna studie
är hämtade från, ges eleverna i uppgift att skriva en utredande text av vetenskaplig karaktär på
600–800 ord. Delprovet genomförs vidare på angiven provdag och det angivna datumet gäller
samtliga gymnasieskolor. Den nationella enhetligheten i fråga om datum och tid såväl som
tillvägagångssätt vid provtillfället syftar till att främja de nationella provens huvudsakliga
mål, att bidra till en rättvis och likvärdig bedömning och betygsättning. Till provens
förtjänster räknas således det angivna datumet samt att eleverna genomför proven under
snarlika förhållanden. Eventuella särskilda behov kan dock bidra till en viss variation
(Skolverket 2018c).

2.4 Utredande text
Texttypen utredande text förklaras av Anne Palmér och Eva Östlund-Stjärnegårdh (2015:95)
vara en återkommande texttyp i samtliga svenskkurser på gymnasienivå. Mest framträdande
är det utredande skrivandet i kursplanen för svenska 2, samtidigt som det diskursiva
skrivandet i svenska 1 klassificeras som utredande text, och formuleringen ”texter av
vetenskaplig karaktär” i kursplanen för svenska 3 innefattar just utredande text. Texttypen
utredande text präglar på så vis den gymnasiala svenskundervisningen i stort.
Den utredande texten präglas av att skribenten vrider och vänder på ett problem,
sammanställer fakta och åsikter, analyserar dessa och drar slutsatser med utgångspunkt i en
specifik frågeställning. Textaktiviteten bedrivs således för att finna svar på givna frågor. Den
utredande texten karaktäriseras vidare av dess fokus på orsaksförhållanden samt textens inslag
av referat och citat i syfte att särskilja skribentens tankar från andras tankar. Strukturen i form
av inledning, huvuddel/avhandling och avslutning präglar även texttypen (Palmér & ÖstlundStjärnegårdh 2015:95–98). Då den utredande texttypen behandlas av Birgitta Bommarco och
Suzanne Parmenius Swärd (2012:130) inkluderas, utöver ovanstående, även texttypens syfte i
redogörelsen. Författarna härleder texttypens syfte till det faktum att eleverna genom
författandet av utredande texter ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper och på så vis sin
förståelse av ett specifikt fenomen.
Inslag av andra texttyper kan påträffas i utredande texter och dessa texter benämns då som
huvudsakligen utredande texter av Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015:96). Huvudsakligen utredande texter innehåller mer än inslag av utredande art till följd av att inga
vattentäta skott existerar mellan texttyper. Elevlösningar från nationella prov i kursen svenska
3 i gymnasiet lyfts i sammanhanget som exempel på just sådana texter av Palmér och
Östlund-Stjärnegårdh (2015:97). Elevlösningarna från 2015 års nationella prov, materialet i
denna studie, ska därför förstås som utredande texter, men de kan innehålla inslag av
argumentation och således kategoriseras som huvudsakligen utredande texter.

2.5 Sammanfattning av centrala begrepp
I avsnittet nedan följer en sammanfattande redogörelse för denna studies centrala begrepp,
vilken ämnar underlätta läsningen tillika förståelsen av studiens innehåll.
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Modalitet: Modalitet signalerar talarattityd, det vill säga den hållning
talaren/skribenten har gentemot satsens/kommunikationens innehåll. Begreppet förstås
som en betydelsekategori hos satsen vilken omfattar arter av sanning.
Epistemisk modalitet: Epistemisk modalitet omfattar talares/skribenters kunskap om
huruvida satsens/kommunikationens innehåll överensstämmer med verkligheten:
säkert, (o)sant, (o)sannolikt, möjligt.
Modalitetsmarkörer: I denna studie innefattar den sammanfattande termen
modalitetsmarkörer interpersonella adverbial, modala hjälpverb och subjektiv och
objektiv modalitetsmetafor tillhörande betydelsegruppen epistemisk modalitet och
modalitetsskalan sannolikhet.
Socialt konstruerat kön och kön: Begreppet socialt konstruerat kön förstås som
individens sociala kön, det vill säga de kollektiva könsegenskaper som tillskrivs
människor i ett socialt sammanhang och en specifik kulturell och historisk kontext.
Begreppet används i denna studie synonymt med begreppet kön, som en följd av brist
på alternativ benämning till kön inom forskningsfältet. Begreppet kön syftar i denna
studie dock inte på det biologiska könet.
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3. Forskningsbakgrund
Kapitlet Forskningsbakgrund utgör en av studiens huvuddelar och är uppdelat i avsnitten
Presentation av studier, Språklig variation utifrån faktorn socialt konstruerat kön och
Modalitet. Inkluderingskriterierna för den nedan presenterade forskningen summeras till dess
relevans för studiens huvud- och bisyfte. Av relevans är studier vilka avhandlar språklig
variation utifrån faktorn socialt konstruerat kön och studier vilka avhandlar epistemisk
modalitet. Ytterligare ett inkluderingskriterium är att den presenterade forskningen ska
utgöras av såväl svenska som internationella studier.

3.1 Presentation av studier
I följande avsnitt ges en kortfattad introduktion till de valda studierna. Introduktionen syftar
till att ge en överblick över den forskning som redogörs för mer utförligt i nästkommande
avsnitt.
Jan Einarsson utgav 1980 rapporten Är barn medvetna om språkliga könsskillnader?. I
rapporten undersöker Einarsson 85 informanters föreställningar om kvinnligt och manligt
språkbruk. Studiens material utgörs av 20 språkprov författade av kvinnor och av män. För att
uppnå studiens syfte gavs informanterna som gick i årskurs 3 och 5 i uppgift att granska
språkproven och därefter bedöma huruvida skribenten är man eller kvinna. Studien resulterar i
rön vilka talar för att majoriteten delar samma föreställningar om kvinnligt och manligt
språkbruk. Resultatet visar med andra ord att majoriteten av informanterna är medvetna om
språkliga könsskillnader (Einarsson 1980).
Tor G. Hultman och Margareta Westman utgav år 1977 studien Gymnasistsvenska. Studien
gavs ut på nytt 1992. Undersökningen utgörs av en omfattande genomgång av två huvudmaterial, gymnasistuppsatser och texter författade av vuxna skribenter. Mer precist undersöks
förekomst och frekvens av adverb vilka signalerar talarattityd, däribland osäkerhet.
Undersökningen riktar även fokus på språklig variation utifrån skribenternas könstillhörighet.
Studien är omfattande och resultaten likaså, men sammanfattningsvis visar studien på språklig
variation mellan gymnasieeleverna och de vuxna skribenternas texter. Resultaten som
presenteras visar vidare på språklig variation mellan könen (Hultman & Westman
1977/1992).
Maria Ohlsson undersöker i avhandlingen Språkbruk, skämt och kön: Teoretiska modeller
och sociolingvistiska tillämpningar (Uppsala universitet 2003) hur social identitet och sociala
betydelser skapas med hjälp av språket. Med begreppet social identitet avser Ohlsson kön.
Dessutom utgår avhandlingen från att identifiera hur modusmarkörer uppstår och upprätthålls.
Modusmarkörer definieras av Ohlsson (2003:287) på följande vis: ”I samtalen visar talarna
prov på olika sätt att signalera huruvida det de säger är allvarligt eller skämtsamt menat.
Ibland signalerar de modus genom att använda sig av lexikala markörer som är direkt knutna
till förslaget eller modifieringen. Dessa kallar jag modusmarkörer”. Ohlsson poängterar till
exempel att skratt kan fungera som en modusmarkör i ett samtal. Modusmarkörer har
granskats utifrån faktorn kön. Studiens data samlades in via enkäter och videoinspelade
gruppsamtal. Informantgruppen bestod av 112 elever med en jämn könsfördelning. Studiens
resultat visar bland annat att social identitet tillika sociala betydelser påverkas och skapas med
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hjälp av språket. Dessutom konstateras i resultatet att i ”varje språkgemenskap har
medlemmarna möjlighet att med språkets hjälp skapa och förmedla flera olika former av
betydelse samtidigt” (Ohlsson 2003:35).
Carina Norrby och Gisela Håkansson utgav år 2015 forskningsöversikten Introduktion till
sociolingvistik. I forskningsöversikten konstaterar Norrby och Håkansson att tidigare
forskning har visat att det råder föreställningar om språkliga variationer kopplat till
talares/skribenters könstillhörighet bland de individer, grupper och samhällen som har
studerats. Norrby och Håkansson (2015:125–126) lyfter i översikten fram Robin Lakoffs
forskning. Lakoffs forskning på området visade att kvinnor använder graderingsbegrepp som
kanske och väl i högre utsträckning än män, vilket enligt Lakoff tyder på att kvinnor är mer
benägna att anamma en osäker språkstil (Norrby & Håkansson 2015).
Jenny Nilssons doktorsavhandling, Adverb i interaktion (Göteborgs universitet 2005)
inrymmer tre syften: att definiera adverbens funktion som de uppvisar i materialet, att
beskriva vad som kan tänkas påverka ett adverbs funktion och därefter att granska i vilka
sekvenser adverben uppträder regelbundet (Nilsson 2005:2–3). Studien bygger på
talspråksmaterial hämtat från Gymnasisters språk- och musikvärld (GSM), där totalt 27
gruppinspelningar ingår. Cirka hundra gymnasieelever har samtalat om musiklyssnarvanor
och musikstilar utifrån nio olika musikexempel. I avhandlingen belyses att en del adverb
”uppvisar samma funktioner som andra adverb, och en del adverb uppvisar funktioner som är
unika för just det adverbet” (Nilsson 2005:206). Närmare bestämt har adverb olika funktioner
i en sats, och det som påverkar adverbens funktion är framför allt i vilken kontext adverben
ingår (Nilsson 2005).
Adriana Maria Tenuta, Ana Larissa A. M. Oliveira och Bárbara Malveira Orfanó
publicerade år 2015 studien How Brazilian learners express modality through verbs and
adverbs in their writing: a corpus-based study on n-grams. Studien utgörs av en jämförande
analys av två korpusar, författade på engelska. I studien granskas och jämförs texter
framställda av förstaspråkstalande kontra andraspråkstalande studenter. Vidare och mer
precist syftar studien till att undersöka och belysa hur skribenterna genom verb och adverb
uttrycker modalitet i sina texter. Analysen resulterar i slutsatsen att andraspråksskribenternas
uttryck av modalitet är begränsat i jämförelse med förstaspråksskribenterna. Studiens resultat
visar vidare att texterna författade av de förstaspråkstalande studenterna procentuellt
innehåller fler adverb samt att dessa skribenter då uttrycker modalitet genom adverb i större
utsträckning än de andraspråkstalande studenterna, vilka uttrycker modalitet främst genom
verb (Tenuta et al. 2015).
Clara Kah Mun Kong (2006) har granskat insamlade studentuppsatser utifrån den
systemisk-funktionella grammatikens interpersonella metafunktion. I studien analyseras
studenternas uttryck av modalitet. Texter som studenterna författat tidigare granskades och
jämfördes med texter som de skrivit efter att de fått specifika instruktioner kopplade till
Kongs studies syfte. Genom undersökningen av studenternas två texter granskades
studenternas utveckling. Resultatet som presenteras i studien visar på en utveckling och större
variation i studenternas användning och uttryck av modalitet (Kong 2006).
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3.1.1 Språklig variation utifrån faktorn socialt konstruerat kön
Språklig variation utifrån faktorn socialt konstruerat kön är något som bland andra Einarsson
(1980), Hultman och Westman (1977/1992), Ohlsson (2003) och Norrby och Håkansson
(2015) har ägnat delar av sin forskning åt. Forskarna har på så vis bidragit till forskningsrön
och insikter om det socialt konstruerade könets koppling till språklig variation.
Redan 1980 ägnade Einarsson sin forskning åt ämnet och undersökte således barns
medvetenhet om språkliga könsskillnader. Studiens informanter är 85 stycken jämnt fördelade
mellan könen i årskurserna 3 och 5; informanternas exakta åldrar framgår inte. Informanterna
gavs i uppgift att granska 20 språkprov för att sedan uttala sig om språkprovens skribenters
könstillhörighet. I studiens resultatdel framgår att informanterna har tydliga föreställningar
om vad som utmärker ett kvinnligt respektive ett manligt språkbruk. Studiens första resultat
visar att 81 av 85 informanter förknippar olika ämnen med ett specifikt kön. Informanterna
förknippar ett språkprov med ämnet motorcyklar med män och ett språkprov med ämnet
spädbarn med kvinnor. På samma vis förknippar 81 av 85 informanter förstärkningsordet
förfärligt med kvinnor och förstärkningsordet djävla med män. Att informanterna förknippar
olika förstärkningsord och kraftuttryck med olika kön beskriver Einarsson (1980:8–9) som
representativt för den allmänna uppfattningen om kvinnligt och manligt språkbruk. Ämne
såväl som val av förstärkningsord ska därmed förstås som könsbundna faktorer. Vid
bedömningen av språkprov med fokus på skribenternas användning av talarattitydsadverbial
bedömde 57 av 85 informanter att formuleringen ”Dom har ju sannolikt skött sig bra helt
enkelt” var författad av en kvinnlig skribent. Formuleringen ”Dom har skött sig bra”
förknippades i stället med en skribent av det manliga könet (Einarsson 1980:14).
Då ett av språkproven granskades utifrån offentlig stil kontra privat stil förknippade 50 av
85 informanter den offentliga stilen (formellt språk) med kvinnor och den privata stilen
(informellt språk) med män. Ett annat språkprov granskades också utifrån offentlig stil och
privat stil. Till skillnad från det första språkprovets resultat förknippades här den offentliga
stilen med män. Enbart 26 av 85 informanter bedömde att språkprovet var författat av en
kvinna. 66 av 85 informanter var överens om att den privata stilen i det andra språkprovet
hade en kvinnlig avsändare. En entydig uppfattning om den offentliga och privata stilen gick
därmed ej att utläsa enligt Einarsson (1980:16–17).
Ett antal av språkproven utgjordes av nedtecknade samtal. Vid en granskning av tvekljud
förknippade 56 av 85 informanter språkprov innehållande tvekljud som eh med manliga
skribenter. Majoriteten av informanterna var av den uppfattningen att tvekljud är något som
präglar mäns språkbruk i större utsträckning än kvinnors (Einarsson 1980:18). Även dialektalt
färgade formuleringar är något som informanterna förknippar med manliga skribenter. 66 av
85 informanter förknippade nämligen dialektalt färgade formuleringar med män och ett
språkprov med riksspråk (standardsvenska uttryck) förknippades med kvinnor av 54
informanter (Einarsson 1980:19).
Sammantaget bedömer Einarsson (1980:20–21) informanternas bedömningar som samstämmiga med språkprovens avsändare. Einarsson (1980:21) poängterar dock att
samstämmigheten är större bland de äldre informanterna (informanterna i årskurs 5); de hade i
genomsnitt färre fel än de yngre informanterna (informanterna i årskurs 3). Att de äldre
informanternas samstämmighet med språkprovens skribenters och talares könstillhörighet var
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större förklarar Einarsson (1980:21) genom att dra paralleller till tidigare forskning på
området, som visat att föreställningarna om könsrollerna blir tydligare med åren. Sammanfattningsvis talar Einarssons (1980) studie således för att språkliga könsskillnader existerar
och att barn är medvetna om dessa språkliga könsskillnader. Poängteras ska dock att studien
publicerades 1980 och att informanternas medvetenhet 1980 inte nödvändigtvis stämmer
överens med barns medvetenhet 2018.
I Hultman och Westmans undersökning (1977/1992) av gymnasisters språkbruk
inkluderades inte gymnasisternas uppfattning om språkliga könsskillnader. I stället jämförde
Hultman och Westman gymnasisters texter med texter författade av vuxna skribenter. Studien
är omfattande och i den granskas allt från gymnasieelevernas användning av adverb till
gymnasieelevernas ordföljd. I detta avsnitt avgränsas dock Hultmans och Westmans resultat
till gymnasisternas användning av adverb.
I studien har forskarna granskat språkliga könsskillnader och därmed granskat om och i
sådana fall hur kvinnliga och manliga skribenters användning av adverb liknar alternativt
skiljer sig från varandra. I resultatdelen sorteras adverben och de modala adverben (det som i
vår studie benämns interpersonella satsadverbial) samlas därefter under kategorin övriga
adverb. De modala adverb som Hultman och Westman (1977/1992:169) finner i de två
korpusarna (gymnasisternas texter och de vuxna skribenternas texter) framhåller de bidrar till
att språket i texterna blir nyanserat och modifierat. Av studiens resultat framgår vidare att
användningen av övriga adverb är överrepresenterad i gymnasieelevernas texter. I de vuxna
skribenternas texter förekommer övriga adverb jämförelsevis lite. Överrepresentationen av
övriga adverb sträcker sig även längre än till skillnader mellan korpusarna. Frekvensen av
övriga adverb så som kanske är högre i de kvinnliga skribenternas texter. Att de övriga
adverben kan bidra till ett nyanserat språk konstaterar Hultman och Westman
(1977/1992:167–169) samtidigt som de poängterar att vissa övriga adverb som kanske kan
bidra till att skribenten uppfattas som osäker.
Sammanfattningsvis resulterar Hultmans och Westmans (1977/1992) studie i rön vilka
talar för att språklig variation utifrån socialt konstruerat kön existerar. Resultatet talar vidare
för att vuxna skribenter har en lägre frekvens av övriga adverb i sina texter. Till skillnad från
gymnasisternas texter framgår ej vilket kön de vuxna skribenterna har. Av den anledningen
går det inte att dra några slutsatser om språkliga könsskillnader mellan de vuxna skribenterna.
Av enkätsvaren och samtalsmaterialet i Ohlssons (2003) avhandling framgår det i likhet
med Einarssons (1980) studie att det i samhället förekommer föreställningar om det socialt
konstruerade könets påverkan på individers språkbruk. Redan vid födseln startar själva
könssocialisationen enligt Ohlsson (2003:24–25). Av studien framgår det vidare att individers
identiteter och kön skapas i sociala sammanhang, vilket i sin tur innebär att omgivningen
spelar en avgörande roll för individers identitetsskapande och sociala kön. Det ska således
förstås som svårt för den enskilda individen att avvika från samhällets sociala och kulturella
koder. Om individen trots allt väljer att avvika kan det leda till negativa konsekvenser, som att
uppfattas som annorlunda och därefter uteslutas ur sociala sammanhang (Ohlsson 2003:25).
Enligt Ohlsson (2003:25) ska individers språkbruk förstås stå i direkt relation till ett samhälles
sociala och kulturella koder, koder som att nyttja olika förstärkningsord och/eller låta sitt
språkbruk ges en dialektal prägel. Samtidigt vill Ohlsson (2003:16) i sin avhandling visa på
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ett omvänt förhållande, där språket är det som påverkar den sociala identiteten och därmed det
socialt konstruerade könet.
I avhandlingens resultat- och diskussionsavsnitt framgår att kvinnor och män är bundna till
olika språkliga positioner. Samhällets koder beskrivs ha en reglerande funktion. Av resultatet
framgår vidare att kvinnors och mäns talutrymme i offentligheten skiljer sig. Män ges ett
större utrymme i jämförelse med kvinnor och män är även mer benägna att skämta i offentliga
sammanhang (Ohlsson 2003:348). Enligt Ohlsson ska detta förstås som en följd av kulturella
koder och de makt- och statusrelationer som präglar samhället. Följden av de sociala och
kulturella koderna sammanfattar Ohlsson (2003:348) genom att citera Ellen Andenæs: ”’Att
vara kvinna eller man kräver en mycket finjusterad och situationskänslig repertoar som består
av konfigurationer av uppträdande’”. Med en könstillhörighet följer således fingertoppskänsla
vad rör det egna språkbruket.
Av resultatet framgår avslutningsvis att pojkar/män framställs och blir ihågkomna som
roliga i större utsträckning än flickor/kvinnor av avhandlingens informanter. Om
flickor/kvinnor lyfts fram som roliga av informanterna kopplas det till den privata sfären. I
majoriteten av fallen är det då flickor/kvinnor som tillskriver andra flickor/kvinnor attributet
rolig. Språklig variation ska precis som kön förstås som socialt konstruerat, oavsett om det rör
skämt eller förstärkningsord. De sociala och kulturella koder som behandlas i studien ska
också ses som konstruerade och precis som de påverkar språkliga variationer är språket i sig
en viktig faktor i upprätthållandet av ett samhälles sociala och kulturella koder (Ohlsson
2003:341).
I Norrbys och Håkanssons forskningsöversikt från 2015 presenteras Robin Lakoffs
Language and woman´s place från 1975. Av Lakoffs forskning rörande språklig variation
utifrån faktorn kön framgick att kvinnors språkbruk präglas av en frekvent användning av
garderingar. Närmare bestämt framkom det att kvinnor i högre grad än män uttrycker
gardering i form av ord som kanske, väl och liksom. Garderingarna i språkbruket var vidare
något som Lakoff konstaterade påverkar huruvida språket ansågs vara osäkert och försiktigt
eller ej (Lakoff 1975, refererad i Norrby & Håkansson 2015:124).
I likhet med Ohlsson (2003) visade Lakoffs forskning att kvinnor talar mindre i offentliga
sammanhang. Offentliga sammanhang domineras därmed av män 1975 såväl som 2003.
Lakoffs forskningsrön överensstämmer även med Einarssons (1980) resultat rörande
skillnader i samtalsämnen mellan könen (Norrby & Håkansson 2015:125). Precis som
Ohlsson (2003) diskuterade Lakoff forskningsrönen i relation till sociala och kulturella
faktorer. De språkliga variationerna mellan kvinnors och män språkbruk förklarade Lakoff
som politiskt och kulturellt betingade, ”det vill säga att kvinnor socialiseras in i – lär sig – en
underordnad roll i samhället redan som barn” (Norrby & Håkansson 2015:126). En sådan
socialisering lyfts vidare fram som en avgörande faktor för kvinnors såväl som mäns
språkbruk. Den språkliga variationen står därmed i direkt relation till det specifika samhället,
vilket i förlängningen innebär att språklig variation varken kan eller ska betraktas som något
statiskt. Om samhället och dess sociala och kulturella koder förändras finns det inga garantier
för att de språkliga variationer som Lakoffs resultat visade kommer att kvarstå (Norrby &
Håkansson 2015:126).
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3.1.2 Modalitet
Skribenters, eller mer specifikt gymnasieelevers och universitetsstudenters, användning av ord
vilka signalerar talarattityd/hållning gentemot satsers innehåll har studerats i Sverige såväl
som internationellt. Studenters uttryck av modalitet är även något som sätts under lupp i dag. I
denna forskningsbakgrund ämnar vi uppsatsförfattare förmedla forskningsresultat relevanta
för vår studies syfte.
Modalitet förmedlad genom adverb avhandlas i Jenny Nilssons doktorsavhandling från
2005. I centrum för avhandlingens undersökning står adverb tillhörande epistemisk modalitet
och deras frekvens och olika funktioner. Frekvens- och funktionsbeskrivningarna av de
modala adverben beskriver Nilsson (2005:54) som ett resultat av noggrann genomgång och
analys av materialet. Till de vanligaste adverben som signalerar modalitet räknar Nilsson
(2005:58–60) bland annat kanske, förmodligen, säkert, naturligtvis, nog, knappast och
möjligtvis. Vid granskningen av talspråksmaterialet, vilket Nilsson (2005:19) uppskattar
motsvara cirka 20 timmars konversation, summerades den totala frekvensen av modala adverb
med skilda funktioner till 4700 belägg. De modala adverbens totala frekvens konstateras
därmed marginell sett till den totala ordfrekvensen. Vidare lyfter Nilsson (2005:56) fram att
majoriteten av de modala adverben i studiens material visade sig ha ett brett register av
funktioner, samtidigt som vissa modala adverb enbart uttryckte en form av funktion. Det
modala adverbet förmodligen uttryckte i samtliga fall trolighet och i hälften av fallen
fungerade adverbet sannolikhetsgraderande av det egna yttrandet. I resterande fall fungerade
adverbet sannolikhetsgraderande av en annan talares attityd. Till de modala adverb som har
ett brett register av funktioner hör bland andra nog, som i materialet uttrycker och fungerar
sannolikhetsgraderande och förmildrande (Nilsson 2005:136).
År 2006 publicerade Kong studien Modality in appraisal in students´essays – a stydy of the
effect of genre-based instruction. I studien fokuseras i kontrast till Nilssons (2005) studie
progression i bemärkelsen användande av uttryck för modalitet. Genom att granska två
korpusar, en författad innan undervisning hade skett och en efter, möjliggjordes en granskning
av skribenternas skriftliga utveckling. Granskningen och analysen av genrebaserat skrivande i
kombination med granskning och analys av uttryck för modalitet utgick från den systemiskfunktionella grammatikens interpersonella metafunktion. I studien framgår att modalitet
uttrycks kongruent (bedömningen och uttrycket för modalitet placeras direkt i satsen, till
exempel: vårt hus är förmodligen dyrare än ert), via subjektiva modalitetsmetaforer (till
exempel: jag tror att vårt hur är dyrare än ert) och via objektiva modalitetsmetaforer (det är
förmodligen så att vårt hur är dyrare än ert). I studien exemplifieras modalitetsmetaforerna
genom modala adverb. I guess och It is possible står som exempel på modalitet uttryckt via
subjektsmetaforer respektive objektsmetaforer (Kong 2006:2). I studien framkommer vidare
att en variation av att uttrycka modalitet kongruent och/eller genom modalitetsmetaforer står i
direkt relation till skribentens språkliga nivå. En andraspråkstalande skribent är mer benägen
att hålla sig till en uttrycksform. De språkliga resurserna, som Kong (2006:3) väljer att
benämna det, påverkar således en skribents förmåga till variation.
Vid analysen och därmed jämförelsen av de två korpusarna fann Kong (2006:8–10) att de
språkliga resurserna i bemärkelsen variation av modal uttrycksform hade ökat i korpusen som
författats efter att tydlig genrebaserad undervisning hade givits till skribenterna.
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Undervisningen hade gjort skribenterna mer medvetna om sina språkliga val. Frekvensen var
således högre i den andra korpusen. Räknat på den totala ordfrekvensen utgjorde dock
uttrycken för modalitet en marginell del. I studiens resultatdel presenterar Kong (2006:8–10)
vidare resultat vilka indikerar att skribenternas nyfunna medvetenhet sträckte sig längre än till
ökad frekvens. Undervisningen ledde även till ökad variation och en mer nyanserad
användning av uttrycken:
Because of a greater awareness in the discourse practices of the exposition genre,
students may understand the important role in conveying the extent of their
commitment or the definiteness of their assessment to the propositions, and may
avoid making categorical statements (Kong 2006:9).

Med en explicitgjord medvetenhet om modalitet och hur uttryck för modalitet kan nyttjas
följer språkliga resurser vilka i sin tur leder till att skribenten kan göra medvetna språkliga
val, så som att nyansera egna uttalanden (Kong 2006:9).
Till skillnad från Nilssons (2005) avgränsning att i huvudsak granska adverb och deras
funktioner i talspråksmaterial, har granskning av modala adverb fått sällskap av modala
hjälpverb i den brasilianska studien How Brazilian learners express modality through verbs
and adverbs in their writing: a corpus-based study on n-grams från 2015. Tenutas et al.
(2015:341) genomgång och granskning av modala adverb och modala hjälpverb i två korpusar
författade av förstaspråkstalande och andraspråkstalande studenter fokuserar i kontrast till
Nilssons (2005) studie på de modala adverbens och modala hjälpverbens frekvens i
materialet. Genom att granska frekvensen av modala adverb och hjälpverb i de två korpusarna
visar Tenuta et al. (2015:341–343) på skillnader i frekvens mellan de två korpusarna. I likhet
med Nilsson (2005) inleder Tenuta et al. (2015:341) analysen av korpusmaterialet med att
lyfta fram de vanligaste modala adverben och hjälpverben i korpusarna, det vill säga
probably, certainly, maybe och likely respektive can, will och would. I anslutning till
redogörelsen läggs dock huvudsaklig fokus på frekvens. I analysen konstateras att den totala
frekvensen av modala adverb och hjälpverb totalt sett, det vill säga räknat på den totala
ordfrekvensen, är relativt låg (Tenuta et al. 2015:341).
Analysen visar på en tydlig differentiering i bemärkelsen frekvens mellan de två
korpusarna. Medan frekvensen av det modala hjälpverbet can var högre i korpusen Cabri
(Cabri representerar gruppen av andraspråkstalande skribenter) och signifikant lägre i
korpusen Locness (Locness representerar gruppen av förstaspråkstalande skribenter) var
frekvensen den motsatta då ordet would granskades, det vill säga lägre i Cabri och högre i
Locness. Resultaten visar vidare på en större variation av modala hjälpverb bland de
förstaspråkstalande skribenterna; de är mer benägna att variera sina ordval och använder
således fler modala hjälpverb än de andraspråkstalande skribenterna, vilka främst nyttjar de
modala hjälpverben can och will i sina texter (Tenuta et al. 2015:341–342). Resultaten från
granskningen av skribenternas användning av modala adverb visar på liknande tendenser. Till
de mest frekventa modala adverben i Cabri hör probably, certainly och maybe. Certainly och
probably används även frekvent i Locness. Det modala adverbet likely är dock överrepresenterat i Locness. Sammantaget visar resultatet av granskningen av modala adverb i
likhet med granskningen av modala hjälpverb på en högre frekvens i de förstaspråkstalande
skribenternas texter. Locnessskribenterna visar även på en större variation. De är till skillnad
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från Cabriskribenterna mer benägna att fördela uttryck för modalitet mellan modala hjälpverb
och modala adverb. Resultatet visar nämligen att Cabriskribenterna främst nyttjar modala
hjälpverb för att uttrycka modalitet i sina texter (Tenuta et al. 2015:341–343). I likhet med
Kong (2006) diskuteras resultatet utifrån skribenternas språkliga resurser. Skribenternas
språkliga nivå framstår utifrån resultatet som avgörande för i vilken utsträckning skribenterna
kommer att nyttja uttrycken för modalitet och hur de kommer att variera dessa uttryck i den
skriftliga produktionen (Tenuta et al. 2015:354–355).
Utöver granskningen och analysen av frekvens pekar Tenuta et al. (2015:349) på att de
modala adverbens och de modala hjälpverbens funktioner varierar och skiljer sig mellan
korpusarna. Tenuta et al. (2005:58–60) fann till exempel att de modala adverben och
hjälpverben i större utsträckning hade en förstärkande funktion i Locness, medan adverben
och hjälpverben i Cabri i större utsträckning hade en sannolikhetsgraderande funktion, vilket
fick skribenterna att framstå som osäkra i det insamlade materialet. Skribenterna i Locness var
även mer benägna att fördela uttrycken för modalitet på modalitetsskalans tre grader, medan
skribenterna i Cabri främst nyttjade modala uttryck vilka markerar en låg grad av sannolikhet
och således har en trolighetsfunktion (Tenuta et al. 2005:58–60).
Avslutningsvis resulterade granskningen även i upptäckten att de andraspråkstalande
skribenterna mer frekvent uttryckte modalitet genom subjektsmetaforer (we cannot) medan de
förstaspråkstalande skribenterna mer frekvent använde sig av objektsmetaforer (it can be
seen) för att uttrycka modalitet. Genom objektsmetaforer kunde de förstaspråkstalande
skribenterna uttrycka modalitet och samtidigt uppfattas som passiva till det egna uttrycket av
modalitet. De förstaspråkstalande skribenterna upplevdes således och återigen som mindre
osäkra, trots deras användning av ord och fraser vilka signalerar epistemisk modalitet (Tenuta
et al. 2015:354–355).

3.1.3 Sammanfattning
Forskning bedriven på området språklig variation utifrån faktorn socialt konstruerat kön har
bland annat visat att kvinnors och mäns språkbruk skiljer sig från varandra. Den språkliga
variationen som Einarsson (1980), Hultman och Westman (1977/1992), Ohlsson (2003) och
Norrby och Håkansson (2015) lyfter fram i sina studier respektive forskningsöversikt talar för
att språklig variation sträcker sig längre än till språkliga variationer mellan enskilda individer.
Tidigare forskning har redovisat resultat vilka pekar på att kvinnors och mäns språkbruk
skiljer sig på ett flertal vis. Män är till exempel mer benägna att låta sitt språkbruk präglas av
dialektala uttryck än kvinnor. Resultaten från tidigare forskning visar vidare att kvinnor är
mer benägna att gardera sina uttalanden med hjälp av adverb som kanske och väl. Gemensamt
för den presenterade forskningens resultat är att det i samhället råder föreställningar om vad
som skiljer kvinnligt och manligt språkbruk från varandra. Utöver föreställningar framhålls ett
samhälles sociala och kulturella koders betydelse för upprätthållandet av de språkliga
variationer som deras studier har kunnat visa på. Att kvinnor tar mindre plats i offentliga
sammanhang och att män i större utsträckning betraktas som roliga är därmed något som inte
ska tas för givet eller betraktas som statiskt.
Forskning om modalitet och ord vilka uttrycker modalitet har visat att ordklasserna adverb
och hjälpverb uttrycker modalitet. Tidigare forskning har även visat att uttrycken för
modalitet (adverb och hjälpverb) har olika funktioner. Ett modalt uttryck inrymmer allt från
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en funktion till ett flertal funktioner. Ett modalt uttryck kan till exempel bidra till att satsens
innehåll upplevs som nyanserat på samma vis som att ett modalt uttryck kan leda till att
satsens skribent upplevs som osäker. Internationell forskning om skribenters användning av
modala uttryck har utöver funktioner även fokuserat på likheter respektive skillnader mellan
första- och andraspråkstalande skribenters användning av modala uttryck. Utifrån forskningens resultat står det klart att förstaspråkstalande skribenters texter innehåller en högre
frekvens av modala uttryck. Förstaspråkstalande skribenter har tillika visat på en större
variation i användningen av modala uttryck. Den högre frekvensen och den större variationen
har i tidigare forskning diskuterats i relation till skribenternas språkliga resurser och språkliga
nivå. Av tidigare forskning framgår även att skribenters användning av modala uttryck ökar i
samband med att kunskap om de modala uttrycken och hur de kan användas explicitgörs.
Därigenom ges skribenterna möjlighet att utveckla sitt skrivande och då även kunskap och
möjlighet att använda de modala uttrycken på ett korrekt sätt för att förmedla innehållet i
enlighet med intentionen.
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4. Teoretiska utgångspunkter
I detta kapitel introduceras de två teorier som ligger till grund för denna studies resultatdiskussion. Studiens teoretiska utgångspunkter är dels den systemisk-funktionella grammatikens interpersonella metafunktion, dels socialkonstruktivismen. Teoriavsnittet nedan syftar
till att ge en preciserad beskrivning av teoriernas olika skikt samt hur vi uppsatsförfattare
tillämpar teorierna i denna studie. Till kapitlet hör även avsnittet teoridiskussion.

4.1 Systemisk-funktionell grammatik
Att språket är människans främsta redskap för att förstå sig själv såväl som sin omgivning är
en formulering som ofta påträffas i diskurser där språk avhandlas. En inte lika allmänt känd
formulering och konkretisering av språkets roll återfinns i den systemisk-funktionella
grammatiken (SFG), där språket och dess roll liknas vid en spegel av verkligheten, för att
vidare beskrivas inrymma potential att forma individens bild av världen (Holmberg et al.
2011:7). Språkets roll så som den formuleras ovan ska dock betraktas som något mer än
enbart en formulering eller ett sätt att uttrycka språkets roll; dess innebörd ska utöver det
förstås som en grundläggande hållning i teorin systemisk-funktionell grammatik (Holmberg et
al. 2011:7).
Systemisk-funktionell grammatik är en språkmodell vilken utgår från att språk skapar
sammanhang, tillika att språket inrymmer olika funktioner, vilka varierar beroende på
kontext. Termerna sammanhang och funktion är därmed centrala i språkmodellen, och
termernas centrala roll kan inte nog poängteras. Processer och mekanismer bakom och
härledda till språkets olika sammanhang och funktioner var nämligen de aspekter som SFG:s
grundare Michael Halliday saknade i tidigare språkvetenskapliga teorier. Den systemiskfunktionella grammatiken utarbetades därmed för att förstå processerna och mekanismerna
bakom språkets utveckling, såväl som att förstå språket och grammatiken som ett redskap för
att skapa mening (Holmberg & Karlsson 2006:11).
Språkets specifika grammatiska funktioner ska förstås som grundläggande för teorin.
Grammatikens roll inom teorin och därmed hållningen gentemot grammatiken summeras av
Per Holmberg, Anna-Malin Karlsson och Andreas Nord (2011:8) på följande vis:
Texter och skrivande har alltså genomgående varit det centrala intresset när SFG
använts, samtidigt som de verktyg man använder är grammatiska. Detta att grammatiken beskriver texten, och att texten ger sammanhang åt grammatiken, är kännetecknande för denna språksyn (Holmberg et al. 2011:8).

Grammatikens roll inom språksynen, det vill säga inom teorins språksyn, är ytterst betydande.
I citatet behandlas grammatikens roll i relation till språket såväl som i relation till texter och
skrivande. Sambandet mellan språk och text kan tyckas uppenbart och oväsentligt att
poängtera, men i en studie likt denna, där texter utgör en del av studiens material, ska ett
sådant samband ses som relevant att nämna, trots det uppenbara i sambandet. Liksom
Holmberg et al. (2011:8) skildrar Holmberg och Karlsson (2006:12) relationen mellan texten
och språket, för att vidare betona sambandet och relationen mellan texten, språket och
skribenten. Till den systemisk-funktionella grammatikens förtjänster räknar nämligen författarna teorins brukbarhet, i fråga om att studera texters och skribenters olika grammatiska
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val vid skriftlig produktion. En insikt i textens direkta relation till skribenten, språket och dess
grammatik är därför av betydelse vid studier som denna.
Till skillnad från andra språkvetenskapliga teorier och perspektiv vilka avhandlar språk
och grammatik beskrivs SFG som en holistisk språkmodell ”som i sin grammatiska
beskrivning innefattar allt från det som normalt kallas semantik, lexikon, grammatik
(morfologi och syntax), fonologi, pragmatik och informationsstruktur” (Holmberg et al.
2011:10). I språkmodellens grammatiska beskrivning inkluderas vidare kontexten. Enligt
SFG:s språksyn består språket av skikt och metafunktioner. Språkets och grammatikens skikt
och metafunktioner visualiseras i figuren nedan:

Figur 1. SFG:s modell över skikten och metafunktionerna (Holmberg et al. 2011:10, modifierad
version).

I figuren ovan visualiseras språkmodellens holistiska karaktär, där skikten (fonologi/ortografi,
lexikogrammatik, semantik och kontext) beskriver hur språket fungerar. Skikten beskriver
således hur sammanhang och mening bildas i kommunikativa sammanhang. Språkets
metafunktioner, vilka är tre till antalet och benämns textuell, ideationell och interpersonell
metafunktion, symboliserar och representerar språkets övergripande och allmänna funktioner i
en specifik kontext. Varje kontext inrymmer samtliga metafunktioner. Även ett enskilt
yttrande består av de tre metafunktionerna och ett yttrandes tre metafunktioner exemplifierar
Holmberg et al. (2011:11) på följande sätt: ”Det ger uttryck för – eller realiserar som man
säger inom SFG – vår erfarenhet av världen (ideationellt), reglerar vår relation till den vi
kommunicerar med (interpersonellt) och organiserar den information vi ger (textuellt)”. Det
innebär i förlängningen att en semantisk granskning av en text ska inkludera en granskning av
textens satser. Det är en följd av att textens enskilda satser kan definieras i relation till
samtliga metafunktioner.
De tre metafunktionerna representerar olika funktioner och skiljer sig därmed från
varandra. Att en specifik sats kan definieras i relation till samtliga metafunktioner ska dock
inte förstås som att samtliga metafunktioner behöver inkluderas i en granskning av en sats.
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Om syftet med granskningen är att undersöka en viss funktion, är det snarare så att den
specifika funktionen avgör vilken metafunktion som fokuseras (Holmberg et al. 2011:11).
Funktionen modalitet som är den övergripande funktion som granskas i denna studie leder till
att vi ansluter oss och på så vis avgränsar oss till den systemisk-funktionella grammatikens
interpersonella metafunktion.

4.1.1 Den interpersonella metafunktionen
Satser vilka etablerar och upprätthåller relationer och uttrycker talares/skribenters värderingar
och hållningar representerar språkets interpersonella metafunktion. Satsens interpersonella
metafunktion innebär således att satsen är en interaktiv händelse, vilken innefattar en talare
alternativt en skribent och en mottagare (Berge 1998:48–49). Språkets interpersonella
metafunktion konkretiseras vidare av Holmberg (2011:97) som ett separat skikt av språket
vilket möjliggör interaktion mellan människor. I den muntliga såväl som i den skriftliga
kommunikationen intar individer olika roller i syfte att uppnå kommunikativa mål och utför
på så vis olika språkhandlingar. Inom den interpersonella metafunktionen presenteras två
fundamentala talarroller (begreppet inkluderar även skribenter), en givande roll och en
krävande roll, och detta intagande av olika roller beskriver Lars Berge (1998:49) på följande
vis:
Når en person begynner å snakke, tar han eller hun på seg en talerolle og tildeler
samtidig adressaten en talerolle. Hvis en taler ønsker å gi informasjon, inveteres
adressaten samtidig til å være mottaker for denne informasjonen. Hivs taleren derimot
tilbyr adressaten varer eller tjenester, inviteres adressaten samtidig til å motta disse
varene eller tjenstene. Og vis taleren krever informasjon eller varer og tjenester,
inviteres adressaten på samme måte til å gi informasjon eller varer og tjenester.

Kommunikation ska på så vis betraktas som ett interaktivt samspel mellan två parter, där
talarrollerna inte enbart intas utan även tilldelas. Detta intagande såväl som tilldelande av
talarroller exemplifierar Berge (1998:49) genom att beskriva att en talare/skribent som ger
information samtidigt tilldelar adressaten rollen som mottagare av den specifika
informationen.
Att ge information såväl som att ta emot information betraktas inom den systemiskfunktionella grammatikens interpersonella metafunktion också som en språkhandling. Utöver
språkets två fundamentala talarroller innefattar således interaktionen ytterligare skikt.
Metafunktionens språkhandlingar omfattar vidare språkhandlingen utbyte av varor och
tjänster (Holmberg 2011:98–99). Språkhandlingarna, det vill säga utbytet av x i kombination
med talarrollerna, utgör vidare ett språkhandlingssystem; detta exemplifieras nedan:
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i + g = påstående
v & t + g = erbjudande

i + k = fråga
v & t + k = uppmaning

Figur 2. Språkhandlingssystemet (Holmberg 2011:99, modifierad version).

Språkhandlingar inom den interpersonella metafunktionen definieras utifrån den talarroll som
antas och huruvida utbytet innefattar information eller varor och tjänster. Språkhandlingssystemets klammer symboliserar att två eller fler språkhandlingar sker samtidigt. I textrutan
konkretiseras kombinationen av dessa språkhandlingar. En kombination av en givande
talarroll och ett utbyte av information är ett påstående medan en kombination av en krävande
roll och ett utbyte av information är en fråga (Holmberg 2011:98–99).
I Berges (1998:49) redogörelse för Michael Hallidays teorier framgår vidare att
talaren/skribenten, vilken antagit den givande rollen, inte enbart tilldelar adressaten en roll.
Talaren/skribenten kräver även något av adressaten, det vill säga av lyssnaren alternativt
läsaren. Kravet kan innefatta att adressaten ska uppfatta och förstå det som kommuniceras på
ett specifikt vis. I egenskap av skribent förmedlar individen information, information som
kommer att mottas av läsaren/läsarna, och således uppfattas och värderas av dem. En viss
hållning gentemot satsens/kommunikationens innehåll från avsändarens sida garanterar dock
inte att hållningen mottas och uppfattas på samma vis av mottagaren. Till den interpersonella
metafunktionen ska därför medvetenhet om mottagarperspektiv räknas.
Holmberg och Karlsson (2006:34–37) inkluderar mottagarperspektivet inom den interpersonella metafunktionen genom att redogöra för språkhandlingarnas möjliga responsdrag.
Ett påstående kan till exempel bekräftas eller ifrågasättas av mottagaren. För att symbolisera
språkhandlingarnas möjliga responsdrag summerar Holmberg och Karlsson (2006:34) dem i
en tablå; tablån nedan symboliserar de möjliga responsdragen:
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Tablå 1. Språkhandlingar med möjliga responsdrag (Holmberg 2006:36, modifierad version).

Som framgår i tablån ovan följs en språkhandling av en viss respons. En kombination av
talarrollen givande och utbytet information är ett påstående, som i sin tur kan följas av
antingen ett bekräftande eller ett ifrågasättande.
Vid analys av språkhandlingar kopplade till den interpersonella metafunktionen ämnar
forskare finna och analysera de fyra språkhandlingar som beskrivits ovan. Holmberg
(2011:101) fortsätter dock föregående resonemang med att poängtera att ”inget enskilt
grammatiskt system kan göra reda för hela mångfalden av möjliga språkhandlingar”. Till de
fyra språkhandlingarna tillägger Holmberg (2011:100) ytterligare språkhandlingar genom att
citera Hallidays lista över exempel på språkhandlingar:
offering, promising, threatening, vowing, undertaking, ordering, requesting,
entreating,
urging,
persuading,
commanding,
instructing,
encouraging,
recommending, advising, prohibiting, dissuading, discouraging, warning, bribing,
intimidating, blackmailing, shaming, cajoling, nagging.

Exemplen på språkhandlingar ovan visar på komplexiteten och problematiken med att
summera den interpersonella metafunktionens språkhandlingar till fyra, trots att de fyra
språkhandlingarna beskrivs som generella. Exemplen som listas ovan ska inte betraktas som
en fullständig lista över de språkhandlingar som inryms i och utgör språkets interpersonella
metafunktion. Ytterligare språkhandlingar tillkommer.
Mångfalden av språkhandlingar leder vidare till en indelning av de interpersonella
satstyperna. Holmberg (2011:101) lyfter nämligen fram att de interpersonella satstyperna,
påståendesats, frågesats och uppmaningssats, enbart representerar de typiska interpersonella
satstyperna, inom systemet för modus. Mer specifika språkhandlingar och därmed även
kompletterande system som modalitet konstrueras genom att andra grammatiska och lexikala
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möjligheter tas i bruk: ”Om modus utgör centrum i den interpersonella grammatikens
solsystem, ligger två typer av element i nära omloppsbana: modala verb och interpersonella
satsadverbial” (Holmberg 2011:105). Modalitet ska således förstås som en aspekt av den
systemisk-funktionella grammatikens interpersonella metafunktion.

4.1.2 Modalitet och modalitetsmetaforer
Modalitet förklaras inom den systemisk-funktionella grammatiken som ”talares och
skribenters sätt att förskjuta språkhandlingsbetydelsen på någon av fyra skalor: sannolikhet,
vanlighet, förpliktelse och villighet” (Holmberg 2011:105). (För en utförlig beskrivning av
modalitet se avsnitt 2.2.) I enlighet med Hallidays teorier lyfter Holmberg (2011:106) fram att
modalitet räknas som en grammatisk resurs inom den interpersonella metafunktionen.
Modalitetssystemet inom metafunktionen beskrivs vidare som ett verktyg vilket beroende på
val av modalitet påverkar satsens interaktionella potential. Den interaktionella potentialen hos
modalitetsskalorna vanlighet och sannolikhet härleds till deras potential att öppna upp för en
förhandling om alternativa utsagor och deras giltighet. De två modalitetsskalorna avser
således främst språkhandlingen utbyte av information.
Med varje modalitetsskala följer tre grader, låg grad, medelhög grad och hög grad (för en
utförlig beskrivning av modalitetsgrad se avsnitt 2.2). En bedömning av grad av modalitet
innebär just en bedömning:
Någon bedömer att information är sannolik, att en handling är önskvärd, etc. I en sats
med modala verb eller satsadverbial blir denna bedömning endast implicit. Trots detta
räknar alltså SFG detta som det kongruenta alternativet, eftersom bedömningen
signaleras på enklast möjliga vis, direkt i satsen (Holmberg 2011:108).

Bedömningens implicita art innebär att bedömningens avsändare inte går att utläsa, eftersom
modaliteten uttrycks direkt i satsen; modaliteten uttrycks kongruent. Bedömningen kan dock
explicitgöras genom att bedömningen görs subjektiv eller objektiv.
Uttrycksformerna för modalitet beskrivs inom den interpersonella metafunktionen som tre
till antalet, kongruent, subjektiv modalitetsmetafor och objektiv modalitetsmetafor. För att
bedömningen ska klassificeras som explicit krävs att den modala bedömningen förmedlas
genom en subjektiv modalitetsmetafor alternativt en objektiv modalitetsmetafor, och dessa två
modalitetsmetaforer förklaras på följande vis av Holmberg (2011:108):
Subjektiv modalitetsmetafor låter talaren eller skribenten ta plats som subjekt i en
inledande sats. […] Objektiv modalitetsmetafor framställer i stället bedömningen som
ett faktum, genom valet av ett subjekt det i en inledande sats.

Modalitet explicitgörs på så vis genom att talaren tar plats i satsen alternativt att bedömningen
framställs som ett faktum av skribenten. Den implicita och explicita bedömningen av
modalitetsskalan sannolikhet, vilken är den modalitetsskala som granskas i denna studie,
illustreras i nedanstående tabell:
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Tabell 1. Exempel på olika metaforer för modal bedömning (Holmberg 2011:109, modifierad version).

Av tabellen framgår att modalitet i bemärkelsen sannolikhet kan uttryckas på olika vis,
kongruent och/eller genom subjektiva och objektiva modalitetsmetaforer. I tabellen är dessa
modala uttrycksformer understrukna för att tydligt visa deras platser och funktioner i de tre
satserna (Holmberg 2011:108).
I fråga om uttrycksformernas skilda funktioner lyfter Holmberg (2011:108–109) fram att
val av uttrycksform står i direkt relation till kontext och texttyp. I ett styrdokument får till
exempel subjektiva modalitetsmetaforer stå tillbaka för objektiva modalitetsmetaforer som ett
led i att neutralisera de krav som ställs i styrdokumentet.

4.1.3 Sammanfattning av systemisk-funktionell grammatik
I teoriavsnittet 4.1. presenteras teorin systemisk-funktionell grammatik. I avsnittet framgår att
den systemisk-funktionella grammatiken är en språkmodell som utgår från att språk skapar
sammanhang. Teorin riktar fokus på språkets olika grammatiska funktioner. Språket och dess
grammatik ska inom systemisk-funktionell grammatik därmed förstås som ett redskap för att
skapa mening. Teorin beskrivs vidare som en holistisk språkmodell och dess holistiska
karaktär härleds till språkets olika skikt och metafunktioner. I teoriavsnittet beskrivs och
fokuseras en av dessa metafunktioner, närmare bestämt den interpersonella metafunktionen,
vilken representerar språkets interaktionella funktion. Metafunktionen visar på språkets och
särskilt satsers potential att etablera, upprätthålla och uttrycka talares/skribenters värderingar
och hållningar.
Att kommunicera, muntligt såväl som skriftligt, är att interagera med kommunikationens
mottagare. Hur kommunikationen sedan uppfattas och responderas av adressaten står i direkt
relation till de språkhandlingar som utgör satsen. Inom den systemisk-funktionella
grammatikens interpersonella metafunktion beskrivs bland annat modalitet som en språkhandling. Språkhandlingen modalitet framställs i satsen kongruent och/eller genom subjektiva
och objektiva modalitetsmetaforer. Valet av modal uttrycksform ska förstås som en faktor
vilken påverkar bedömningen av modalitet; implicitgörs eller explicitgörs modaliteten, det vill
säga talarens/skribentens värderingar och hållning, i satsen?

4.2 Socialkonstruktivism
Socialkonstruktivism är en av ”ismerna” inom humaniora och samhällsvetenskap och teorin
beskrivs av Søren Barlebo Wenneberg (2001:10) fungera som en kritisk kraft mot
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traditionella föreställningar som realism och positivism. Beteckningen kritisk kraft härleds till
att socialkonstruktivismen utgörs av ett tankesätt där det omedelbara inte ska tas för givet. Det
omedelbart givna ska i stället förstås som ett så kallat bländverk. Symboliken i ”det
omedelbart givna” som ”ett bländverk” förtydligar Wenneberg (2001:10) på följande vis:
”Det omedelbart givna är ett ’bländverk’ – där bakom lurar den verkliga verkligheten”. Det
som uppfattas som en självklarhet, en sanning eller fakta vid en första anblick, ska därmed
förstås som en form av illusion. Först när individen kan se bortom illusionen ges individen en
fullständig förståelse av företeelsen.
Inom socialkonstruktivismen fokuseras kunskap och då socialt konstruerad kunskap.
Socialkonstruktivismen härstammar från den traditionella kunskapssociologin vilken i sin tur
har präglats av marxismen. Tänkare som Karl Marx tillika Thomas Kuhn har influerat
socialkonstruktivismen, i allt från Marx teori om tänkandets förhållande till människans
sociala vara, till Kuhns uppmärksammande av sociala företeelsers betydelse för kunskap
(Wenneberg 2001:33,47). Den främsta uppfattningen inom teorin är att kunskap konstrueras
genom socialt samspel. Ett socialt samspel förutsätter dock språk. Språkets är således av
betydelse, och för att illustrera dess roll uttrycker Wenneberg (2001:12) följande:
Att vi kan utvecklas till en tänkande varelse bygger på att vi har lärt oss ett språk som
redan på förhand strukturerar verkligheten för oss. Vi kan se en stol på grund av att vi
redan förstår begreppet ’stol’. Samtidigt är socialkonstruktivistens poäng att språket
utgör en social storhet; det är något vi människor skapar tillsammans. Språket är
socialt konstruerat och därför blir också vår uppfattning av och vår kunskap om
verkligheten socialt konstruerad.

Genom språket utvecklas människan till en tänkande varelse. Kunskap står i direkt relation till
språket, samtidigt som språket utgör en så kallad social storhet. Språk är något som människor
skapar tillsammans, vilket i förlängningen innebär att kunskap är något som människor
konstruerar tillsammans (Wenneberg 2001:12).
Utöver språk räknar Nigel Musk och Åsa Wedin (2010:13) kulturer, normer och rutiner till
termen socialt och förklarar vidare att kulturer, normer och rutiner bidrar till och formar
kunskap. Kunskap bildas och omformas i relation till sin kontext, och verkligheten så som
individen uppfattar den är direkt beroende av individens perspektiv och synvinkel.
Wenneberg (2001:10–13, 47) poängterar tillika vikten av att inte betrakta en social företeelse
och kunskap som något naturligt:
Vetenskaplig kunskap är liksom språket ytterst sett en grupps gemensamma egendom
– annars är den ingenting. För att förstå denna kunskap måste vi känna till de
speciella egenskaper som kännetecknar de grupper som skapar och använder sig av
kunskapen (Wenneberg 2001:47).

Att kunskap inom socialkonstruktivismen betraktas som socialt konstruerad innebär att det
som klassificeras som naturligt och självklart i ett sammanhang inte nödvändigtvis
klassificeras som naturligt och självklart i ett annat. För att förstå kunskapen krävs en
förståelse av individen/individerna som förmedlar kunskapen. Då sociala företeelser och
kunskaper behandlas är en medvetenhet om deras sociala kontext ytterst väsentlig, åtminstone
om studiens teoretiska utgångspunkt är socialkonstruktivism.
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Utan vidare precisering behandlas och betraktas kunskap som socialt konstruerad inom
socialkonstruktivismen. Vid en mer precis redogörelse ska dock framhållas att socialkonstruktivismen delas in i fyra olika positioneringar: som kritiskt perspektiv (socialkonstruktivism I), som sociologisk teori (socialkonstruktivism II), som kunskapsteori (socialkonstruktivism III) och som ontologisk position (socialkonstruktivism IV). De fyra positioneringarna beskrivs utifrån deras grad av radikalitet, radikalitet i bemärkelsen att tanken om att
inget kan tas för givet förflyttas från sociala företeelser till allt från väderfenomen och
gravitation och att inga faktiska sanningar kan existera. Socialkonstruktivism IV klassificeras
som mest radikal (Wenneberg 2001:14–15). Socialkonstruktivismens fjärde positionering
kommer inte att redogöras för i detta teoriavsnitt till följd av positioneringens grad av
radikalitet och därmed irrelevans för denna studies analys. Positioneringen kommer dock att
behandlas kort i teoridiskussionen.
Positioneringen socialkonstruktivism I karakteriseras av antagandet att vad som är kunskap
och då vad som betraktas som naturligt inte kan tas för givet. Antagandet sträcker sig vidare
till handlingsmönster och Wenneberg (2001:62–65) konkretiserar positioneringens kritiska
perspektiv genom att redogöra för olika kulturers sorgemönster, där yttringar av sorg inte
alltid och i alla kulturer innebär gråt. Socialkonstruktivism som kritiskt perspektiv lämpar sig
därmed för att ”låsa upp eller bryta ner de traditionella föreställningar som ofta kan vara
tämligen cementerade och låsta” (Wenneberg 2001:66).
Teorins andra positionering och form, socialkonstruktivism II, blir till först när
socialkonstruktivism I:s kritiska perspektiv appliceras på sociala institutioner och situationer.
Positioneringen kan vidare beskrivas ta vid där socialkonstruktivism I ”tar slut”. Socialkonstruktivism II ämnar bidra till en förklaring av det sociala i sig. Inom socialkonstruktivism
II framhävs det sociala som ersättning för det naturliga och där socialkonstruktivism I upplöser samtliga former av naturlighet utgör socialkonstruktivism II en ståndpunkt vilken förklarar naturlighet utifrån sociala företeelser (Wenneberg 2001:68–70). Individen socialiseras
in i ett samhälle och in i ett socialt sammanhang. Inom ramarna för samhällets och det sociala
sammanhangets normer och rådande kultur lär sig individen att leva och verka. Vad
naturlighet är och vad kunskap är står i direkt koppling till det sociala sammanhanget. I det
sociala sammanhanget socialiseras individen in i komplexa och sammansatta företeelser utan
att ifrågasätta dem. Individen lär sig till exempel värdet av pengar utan att ifrågasätta det. Att
en femhundrakronorssedel är värd femhundra kronor ifrågasätts inte eftersom värdet, till följd
av en överenskommelse, har accepterats i den specifika sociala kontexten (Wenneberg
2001:12–14).
Socialkonstruktivism III blir i sin tur till när socialkonstruktivism II tillämpas på den
sociala institutionen kunskap. Vid tillämpningen av den andra positioneringen på institutionen
kunskap blir socialkonstruktivismen en kunskapsteoretisk position, vilken framhåller att
”kunskap om verkligheten uteslutande är bestämd av sociala faktorer” (Wenneberg 2001:80).
Kunskap om verkligheten ses således inte som uteslutande bestämd av kognitiva processer,
som framhållits i traditionella kunskaps-teoretiska perspektiv. Att kunskap om verkligheten är
socialt konstruerat ska dock inte förstås som att kunskap om den fysiska, naturliga
verkligheten är socialt konstruerad (Wenneberg 2001:81). Inom positioneringen förstås
kunskap som subjektiv, vilket innebär att kunskap om verkligheten och dess naturlighet inte
kan tas för given. Individens kunskap och upplevelser är socialt konstruerade till följd av att
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vetandet, det vill säga kunskapen, i förväg är strukturerat av språket. Språket i sin tur är
socialt av den enkla anledningen att ett språk inte kan betraktas som icke-socialt; språket
förutsätter ett flertal individer och syftar till att möjliggöra kommunikation mellan dessa
individer (Wenneberg 2001:14).
Socialkonstruktivismens positioneringar vilka har presenterats ovan talar för att det som
betraktas som naturligt i ett specifikt socialt sammanhang, oavsett om det är ett sorgemönster,
en institution som penningväsendet eller en institution som kunskap, inte nödvändigtvis
behöver vara naturligt i ett annat socialt sammanhang. Sammanfattningsvis är kunskap och
upplevelser något som ska ifrågasättas och förstås utifrån den kontext där upplevelsen erfars
och kunskapen förmedlas.

4.2.1 Sammanfattning av socialkonstruktivism
I teoriavsnittet 4.2 presenteras socialkonstruktivismens övergripande synsätt på förhållandet
mellan sociala kontexter, sociala företeelser, naturlighet och kunskap. Inom socialkonstruktivismen betraktas allt från en individs upplevelser till en individs kunskap som
socialt konstruerat. I avsnittet introducerades tre av teorins positioneringar kort i syfte att
konkretisera teorin. Genom presentationen av positioneringarna tydliggörs socialkonstruktivismens olika ”delar” och deras samband. Där en positionering ”tar slut”, tar en annan vid. Den
teoretiska utgångspunkt som socialkonstruktivismen erbjuder är sammanfattningsvis att
naturlighet inte kan tas för given; naturlighet ska ifrågasättas innan den kan hävdas i en viss
social kontext eller hävdas om en viss social företeelse.

4.3 Teoridiskussion
I avsnitten som följer nedan diskuteras teorierna systemisk-funktionell grammatik och
socialkonstruktivism i syfte att lyfta fram eventuell problematik härledd till de två teorierna.
Avsnittet ämnar vidare diskutera den eventuella problematiken i relation till denna studie.
Teoridiskussionerna förs separat.

4.3.1 Systemisk-funktionell grammatik
Systemisk-funktionell grammatik är en omfattande teoretisk språkmodell vilken beskriver
språket och dess funktioner. SFG:s omfattande karaktär är något som Holmberg och Karlsson
(2006:9) tar fasta på i sin redogörelse för teorin då de lyfter fram att den ”systemiskfunktionella grammatikmodellen förgrenar sig […] fortlöpande vidare och blir alltmer omfattande”. För att en presentation och i förlängningen även ett applicerande av språkmodellen
i en analys ska vara möjliga, menar författarna att redogörelsen för och nyttjandet av teorin av
nödvändighet ska vara präglade av urval. Utöver vikten av att göra ett urval och därmed
avgränsa teorin vid ett applicerande av den på en specifik studie, lyfter Holmberg och
Karlsson (2006:13) fram att systemisk-funktionell grammatik förutsätter vissa grundläggande
kunskaper om språkets beståndsdelar, bland annat om ordklasser. Den systemisk-funktionella
grammatiken och ett nyttjande av den vid en analys förutsätter dock mer än grundläggande
kunskaper om ordklasser. Teorin är inte enbart omfattande, den är även komplex. Att
diskutera och analysera resultat utifrån systemisk-funktionell grammatik förutsätter mer än
grundläggande kunskaper; det förutsätter att individen eller individerna vilka nyttjar teorin har
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tagit till sig och förstår språkets holistiska karaktär och därmed besitter den kunskap om
språkets och grammatikens funktioner som teorin erbjuder (Holmberg och Karlsson 2006:10–
14).
Till skillnad från Holmberg och Karlsson (2006) preciserar Holmberg (2011:110)
teoridiskussionen till den systemisk-funktionella grammatikens interpersonella metafunktion
och dess modalitetsmetaforer. Vid en analys av modalitetsmetaforer lyfter författaren fram
vikten av insikt i fråga om avgränsning. I diskussionen tas svårigheter kopplade till
avgränsning av modalitetsmetaforer fasta på och Holmberg (2011:110) refererar då direkt till
Hallidays egen teoridiskussion på följande vis:
It is not always possible to say what is and what is not a metaphorical representation
of a modality. But speakers have indefinitely many ways of expressing their opinions
– or rather, perhaps, of dissimulating the fact that they are expressing their own
opinions.

Att avgränsa och identifiera modalitetsmetaforer beskrivs i citatet ovan som stundtals
omöjligt. En medvetenhet om svårigheterna med att avgränsa modalitetsmetaforer är därmed
av betydelse vid en studie som denna. Vidare diskuteras språkhandlingars prosodi av
Holmberg (2011:100) som menar att varje språkhandling utsätts för en tolkning, en tolkning
som i sin tur beskrivs som känslig för språkhandlingens prosodi, känslig i bemärkelsen att
avsändarens intention inte alltid överensstämmer med adressatens tolkning. Problematiken
kopplad till den interpersonella prosodin exemplifierar Holmberg (2011:100) genom att
framhålla att varje tolkning av en språkhandling är
känslig för hur man uppfattar såväl föregående som följande språkhandling. Det
gäller det ständigt pågående vardagliga tolkandet av språkhandlingar där vi känner
igen kontrollfrågor som ”ska jag ta det som ett hot eller ett löfte?” Men det gäller
också den vetenskapliga analysen där man många gånger får anledning att ställa
liknande frågor: ”ska jag ta detta som en uppmaning eller erbjudande?”

Varje språkhandling ska därför förstås som komplex. Avsikten bakom en formulering och ett
uttalande kan vara en, medan tolkningen från adressatens sida kan vara en annan. Garantier i
fråga om uppfattning och tolkning existerar inte, vilket för vår studie innebär dels att vi som
uppsatsförfattare måste vara medvetna om detta faktum, dels att vi i vår analys tydligt
framhåller att inga garantier i fråga om tolkning av skribenters avsikter är möjliga att
konstatera. Trots att skribenternas avsikter inte är möjliga att ge, utan enbart spekulera om
utifrån skribenternas användande av modalitetsmarkörer och deras funktioner, poängterar
Holmberg och Karlsson (2006:9) att den systemisk-funktionella grammatiken lämpar sig, utan
några som helst tvivel, för språkforskning. Således är den systemisk-funktionella
grammatiken en bra teoretisk utgångspunkt i en studie som denna.

4.3.2 Socialkonstruktivism
Socialkonstruktivismen har enligt Wenneberg (2001:104) tillämpats flitigt inom
samhällsvetenskap och humaniora sedan 1990-talet. Sedan dess har teorin även diskuterats.
Teoridiskussionen som förts delar Wenneberg (2001:104) in i två kategorier,
begreppsförvirring och tankeglidning. Diskussionen om teorins begreppsförvirring har som
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förstås av benämningen präglats av en förvirring rörande teorins olika begrepp, och en
påstådd bristande precision av dem. Till begreppsförvirringen räknar Wenneberg (2001:105)
socialkonstruktivismens positioneringar, vilka har kritiserats till följd av att gränserna mellan
positioneringarna är svåra att urskilja. Begreppen ”den naturliga, fysiska verkligheten” och
”den sociala verkligheten” är begrepp som diskussionen kretsar kring. En precisering i fråga
om begreppen såväl som positioneringarna är således av yttersta relevans vid tillämpning av
socialkonstruktivism. Tillämpningen förutsätter en förståelse av att positioneringarna
fokuserar på skilda delar, samtidigt som det löper en röd tråd mellan dem.
Till teoridiskussionen hör även dess andra kategori, tankeglidning. Tankeglidning förstås
inom teorin som en form av progression från en tanke till en annan. Vid kritik av
socialkonstruktivismens tankeglidning återkommer teorins positioneringar. Denna gång rör
diskussionen dock inte positioneringarnas begrepp eller röda tråd, utan riktar i stället fokus på
positioneringarnas grad av radikalitet. De fyra positioneringarna representerar en allt mer
radikal tolkning av socialkonstruktivismen, där den fjärde positioneringen socialkonstruktivism som ontologisk position står som representant för den mest radikala positioneringen, till
följd av att även den naturliga, fysiska verkligheten betraktas som socialt konstruerad av
forskare vilka ansluter sig till positioneringen (Wenneberg 2001:108–111). Wenneberg
(2001:108–109) illustrerar vidare tankeglidningen genom följande resonemang:
Socialkonstruktivism I är ett oskyldigt kritiskt perspektiv som många samhällsforskare uppfattar som helt oproblematiskt. Socialkonstruktivism I rymmer dock den
konsekvensen att när man tillämpar den på en viss form av socialitet, återstår en
demaskerad traditionell föreställning – men utan att något nytt kommer i stället. […]
De flesta forskare är alltför nyfikna för att inte fortsätta, de kommer försöka ersätta
detta med något annat. De vill förklara och formulera en teori om det sociala. Därmed
hamnar de i en form av socialkonstruktivism II. […] Men det dyker snabbt upp nya
frågor och utmaningar, eftersom en del av samhället utgörs av den institution som vi
kallar för kunskap. […] Det räcker inte med det – tankeglidningen fortsätter genom
att det finns minst två vägar som går från en kunskapsteoretisk position till en
ontologisk.

Tankeglidningen innefattar således att teorier om ”det sociala” leder till teorier om vad
kunskap är. En tanke föder en annan och till slut är distansen mellan den första tanken och
den sista påtaglig. Vid tillämpning av socialkonstruktivismen är det därmed av yttersta
relevans att vara medveten om teorins tankeglidning och att avgränsa teorin. Är det till
exempel sociala företeelser och kontexter som ska granskas och belysas utifrån ett
socialkonstruktivistiskt perspektiv, bör en sådan avgränsning exkludera teorins fjärde
positionering.

4.4 Tillämpning av teoretiska utgångspunkter
Detta avsnitt ägnas åt redogörelse för tillämpning av teoretiska utgångspunkter. Teorierna
systemisk-funktionell grammatik och socialkonstruktivism och deras tillämpning i denna
studie redogörs för separat.
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4.4.1 Tillämpning av systemisk-funktionell grammatik
Som konstaterats i teoridiskussionen är den systemisk-funktionella grammatiken en
omfattande teori vilken inrymmer ett flertal skikt och metafunktioner (se avsnitt 4.3). Vid
tillämpning av teorin är det därför av betydelse att avgränsa och precisera teorin utifrån den
specifika studiens syfte och frågeställningar. För att tillgodose denna studies huvudsyfte att
undersöka modalitetsmarkörers frekvens och funktion i elevlösningar hämtade från 2015 års
nationella prov i svenska 3 i gymnasiet, genom en kvantitativ metod, avgränsas teorin och
tillämpningen av den till teorins interpersonella metafunktion. Modalitetsmarkörer som
uttrycker grad av sannolikhet i elevlösningarnas satser är det som granskas. Den
interpersonella metafunktionen avgränsas därmed till metafunktionens modala språkhandling
sannolikhet. Den systemisk-funktionella grammatikens teori om språkets interpersonella
metafunktion och vidare metafunktionens modala språkhandlingar tillämpas därmed på det
material som samlats in genom denna studies kvantitativa metod (se avsnitt 5.2). Teorin
tillämpas på materialet i syfte att bringa klarhet i modalitetsmarkörernas funktioner i
elevlösningarnas satser. Genom teorin får vi uppsatsförfattare de verktyg som krävs för att
besvara våra frågeställningar som rör elevlösningar hämtade från nationella provet i kursen
svenska 3 i gymnasiet från 2015.

4.4.2 Tillämpning av socialkonstruktivism
Liksom denna studie har ett huvudsyfte och ett bisyfte utgår studien från två teorier, SFG och
socialkonstruktivism. Socialkonstruktivism har tidigare, som framhålls i avsnitt 4.3, tillämpats
på studier inom samhällsvetenskap och humaniora. I teoridiskussionsavsnittet framhålls även
att teorin har diskuterats utifrån dess begrepp och tankeglidning. Vid tillämpning är det därför
av relevans att avgränsa teorin och därmed fokusera enbart på de positioneringar som tjänar
studiens syfte, i detta fall bisyftet, att undersöka tillfrågade gymnasielärares erfarenheter
rörande kvinnliga respektive manliga elevers användning av modalitetsmarkörer i skrift.
För att tillgodose studiens bisyfte och dess tillhörande frågeställning har socialkonstruktivism valts. Kritiken som lyfts fram mot teorin i teoridiskussionen (se avsnitt 4.3)
har tagits i åtanke och är vidare skälet till att teorins fjärde positionering inte utgör en del av
socialkonstruktivismen som teoretisk utgångspunkt i denna studie. Teorins tre första
positioneringar tillämpas således på insamlat material från de kvalitativa strukturerade
intervjusvaren, det vill säga på studiens informanters svar. Tillämpningen ämnar ge förståelse
av informanternas erfarenheter av kvinnliga och manliga skribenters användning av
modalitetsmarkörer i skrift. Tillämpningen ämnar vidare ge de verktyg som krävs för att
diskutera likheter respektive skillnader i informanternas svar.
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5. Metod
Kapitlet Metod inrymmer en presentation av studiens utförande. För studiens syfte har två
metoder valts; dessa redogörs för enskilt.

5.1 Val av metoder
Huvudsyftet med denna studie är att undersöka frekvens och funktion hos modalitetsmarkörer
i elevlösningar hämtade från 2015 års nationella prov i kursen svenska 3 i gymnasiet. Till
syftet hör även att granska eventuella likheter och skillnader i frekvens och funktion hos
modalitetsmarkörer mellan de kvinnliga och de manliga skribenterna. Bisyftet med
föreliggande studie är att behandla tillfrågade gymnasielärares erfarenheter rörande kvinnliga
respektive manliga elevers användning av modalitetsmarkörer i skrift. För att uppnå syftet
formulerat för denna uppsats kombineras och kompletteras en kvantitativ metod med en
kvalitativ metod.
Att kombinera en kvantitativ metod med en kvalitativ metod beskrivs av Annika Eliasson
(2013:30–31) som en gångbar metod för en undersökning vilken ämnar granska en företeelse
eller motsvarande på ”bredden” såväl som på ”djupet”. Att nyttja en metodkombination vid
studier som kan klassificeras som omfattande beskriver Eliasson (2013:30) som en fördel
genom att poängtera att en kombination av metoder täcker in olika infallsvinklar och tillför
således studien olika slags information. En metodkombination beskrivs vidare av Eliasson
(2013:31) kunna bidra till en mer fullständig bild än vad en enda metod kan. Metodkombination som metodval är även något som Alan Bryman (2011:554–555) berör och menar
blir allt vanligare i forskningssammanhang. Att kombinera en kvantitativ metod och en
kvalitativ metod kan potentiellt leda till en ökad generaliserbarhet. Samtidigt poängterar
Bryman (2011:578–579) att en metodkombination kräver ett väl genomtänkt syfte såväl som
väl genomtänkta frågeställningar. Bryman (2011:578) fortsätter vidare med att nämna
följande: ”En illa genomförd undersökning blir inte bättre bara för att man använder sig av
flera metoder”. Metodens/metodernas potential att uppnå en specifik studies syfte är även
något som Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014:17–18) tar fasta på. Vid en
metodkombination är det därför av yttersta relevans att studiens författare, i detta fall vi, noga
överväger metodvalen och deras potential att tillgodose studiens syfte och frågeställningar.
Valet att kombinera en kvantitativ metod med en kompletterande kvalitativ metod baserar
vi därmed på det faktum att vi som uppsatsförfattare vill belysa det valda ämnet ur olika
perspektiv. Genom att komplettera det kvantitativa materialet med strukturerade intervjuer
möjliggör vi en studie vilken kan erbjuda resultat på ”bredden” såväl som på ”djupet”.

5.2 Kvantitativ metod
I föreliggande studie tillämpas en metodkombination som innefattar en kvantitativ metod och
en kompletterande kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden har valts i syfte att tillgodose
studiens huvudsyfte (se avsnitt 1.1) och kommer nedan att redogöras för. Avsnittet inrymmer
även studiens och vidare metodens urvalskriterier.
Studier vilka använder kvantitativa metoder ämnar enligt Bryman (2011:150) bidra med
mätbara resultat. Maria Frostling-Henningsson (2017:18) beskriver vidare att kvantitativ
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forskning utmärks av hög generaliserbarhet samt att forskningen söker förklaring och
korrelation och redovisar förklaringen och korrelationen i siffror. Kvantitativ forskning
präglas således av insamling av numeriska data, det vill säga material som kan mätas i antal
och/eller mängd och metodens numeriska prägel rymmer därmed potential att uppnå denna
studies huvudsyfte att undersöka frekvens och funktion hos modalitetsmarkörer (för en mer
utförlig beskrivning av studiens huvudsyfte se avsnitt 1.1). Kvantitativ forskning beskrivs
vidare utmärkas av en objektivistisk syn på verkligheten (Bryman 2011:150). Kvantitativ
forskning och därmed kvantitativa metoder beskrivs vidare av Eliasson (2013:28) omfatta ”en
mängd mer eller mindre matematiskt avancerade tillvägagångssätt för att analysera siffror och
uppgifter som kan betecknas med siffror”.
Om syftet med en studie som denna är att mäta frekvens och således redovisa resultat med
kvantitativa mått, lämpar sig tillämpning av en kvantitativ metod. Kvantitativ forskning som
objektivistisk är dock något som Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1991:149)
problematiserar. Holme och Solvang (1991:149) poängterar nämligen vikten av att ifrågasätta
kvantitativ forsknings absoluta objektivistiska art. Vid tillämpning av en kvantitativ metod är
en medvetenhet om detta av betydelse. En studies resultat ska inte automatiskt betraktas som
objektivt till följd av att materialets data har summerats till siffor. Samtidigt ska tillämpning
av en kvantitativ metod förstås som det främsta alternativet om objektivitet i studiens resultat
är det som efterfrågas.

5.3 Kompletterande kvalitativ metod
I denna studie tillämpas en metodkombination där en kvantitativ metod kompletteras med en
kvalitativ metod. Den kompletterande kvalitativa metoden har valts i syfte att tillgodose
studiens bisyfte (se avsnitt 1.1). Nedan följer en redogörelse för föreliggande studies
kvalitativa metod och dess urvalskriterier.
Målet med kvalitativ forskning beskriver Bryman (2011:340–341) vara att redogöra för ett
fenomen alternativt en individs erfarenheter och tankar på ”djupet”. Till skillnad från den
kvantitativa metodens fokus på fastställande av antal och mängder beskrivs den kvalitativa
forskningens fokus centreras kring att beskriva ett fenomen eller en individs erfarenheter med
ord. Jan Trost (2010:43) lyfter fram att en av anledningarna till att intervjuer nyttjas som
metod i kvalitativa forskningssammanhang bottnar i att forskare eftersträvar en studie och
därmed ett resultat som centreras kring informanten/informanternas utsagor. Enligt FrostlingHenningsson (2017:18) ska begreppet kvalitativ forskning dock förstås som ett paraplybegrepp vilket innefattar en rad olika former av tolkande tekniker och metoder. För att
tillgodose studiens bisyfte och därmed även besvara studiens tredje frågeställning, vilken
omfattar gymnasielärares erfarenheter av kvinnliga och manliga skribenters användning av
modalitetsmarkörer i skrift, krävs att vi uppsatsförfattare väljer en metod som är användbar
för ett sådant syfte och en sådan frågeställning. Av den anledningen har den kvalitativa
metoden preciserats till kvalitativa intervjuer med en hög grad av strukturering i kombination
med öppna frågor.
Syftet eller snarare styrkan med den kvalitativa metoden beskriver Holme och Solvang
(1991:110) ligga i att den kvalitativa intervjusituationen liknar ett vanligt samtal och därmed
en vardaglig situation. Holme och Solvang (1991:110) fortsätter vidare resonemanget med att
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poängtera att ”detta är den intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller
undersökningspersonerna”. Genom att låta informanterna vara en del av en dialog ges de
möjlighet att påverka samtalets utveckling. Som nämndes i föregående stycke är denna studies
intervjuer präglade av en hög strukturering i kombination med öppna frågor. Eftersom
kvalitativ forskning kan betraktas som ett paraplybegrepp innefattande ett antal olika metoder,
kan även begreppet kvalitativ intervju liknas vid ett paraply. Kvalitativa intervjuer är allt från
strukturerade till ostrukturerade och intervjuns karaktär har konsekvenser för intervjuns
utformning och genomförande. Ju högre grad av strukturering en intervju karaktäriseras av
desto mer styrd är själva intervjusituationen, styrd i bemärkelsen att samtliga intervjufrågor är
utformade på förhand och att frågorna ställs i en utarbetad och genomtänkt ordning (Trost
2010:40–41). Ett frågeschema är således utarbetat på förhand. Till den strukturerade
intervjuns förtjänster räknar Bryman (2011:203) intervjuns potential att sammanställa
resultaten, det vill säga informanternas svar, på ett jämförbart vis.
Intervjufrågorna (se bilaga 3) vilka har arbetats fram för denna studies bisyfte har en hög
grad av strukturering med öppna frågor. För denna studie innebär det att frågorna har fasta
formuleringar samt att frågorna ställs i samma ordning till samtliga informanter. Svarsmöjligheterna är dock öppna, vilket innebär att informanternas möjligheter att styra samtalen
är goda. De öppna frågorna möjliggör vidare att följdfrågor kan ställas till informanterna.
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6. Material
I kapitlet nedan presenteras denna studies kvantitativa respektive kvalitativa material. I
kapitlet inryms även studiens urvalskriterier och bearbetning av det kvantitativa och
kvalitativa materialet. Materialredogörelsen sker separat. Kapitlet avslutas med en redogörelse
för de etiska överväganden som format materialinsamlingen och materialbearbetningen.

6.1 Insamling av kvantitativt material och urval
I föreliggande studie tillämpas en kvantitativ metod. Studiens kvantitativa material utgörs av
elevlösningar hämtade från 2015 års nationella prov i kursen svenska 3 i gymnasiet. Det
kvantitativa materialet syftar till att besvara denna studies huvudsyfte. Således ämnar
materialet besvara studiens två inledande frågeställningar, vilka rör frekvens och funktion hos
modalitetsmarkörer i elevlösningarna och likheter alternativt skillnader i frekvens och
funktion hos modalitetsmarkörerna i elevlösningarna mellan de kvinnliga och manliga
skribenterna.
För denna studies huvudsyfte bedöms vidare ett delvis målinriktat urval lämpligt. Ett delvis
målinriktat urval i detta sammanhang innebär att urvalet av elevlösningar har baserats på ett
antal kriterier i syfte att tillgodose studiens syfte och frågeställningar. Ett delvis målinriktat
urval innebär vidare att elevlösningarna har valts ut strategiskt (Bryman 2011:392).
Kriterierna som format studiens kvantitativa urval är skribenternas könstillhörighet; en jämn
fördelning mellan könen, 30 kvinnliga skribenter och 30 manliga skribenter, efterfrågades för
studiens huvudsyfte. Ytterligare kriterier för urvalet är elevlösningarnas betygsmässiga nivå;
enbart elevlösningar med betyget E har selekterats och skribenternas val av tema, i delprov A
ges skribenterna möjlighet att välja tema; i detta fall har samtliga valt Törnrosa lever.
Kriterierna är också i vilken svenskkurs elevlösningarna är skrivna; elevlösningarna är
hämtade från svenska 3 i gymnasiet. Genom att precisera urvalet utifrån dessa kriterier är
förhoppningen att främja studiens reliabilitet. Elevernas ålder, ort och skola har dock inte
ingått i kriterierna vilket bidrar till att urvalet kan klassificeras som enbart delvis målinriktat.
Det kvantitativa materialet är hämtat från textsamlingar vid Gruppen för nationella prov
vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Gruppen konstruerar de
nationella proven i ämnet svenska. Förfrågan om att få tillgång till 60 elevlösningar, jämnt
fördelade mellan könen, och resterande urvalskriterier godkändes av Gruppen för nationella
prov. En representant för gruppen utarbetade en lista på elevtexter, vilka mötte de kriterier
som utarbetats för denna studies syfte. I institutionens arkiv samlades texterna in för kopiering
av oss uppsatsförfattare och därefter återlämnades originalen. Elevlösningarna har vidare
anonymiserats i enlighet med det sekretessavtal som undertecknades av oss uppsatsförfattare
och en representant för Gruppen för nationella prov i samband med materialinsamlingen.
Materialet hanteras varsamt och enbart vi uppsatsförfattare och vår handledare har tillgång till
materialet.
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6.1.1 Bearbetning av kvantitativt material
Bearbetningen av denna studies kvantitativa material har skett utifrån och med hjälp av de
analysverktyg som tillhandahålls i den systemisk-funktionella grammatikens interpersonella
metafunktion. SFG nyttjas på så vis även som analysmetod i denna studie.
Inom SFG:s interpersonella metafunktion beskrivs analysverktygen som i första hand
satsgrammatiska som en följd av att satsgrammatiken betraktas som nära förbunden med
språkets semantiska skikt (Holmberg 2011:110–111). Språkliga betydelser står således i
centrum för analysmetoden och grammatikens och semantikens nära förbindelse redogör
Holmberg (2011:111) för på följande vis:
Genom denna nära förbindelse mellan grammatik och semantik kan den
interpersonella textanalysen kartlägga hur textens följd av satsgrammatiska val –
modus, modalitet och modalbedömning – på ett semantiskt plan är ett spel med olika
drag med vilka skribenten inbjuder läsaren att delta

Vid nyttjandet av SFG:s interpersonella metafunktion som analysmetod är en förståelse av
sambandet mellan grammatiken och semantiken av betydelse. Genom språkets semantiska
skikt skapas och upprätthålls en relation mellan skribenten och läsaren (Holmberg 2011:111).
Holmberg beskriver därmed analysmetoden som en analys av hur texten skapar en skribent-itexten såväl som en läsare-i-texten.
Analysmetoden fördjupas vidare genom ett konstaterande av en möjlig differentiering
mellan texten i sig och den faktiska skribentens intention:
Skribenten-i-texten framträder genom de drag texten formar, även om den faktiska
skribenten tvekat mellan olika alternativ. På motsvarande sätt formas läsaren-i-texten
av textens interaktionella krav. Denna läsare är fullt beredd att bekräfta textens
information som relevant och acceptera dess krav på handling som rimliga, även om
faktiska läsare förstås kan reagera på många olika sätt (Holmberg 2011:111).

Fokus vid bearbetning av material ska således ligga på att undersöka interaktionen och
relationen, så som den beskrivs ovan, mellan skribenten och läsaren så som den faktiskt
framträder i texten. Vad som faktiskt var skribentens intention får på så vis stå tillbaka för
skribenten-i-texten.
Mer konkret utgörs den interpersonella metafunktionen som analysmetod av följande
vägledande frågor:
-

-

Vilken skribentroll framträder i texten? Är till exempel skribenten någon som är
involverad eller distanserad i det utbyte som sker?
Vilken läsarroll framträder i texten? Är till exempel läsaren någon som förutsätts bli
passivt informerad, någon som kritiskt ska värdera information eller aktivt ska
engagera sig i vissa aktiviteter?
Vilken frihet lämnas åt textens läsare att välja bland olika responsmöjligheter?
Vilka värderingar eller åsikter framträder i texten, och hur starkt eller tydligt är de
uttryckta? (Holmberg 2011:111)
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För denna studies material tjänar de vägledande frågorna som ställs till texten därmed
funktionen att fastställa vilken talarroll (begreppet inkluderarar skribenter) skribenten har
intagit, vilket utbyte som sker, vilket responsdrag som kombinationen av talarroll och utbyte
skulle kunna generera och vilka faktiska funktioner som modalitetsmarkörerna har i satserna.
Genom att besvara frågorna ges vi uppsatsförfattare en helhetsbild av elevlösningarnas
interpersonella metafunktion och skribenten-i-textens interaktion med läsaren-i-texten genom
hens användning av modalitetsmarkörer.
Utöver analysmetoden som vi redogjort för ovan har bearbetningen av det kvantitativa
materialet inneburit en genomgång av samtliga modalitetsmarkörer som uttrycker grad av
sannolikhet för att mäta frekvens. Under bearbetningen fann vi uppsatsförfattare att till
exempel kan nyttjas frekvent i elevlösningarna. Ordet markerar dock inte alltid epistemisk
modalitet (se avsnitt 2.2). Enbart modalitetsmarkörer vilka markerar epistemisk modalitet har
således räknats. Bearbetningen har även innefattat sortering av modalitetsmarkörerna utifrån
deras precisa funktioner inom den sannolikhetsgraderande funktionen. Sorteringen har vidare
inneburit att modalitetsmarkörerna har kategoriserats utifrån huruvida de uttrycker modalitet
kongruent och/eller genom modalitetsmetaforerna subjektiv metafor eller objektiv metafor.
I avsnitt resultatavsnittet 8.1 återges exempel från elevlösningarna. Skribenternas
formuleringar återges ordagrant och modalitetsmarkörerna är markerade med understrykning.
Modalitetsmarkörer vid referat i elevlösningarna inkluderas inte i undersökningens data.

6.2 Insamling av kvalitativt material och urval
I denna studie används en kompletterande kvalitativ metod. Studiens kvalitativa material har
samlats in genom strukturerade intervjuer, vilka syftar till att lyfta fram informanternas
erfarenheter av kvinnliga respektive manliga skribenters användning av modalitetsmarkörer i
skrift.
Den kompletterande kvalitativa metoden i studien inbegriper ett målinriktat urval, vilket
innebär att studiens informanter har valts ut strategiskt (Bryman 2011:392). För urvalet har
således specifika urvalskriterier utformats. Ett kriterium har rört informanternas behörighet att
undervisa i svenska på gymnasienivå och således har svensklärarnas legitimation varit
avgörande för huruvida de tillfrågats eller inte. Ytterligare kriterier för medverkan som
informant i denna studie är antal år som verksam lärare (informanterna har varit verksamma
svensklärare i minst 5 år) och att informanten för tillfället undervisar i alternativt nyligen har
undervisat i kursen svenska 3 på gymnasiet. Kriteriet är kopplat till att studiens huvudsyfte är
att undersöka elevlösningar från det nationella provet i kursen svenska 3. Genom att precisera
urvalet utifrån dessa kriterier är förhoppningen att främja studiens reliabilitet.
Insamling av kvalitativt material, och i detta fall material hämtat från strukturerade
intervjuer, förutsätter först och främst informanter. En första kontakt i form av en förfrågan
om deltagande i denna studie gick via mejl ut till fyra legitimerade svensklärare på
gymnasienivå, varav tre tackade ja till att delta. De tillfrågade svensklärarna är lärare som vi
uppsatsförfattare har fått kontakt med under våra verksamhetsförlagda utbildningsveckor.
Poängteras ska dock att de inte har varit våra lokala lärarutbildare. Gemensamt för studiens
informanter är att de har varit verksamma lärare i minst 5 år och att de undervisar i kursen
svenska 3.
38

En andra kontakt skedde också via mejl och syftet var att informera och förbereda
informanterna för de strukturerade intervjuerna. I det andra mejlet bifogades ett informationsbrev (se bilaga 1), en begreppsförklaring (se bilaga 2) och ett dokument med studiens
intervjufrågor (se bilaga 3). I det bifogade informationsbrevet gavs information om studiens
syfte och dess frågeställningar. Informanterna fick vidare information om att deras medverkan
är frivillig och att de, om så önskas, kan ta tillbaka sin medverkan när som helst under
intervjun. Av dokumenten framgick även att deras svar anonymiseras i studien samt att
ljudupptagning via mobiltelefon enbart hanteras av oss, studiens författare, och vår
handledare. Den begreppsdefinition som bifogades i mejlet ämnade ge informanterna den
förkunskap i form av begreppsdefinitioner som krävs för att besvara intervjufrågorna.
Slutligen fick informanterna ta del av de strukturerade intervjufrågorna. Intervjufrågorna
bifogades för att ge informanterna tid att begrunda dem. Vår intention med detta var att skapa
förutsättningar för att våra informanter skulle känna sig trygga med intervjusituationen såväl
som med intervjufrågorna.
Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplatser, dels för att informanterna skulle
känna sig trygga med miljön, dels för att informanterna inte skulle behöva avsätta ytterligare
tid för att ta sig till en annan plats. Valet av intervjuplats härleds till Brymans (2011:421)
rekommendationer. Bryman understryker nämligen vikten av att som forskare säkerställa att
den plats där en intervju ska äga rum är en lugn och ostörd plats där informanten känner sig
trygg. Informanterna till studien fick där av välja en inspelningsplats som de ansåg vara lugn
och där intervjun kunde genomföras ostört. Intervjuerna sträckte sig från 30 till 45 minuter.
Som nämnts ovan spelades intervjuerna in med hjälp av en ljudupptagningsapparat
(mobiltelefon). Inspelningarna skedde för att minimera risken för att viktig information skulle
falla bort. Ljudupptagning är även något som Trost (2010:74) behandlar och han menar att
den möjliggör att den eller de som intervjuar kan lägga all fokus på frågorna och
informantens/informanternas svar. Trost (2010:75) poängterar dock vikten av att som
intervjuare vara medveten om att vissa människor inte vill bli inspelade. Informanterna i
denna studie fick godkänna att ljudupptagning skulle ske.

6.2.1 Presentation av informanter
Denna studies kvalitativa material utgörs av intervjusvar från tre informanter vilka undervisar
i kursen svenska 3 på gymnasienivå och i föreliggande avsnitt presenteras studiens
informanter kort. De tre informanternas svar anonymiseras i denna studie. För att inte röja
informanternas identitet har vi valt att presentera informanternas svar under beteckningarna
I1, I2 och I3.
Informant I1 är 32 år gammal och har undervisat i svenska på gymnasienivå i fem år. I1 är
behörig i ämnena svenska och engelska, men undervisar för tillfället endast i kursen svenska 1
och kursen svenska 3. Inom svenskämnet finner I1 grammatik som det mest intressanta.
Grammatik har alltid varit något som intresserar I1 eftersom det innebär en förståelse för
språkets resurser. Med en grammatisk kompetens följer enligt I1 en möjlighet att leka med
språket.
I2 är 55 år gammal och har arbetat som lärare i 29 år. I2:s ämneskombination innefattar
ämnena svenska, engelska och italienska. I2 undervisar för tillfället bland annat i kursen
svenska 3. På frågan om det finns något speciellt inom svenskämnet som intressera I2 lite
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extra, svarade I2 litteratur. I2 är av den uppfattningen att läsning av litteratur med eleverna är
bland det roligaste I2 vet.
I3 är 48 år gammal och har arbetat som lärare i 20 år. I3 är behörig lärare i ämnena svenska
och engelska på gymnasienivå. I3 undervisar för tillfället i bland annat kursen svenska 3. I3:s
specialintresse inom svenskämnet är litteraturvetenskap och litteraturvetenskapliga skolbildningar.

6.2.2 Bearbetning av kvalitativt material
Bearbetningen av det kvalitativa materialet har skett i flera steg. Registreringen av
intervjuerna för dokumentering och senare analys har skett genom ljudupptagning.
Bearbetningens första steg har därefter varit att transkribera ljudupptagningarna. Enligt
Bryman (2011:428–429) syftar transkribering dels till att underlätta fortsatt bearbetning och
analys av insamlat material, dels till att möjliggöra och underlätta för såväl forskare som
informanter att kontrollera vad som blivit sagt och att det uppfattats korrekt.
Då det inte ingår i syftet med denna studie att undersöka informanternas betoningar i
intonationen eller emotionella uttryck har transkriberingen preciserats till grovtranskribering.
Syftet med grovtranskriberingen är att ge intervjusvaren en mer skriftspråklig karaktär för att
på så vis underlätta läsningen av informanternas svar (Kvale & Brinkmann 2014:221). För
denna studie innebär grovtranskriberingen att talspråkliga uttryck skrivits om till
skriftspråkliga sådana. Detta innebär att skiftspråksanpassningen gäller ordformer och
meningsuppbyggnad. Ett exempel på skriftspråksanpassningen är den talspråkiga ordformen
nånting som under grovtranskriberingen har skrivits om till någonting. Längre talpauser har
dock inkluderats i transkriberingen i form av tankstreck (–). Grovtranskriberingen av insamlat
material skedde i direkt anslutning till avslutad intervju. För att säkerställa att grovtranskriberingarna överensstämmer med ljudupptagningarna har varje ljudupptagning och
grovtranskribering i bearbetningens andra steg kontrollerats ytterligare genom en andra
genomgång av materialet. Bearbetningens tredje steg utgjordes därefter av sortering av
informanternas svar utifrån svarens kopplingar till studiens tredje frågeställning. De delar av
vardera informantens intervjusvar vilka besvarar studiens tredje frågeställning har sorterats ut.
Informanternas delade och skilda erfarenheter har sedan bildat en helhet, i bemärkelsen
helhetsförståelse för informanternas erfarenheter av elevers användning av
modalitetsmarkörer i skrift. Sorteringen av informanternas intervjusvar har således skett med
utgångspunkt i hermeneutikens teori och metod för bearbetning och analys av material
(Ödman 1979:80). Tilläggas ska slutligen att materialet på inspelningsapparaten har raderats
efter grovtranskriberingen.

6.3 Etiska överväganden
Denna studie eller mer specifikt insamlingen och bearbetningen av studiens material har
präglats av etiska överväganden. Vid insamlingen och bearbetningen av det kvantitativa
respektive det kvalitativa materialet togs således Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska
principer i beaktande (Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och
Nyttjandekravet). I avsnittet som följer presenteras de etiska principerna i relation till studiens
insamling och bearbetning av material.
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En kvantitativ studie vilken bygger på ett material som elevlösningar ska utifrån
konfidentialitetskravets etiska princip anonymiseras. Bryman (2011:132) redogör för kravet
och menar att ”[u]ppgifter om alla de personer som ingår i undersökningen ska behandlas med
största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga
ej kan komma åt dem”. För att tillgodose detta krav har samtlig information, så som namn,
ålder, skola, stad och kommun hanterats varsamt. Den enda information om skribenterna som
finns att tillgå i denna studie är skribenternas könstillhörighet. Denna information kvarstår till
följd av att studien gäller likheter alternativt skillnader i de kvinnliga och manliga
skribenternas användning av modalitetsmarkörer i skrift. Elevlösningarna har vidare förvarats
säkert och enbart vi uppsatsförfattare och vår handledare har haft tillgång till dem. Elevlösningarna nyttjas enkom för denna studies ändamål för att tillgodose nyttjandekravet, vilket
enligt Bryman (2011:132) innebär att materialet som samlats in får användas endast för
studiens ändamål. Till följd av att elevlösningarna har samlats in via Gruppen för nationella
provs arkiv har informationskravet och samtyckeskravet inte kunnat tillgodoses i denna
studie. Utöver konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har etiska principer och direktiv
från Gruppen för nationella prov följts. Vid insamlingen undertecknades ett sekretessavtal där
vi förbinder oss att avidentifiera elevlösningarna vid användning, inte visa hela elevlösningar i
tryck eller på nätet och att inte använda materialet i något annat syfte än detta examensarbete.
Vetenskapsrådets etiska principer har även format insamlingen och bearbetningen av denna
studies kvalitativa material. På samma sätt som konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
har beaktats vid hanteringen av det kvantitativa materialet, har intervjusvaren som samlats in
hanterats varsamt och materialet nyttjas enkom för denna studies syfte. För att tillgodose
Vetenskapsrådets (2002) etiska principer informationskravet och samtyckeskravet utformades
ett informationsbrev (se bilaga 1) till samtliga informanter. I informationsbrevet informerades
informanterna om studiens syfte. Vidare informerades de om att deras svar anonymiseras i
studien. För att tillgodose samtyckeskravet informerades samtliga informanter om att deras
medverkan är frivillig och att de, om så önskades, var berättigade att avbryta intervjun och sin
medverkan när som helst under intervjun.
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7. Metod- och materialdiskussion
Generalisering kontra kontextuell förståelse. Hårda, reliabla data kontra rika och fylliga data.
Makro kontra mikro. Distans kontra närhet. Forskares uppfattning kontra deltagarnas
uppfattning. Dessa är alla motsatspoler som illustrerar skillnader mellan kvantitativ forskning
och kvalitativ forskning. Vid tillämpning av vardera metoden är dessa utmärkande drag och
en reflektion kring dem av betydelse. Är det verkligen hårda, reliabla data som forskaren är
ute efter eller är det snarare rika och fylliga data som forskaren strävar efter för att uppnå
forskningens syfte? Vid val av metod och därefter material är det därmed av betydelse att
forskaren preciserar sitt syfte och mål med sin studie (Bryman 2011:371–372).
Kvantitativ och kvalitativ forskning inrymmer dock även vissa likheter. Bryman
(2011:373–374) poängterar nämligen att både kvantitativ och kvalitativ forskning är inriktad
på reduktion av data och att båda är intresserade av variation. Vikten av transparens
poängteras inom båda metoderna. Metoderna liknar även varandra på vissa punkter. I stället
för att välja en av dessa metoder med dess specifika särdrag och likheter har vi
uppsatsförfattare därför valt att kombinera de två. Mer precist har vi valt att kombinera en
kvantitativ metod med kvalitativa intervjuer, för att på så vis tillgodose och uppnå denna
studies huvud- och bisyfte.
I studien undersöks dels elevlösningar, dels tillfrågade gymnasielärares erfarenheter och en
sådan studie klassificeras av Eliasson (2013:30–31) som en omfattande studie. Att kombinera
en kvantitativ metod med en kvalitativ metod beskrivs då som fördelaktigt. Genom en
metodkombination ges forskare möjlighet att granska företeelser på såväl mikronivå som
makronivå. Kombinationen möjliggör även att forskaren genom sin studie kan erbjuda både
hårda, reliabla och rika och fylliga data. Metodernas utmärkande drag kombineras och deras
fördelar likaså (Eliasson 2013:30–31).
En kombination av en kvantitativ och en kvalitativ metod har således sina fördelar.
Fördelar utesluter dock inte nackdelar. Kvantitativ forskning kritiseras ofta för att ”[a]nalysen
av relationerna mellan olika variabler leder till en statisk bild av det sociala som inte är
beroende av hur människor lever sina liv” och att ”[m]ätprocessen rymmer en artificiell och
något oäkta känsla av precision och riktighet” (Bryman 2011:172). Även kvalitativ forskning
får utstå en del kritik, kritik som härleds till att kvalitativa undersökningar kan betraktas som
allt för impressionistiska och subjektiva. Kvalitativ forskning diskuteras även utifrån dess
förmåga att bidra med generaliserbara forskningsresultat (Bryman 2011:368–369). Kritik
gentemot vardera metoden förekommer således i forskningsdebatten.
En kombination skulle på så vis, beroende på hur metoderna betraktas, kunna leda till att
en studie vilken utgörs av en metodkombination ”brister” på samtliga punkter. Betraktat från
ett annat perspektiv skulle en kombination å andra sidan kunna leda till att metodernas
förtjänster kompenserar varandras så kallade brister. Genom att kombinera en kvantitativ
metod med en kvalitativ metod är därmed vår förhoppning att vi genom kombinationen ska
kunna erbjuda rika och fylliga data såväl som ett generaliserbart forskningsresultat.

7.1 Generaliserbarhet
I samband med att vetenskapliga studier bedrivs diskuteras och undersöks studiernas
generaliserbarhet. Diskussionen rörande vetenskapliga studiers generaliserbarhet sträcker sig
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över metodgränserna och förs således i anslutning till både kvantitativ och kvalitativ
forskning.
Generaliserbarhet konkretiseras av Bryman (2011:168–169) som ett forskningsresultats
förmåga att säga något om en större population och/eller förmåga att säga något om en annan
miljö. Generaliserbarhet framställs som en av kvantitativ forsknings förtjänster. Bryman
(2011:168) förklarar att kvalitativa forskare är intresserade av att genom sina forskningsresultat kunna säga något om andra grupper och/eller situationer. En kvantitativ metod
resulterar dock inte per automatik i ett generaliserbart resultat. Generaliserbarhet förutsätter
ett representativt urval och på samma sätt ska ett representativt urval per automatik betraktas
som ett urval vilket är representativt för till exempel en större population. Vad som utgör en
större population är dock inte entydigt (Bryman 2011:169).
I syfte att tillgodose och uppnå denna studies huvudsyfte har 60 elevlösningar hämtade
från 2015 års nationella prov i svenska 3 i gymnasiet granskats. Är dessa 60 elevlösningar
representativa för samtliga elevlösningar från 2015 års nationella prov i svenska 3 i gymnasiet
eller är de enbart representativa för detta specifika urval och dess urvalskriterier?
Generaliseringsanspråken inom kvantitativ forskning kan således skilja sig mellan studier. För
denna studies kvantitativa metod och dess materialinsamling har ett delvis målinriktat urval
bedömts som lämpligt. Det delvis målinriktade urvalet leder dock till att forskningresultatens
generaliserbarhet begränsas till det specifika urvalet. I en diskussion om denna studie ska de
kvantitativa forskningsresultaten betraktas som representativa enbart för elevlösningar
hämtade från 2015 års nationella prov i svenska 3 i gymnasiet, med temat Törnrosa lever och
betyget E.
Som nämndes i ovanstående avsnitt kritiseras kvalitativ forskning ofta för sin bristande
förmåga att bidra med generaliserbara resultat. Att avskriva möjligheten till generaliserbara
resultat inom kvalitativ forskning är ur Brymans (2011:369) perspektiv att betrakta som en
förenkling. Generaliseringsanspråk inom den kvalitativa forskningen är dock inte desamma
som inom den kvantitativa forskningen. Bryman (2011:369) illustrerar detta genom att
referera till Malcolm Williams som menar att
kvalitativa forskare i många fall befinner sig i en position där de kan skapa vad han
kallar för ”måttliga” generaliseringar, det vill säga sådana där olika aspekter av det
fokus som en undersökning har (en grupp droganvändare, fotbollshuliganer, strejkande) ”kan betraktas som exempel på en bredare uppsättning av identifierbara drag”.

Kvalitativa studier kan således bidra med ”måttliga” generaliseringar, vilket för denna studie
innebär att forskningsresultaten från de kvalitativa intervjuerna inte är att betrakta som talande
för samtliga gymnasielärare i ämnet svenska, utan i stället är att betrakta som en uppsättning
av identifierbara drag hos gymnasielärare i ämnet svenska.

7.2 Reliabilitet
Vetenskapliga studiers reliabilitet, även kallad tillförlitlighet, handlar i grund och botten om
huruvida studier går att upprepa och då generera samma resultat (Eliasson 2013:14). Eliasson
(2013:15) exemplifierar reliabilitet genom att likna ett resultats reliabilitet med en våg och ett
två kilos mjölpaket:
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Om vågen varje gång visar att paketet väger två kilo är vågen pålitlig – den har hög
reliabilitet. Om den däremot visar att paketet väger två kilo och en annan gång bara
ett kilo (förutsatt att inget tagits ur paketet, förstås) är vågen opålitlig – dess
reliabilitet är låg.

En studies reliabilitet står således i direkt relation till dess pålitlighet. Ur ett vetenskapligt
perspektiv är en studies reliabilitet vidare förknippat med huruvida studiens data och resultat
går att kontrollera, tillika i vilken mån mätningarna och bearbetningen av data kan
kontrolleras (Eliasson 2013:15).
För kvantitativa studier och kvalitativa studier skiljer sig dock kriterierna för en hög
reliabilitet. För att säkerställa och stärka kvantitativa studiers reliabilitet krävs att forskare, i
den mån det är möjligt, försäkrar sig om att mätningarnas genomförande är detsamma
oberoende av var och när studien bedrivs. För denna studies kvantitativa materialinsamling
och materialbearbetning innebär de kvantitativa reliabilitetskriterierna att vi uppsatsförfattare
redogör för insamlingen och bearbetningen såväl som urvalskriterierna väl (Eliasson
2013:15).
Genom en utförlig beskrivning av de urvalskriterier vilka har format insamlingen och en
utförlig beskrivning av bearbetningen och därmed analysmetoden är vår förhoppning att
stärka denna studies kvantitativa resultats reliabilitet. Till studiens reliabilitet hör även att vi
före bearbetningen noga utarbetade tydliga instruktioner för hur studiens kvantitativa material
skulle undersökas, vilket även innebar att tydliga rutiner för undersökningens arbetsgång
formulerades. Genom att utarbeta ett slags arbetsschema för hur vi skulle ta oss an materialet
ville vi säkerställa att undersökningen bedrevs på samma sätt av oss båda två. Till rutinerna
hörde att tydligt markera de olika typerna av modalitetsmarkörer och därefter sortera dem
men också något så enkelt som att ta oss an texterna en och en för att sedan jämföra dem med
de andra elevlösningarna. Tilläggas ska att vi uppsatsförfattare har kontrollerat det insamlade
materialet ett flertal gånger. Vi har utnyttjat det faktum att vi är två och inledningsvis har var
och en av oss enskilt undersökt elevlösningarna för att sedan jämföra våra fynd med varandra.
Elevlösningarna har på så vis bearbetats och kontrollerats ett flertal gånger för att säkerställa
att inga data kodas fel.
Kvalitativa studiers reliabilitet stärks i stället utifrån kriterier som att fastställa att de
uppgifter som den kvalitativa materialinsamlingen och materialbearbetningen genererar är
pålitliga, vilket i sin tur innebär att uppgifterna inte får missuppfattas på något vis (Eliasson
2013:15). För den kvalitativa materialinsamlingen och materialbearbetningen i denna studie
innebär reliabilitetskriterierna att vi uppsatsförfattare noga redogör för såväl insamlingen och
bearbetningen av materialet som de urvalskriterier vilka format insamlingen och bearbetningen. Reliabilitetkriterierna har vidare inneburit att vi uppsatsförfattare har kontrollerat
grovtranskriberingarna mot inspelningarna ett flertal gånger, både separat och gemensamt, för
att säkerställa att grovtranskriberingarna överensstämmer med inspelningarna och att
informanternas svar inte har missuppfattats på något vis.

7.3 Validitet
Validitet och vad det begreppet innebär för studier och deras resultat är också något som
diskuteras i vetenskapliga sammanhang. Enligt Eliasson (2013:16) handlar validitet om
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huruvida en undersökning är giltig, det vill säga i vilken mån undersökningen faktiskt mäter
det som den ska mäta. En studies validitet beskrivs vidare stå i direkt relation till studiens
reliabilitet. En hög giltighet förutsätter en hög tillförlitlighet. En hög validitet förutsätter
således att syftet är preciserat och att forskare som bedriver studier faktiskt mäter det som de
säger sig vilja mäta i och med deras formulerade syfte. Eliasson (2013:16) poängterar vidare
vikten av att som forskare kontinuerligt kontrollera att insamlad data är sanna, det vill säga
giltiga. En hög validitet förutsätter därmed att insamlat material återges korrekt.
Vid arbetet med denna studie har frågan om studiens validitet varit återkommande. Det
initiala arbetet för att stärka studiens validitet har handlat om att noga precisera studiens
huvud- och bisyfte. Den metodkombination som sedan valdes gjordes så utifrån dess potential
att tillgodose syftet. Ett preciserat syfte och en metodkombination som överensstämmer med
syftet räcker dock inte för att säkerställa och stärka validiteten, som i huvudsak rör i vilken
utsträckning undersökningen faktiskt mäter det som den ska mäta. För att stärka studiens
validitet återges ett antal modalitetsmarkörer i sin kontext i resultatkapitlets avsnitt 8.1. Vid
insamlingen och bearbetningen av materialet har syftet ständigt hållits i åtanke och
framställningen av materialet har kontrollerats ett flertal gånger, separat och gemensamt, för
att säkerställa att både det kvantitativa och det kvalitativa materialet återges korrekt i studiens
resultatkapitel.
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8. Resultat
I kapitlet som följer nedan redovisas denna studies resultat. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt. I
kapitlets första avsnitt presenteras undersökningsresultat från den kvantitativa materialbearbetningen. Därefter följer kapitlets andra avsnitt vilket redogör för undersökningsresultaten från den kvalitativa databearbetningen. Undersökningsresultaten sammanfattas
sedan i kapitlets tredje och sista avsnitt.

8.1 Resultat från den kvantitativa materialbearbetningen
Under materialbearbetningen fann vi att samtliga skribenter nyttjar modalitetsmarkörer i sina
texter (totalt 60 elevlösningar jämnt fördelade mellan könen). Vi fann även att ett flertal av
modalitetsmarkörerna i texterna förekommer vid referat samt att elevlösningarna innehåller
modala hjälpverb och interpersonella adverbial vilka inte markerar epistemisk modalitet. De
modalitetsmarkörer som används vid referat samt de modalitetsmarkörer som inte tillhör
betydelsegruppen epistemisk modalitet inkluderas inte i resultatredovisningen; dessa har
således sorterats bort under materialbearbetningen. Endast modalitetsmarkörer tillhörande
betydelsegruppen epistemisk modalitet som markerar skribenternas hållningar gentemot
satsernas innehåll har räknats och granskats.
Den totala frekvensen av modalitetsmarkörer, tillhörande betydelsegruppen epistemisk
modalitet och modalitetsskalan sannolikhet, som markerar skribenternas hållningar gentemot
satsernas innehåll summerades till 161. I uppgiftsbeskrivningen till delprov A instrueras
skribenterna att författa en text på 600–800 ord. Vid bearbetningen uppskattade vi att
elevlösningarna i snitt utgörs av cirka 600 ord. 600 gånger 60 resulterar i en totalsiffra på 36
000 ord. Beräknat på 36 000 ord motsvarar de 161 modalitetsmarkörerna 0,45 procent av den
totala ordfrekvensen. Av resultatet framgår därmed att användningen av modalitetsmarkörer
som markerar skribenternas hållning gentemot satsernas innehåll i texterna är marginell.
Frekvensen i de kvinnliga skribenternas texter summerades till 88 modalitetsmarkörer och i
de manliga skribenternas elevlösningar summerades frekvensen till totalt 73
modalitetsmarkörer, vilket visas i figur 3:

Antal modalitetsmarkörer i samtliga
elevlösningar
Kvinnliga skribenter

Manliga skribenter

88
73

Modalitetsmarkörer

Figur 3. Antal modalitetsmarkörer i samtliga elevlösningar
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I frekvens skiljer det således 15 modalitetsmarkörer mellan de kvinnliga och de manliga
skribenternas elevlösningar. I snitt innehåller de kvinnliga skribenternas elevlösningar cirka 3
modalitetsmarkörer, vilket räknat på en elevlösnings totala ordfrekvens motsvarar 0,5 procent.
Frekvensen i de manliga skribenternas texter är cirka 2,5 modalitetsmarkörer per elevlösning,
motsvarande 0,42 procent av den totala ordfrekvensen. De kvinnliga skribenterna nyttjar
modalitetsmarkörer i större utsträckning än de manliga skribenterna. Procentuellt skiljer det
0,08 procentenheter mellan korpusarna. Skillnaden konstateras således som marginell,
procentuellt sett. Poängteras ska dock att en av de manliga skribenternas elevlösning innehöll
totalt 15 modalitetsmarkörer.
Den marginella skillnaden mellan de kvinnliga och de manliga skribenternas texter gäller
även variationen av modalitetmarkörer. I figur 4 har samtliga modalitetsmarkörer funna i
elevlösningarna summerats:
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Figur 4. Variationen av modalitetsmarkörer i samtliga elevlösningar

Under materialbearbetningen fann vi totalt 19 varianter av modalitetsmarkörer i
elevlösningarna. Både de kvinnliga och de manliga skribenternas texter innehöll 14 varianter
av modalitetsmarkörer. Nio varianter av modalitetsmarkörerna var gemensamma för de
kvinnliga och de manliga skribenterna. Den totala variationen är dock inte representativ för
varje enskild elevlösning. Det modala hjälpverbet kan, det interpersonella adverbialet kanske
och den subjektiva modalitetsmetaforen jag tror konstateras utifrån summeringen i figur 4
som de mest frekventa modalitetsmarkörerna i elevlösningarna. Av figur 4 framgår att
modalitetsmarkören med högst frekvens i både de kvinnliga och de manliga skribenternas
texter är det modala hjälpverbet kan, med en total frekvens på 67 belägg, vilket motsvarar
41,61 procent av den totala frekvensen i samtliga elevlösningar. I de kvinnliga skribenternas
elevlösningar förekommer modalitetsmarkören kan sammanlagt 37 gånger, motsvarande
42,05 procent av den totala frekvensen, och i de manliga skribenternas texter totalt 30 gånger,
motsvarande 41,1 procent av den totala frekvensen. Skillnaden mellan korpusarna räknades
till 0,95 procentenheter.
Det modala hjälpverbet kan används av skribenterna för att uttrycka deras hållningar
gentemot satsernas innehåll. En av elevlösningarnas kvinnliga skribenter skriver till exempel
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”Slutsatsen kan vara att sagan lever kvar på grund av dennes många förändringar genom
tiderna” medan en av de manliga skribenterna skriver ”För att dra en slutsats, orsakerna kan
vara att man ser att de som gjort att berättelserna har levt kvar är dess stomme”. Genom att
nyttja modalitetsmarkören kan markerar skribenterna att de inte är helt säkra på slutsatsen och
orsakerna. Skribenterna signalerar i stället en låg grad av sannolikhet genom att nyttja
modalitetsmarkören.
Bearbetningen visade att de manliga skribenterna nyttjar modalitetsmarkören kanske i
större utsträckning än de kvinnliga skribenterna. Modalitetsmarkören kanske utgör 19,18
procent av modalitetsmarkörerna i de manliga skribenternas texter och 17,05 procent i de
kvinnligas. Skillnaden räknades till 2,13 procentenheter. I en av de manliga skribenternas
elevlösning går följande hållning att finna: ”Sagor som Törnrosa kanske var en berättelse för
äldre människor i början.” Genom att nyttja modalitetsmarkören kanske uttrycker skribenten
en tänkbarhet i sitt uttalande. Det är inte säkert att Törnrosa var en berättelse för äldre
människor från början, utan det är i stället tänkbart att det var så enligt skribenten.
Variationen i frekvens i elevtexterna är marginell för majoriteten av modalitetsmarkörerna.
De flesta av modalitetsmarkörerna har en frekvens på 1 till 4 belägg. De varianter vilkas
frekvens skiljer sig mest mellan de kvinnliga och de manliga skribenternas elevlösningar är
det modala hjälpverbet kan och det interpersonella adverbialet nog. Frekvensskillnaden räknas
till 7 belägg för vardera modalitetsmarkör, där kan har den högre frekvensen i de kvinnliga
skribenternas texter och nog har den högre frekvensen i de manligas. I en av de manliga
skribenternas elevlösning nyttjas till exempel modalitetsmarkören nog på följande sätt: ”En
stor anledning den fortfarande lever är nog att det finns folk som tolkar berättelsen
annorlunda.” Som i tidigare exempel från det kvantitativa materialet uttrycker skribenten en
tänkbarhet, i detta fall genom modalitetsmarkören nog.
Under bearbetningen av variationen av modalitetsmarkörerna granskades vidare modalitetsmarkörernas fördelning. Fördelningen mellan modala hjälpverb, interpersonella adverbial,
subjektiva modalitetsmetaforer och objektiva modalitetsmetaforer illustreras i figur 5:
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Figur 5. Fördelning av modalitetsmarkörer i samtliga elevlösningar
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Den totala frekvensen av modala hjälpverb är 78 medan den totala frekvensen av interpersonella adverbial är 56. Frekvensskillnaden mellan de två är således 22. Subjektiva
modalitetsmetaforer förekommer i elevlösningarna men frekvensen är jämförelsevis låg, med
en total frekvens på 25 funna subjektiva modalitetsmetaforer. Genom att nyttja subjektiva
modalitetsmetaforer tar skribenterna plats som subjekt i satserna och vems hållning gentemot
satsernas innehåll som läsarna tar del av explicitgörs. En av de kvinnliga skribenterna tar till
exempel plats som subjekt genom följande sats: ”Jag tror att Törnrosa och andra sagor har levt
kvar så pass länge för att de har funnits i flera hundra år.” De objektiva modalitetsmetaforerna
räknas till enbart 2 och förekommer vidare endast i korpusen författad av de kvinnliga
skribenterna.
Fördelningen som illustreras i figur 5 visar att de kvinnliga skribenternas elevlösningar
innehåller 44 modala hjälpverb, vilket motsvarar 50 procent av den totala frekvensen av
modalitetsmarkörer i deras texter. De manliga skribenternas elevlösningar innehåller i sin tur
34 modala hjälpverb, vilket utgör 46,58 procent. Den procentuella skillnaden mellan de två
korpusarna räknas till 3,42 procentenheter. Procentuellt nyttjar de kvinnliga skribenterna
modalitetsmarkörer i form av modala hjälpverb i en något större utsträckning.
De interpersonella adverbialens frekvens motsvarar cirka 35 procent av den totala
förekomsten av modalitetsmarkörer i vardera korpus. De subjektiva modalitetsmetaforerna
utgör endast 13,64 procent av den totala frekvensen i de kvinnliga skribenternas texter, medan
de utgör 17,81 procent i de manliga skribenternas texter. Det tyder på att de manliga
skribenterna procentuellt använder sig av subjektiva modalitetsmetaforer i en större
utsträckning än de kvinnliga skribenterna. En av de manliga skribenterna explicitgör till
exempel sin hållning gentemot satsens innehåll genom att skriva följande: ”Jag tror att en av
de större anledningarna till att berättelsen om Törnrosa finns kvar än idag är för att den
undermedvetet förklarar osäkerheten inom oss.”
Till summeringen av fördelningen hör även de objektiva modalitetsmetaforerna, vilka
påträffades enbart i de kvinnliga skribenternas elevlösningar. En av de kvinnliga skribenterna
skriver till exempel att ”Det är självklart att den berättas vidare för alla vill ju ändå tro att det
går att hitta någon som man vill spendera resten av sitt liv med”. De objektiva
modalitetsmetaforerna summerades till 2 vilket motsvarar 2,27 procent av den totala
frekvensen i de kvinnliga skribenternas elevlösningar. De kvinnliga skribenternas texter har
en större variation i fördelningen av modalitetsmarkörer.
Under bearbetningen av modalitetsmarkörernas fördelning mellan modala hjälpverb, interpersonella adverbial, subjektiva modalitetsmetaforer och objektiva modalitetsmetaforer
placerades även modalitetsmarkörerna in i modalitetsskalan sannolikhet. Modalitetsmarkörerna granskades således utifrån deras grad av sannolikhet (se tablå 2). Fördelningen
kopplad till grad av sannolikhet i de kvinnliga skribenternas elevlösningar illustreras i figur 6:
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Figur 6. Grad av sannolikhet i de kvinnliga skribenternas elevlösningar

Av sammanställningen i figur 6 framgår att majoriteten av de modala hjälpverben, de interpersonella adverbialen och de subjektiva modalitetsmetaforerna i de kvinnliga skribenternas
elevlösningar signalerar en låg grad av sannolikhet. En av de två objektiva modalitetsmetaforerna signalerar också en låg grad av sannolikhet. Totalt sett förekommer 69
modalitetsmarkörer vilkas övergripande funktion signalerar en låg grad av sannolikhet, vilket
motsvarar 78,41 procent av den totala frekvensen. En av de kvinnliga skribenterna förmedlar
till exempel en låg grad av sannolikhet genom att nyttja modalitetsmarkören kanske på
följande sätt: ”Sagan kommer berättas i familje hem och kanske till och med ändras lite mer
för varje gång den förtäljs.”
Sammanställningen ovan visar vidare att 10 av modalitetsmarkörerna i de kvinnliga skribenternas texter signalerar en medelhög grad av sannolikhet, vilket motsvarar 11,36 procent
av den totala frekvensen. Med en modalitetsmarkör mindre till antalet motsvarar modalitetsmarkörerna vilka signalerar en hög grad av sannolikhet 10,23 procent av den totala
frekvensen av modalitetsmarkörer i de kvinnliga skribenternas texter. Av sammanställningen
framgår därmed att modalitetsmarkörerna i de kvinnliga skribenternas elevlösningar i
huvudsak signalerar en låg grad av sannolikhet, samtidigt som skribenterna nyttjar
modalitetsmarkörer vilka signalerar en medelhög eller hög grad av sannolikhet i ungefär
samma utsträckning.
Under materialbearbetningen sammanställdes likaså fördelningen av grad av sannolikhet i
de manliga skribenternas elevlösningar; fördelningen illustreras nedan:
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Figur 7. Grad av sannolikhet i de manliga skribenternas elevlösningar

Av totalt 73 modalitetsmarkörer signalerar 57 en låg grad av sannolikhet i de manliga
skribenternas elevlösningar. 57 modalitetsmarkörer motsvarar 78,08 procent av den totala
frekvensen, vilket är jämförbart med de kvinnliga skribenternas frekvens av
modalitetsmarkörer som signalerar en låg grad av sannolikhet. Sammanställningen visar även
en frekvens på åtta modalitetsmarkörer som signalerar en medelhög grad av sannolikhet. Det
motsvarar 10,96 procent av den totala frekvensen. Även den andelen är relativt jämförbar med
de kvinnliga skribenternas texter. Användningen av modalitetsmarkörer med en medelhög
grad av sannolikhet i de manliga skribenternas elevlösningar kan exemplifieras med följande
formulering: ”Om den inte skulle skrivits om skulle den antagligen inte kunna uppfylla dessa
krav idag.” Genom att nyttja modalitetsmarkören antagligen förmedlar skribenten således en
medelhög grad av sannolikhet.
Vid sammanställningen av de modalitetsmarkörer som signalerar en hög grad av sannolikhet fann vi åtta modalitetsmarkörer vilket motsvarar 10,96 procent av den totala
frekvensen. Den procentuella skillnaden mellan de manliga skribenterna och de kvinnliga
skribenterna är således 0,73 procentenheter. Räknat till antal nyttjas modalitetsmarkörer med
en hög grad av sannolikhet en gång mer i de kvinnliga skribenternas texter. De manliga
skribenterna kan dock procentuellt, trots att skillnaden är marginell, konstateras nyttja de
modalitetsmarkörer som signalerar en hög grad av sannolikhet i en större utsträckning än de
kvinnliga skribenterna. Procentuellt nyttjar de kvinnliga skribenterna de modalitetsmarkörer
som signalerar en medelhög grad av sannolikhet i större utsträckning än de manliga
skribenterna.
Under materialbearbetningen granskades vidare modalitetsmarkörernas övergripande
sannolikhetsfunktion mer precist. Funktionerna hos modalitetsmarkörerna i de kvinnliga skribenternas elevlösningar illustreras nedan:
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Figur 8. Funktion hos modalitetsmarkörerna i de kvinnliga skribenternas elevlösningar

Vid granskningen av modalitetsmarkörernas funktion i de kvinnliga skribenternas
elevlösningar fann vi att 80 av 88 modalitetsmarkörer har en trolighetsfunktion, vilket
motsvarar hela 90,91 procent av den totala frekvensen. Endast åtta modalitetsmarkörer av
totalt 88 visade sig ha en säkerhetsfunktion. Modalitetsmarkörerna med en säkerhetsfunktion
motsvarar således 9,09 procent av den totala frekvensen. Av figur 8 framgår vidare att 0
belägg för modalitetsmarkörer med en osannolikhetsfunktion påträffades under materialbearbetningen. Genom modalitetsmarkörernas funktion signalerar skribenterna sina hållningar
gentemot satserna och av resultatet framgår med andra ord att de kvinnliga skribenterna är
mer benägna att signalera trolighet än säkerhet gentemot satsers innehåll. Endast en av tio
modalitetsmarkörer som de kvinnliga skribenterna nyttjar signalerar säkerhet (självklart och
det är självklart).
Avsaknaden av modalitetsmarkörer med en osannolikhetsfunktion och trolighetsfunktionens övervägande belägg i de kvinnliga skribenternas elevlösningar har paralleller i
modalitetsmarkörernas funktioner i de manliga skribenternas texter. I figuren nedan illustreras
funktionerna hos modalitetsmarkörerna i samtliga elevlösningar författade av de manliga
skribenterna:
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Figur 9. Funktion hos modalitetsmarkörerna i de manliga skribenternas elevlösningar
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Som konstaterades ovan resulterade bearbetningen av modalitetsmarkörernas funktion i
övervägande belägg för trolighetsfunktionen. 65 av 73 modalitetsmarkörer visade sig ha en
trolighetsfunktion vilket motsvarar 89,04 procent. Den procentuella skillnaden mellan de två
korpusarna hamnar därmed på 1,87 procentenheter. Trots den marginella skillnaden visar
resultatet på att de kvinnliga skribenternas elevlösningar har en högre frekvens av
trolighetsfunktion hos modalitetsmarkörerna. Bearbetningen visar vidare samma antal
modalitetsmarkörer med en säkerhetsfunktion i de manliga och de kvinnliga skribenternas
texter, nämligen åtta belägg. De åtta beläggen i de manliga skribenternas elevlösningar
motsvarar dock en större andel. I texterna författade av de manliga skribenterna utgör
modalitetsmarkörerna med en säkerhetsfunktion 10,96 procent av den totala frekvensen. Med
samma procentuella skillnad på 1,87 procentenheter som vid trolighetsfunktion visar resultatet
på den motsatta tendensen att de manliga skribenterna är mer benägna att nyttja
modalitetsmarkörer med en säkerhetsfunktion än de kvinnliga skribenterna.

8.2 Resultat från den kvalitativa materialbearbetningen
Modalitetsmarkörer och den sammanfattande termens innebörd resoneras inledningsvis kring
i generella termer. Samtliga informanter, I1, I2 och I3, lyfter under intervjuerna fram att
modalitetsmarkörer är en ny term för dem, men att termens innebörd, det vill säga ord som
markerar modalitet, är något som de är desto mer bekanta med från sin egen utbildning och
yrkesverksamma tid som svensklärare. Modalitet ges dock ingen entydig förklaring från
informanterna vilkas beskrivningar följer nedan:
I1: När jag läste ert mejl första gången så tänkte jag direkt på attityder och att
modaliteten är ett sätt att beskriva ens attityd mot någonting. […] När jag arbetar med
modalitet i olika genrer och i satslära så förklarar jag modalitet för mina elever som
ett sätt att visa på hur man är säker eller osäker kring fakta i hela meningen.
I2: Alltså det säger ju ingenting förrän jag börjar tänka efter – man associerar till
någonting modalt, det vill säga som signalerar hur man förhåller sig till det man sen
säger – att man kan göra någonting, eller man måste göra någonting.
I3: Ett sätt att precisera sig, det vill säga något som jag vill att mina elever ska sträva
efter, ett exempel på ett sätt att precisera – vara exakt i språket.

Informant I1 väljer att betona och förklara modalitet som ett sätt att som talare/skribent
beskriva ens attityd gentemot satsens innehåll och tillägger vidare att modalitet och då
modalitetsmarkörer signalerar säkerhet alternativt osäkerhet. Under intervjun framkommer att
modalitetsmarkörer som signalerar en låg respektive en medelhög grad av sannolikhet är de
modalitetsmarkörer I1 menar signalerar osäkerhet. I1 relaterar vidare modalitetsmarkörer
vilka signalerar en hög grad av sannolikhet till modalitetsmarkörer vilka signalerar säkerhet.
Informant I2 inleder i stället sitt resonemang med att poängtera att termen modalitetsmarkörer
är en term som först efter en stunds reflektion får en tydlig innebörd. I2 beskriver därefter
modalitet som något som signalerar hur talaren/skribenten förhåller sig till det hen förmedlar.
Modala hjälpverb som kan och måste används som exempel på ord vilka markerar modalitet.
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Denna studies tredje informant väljer till skillnad från I1 och I2 att förklara modalitet och
modalitetsmarkörer som ord vilka används för att kunna precisera sig som talare/skribent.
Under intervjuerna återkom informanterna till modalitetsmarkörers funktioner och vad
användningen av dem innebär för de texter som informanternas elever producerar. I1
poängterar ytterligare en gång att användningen av modalitetsmarkörer kan leda till att
skribenter uppfattas som osäkra, och att de skribenter I1 har mött under sina yrkesverksamma
år ofta använder modalitetsmarkörer utan att reflektera över att de genom vissa
modalitetsmarkörer lägger in sin egen osäkerhet i någon annans uttalande eller fakta. Att
informera elever och att poängtera vikten av att reflektera över huruvida de uppfattas som
osäkra, alternativt lägger in sin egen osäkerhet i fakta, framhåller I1 vara av betydelse i
svenskundervisningen. Att skribenters användning av modalitetsmarkörer kan leda till att
skribenter uppfattas som osäkra är även något som I2 lyfter fram i sina resonemang. Till
skillnad från I1 menar dock I2 att osäkerheten som användningen av vissa modalitetsmarkörer
resulterar i inte ska avskrivas som enkom negativ för skribenters trovärdighet, snarare
tvärtom. Under intervjun med I2 framkom att vissa modalitetsmarkörer i de elevtexter I2 har
mött signalerar osäkerhet, men inte att skribenterna skulle vara osäkra:
I2: Det är klart att de signalerar osäkerhet men inte osäker – alltså osäkerhet kring,
men det är väl – jag tänker att det är någonting bra, för att man, om det är någonting
som inte är helt sant så måste man använda de här orden, för att det är tokigt att hävda
någonting, tänker jag. Då blir det onyanserat, att man hävdar någonting utan att ha –
man måste liksom öppna upp för en viss osäkerhet om det är så. […] Det är ingen
osäkerhet hos personen, utan mer att det blir en korrekt beskrivning av verkligheten
som den uppfattas då. Om man inte är säker ska man inte skriva att det är så, utan då
måste man använda ord som eventuellt.

Att skilja på en osäker skribent och osäkerhet, i bemärkelsen att skribenten inte kan veta helt
säkert att det hen förmedlar är sant, är därmed av relevans enligt I2. I utdraget ovan
poängterar I2 även att följden av att inte använda sig av modalitetsmarkörer som signalerar
osäkerhet blir ett onyanserat innehåll. Ett nyanserat innehåll menar I2 står i direkt relation till
skribenters användning av modalitetsmarkörer och då mer precist modalitetsmarkörer som
signalerar osäkerhet. Även I2 exemplifierar dessa modalitetsmarkörer med att hänvisa till
modalitetsmarkörer med en låg respektive en medelhög grad av sannolikhet. Modalitetsmarkörer vilka signalerar osäkerhet och deras betydelse för ett nyanserat förhållningssätt är
även något som I3 diskuterar:
I3: Att osäkerhetsmarkörer av olika slag måste – bör finnas i en utredande text är en
ganska viktig ingrediens.

På följdfrågan varför modalitetsmarkörer som signalerar osäkerhet är viktiga, framkommer att
de enligt I3 bidrar till ett nyanserat innehåll, vilket I3 uppmanar sina elever att sträva efter.
Poängteras ska även att I3 refererar till exemplen på modalitetsmarkörer med en låg och
medelhög grad av sannolikhet (se bilaga 2) när modalitetsmarkörer vilka signalerar osäkerhet
diskuteras.
Under intervjuerna framkom att informanterna behandlar modalitetsmarkörer i olika
utsträckning i svenskundervisningen. I1 framhåller att modalitetsmarkörer behandlas i stor
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utsträckning i undervisningen som I1 bedriver, och då främst i grammatikundervisningen. I
motsats till I1 beskriver I2 och I3 att de behandlar modalitetsmarkörer i mindre utsträckning.
I2 motiverar valet genom att poängtera att andra delar av svenskämnet är viktigare att
fokusera på. Vilka dessa andra delar är framkommer dock inte:
I2: Ja då kan jag säga att det gör jag väldigt lite. Jag kan inte säga att jag gör det. Det
finns så mycket annat som är mycket viktigare att satsa på som jag måste ta upp med
eleverna – så jag har liksom inte en punkt i min planering där, där det står – här ska vi
prata om modalitetsmarkörer.

I2 beskriver således att modalitetsmarkörer inte har en given plats i svenskundervisningen. På
frågan om modalitetsmarkörer anses viktiga att behandla i undervisningen svarar dock I2 ja,
men refererar då till modalitetmarkörers betydelse för ett nyanserat innehåll. Ett liknande
förhållningssätt finns hos I3, som talar om vikten av att explicitgöra modalitetsmarkörers
funktioner, trots att det sällan finns tid för detta i undervisningen. I3 menar att den enskilda
eleven kan ”höja sin grammatiska medvetenhet” genom att funktionerna explicitgörs. I1 som
är den enda av informanterna som aktivt inkluderar modalitetsmarkörer i sin undervisning
lyfter likt I3 fram den grammatiska medvetenheten, men tillägger även att elevers formella
språkbruk främjas genom att modalitetsmarkörer och deras funktioner explicitgörs för
eleverna. I1 ser en direkt koppling mellan modalitetsmarkörer och ett formellt språk:
I1: På grundskolan kan man klara sig med informellt språk och ett rätt så simpelt
skolspråk – men på gymnasiet så ska man kunna förstå skillnaden och visa på
skillnaden mellan formellt och informellt språk. Det är absolut inte okej att slarva
med den skillnaden och därför är det jätteviktigt att förstå modalitetsmarkörer.

När elevers användning av modalitetsmarkörer i skriftlig produktion resoneras om mer
specifikt, poängterar samtliga informanter att frekvensen för både de kvinnliga och de
manliga skribenterna är låg:
I1: Här måste jag svara låg, men jag måste återigen förklara att det kan bero på att jag
tar upp det väldigt tidigt så de får inte chans att – de får ingen chans att använda dem
så och eleverna har inget problem att förstå det när man förklarar bakgrunden.
I2: Ja, det där är ju jättesvårt att säga för att nu handlar det ju om i vilken kurs vi
pratar om, för det är skillnad på elever i årskurs 1 på vissa program och i årskurs 3 på
andra program, men om man liksom tänker målet då när man går i årskurs 3 på de
programmen där man skriver mycket så tror – så alltså det är inte så jättemycket,
skulle jag vilja säga. […] Inte så mycket tror jag, fast det är svårt att säga därför att
det beror på vilka ord vi pratar om egentligen. Det kan finnas några som man
använder mer än andra.
I3: Ja den är ju inte katastrofal, men den är lite för låg tycker jag. Ja det – man kunde
ju anstränga sig lite mer. […] Jag tror nog att modalitetsmarkörer med den medelhöga
graden av sannolikhet är minst förekommande då, för just det här med nyansering
alltså – den är ju den mest nyanserade av dem då och jag tror det stämmer ganska väl
här att hög grad används när man liksom är säker – då är det lättare att använda –
likaså låg grad när man är påtagligt osäker liksom.
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När informanterna reflekterar över samtliga elevers användning av modalitetsmarkörer i skrift
framkommer, som ovan konstaterats, att samtliga informanter bedömer frekvensen som låg.
Anledningarna till den låga frekvensen skiljer sig dock. I1 förklarar den låga frekvensen som
ett resultat av att I1 explicitgör modalitetmarkörernas funktioner och när modalitetsmarkörer
ska och inte ska användas. Genom att poängtera för sina elever att de genom
modalitetsmarkörer kan ”lägga in sin egen osäkerhet i fakta och andras tankar” menar I1 att
eleverna blir mer sparsamma med modalitetsmarkörerna i skrift. I2 för resonemanget om
frekvensen till skillnader kopplade till olika årskurser och klasser. Att fastslå att frekvensen är
uteslutande låg är enligt I2 en förenkling. I2 menar till exempel att vissa varianter av
modalitetsmarkörer, det vill säga vissa ord, kan ha en betydligt högre frekvens än en annan
variant. I3 gör tillika bedömningen att frekvensen borde vara högre och inkluderar även
modalitetsmarkörernas olika grader av sannolikhet i resonemanget. I3 påtalar att den
medelhöga graden av sannolikhet är den grad som förekommer i lägst frekvens. Den medelhöga gradens låga frekvens kopplar I3 till gradens relation till ett nyanserat förhållningssätt.
I3 ser en utvecklingspotential hos elever vad rör ett nyanserat förhållningssätt och menar att
bristen på ett nyanserat förhållningssätt kan relateras till den låga frekvensen av modalitetsmarkörer med en medelhög grad av sannolikhet.
Under intervjuerna ombads informanterna att resonera ytterligare kring frekvens av
modalitetsmarkörer i de texter som informanternas elever producerar, med fokus på likheter
alternativt skillnader mellan kvinnliga och manliga skribenters användning av modalitetsmarkörer. Samtliga informanter konstaterar att deras erfarenheter är att frekvensen är något
högre i de kvinnliga skribenternas texter och att variationen av modalitetsmarkörer är något
större i deras texter. På följdfrågan varför de kvinnliga skribenterna nyttjar fler varianter av
modalitetsmarkörer och använder modalitetsmarkörer i en något större utsträckning, svarar
samtliga informanter att det beror på att de kvinnliga skribenterna har ett mer formellt
språkbruk än de manliga skribenterna. Enligt I1 är de manliga eleverna ”oftast på informell
nivå när de skriver. Män kan skriva med slang, talspråk och har riktiga problem med att
komma upp till den formella nivån och därmed också till modalitetsmarkörer”. De kvinnliga
skribenterna är mer benägna att nyttja modalitetsmarkörer till följd av att de har ett mer
utvecklat språk:
I2: Överlag så beror det på att tjejer behärskar språket bättre – och det vet man ju,
alltså oftast är det så att tjejer läser mer, men det handlar – ja det handlar om att ta
språket i besittning och att kunna känna att man kan använda det som ett redskap –
och det om jag generaliserar är tjejer duktigare på än killar.

Att kvinnliga skribenter behärskar språket bättre ska utifrån utdraget ovan förstås som den
primära anledningen till att de kvinnliga skribenterna har en något högre frekvens av
modalitetsmarkörer i sina texter, enligt I2. I1:s och I3:s erfarenheter stämmer väl överens med
I2:s. Frekvensen av den subjektiva modalitetsmetaforen jag tror är dock något högre i
manliga skribenters texter enligt I1. Att en något högre frekvens och variation skulle kunna
kopplas till en större osäkerhet är inget som informanterna I1, I2 och I3 nämner, trots att de
tidigare varit inne på att modalitetsmarkörer kan uttrycka osäkerhet.
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Likheter alternativt skillnader mellan kvinnliga och manliga skribenters texter rörande
modalitetsmarkörers funktioner kommer informanterna in på i intervjuernas slutskede.
Informanterna delar erfarenheten att de elever som de har mött under sina yrkesverksamma år,
oavsett kön, nyttjar modalitetsmarkörer med en låg grad av sannolikhet i större utsträckning
än en medelhög och/eller hög grad av sannolikhet. Funktionen hos de modalitetsmarkörer som
både kvinnliga och manliga skribenter nyttjar i sina texter har således en trolighetsfunktion. I3
diskuterar funktioner hos modalitetsmarkörer ytterligare och problematiserar då förutfattade
meningar om kvinnliga skribenters påstådda osäkerhet och manliga skribenters påstådda
säkerhet:
I3: Ja, det finns ju en uppfattning att det skulle vara på det här viset – att män är mer
tvärsäkra. Vi har sådana här begrepp ”mansplaining” och ”kill-gissa” som antyder
det. […] Jag tror att här är pojkarna ganska blyga överlag, alternativt osäkra. […] När
det gäller skolämnena så tycker jag att det är svårt att se och man kan vända på det
också och se att det finns många killar som är väldigt ödmjuka och därmed inte
uttrycker sig tvärsäkert av den anledningen också.

Enligt I3 råder det ogrundade föreställningar i samhället om att pojkar/män skulle vara mer
säkra än flickor/kvinnor. I3 har snarare erfarenhet av att kvinnliga och manliga elever
uttrycker sig på liknande sätt. Den huvudsakliga skillnad som informanterna i denna studie
har uppmärksammat mellan kvinnliga och manliga skribenter vad gäller modalitetsmarkörer,
rör således frekvensen och att de kvinnliga skribenterna är mer benägna att nyttja modalitetsmarkörer som hör till ett mer formellt språkbruk (till exempel eventuellt och troligtvis i stället
för till exempel lär). Vad rör likheter och skillnader i användningen av modalitetsmarkörer i
olika texttyper konstaterar samtliga informanter att några nämnvärda likheter eller skillnader,
utöver frekvensen, inte går att uttala sig om. Oberoende av texttyp framhåller informanterna
att de kvinnliga skribenternas texter har en något högre frekvens av modalitetsmarkörer.

8.3 Sammanfattning av resultat
Resultaten från den kvantitativa materialbearbetningen visar att samtliga skribenter använder
modalitetsmarkörer i elevlösningarna hämtade från 2015 års nationella prov i svenska 3 i
gymnasiet. Räknat på samtliga elevlösningar landade den totala frekvensen på 161
modalitetsmarkörer tillhörande betydelsegruppen epistemisk modalitet som markerar
skribenternas hållningar gentemot satsernas innehåll. Resultaten visade vidare att frekvensen
av modalitetsmarkörer är högre i de kvinnliga skribenternas texter, med en skillnad på 15
modalitetsmarkörer. Den totala frekvensen räknades till 88 modalitetsmarkörer i de kvinnliga
skribenternas elevlösningar och 73 modalitetsmarkörer i de manliga skribenternas.
Variationen av modalitetsmarkörer i texterna är marginell. Sammantaget fann vi 19
varianter i samtliga elevlösningar. Vardera korpusen innehåller 14 varianter av
modalitetsmarkörer. Modalitetsmarkören med högst frekvens i båda korpusarna är det modala
hjälpverbet kan. Återigen fann vi att frekvensen är något högre i de kvinnliga skribenternas
elevlösningar. Skillnaden är dock marginell, med en skillnad på 0,95 procentenheter.
Granskningen av fördelningen visade att modala hjälpverb används mest frekvent av både de
kvinnliga och de manliga skribenterna. Procentuellt använder dock de kvinnliga skribenterna
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de modala hjälpverben i större utsträckning. De kvinnliga skribenterna nyttjar även objektiva
modalitetsmetaforer mer frekvent. De subjektiva modalitetsmetaforerna används dock
frekventare av de manliga skribenterna. Resultatet av undersökningen visade att frekvensen
av interpersonella adverbial motsvarar 35 procent av den totala frekvensen av
modalitetsmarkörer i båda korpusarna. Någon procentuell skillnad kunde således inte
konstateras. Sammantaget fann vi att de kvinnliga skribenternas elevlösningar representerar
en något större variation av modalitetsmarkörer.
Materialbearbetningen visade tillika att majoriteten av de modalitetsmarkörer som
förekommer i samtliga texter markerar en låg grad av sannolikhet. Grad av sannolikhet och
dess variation är jämförbar korpusarna emellan. Den procentuella skillnaden mellan de
kvinnliga och de manliga skribenternas elevlösningar är återigen marginell. Vid en
hårddragning är dock frekvensen av modalitetsmarkörer med en låg eller en medelhög grad av
sannolikhet något högre i de kvinnliga skribenternas elevlösningar. Frekvensen av den höga
graden av sannolikhet är dock något högre i de manliga skribenternas elevlösningar, vilket
vidare resulterar i att de manliga skribenternas texter rent procentuellt innehåller fler
modalitetsmarkörer med en säkerhetsfunktion. De kvinnliga skribenternas texter innehåller i
sin tur en högre frekvens av modalitetsmarkörer med en trolighetsfunktion.
Resultaten från den kvalitativa materialbearbetningen visar att samtliga informanter har
erfarenhet av modalitetsmarkörer, trots att själva termen är ny för dem. Mer specifikt
innefattar informanternas erfarenheter allt från ett aktivt inkluderande av modalitetsmarkörer i
svenskundervisningen till reflektioner om modalitetsmarkörernas frekvens och funktioner i de
elevtexter som de kommit i kontakt med under sina yrkesverksamma år. Samtliga informanter
har erfarenhet av elever som producerar texter med en låg frekvens av modalitetsmarkörer.
Samtliga informanter har även erfarenhet av elever vilkas texter främst innehåller
modalitetsmarkörer som signalerar en låg grad av sannolikhet och således har en trolighetsfunktion. Hur informanterna uppfattar dessa modalitetsmarkörer och användningen av dem
går dock isär. I1 upplever att eleverna ofta uppfattas som osäkra och att de lägger in denna
osäkerhet i andras tankar och fakta. I2 och I3 ser i stället användningen som ett resultat av att
eleverna de möter vill nyansera sitt innehåll. I3 tillägger även att elever använder
modalitetsmarkörer för att precisera sig.
Under intervjuerna framkom att en låg frekvens av modalitetsmarkörer är talande för både
kvinnliga och manliga skribenter som informanterna har mött under sina yrkesverksamma år.
Överrepresentationen av låggradiga modalitetsmarkörer med en trolighetsfunktion är också
representativ för både kvinnliga och manliga skribenter. Frekvensen är dock enligt
informanterna något högre i kvinnliga skribenters texter. Den något högre frekvensen
förklarar samtliga informanter som ett resultat av att kvinnliga skribenter har ett mer utvecklat
språk och vidare ett mer formellt språkbruk, vilket enligt informanterna leder till att kvinnliga
elever använder sig av modalitetsmarkörer i högre grad och att variationen av
modalitetsmarkörer är något större i texter författade av kvinnliga skribenter.
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9. Resultatdiskussion
Föreliggande kapitel utgörs av en resultatdiskussion. I kapitlet diskuteras denna studies
kvantitativa och kvalitativa resultat i relation till delar av den tidigare forskningen och de
valda teoretiska utgångspunkterna, systemisk-funktionell grammatik och socialkonstruktivism. De kvantitativa och de kvalitativa resultaten diskuteras vidare i relation till varandra.
Denna studies huvudsyfte är att undersöka frekvens och funktion hos modalitetsmarkörer i
elevlösningar hämtade från 2015 års nationella prov i svenska 3 i gymnasiet. Till huvudsyftet
hör även att granska eventuella likheter och skillnader i frekvens och funktion hos
modalitetsmarkörer mellan de kvinnliga och de manliga skribenterna. Studiens bisyfte är att
undersöka tillfrågade gymnasielärares erfarenheter rörande kvinnliga respektive manliga
elevers användning av modalitetsmarkörer i skrift.
Resultaten från den kvantitativa materialbearbetningen visar att samtliga elevlösningar
innehåller modalitetsmarkörer. Med en total frekvens på 161 modalitetsmarkörer i de 60
texterna utgör modalitetsmarkörerna 0,45 procent av texternas totala ordfrekvens. Tilläggas
ska dock att procentsatsen gäller endast de modalitetsmarkörer som markerar skribenternas
hållningar gentemot satsernas innehåll. En låg frekvens av modalitetsmarkörer med samma
definition, räknat på en texts totala ordfrekvens, är inte talande enbart för denna studies
kvantitativa resultat. En låg frekvens av modalitetsmarkörer i skriftlig produktion är både
något som denna studies informanter har erfarenhet av och något som konstaterats i tidigare
forskning. Belägg för en låg frekvens av modalitetsmarkörers har presenterats och granskats i
studier av Nilsson (2005), Kong (2006) och Tenuta et al. (2015), vilka alla lyfter fram att
modalitetsmarkörer förekommer i en låg frekvens räknat på texters totala ordfrekvens.
Granskningen av elevlösningarna, utifrån likheter alternativt skillnader mellan de kvinnliga
och de manliga skribenterna, resulterade i rön som visar att de kvinnliga skribenterna nyttjar
modalitetsmarkörer mer frekvent än de manliga skribenterna. Resultaten visar att de kvinnliga
skribenternas texter innehåller totalt 88 modalitetsmarkörer och att de manliga skribenternas
texter innehåller 73 modalitetsmarkörer. Skillnaden i frekvens mellan de två korpusarna är
således 15 modalitetsmarkörer, vilket motsvarar en skillnad på 0,08 procentenheter.
Uppskattningsvis motsvarar de kvinnliga skribenternas frekvens av modalitetsmarkörer 0,49
procent av den totala ordfrekvensen i deras texter. De manliga skribenternas frekvens
motsvarar 0,41 procent av den totala ordfrekvensen i deras korpus. Skillnaden mellan
korpusarna konstateras därför som marginell. En marginell skillnad i frekvens av
modalitetsmarkörer i skrift mellan kvinnliga och manliga skribenters texter är även något som
studiens informanter har erfarenhet av, men på samma sätt som studiens kvantitativa resultat
visar att de kvinnliga skribenterna procentuellt nyttjar modalitetsmarkörer i en något högre
frekvens, lyfter informanterna fram att de alla har erfarenhet av en något högre frekvens i
kvinnliga elevers texter. I2 poängterar dock att frekvensen bör betraktas som individuell; vissa
elevers texter kan innehålla en jämförelsevis hög frekvens av modalitetsmarkörer.
I tidigare forskning bedriven av Hultman och Westman (1977/1992:167–169) fann de att
kvinnliga skribenters texter innehåller en högre frekvens av modala uttryck. Att kvinnliga
skribenter nyttjar ord som kanske i större utsträckning än manliga skribenter konstaterade
även Lakoff genom sin forskning (Norrby & Håkansson 2015:124). Frekvensskillnaden
mellan de kvinnliga och de manliga skribenterna i Hultmans och Westmans (1977/1992:167–
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169) och Lakoffs studier kan således relateras till denna studies resultat. Skillnaden resultaten
emellan är dock att tidigare forskning har noterat en större frekvensskillnad än vad som
presenteras i denna studies kvantitativa och kvalitativa resultat.
I resultaten framkom vidare att en av de manliga skribenternas texter innehåller 15
modalitetsmarkörer, vilka utgör 20,55 procent av de manliga skribenternas totala frekvens.
Att en av de manliga skribenternas elevlösningar utgör 20,55 procent av den totala frekvensen
bör poängteras. Det faktum att skribentens användning av modalitetsmarkörer påverkar den
manliga korpusens totalfrekvens ska även det poängteras. Samtidigt är skribenten i fråga en
av 30 representanter för de manliga skribenterna i elevlösningarna hämtade från 2015 års
nationella prov i kursen svenska 3 i gymnasiet. Skribenten må nyttja fler modalitetsmarkörer
än resterande skribenter, men han representerar fortfarande manliga skribenter och deras
användning av modalitetsmarkörer. Att den manliga skribentens elevlösning innehåller en
jämförelsevis hög frekvens av modalitetsmarkörer tyder vidare på att frekvensen, likt I2
poängterade, bör betraktas som individuell. Vissa skribenter nyttjar modalitetsmarkörer
frekventare än andra.
Att frekvensen hos modalitetsmarkörer har visat sig vara låg såväl i denna studies
kvantitativa material som i tidigare forsknings material ska utifrån SFG:s interpersonella
metafunktion inte förstås som synonymt med att modalitetsmarkörerna spelar en marginell
roll (Holmberg 2011:106). Utifrån SFG:s interpersonella metafunktion betraktas
modalitetsmarkörer som en grammatisk resurs, vilken påverkar satsens interaktionella
potential, det vill säga interaktionen mellan skribenten-i-texten och läsaren-i-texten. Genom
användning av modalitetsmarkörer tillhörande betydelsegruppen epistemisk modalitet följer
språkhandlingen utbyte av information, vilken ställer läsaren-i-texten inför ett påstående, som
läsaren-i-texten sedan förväntas bekräfta eller ifrågasätta (Holmberg 2011:111). De
modalitetsmarkörer som har granskats i denna studie påverkar således, enligt SFG:s
interpersonella metafunktion, elevlösningarnas interaktionella potential, oavsett om den totala
frekvensen är hög eller låg (Holmberg 2011:106). Den låga frekvensen ska även diskuteras i
relation till elevlösningarnas texttyp, utredande text. Vid författandet av en utredande text är
skribentens primära uppgift att sammanställa fakta och andras åsikter. Skribenternas uppgift
är inte att värdera fakta och andras påståenden eller att förmedla egna åsikter (Palmér &
Östlund-Stjärnegårdh 2015:95–98).
Att informanternas erfarenheter av kvinnliga och manliga elevers användande av
modalitetsmarkörer i skrift liknar varandra kan utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv
betraktas som ett resultat av att samtliga informanter är verksamma gymnasielärare inom
liknande domäner (Wenneberg 2001:68–70). De undervisar alla i kursen svenska 3 på
gymnasienivå. Resultaten visar även på samstämmighet mellan resultaten från den
kvantitativa materialbearbetningen och informanternas erfarenheter, vilket även det utifrån ett
socialkonstruktivistiskt perspektiv är att betrakta som ett led i att eleverna, vilka
informanterna resonerar kring, studerar samma kurs som elevlösningarna från det nationella
provet är författade i; informanternas elever och elevlösningarnas skribenter författar texter
inom samma domän, det vill säga kursen svenska 3 på gymnasiet (Wenneberg 2001:68–70).
Under studiens kvantitativa materialbearbetning uppmärksammades 19 varianter av
modalitetsmarkörer. Majoriteten av dessa varianter fann vi dock endast enstaka belägg för.
Resultaten visar vidare att de mest frekventa modalitetsmarkörerna, räknat på samtliga texter,
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är kan, kanske, nog och jag tror. De fyra varianternas sammanlagda frekvens utgör 82,61
procent av modalitetsmarkörer i elevlösningarna. Att vissa modalitetsmarkörer används mer
frekvent än andra är även något som I2 har erfarenhet av. I2 ger dock inget exempel på en
vanligt förekommande variant. Resultaten från den kvantitativa och den kvalitativa
materialbearbetningen stämmer överens med de fynd som Nilsson (2005:58–60) Kong
(2006:2) och Tenuta et al. (2015:341) gjort. I dessa studier räknas de fyra varianterna kan,
kanske, nog och jag tror till de mest frekventa markörerna av modalitet. I likhet med Kongs
(2006:8–10) första korpus visar resultaten i denna studie på en låg variation av
modalitetsmarkörer.
Vid granskningen av korpusarna utifrån likheter alternativt skillnader dem emellan fann vi
att de kvinnliga skribenternas elevlösningar, räknat på samtliga texter, innehöll 14 varianter
av modalitetsmarkörer. Även de manliga skribenternas korpus innehöll sammanlagt 14
varianter av modalitetsmarkörer. Majoriteten av varianterna förekom i båda korpusarna,
medan ett fåtal av dem förekom i antingen den ena eller den andra korpusen. Till de mest
frekventa modalitetsmarkörerna i både de kvinnliga och de manliga skribenternas texter hör
kan, kanske och jag tror. Av resultatet framgår att de kvinnliga skribenternas texter
procentuellt innehåller en högre frekvens av kan och kanske. Den tredje mest frekventa
modalitetsmarkören jag tror förekommer dock procentuellt mer frekvent i de manliga
skribenternas elevlösningar. Poängteras ska att skillnaden i procentenheter är marginell. I de
manliga skribenternas texter till skillnad från de kvinnliga skribenternas utgör även
modalitetsmarkören nog en av de mest frekventa modalitetsmarkörerna. Variationen av
modalitetsmarkörer i korpusarna är därmed jämförbar. Majoriteten av såväl de kvinnliga som
de manliga skribenterna är mer benägna att hålla sig till ett fåtal modalitetsmarkörer än att
variera sig.
Båda korpusarna visar på likheter med Cabriskribenterna i Tenutas et al. (2015:341) studie
(se avsnitt 3.1.2). Att frekvensen av modalitetsmarkören kanske är högre i de manliga
skribenternas elevlösningar talar dock emot tidigare forskning. Som nämndes ovan visade
Lakoffs forskning att ord som kanske används i större utsträckning av kvinnor än av män
(Norrby & Håkansson 2015:124). En procentuell skillnad i frekvens mellan de kvinnliga och
de manliga skribenternas nyttjande av modalitetsmarkören kanske existerar i denna studie.
Modalitetsmarkören kanske nyttjas dock mer frekvent av de manliga skribenterna. Att hävda
att kvinnliga skribenter nyttjar modalitetsmarkören kanske i större utsträckning än män är
således missvisande.
Att variation av modalitetsmarkörer i skrift är låg visar även informanternas erfarenheter.
Samtliga informanter lyfter dock fram att de har erfarenhet av en något större variation av
modalitetsmarkörer hos kvinnliga elever. Den något större variationen hos kvinnliga elever
relaterar informanterna till elevernas språkliga resurser. Informanternas erfarenheter är att
kvinnliga elever ofta behärskar språket bättre och att de är mer benägna att använda sig av ett
formellt språkbruk, vilket enligt de tillfrågade gymnasielärarna leder till att de kvinnliga
elevernas texter innehåller en större variation av modalitetsmarkörer.
Informanternas erfarenheter rörande relationen mellan variation och språkliga resurser
finner fog i tidigare forskning. En låg variation av modalitetsmarkörer relaterar både Tenuta et
al. (2015:354–355) och Kong (2006:9) till skribenters språkliga nivå; en låg språklig nivå
genererar en låg variation till följd av att de språkliga resurserna är begränsade.
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Informanternas erfarenhet att kvinnliga elever har ett mer formellt språkbruk liknar vidare de
uppfattningar som Einarsson (1980:16–17) fann hos sina informanter, vilka förknippade
formellt språkbruk med kvinnliga skribenter. Elevlösningarna i denna studie har alla bedömts
uppnå kriterierna för betyget E. Kriterier för högre betygsnivåer har dock inte uppnåtts.
Konstateras kan därmed att elevernas språkliga nivå inrymmer en utvecklingspotential.
Vad rör fördelningen av modalitetsmarkörer mellan modala hjälpverb och interpersonella
adverbial fördelar skribenterna modalitetsmarkörerna relativt jämnt. Skribenterna tenderar
dock att nyttja de modala hjälpverben något mer frekvent. Den mest framträdande skillnaden
korpusarna emellan fann vi då beläggen för de subjektiva och de objektiva modalitetsmarkörerna räknades. Till antalet skiljer det ett belägg av subjektiva modalitetsmetaforer
mellan de kvinnliga och de manliga skribenterna; procentuellt nyttjar dock de manliga
skribenterna de subjektiva modalitetsmetaforerna i en något större utsträckning räknat på
vardera korpusens totala ordfrekvens. De objektiva modalitetsmetaforerna nyttjas enbart av de
kvinnliga skribenterna. Tendensen att främst använda modala hjälpverb för att uttrycka
modalitet känns igen från tidigare forskning. Resultaten i Tenutas et al. (2015:341–343) studie
visar nämligen att skribenterna i korpusen Cabri är mer benägna att uttrycka modalitet genom
modala hjälpverb.
Resultaten i denna studie visar utifrån ovanstående att majoriteten av modalitetsmarkörerna
uttrycks kongruent i elevlösningarna. 25 gånger uttrycks modalitet genom subjektiva
modalitetsmetaforer och 2 gånger genom objektiva modalitetsmetaforer. Belägg för uttryck av
modalitet genom objektiva modalitetsmetaforer fann vi enbart i de kvinnliga skribenternas
texter. Procentuellt kan vi även fastställa att de manliga skribenterna tenderar att uttrycka
modalitet genom subjektiva modalitetsmetaforer i en något större utsträckning än de kvinnliga
skribenterna. Fyndet att de manliga skribenterna nyttjar den subjektiva modalitetsmetaforen
jag tror frekventare än de kvinnliga skribenterna bekräftas ytterligare i och med I1:s
erfarenhet av en högre frekvens av jag tror i manliga elevers texter.
Att uttrycka modalitet kongruent och genom objektiva modalitetsmetaforer beskrivs inom
SFG som ett led i att skribenten vill förmedla modaliteten på ett objektivt sätt (Holmberg
2011:108). Sammantaget motsvarar den objektiva modala bedömningen 84,47 procent av den
totala frekvensen av modalitetsmarkörer i studien. Att majoriteten av skribenterna primärt
uttrycker modalitet utan att ta plats som subjekt i satsen förstås således som ett resultat av att
skribenterna vill neutralisera och samtidigt förhålla sig passiva till det egna uttrycket för
modalitet (Holmberg 2011:108). Det faktum att de kvinnliga skribenterna procentuellt
uttrycker modalitet kongruent och genom objektiva modalitetsmetaforer mer frekvent, talar
för att de kvinnliga skribenterna är mer benägna att neutralisera och förhålla sig passiva till
det egna uttrycket för modalitet. Texttypen utredande text och de direktiv om ett objektivt
förhållningssätt som hör till texttypen bör återigen relateras till denna studies resultat. Att
majoriteten av de modala bedömningarna klassificeras som objektiva kan vara en direkt följd
av elevlösningarnas texttyp. Skribenterna uttrycker modalitet kongruent och genom objektiva
modalitetsmetaforer eftersom det förväntas av dem.
Granskningen av elevlösningarna, utifrån likheter alternativt skillnader mellan de kvinnliga
och de manliga skribenternas elevlösningar, visade att fördelningen vad rör grad av
sannolikhet är jämförbar mellan de två korpusarna. Det som kan konstateras av den sammantagna granskningen kan även sägas om vardera korpusen. Såväl de kvinnliga som de manliga
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skribenterna nyttjar i huvudsak modalitetsmarkörer som signalerar en låg grad av sannolikhet.
Därefter nyttjar både de kvinnliga och de manliga skribenterna modalitetsmarkörer som
signalerar en medelhög grad av sannolikhet. Procentuellt räknat kan dock konstateras att de
kvinnliga skribenterna nyttjar modalitetsmarkörer med en låg eller medelhög grad av
sannolikhet i något större utsträckning än de manliga skribenterna. Räknat till antal nyttjas
modalitetsmarkörer med en hög grad av sannolikhet en gång mer i de kvinnliga skribenternas
elevlösningar. De manliga skribenterna kan dock procentuellt, trots att skillnaden är
marginell, fastställas nyttja modalitetsmarkörer som markerar en hög grad av sannolikhet mer
frekvent räknat på vardera korpusens totala ordfrekvens. En högre frekvens av
modalitetsmarkörer som signalerar en låg grad av sannolikhet i både kvinnliga och manliga
skribenters texter är även något som denna studies samtliga informanter har erfarenhet av.
Informanterna framhåller att majoriteten av de modalitetsmarkörer som går att finna i deras
elevers texter markerar en låg grad av sannolikhet. Till skillnad från det kvantitativa resultatet
som visar att den medelhöga graden av sannolikhet är den grad som används näst frekventast,
menar I3 att den medelhöga graden av sannolikhet är den grad som nyttjas i minst
utsträckning bland de elever som I3 undervisar.
Resultaten rörande modalitetsmarkörernas grad av sannolikhet såväl liknar som skiljer sig
från Tenutas et al. (2015:341–343) studie, vars resultat visar på en liknande tendens hos de
andraspråkstalande skribenterna (Cabri). Tenutas et al. resultat visar dock på den motsatta
tendensen hos de förstaspråkstalande skribenterna (Locness). Skribenterna i denna studie och
de elever som informanterna har erfarenhet av är likt de andraspråkstalande skribenterna i
Tenutas et al. studie mer benägna att nyttja modalitetsmarkörer som markerar en låg grad av
sannolikhet. Skribenterna i elevlösningarna och informanternas elever nyttjar således primärt
modalitetsmarkörer med en trolighetsfunktion i satsen. Trots att belägg för modalitetsmarkörer med en säkerhetsfunktion finns att finna i denna studies kvantitativa material, med
en något högre procentuell frekvens i de manliga skribenternas elevlösningar, så är de beläggen marginella i jämförelse med beläggen för modalitetsmarkörer med en trolighetsfunktion. Tenuta et al. (2015:58–60) beskriver återigen tendensen hos de andraspråkstalande
skribenterna som ett resultat av deras språkliga resurser och den språkliga nivå som de
uppvisar i de texter de författar. Att återigen nämna att samtliga elevlösningar i denna studie
har nått kriterierna för betyget E men inte mer, oavsett om de är författade av en kvinna eller
en man, är därmed av betydelse. Tenuta et al. (2015:58–60) lyfter även fram att de
andraspråkstalande skribenterna upplevs som mer osäkra, till följd av en hög frekvens av
modala uttryck vilka signalerar en låg grad av sannolikhet, än de förstaspråkstalande
skribenterna, vilkas frekvens av låggradiga modala uttryck är lägre.
Hur funktioner hos modalitetsmarkörer uppfattas står enligt SFG:s interpersonella metafunktion i direkt relation till läsaren-i-texten. Genom språkhandlingen utbyte av information
formar skribenten-i-texten påståenden med hjälp av modalitetsmarkörer, som läsaren-i-texten
i sin tur förväntas bekräfta alternativt ifrågasätta (Holmberg & Karlsson 2006:34–37). När
läsaren-i-texten ställs inför en modalitetsmarkör vilken markerar en låg grad av sannolikhet är
läsaren-i-texten mer benägen att ifrågasätta än att bekräfta skribenten-i-textens påstående. Om
påståendet kan ifrågasättas kan skribenten-i-textens hållning gentemot satsens innehåll
uppfattas som osäker, oavsett om skribenten-i-textens hållning överensstämmer med den
faktiska skribentens hållning och intention med ordvalet. Modalitetsmarkörer med en låg grad
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av sannolikhet ska dock inte förstås som synonymt med osäkerhet. Modalitetsmarkörer med
en trolighetsfunktion ska först och främst förstås som markörer för trolighet (Holmberg
2011:111). Att spekulera kring och uttala sig om den faktiska skribentens hållning gentemot
satsens innehåll ska därmed betraktas som problematiskt. Det går inte att med säkerhet
konstatera huruvida de faktiska skribenterna till elevlösningarna uttrycker en osäkerhet,
trolighet eller motsvarande genom att nyttja modalitetsmarkörer med en trolighetsfunktion.
Konstateras kan enbart att skribenterna, oavsett könstillhörighet, nyttjar modalitetsmarkörer
med en trolighetsfunktion i större utsträckning än modalitetsmarkörer med en säkerhetsfunktion.
Problematiken med att som läsare uttala sig om skribenters eventuella osäkerhet kontra
säkerhet är även något som denna studies informanter diskuterar. I1 är den av informanterna
som tydligast uttrycker att modalitetsmarkörer kan användas för att markera säkerhet eller
osäkerhet. I1 lyfter även fram att elever ofta tenderar att lägga in sin egen osäkerhet i fakta
och andras åsikter. Att modalitetsmarkörer kan signalera osäkerhet, oavsett om den är kopplad
till egna yttranden eller är applicerad på fakta, konstateras även av I2 och I3. Tilläggas ska att
det under intervjuernas gång framkom att samtliga informanter syftar på modalitetsmarkörer
som signalerar en låg respektive en medelhög grad av sannolikhet när de talar om
modalitetsmarkörer som signalerar osäkerhet. Till skillnad från I1 och I3 poängterar dock I2
att osäkerhet förmedlad via modalitetsmarkörer inte ska betraktas som synonymt med en
osäker skribent. I2 menar i stället att den osäkerhet som förmedlas av elever är en befogad
osäkerhet, som är nödvändig för att elevernas texter ska kunna betraktas som nyanserade.
Trots de olika värden informanterna tilldelade modalitetsmarkörernas funktioner visade den
kvalitativa materialbearbetningen att informanterna delade erfarenheten att majoriteten av de
modalitetsmarkörer som både deras kvinnliga och deras manliga skribenter nyttjar har en
trolighetsfunktion. Utöver konstaterandet att de kvinnliga och de manliga elever som I3 mött
under sina verksamma år primärt använder sig av modalitetsmarkörer med en
trolighetsfunktion, tillägger I3 att det råder förutfattade meningar om kvinnliga skribenters
påstådda osäkerhet och manliga skribenters påstådda säkerhet i det rådande samhället. Enligt
I3 florerar det ogrundade föreställningar om att manliga skribenters hållningar gentemot
satsers innehåll skulle vara säkrare än kvinnors. I3:s erfarenhet är snarare att manliga
skribenter, likt kvinnliga skribenter, förmedlar osäkerhet genom modalitetsmarkörer och deras
trolighetsfunktion i satsen i större utsträckning än säkerhet.
Majoriteten av de erfarenheter som informanterna delade med sig av under de kvalitativa
intervjuerna är samstämmiga. Att det råder skillnader i ordval och motsvarande ser vi
uppsatsförfattare som en självklarhet. Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet
förklaras denna samstämmighet som ett resultat av att samtliga informanter är verksamma i
liknande samhällen och samma domän, skolväsendet. Domänens roll inom socialkonstruktivismen kopplas till det språk, den kultur och de normer som existerar inom
domänen och hur de i sin tur påverkar tillika påverkas av de individer vilka utgör domänen
(Wenneberg 2001:68–70). Att en del av informanternas erfarenheter och fokusering skiljer sig
ska också betraktas som ett resultat av de domäner där informanterna är verksamma. Samtliga
informanter är som tidigare konstaterats verksamma gymnasielärare. Informanterna är dock
verksamma vid olika skolor. Den kunskap som förmedlas av informanterna står enligt
socialkonstruktivismen i direkt relation till den sociala kontext, det vill säga den domän, där
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informanterna inhämtar kunskaper som formar de erfarenheter som de sedan förmedlar. Att
erfarenheterna skiljer sig rörande huruvida eleverna är osäkra eller om de enbart förmedlar en
osäkerhet i ett led att nyansera sitt innehåll, förstås därmed som ett resultat av att den sociala
kontexten skiljer sig. I I1:s sociala kontext betraktas det främst som elevens osäkerhet och i
I2:s sociala kontext som ett sätt att förmedla fakta, påståenden, tankar och så vidare på ett
nyanserat sätt. Att enbart en av informanterna ifrågasätter och problematiserar föreställningar
om att manliga skribenter skulle vara säkrare än kvinnor ska utifrån socialkonstruktivismen
också härledas till I3:s sociala kontext. I3 ifrågasätter dessa förutfattade meningar eftersom de
ifrågasätts i den sociala kontext där I3 är verksam (Wenneberg 2001:68–69).
Avslutningsvis konstateras att procentuella skillnader mellan de två korpusarna har
uppmärksammats och diskuterats. Sammantaget ska dock konstateras att skillnaderna mellan
de kvinnliga och de manliga skribenternas användning av modalitetsmarkörer i huvudsak är
marginell. De kvinnliga och de manliga skribenterna uppvisar således fler likheter än
skillnader i användningen av modalitetsmarkörer. De skillnader mellan kvinnliga och manliga
elever som studiens informanter har erfarenheter av visade sig även de vara marginella.
Informanterna lyfter i större utsträckning fram likheter mellan kvinnliga och manliga elevers
användning av modalitetsmarkörer i skrift. Fynden från den kvantitativa materialbearbetningen och den kvalitativa materialbearbetningen överensstämmer således. Någon
större språklig variation utifrån faktorn socialt konstruerat kön kan, till skillnad från tidigare
studier på området, inte fastställas utifrån de kvantitativa och kvalitativa resultat som
presenterats i denna studie.
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10. Slutdiskussion
Denna studie ämnar undersöka frekvens och funktion hos modalitetsmarkörer i elevlösningar
hämtade från 2015 års nationella prov i kursen svenska 3 i gymnasiet. Syftet med studien är
även att granska eventuella likheter och skillnader i frekvens och funktion hos
modalitetsmarkörerna mellan de kvinnliga och de manliga skribenterna. För denna studie
utarbetades vidare ett bisyfte, vilket innefattar att undersöka tillfrågade gymnasielärares
erfarenheter rörande kvinnliga respektive manliga elevers användning av modalitetsmarkörer i
skrift. Med utgångspunkt i modalitetsmarkörer har undersökningarna av elevlösningarna och
studiens informanters erfarenheter på så vis inneburit en granskning av eventuella språkliga
variationer utifrån faktorn socialt konstruerat kön. Kvarstår gör en resultatkonkretisering,
avslutande reflektioner och förslag till vidare forskning. I detta avslutande kapitel
konkretiseras och diskuteras studiens kvantitativa och kvalitativa resultat. Resultatkonkretiseringen ämnar bidra till en komprimerad och överskådlig bild av studiens resultat.
Kapitlet avslutas sedan med förslag till vidare forskning.

10.1 Resultatkonkretisering
Denna studies huvudsyfte och studiens första frågeställning ämnar besvara: Hur ser
frekvensen och funktionen hos modalitetsmarkörerna ut i elevlösningarna hämtade från 2015
års nationella prov i kursen svenska 3 i gymnasiet? Under den kvantitativa materialbearbetningen summerades den totala frekvensen av modalitetsmarkörer räknat på samtliga
elevlösningar till 161 modalitetsmarkörer. Vi uppsatsförfattare uppskattade samtliga
elevlösningars totala ordfrekvens till 36 000 ord. 161 modalitetsmarkörer motsvarar då 0,45
procent av den totala ordfrekvensen. Med en procentuell motsvarighet på 0,45 procent
konstateras att frekvensen hos modalitetsmarkörerna i elevlösningarna hämtade från 2015 års
nationella prov i kursen svenska 3 i gymnasiet är låg. I anslutning till att den totala frekvensen
räknades granskades även variationen av de funna modalitetsmarkörerna i samtliga
elevlösningar. Vid granskningen fann vi totalt 19 varianter av modalitetsmarkörer. Mest
återkommande bland dessa varianter är modalitetsmarkörerna kan, kanske, jag tror och nog.
Resterande varianter fann vi enbart ett fåtal belägg för. Under bearbetningen av variationen av
modalitetsmarkörerna undersöktes även modalitetsmarkörernas fördelning mellan modala
hjälpverb, interpersonella adverbial, subjektiva modalitetsmetaforer och objektiva
modalitetsmetaforer. Granskningen resulterade i rön vilka visar att majoriteten av
modalitetsmetaforerna är modala hjälpverb och interpersonella adverbial. De modala
hjälpverben utgör 78 av 161 modalitetsmarkörer och de interpersonella adverbialen 56 av 161.
De subjektiva modalitetsmetaforerna fann vi 25 belägg för och de objektiva modalitetsmetaforerna enbart 2 belägg för. Konstateras kan därmed att majoriteten av modalitetsmarkörerna uttrycks kongruent i satsen.
Under den kvantitativa materialbearbetningen undersöktes även modalitetsmarkörernas
funktion i satsen. Vi hade sedan innan avgränsat modalitetsmarkörerna till betydelsegruppen
epistemisk modalitet och modalitetsskalan sannolikhet. Avgränsningen innebär att
modalitetsmarkörernas övergripande funktion är sannolikhetsgraderande. Mer precist
resulterade granskningen i rön vilka visar att majoriteten av modalitetsmarkörerna signalerar
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en låg grad av sannolikhet. Därefter följer modalitetsmarkörer vilka markerar en medelhög
grad av sannolikhet. Den lägsta frekvensen noterades hos de modalitetsmarkörer som
signalerar en hög grad av sannolikhet. Detta innebär att majoriteten av modalitetsmarkörerna
mer exakt har en trolighetsfunktion i satserna. Ett fåtal, närmare bestämt 16 av 161
modalitetsmarkörer, har en säkerhetsfunktion i satserna. Vi fann inga belägg för modalitetsmarkörer med en osannolikhetsfunktion i elevlösningar.
Till studiens huvudsyfte utformades även en andra frågeställning, vilken lyder: Hur liknar
alternativt skiljer sig frekvensen och funktionen hos modalitetsmarkörerna i elevlösningarna
mellan de kvinnliga och de manliga skribenterna? Resultaten från den kvantitativa materialbearbetningen visar att de kvinnliga skribenternas elevlösningar innehåller 88 modalitetsmarkörer och att de manliga skribenternas texter innehåller 73 modalitetsmarkörer. Till
antalet skiljer det 15 belägg mellan korpusarna. Procentuellt skiljer det 0,08 procentenheter.
Frekvensskillnaden är således marginell. Resultaten från undersökningen visar även att
vardera korpusen innehåller 14 varianter av modalitetsmarkörer. Nio av dessa varianter är
gemensamma för de kvinnliga och de manliga skribenterna. Modalitetsmarkörerna kan,
kanske och jag tror är tre av dessa nio varianter. Dessa tre är även de varianter som används
mest frekvent i både de kvinnliga och de manliga skribenternas texter. Till antalet och
procentuellt skiljer sig frekvensen av dessa modalitetsmarkörer i korpusarna. Skillnaden är
dock marginell. Den marginella skillnaden är även talande för resterande variationer, med
undantag för modalitetsmarkören nog, som både till antalet och procentuellt nyttjas mer
frekvent av de manliga skribenterna. Fördelningen av modalitetsmarkörer mellan modala
hjälpverb, interpersonella adverbial, subjektiva modalitetsmetaforer och objektiva
modalitetsmetaforer är också marginell. De objektiva modalitetsmetaforerna nyttjas dock
enbart av de kvinnliga skribenterna, vilket tyder på att de kvinnliga skribenterna är mer
benägna att uttrycka modalitet utan att själva ta plats som subjekt i satsen än vad de manliga
skribenterna är. Återigen är dock skillnaden mellan korpusarna marginell. De kvinnliga och
de manliga skribenternas elevlösningar uppvisar således fler likheter än skillnader när det
kommer till modalitetsmarkörernas frekvens.
Materialbearbetningen resulterade även i konstaterandet att majoriteten av såväl de
kvinnliga som de manliga skribenterna primärt nyttjar modalitetsmarkörer som signalerar en
låg grad av sannolikhet. Ett fåtal belägg finns även för modalitetsmarkörer som markerar en
medelhög respektive en hög grad av sannolikhet i satserna. Procentuellt räknat använder de
kvinnliga skribenterna modalitetsmarkörer med en låg och medelhög grad av sannolikhet
frekventare än de manliga skribenterna. På motsvarande sätt använder de manliga
skribenterna procentuellt modalitetsmarkörer med en hög grad av sannolikhet mer frekvent än
de kvinnliga skribenterna. Poängteras ska dock att de procentuella skillnaderna återigen är
marginella. Detta innebär att både de kvinnliga och de manliga skribenterna är mer benägna
att använda modalitetsmarkörer med en trolighetsfunktion än en säkerhetsfunktion i satserna.
Procentuella skillnader till trots kan vi, likt konstaterades om frekvensen, konstatera att de
kvinnliga och de manliga skribenternas elevlösningar uppvisar fler likheter än skillnader vad
rör funktionerna hos modalitetsmarkörerna. En nämnvärd språklig variation utifrån faktorn
socialt konstruerat kön kan på så vis inte fastställas utifrån denna studies kvantitativa resultat.
För denna studies bisyfte utformades studiens tredje och sista frågeställning vilken lyder:
Vilka erfarenheter har de tillfrågade gymnasielärarna av kvinnliga respektive manliga
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elevers användning av modalitetsmarkörer i skrift? I syfte att besvara studiens tredje
frågeställning genomfördes kvalitativa intervjuer med en hög grad av strukturering i
kombination med öppna frågor. Under bearbetningen av det kvalitativa materialet fann vi i
huvudsak liknande erfarenheter hos samtliga informanter. Den största skillnaden rör huruvida
de uppfattar elever som använder sig av modalitetsmarkörer som osäkra eller som nyanserade.
Samtliga informanter har erfarenhet av en låg frekvens av modalitetsmarkörer i de texter som
både deras kvinnliga och deras manliga elever författar. Informanterna delar även
erfarenheten att de kvinnliga elever de mött och möter i undervisningen har en något högre
frekvens av modalitetsmarkörer än manliga elever i sina texter. Frekvensen problematiseras
dock av en av informanterna som menar att frekvensen av modalitetsmarkörer även ska
betraktas som individuell. Oavsett kön innehåller vissa elevers texter fler modalitetsmarkörer
än andras. Samtliga informanter har även erfarenhet av en låg variation av modalitetsmarkörer, men nämner på samma vis som med frekvensen att variationen är något större i
kvinnliga elevers texter. Detta menar samtliga informanter beror på kvinnliga elevers
språkliga nivå, som de bedömer vara något högre än manliga elevers språkliga nivå.
Informanternas gemensamma erfarenhet är således att nyttjandet av modalitetsmarkörer
stärker elevers texter, detta trots att en av informanterna menar att nyttjandet får eleverna att
upplevas som osäkra. Informanterna delar vidare erfarenheten att elever, oavsett kön, främst
använder modalitetsmarkörer som markerar en låg grad av sannolikhet och som således har en
trolighetsfunktion i satserna.
De skillnader som informanterna berör konstateras av informanterna som marginella. På
samma sätt som skribenterna i elevlösningarna uppvisar fler likheter än skillnader framhåller
samtliga informanter att även deras kvinnliga och manliga elever uppvisar fler likheter än
skillnader vad rör deras användning av modalitetsmarkörer i skrift. En språklig variation
utifrån faktorn socialt konstruerat kön kan på så vis inte konstateras utifrån denna studies
kvalitativa resultat.

10.2 Avslutande reflektioner
Kvinnor talar si, män talar så! Denna studie inleddes med ett talesätt som indikerar att
kvinnors och mäns språkbruk skiljer sig. I studien har tidigare forskning om språklig variation
utifrån faktorn socialt konstruerat kön presenterats och relaterats till denna studies kvantitativa
och kvalitativa resultat. Att kvinnor talar si och att män talar så eller i detta fall, skriver si
respektive så, har i den presenterade tidigare forskningen konstaterats. I föreliggande studie
kan dock inte samma slutsatser dras. Resultaten som presenteras visar snarare på att kvinnor
skriver så i samma utsträckning som män och vice versa. Vad rör kvinnliga och manliga
skribenters användning av modalitetsmarkörer i skrift är skillnaderna ytterst marginella.
Bearbetningen av elevlösningarna och undersökningen av informanternas erfarenheter visar
att kvinnliga och manliga skribenters användning av modalitetsmarkörer är jämförbar. I dessa
avslutande reflektioner vill vi uppsatsförfattare poängtera detta ytterligare. De marginella
skillnader i frekvens som uppmärksammats vid granskningen av elevlösningarna och under
intervjuerna talar dock för att kvinnliga skribenter använder modalitetsmarkörer i en något
större utsträckning än manliga skribenter. Under intervjuerna påpekade samtliga informanter
att nyttjandet av modalitetsmarkörer stärker elevers texter. De kvinnliga elevernas språkliga
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nivå menar informanterna vara en av anledningarna till att eleverna nyttjar modalitetsmarkörer i en något större utsträckning. Modalitetsmarkörerna menar informanterna samtidigt
bidra till en högre språklig nivå genom deras nyanserande funktion. Genom nyttjandet
nyanserar eleverna textens innehåll. Men vad är orsak och vad är verkan? Konstateras kan
enbart att användandet av modalitetsmarkörer är något att sträva efter. Att det råder en
marginell skillnad i frekvens mellan kvinnliga och manliga skribenter är därmed att betrakta
som problematiskt. Om modalitetsmarkörer bidrar till ett nyanserat innehåll, vilket även är ett
krav för de högre betygsnivåerna B och A (Skolverket 2011:178), så anser vi uppsatsförfattare
att det är av betydelse att som svensklärare arbeta för att samtliga elever, oavsett kön, ska ha
en motsvarande frekvens av modalitetsmarkörer i sina texter. Nyttjandet av modalitetsmarkörer må till antalet och procentuellt vara en liten del av elevers texter, men modalitetsmarkörernas roll för ett nyanserat innehåll desto större. Det är därför vårt uppdrag som
blivande lärare att ge samtliga elever samma förutsättningar att uppnå den kunskapsnivå och i
detta fall språkliga nivå som eleverna strävar efter.
Såväl granskningen av elevlösningarna i kombination med informanternas erfarenheter av
den marginella skillnaden som en av informanternas poängterande av samhällets förutfattade
meningar om den osäkra flickan/kvinnan och den säkra pojken/mannen, har även fått oss att
ifrågasätta den kunskap som vi före denna studie trodde oss ha om språklig variation utifrån
faktorn socialt konstruerat kön. Med det sagt vill vi dock poängtera att vi inte ifrågasätter
tidigare forskningsresultat utan att vi enbart ifrågasätter att gamla sanningar lever vidare trots
att motsatsen kan bevisas. Vi skriver kan av den anledningen att det resultat vi funnit i denna
studie varken kan eller har till syfte att generalisera. De resultat som har presenterats och
diskuterats i denna studie är enbart talande för denna studies material, men självklart skulle vi
gärna se att denna studie replikeras för att på så vis se om detta resultat är talande för mer än
studiens specifika elevlösningar och informanters erfarenheter.

10.3 Förslag till vidare forskning
Arbetet med denna studies material utifrån de syften och frågeställningar som har formulerats
har lett till ett ökat intresse för såväl modalitetsmarkörer som språklig variation utifrån faktorn
socialt konstruerat kön. Under intervjuerna med informanterna till denna studie resonerades
kortfattat om likheter och skillnader i användningen av modalitetsmarkörer mellan kvinnliga
och manliga skribenter i relation till elevgruppers heterogena alternativt homogena karaktär.
Till följd av att informanterna upplevde sig ha för lite erfarenhet av detta samband gavs
perspektivet inget utrymme i denna studie. Intresset att studera detta samband kvarstår dock.
Att undersöka det sambandet vill vi därför ge som förslag till vidare forskning. I denna studie
valde vi att avgränsa urvalet av elevlösningar till texter med betyget E. Undersökning av
elevlösningar med andra betygsnivåer än E vore ett relevant ämne för vidare forskning.
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Bilaga 1 – Informationsbrev
Information om medverkan i intervju
Tack för att Du valt att medverka i vår studie vilken berör ämnet språklig variation utifrån
faktorn socialt konstruerat kön. Studiens huvudsyfte är att undersöka frekvens och funktion
hos modalitetsmarkörer i elevlösningar hämtade från 2015 års nationella prov i kursen
Svenska 3 i gymnasiet. Till syftet hör även att granska eventuella likheter och skillnader i
frekvens och funktion hos modalitetsmarkörer mellan de kvinnliga och manliga skribenterna.
Studiens bisyfte är att undersöka tillfrågade gymnasielärares erfarenheter rörande kvinnliga
respektive manliga elevers användning av modalitetsmarkörer i skrift.
Studiens frågeställningar är:




Hur ser frekvensen och funktionen ut hos modalitetsmarkörerna ut i elevlösningarna
hämtade från 2015 års nationella prov i kursen Svenska 3 i gymnasiet?
Hur liknar alternativt skiljer sig frekvensen och funktionen hos modalitetsmarkörerna
mellan de kvinnliga och manliga skribenterna i elevlösningarna?
Vilka erfarenheter har de tillfrågade gymnasielärarna av kvinnliga respektive manliga
elevers användning av modalitetsmarkörer i skrift?

I egenskap av informant till denna studie har Du valt att delta i denna intervju och därmed
förmedla dina erfarenheter av och tankar om elevers användande av modalitetsmarkörer i
skriftlig produktion. Ljudupptagning kommer att ske under intervjun, detta för att underlätta
transkriberingen samt säkerställa resultatets validitet. Din medverkan är frivillig, vilket
innebär att du är fri att avbryta om du så önskar. Du har rätt att vara anonym och det som sägs
kommer endast användas för studiens syfte. Uppgifterna kommer att hanteras varsamt, enbart
vi som skriver uppsatsen samt vår handledare kommer att ha tillgång till ljudinspelningen.
Information som framkommer under intervjun kommer att resultera i en examensuppsats och
Du är berättigad, om så önskas, att ta del av texten innan den färdigställs.
Jag har läst och godkänner härmed min medverkan
_______________________________

_____________________

Underskrift informant

Datum

□ Jag vill vara anonym i min medverkan
Vid frågor rörande studien kan du kontakta oss
Shang Ali

Elin Gerdin

_____________________________

____________________________

e-mail: XXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXX

telefon: XXX-XXXXXXX

telefon: XXX-XXXXXXX
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Bilaga 2 – Begreppsförklaring
Begreppsförklaringar
I muntlig såväl som i skriftlig kommunikation brukas tämligen ofta ord vilka signalerar
talarattityd alternativt hållning gentemot kommunikationens innehåll, det vill säga modalitet.
Begreppet modalitet definieras således som ”relationen mellan talaren och det sagda […] dvs.
hur talaren vill att det sagda ska uppfattas” (Lagervall 2014:22). Modalitet kan vidare
beskrivas som en betydelsekategori hos satsen, vilken signalerar olika arter av sanning och
sannolikhet i ett specifikt uttalande.
Grammatiska beskrivningar av modalitet visar på ett flertal modala betydelser, vilka lett till
indelningar i form av betydelsegrupper, vilka syftar till att avgränsa de betydelser som går att
koppla till modalitet. Till de vanligaste betydelsegrupperna hör epistemisk modalitet och
deontisk modalitet. Epistemisk modalitet beskrivs av Lagervall (2014:23–25) omfatta
talares/skribenters kunskap om huruvida satsens/kommunikationens innehåll överensstämmer
med verkligheten: säkert, (o)sant, (o)sannolikt, möjligt. Epistemisk modalitet omfattar således
talarens/skribentens hållning till det hen kommunicerat, det vill säga yttrandets säkerhet,
alternativt sannolikhet.
Modalitet kan vidare analyseras, och görs så i systemisk-funktionell grammatik, som
talarens alternativt skribentens ”sätt att förskjuta språkhandlingsbetydelsen på någon av fyra
skalor: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet” (Holmberg 2011:105).
Modalitetsskalorna delas vidare in i tre grader: låg, medelhög och hög grad. Modalitet,
oavsett modalitetsskala, uttrycks genom interpersonella adverbial och modala hjälpverb. Mer
precist uttrycks den specifika modaliteten genom de interpersonella adverbialens och de
modala hjälpverbens funktion i satsen. Med funktion avses betydelsegrupp och
modalitetsskala.
I avgränsningssyfte granskas enbart modalitet av epistemisk karaktär samt modala
hjälpverb respektive interpersonella adverbial tillhörande modalitetsskalan sannolikhet i
denna studie, vilken du valt att delta i. Tilläggas ska även att de modala hjälpverben och de
interpersonella adverbialen, vilka ingår i de två redovisade modala kategorierna (epistemisk
modalitet och modalitetsskalan sannolikhet), benämns som modalitetsmarkörer i denna
studie. Begreppet modalitetsmarkörer används därmed som en sammanfattande term.
Exempel på modala hjälpverb indelade i modalitetsskalan sannolikhet:
Sannolikhet

LÅG GRAD
kan, lär

MEDELHÖG GRAD
bör

HÖG GRAD
ska, måste

Tablå 1. Modalitetsskalan: modala hjälpverb (Holmberg & Karlsson 2006:67, modifierad
version).
Exempel på interpersonella adverbial indelade i modalitetsskalan sannolikhet:
Sannolikhet

LÅG GRAD
möjligen, nog,
kanske, eventuellt
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MEDELHÖG GRAD
förmodligen,
antagligen, troligen,
sannolikt

HÖG GRAD
med stor
sannolikhet,
säkert, garanterat

Tablå 2. Modalitetsskalan: modala adverb (Holmberg & Karlsson 2006:68, modifierad
version).

Centrala begrepp i studien, kortfattad sammanfattning
• Modalitet: Modalitet signalerar talarattityd, det vill säga den hållning talaren/skribenten har
gentemot satsens/kommunikationens innehåll. Begreppet förstås således som en
betydelsekategori hos satsen vilken omfattar arter av sanning.
• Epistemisk modalitet: Epistemisk modalitet omfattar talares/skribenters kunskap om
huruvida satsens/kommunikationens innehåll överensstämmer med verkligheten: säkert,
(o)sant, (o)sannolikt, möjligt.
• Modalitetsmarkörer: I denna studie innefattar den sammanfattande termen
modalitetsmarkörer modala adverb och modala hjälpverb tillhörande betydelsegruppen
epistemisk modalitet och modalitetsskalan sannolikhet.
• Socialt konstruerat kön och kön: Begreppet socialt konstruerat kön förstås som individens
sociala kön, det vill säga de kollektiva könsegenskaper som tillskrivs människor i ett socialt
sammanhang och en specifik kulturell och historisk kontext. Begreppet används i denna studie
synonymt med begreppet kön, som en följd av brist på alternativ benämning till kön inom
forskningsfältet. Begreppet kön syftar i denna studie dock inte på det biologiska könet.
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Bilaga 3 – Intervjufrågor
Intervjufrågor







Ålder?
Hur länge har du arbetat som lärare?
Vilka ämnen har du behörighet att undervisa i?
Vilka ämnen undervisar du i?
Varför sökte du dig till läraryrket?
Innan vi börjar: har du några frågor?

1. Vad säger begreppet modalitetsmarkörer dig?
2. I vilken utsträckning behandlades modalitet i form av modala hjälpverb och
interpersonella adverbial i din egen utbildning?
3. Är modalitet något som du inkluderar i din undervisning och i sådana fall, i vilka delar
av undervisningen? I vilken utsträckning behandlar du modalitet i form av modala
hjälpverb och interpersonella adverbial i gymnasiekurserna?
4. Anser du det vara viktigt att behandla modalitet i form av modala hjälpverb och
interpersonella adverbial i svenskundervisningen på gymnasiet? Varför/varför inte?
5. I vilken utsträckning använder sig elever av modalitetsmarkörer i svenskundervisningens skriftliga produktion? Är frekvensen hög eller låg enligt dig?
6. Uppmärksammar du elever på deras användning av modalitetsmarkörer i skrift vid din
bedömning av deras texter? Varför/varför inte?
7. Upplever du att elevers användning av modalitetsmarkörer, i bemärkelsen frekvens,
varierar beroende på texttyp? Om ja, på vilket sätt?
8. Upplever du att elevernas användning av modalitetsmarkörer, i bemärkelsen funktion,
varierar beroende på texttyp? Uttrycker de till exempel oftare säkerhet alternativt
osäkerhet i sina formuleringar i en argumenterande text kontra en utredande text?
9. Upplever du någon skillnad i användningen av modalitetsmarkörer, i bemärkelsen
frekvens, mellan dina kvinnliga och manliga skribenter? Om ja, vad tror du att
skillnaden kan bero på? Om nej, vad tror du att likheten kan bero på?
10. Upplever du någon skillnad i användningen av modalitetsmarkörer, i bemärkelsen
funktion, mellan dina kvinnliga och manliga skribenter? Uttrycker det ena könet i
större utsträckning en låg grad alternativt en hög grad av sannolikhet genom
användandet av modalitetsmarkörer? Används till exempel det interpersonella
adverbialet kanske i högre frekvens av det ena könet? Vad tror du att skillnaderna
alternativt likheterna kan bero på?
11. Upplever du någon skillnad i användningen av modalitetsmarkörer, i bemärkelsen
frekvens, mellan dina kvinnliga och manliga skribenter beroende på om elevgruppen
är heterogen alternativt homogen? Med heterogen och homogen avses könstillhörighet, det vill säga att könsfördelningen är jämn i elevgruppen (heterogen
elevgrupp) respektive att ett kön är överrepresenterat i elevgruppen (homogen
elevgrupp).
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12. Upplever du någon skillnad i användningen av modalitetsmarkörer, i bemärkelsen
funktion, mellan dina kvinnliga och manliga skribenter beroende på om elevgruppen
är heterogen alternativt homogen?
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