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Abstract 
 

 
This thesis deals with upper secondary school students’ writing in English. 

The overall aim of the study has been to investigate to what extent these 

students demonstrate an awareness of genre in their writing in different reg-

isters. The focus of the study is Swedish CLIL-students (CLIL = Content and 

Language Integrated Learning) in the Natural Science Programme, who are 

taught exclusively in English and also using English textbooks. These stu-

dents’ texts were compared with texts written by Swedish students in the 

Natural Science Programme following regular instruction in Swedish, as 

well as with English Sixth Form College students. 

The empirical data include texts written by the above mentioned groups, a 

student questionnaire answered by all students, and an interview with the 

Swedish students’ English teacher. The 63 students who participated in the 

study wrote two texts on the same event in two different registers, one in the 

form of an e-mail and one as a newspaper article. The total number of texts 

in the study is 126. 

Two different analyses were carried out in order to examine the students’ 

register skills: a systemic-functional analysis, and a lexical analysis. Both 

analyses contain quantitative as well as qualitative elements, although they 

are mainly quantitative. The results show that all student groups express 

awareness of register skills to some extent even if the differences between 

the two registers are small. They also show that the differences among the 

three groups are small, but that there is a significant difference between the 

texts written by the English students and the Swedish students following 

instruction in Swedish. Moreover, the lexical analyses show that the Swedish 

CLIL-students’ lexical variation is significantly higher than that of the Swe-

dish students in the regular class and on the same level as the English stu-

dents, even though their lexical range is less sophisticated than that of the 

English students. 

The results show that CLIL-classrooms can offer students good opportunities 

for language development, but clear models and linguistic scaffolding are 

necessary to ensure the students good subject knowledge as well as more 

advanced academic language skills. 

 

Keywords: Content and Language Integrated Learning (CLIL), sec-

ond language writing, register variation, systemic-functional grammar, 

lexical variation, lexical development. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till min familj, så klart!  

 



 

Förord 

Uppsatsen är klar och det är dags att sätta punkt. Två och ett halvt år har gått 

sedan jag började mina doktorandstudier vid forskarskolan Språk och läran-

de i mångfaldsperspektiv (SLIM) och det är i dag svårt att fatta vad som 

hände med alla dagar. Så mycket spännande att läsa, så många tankar att 

tänka och så många ord att skriva. Doktorandtiden och skrivandet har varit 

en process eller en sorts resa där denna uppsats får symbolisera målet. Det 

har också varit en tid som präglats av ytterligheter. I början kändes det som 

om jag hade all världens tid men mot slutet har tiden känts alldeles för 

knapp. Man pendlar mellan hopp och förtvivlan, somliga dagar känns tröst-

lösa medan andra är fulla av tillförsikt. Att jag slutligen blev klar är dock 

inte min egen förtjänst utan jag har haft ovärderlig hjälp av andra. 

Först och främst vill jag tacka mina handledare Inger Lindberg och Liss 

Kerstin Sylvén. Ni har varit helt fantastiska! Utan er hade det inte gått. Tack 

vare era gränslösa kunskaper, ert engagemang och tålamod, era kloka kom-

mentarer och förmåga att med fast hand stötta och styra mig under arbetet 

blev detta till slut en uppsats. I detta sammanhang vill jag även tacka Anders 

Philipsson för en noggrann slutläsning med många konstruktiva kommenta-

rer. 

Jag vill även tacka övriga i ledningsgruppen för forskarskolan SLIM: Marie 

Carlsson, Per Holmberg, Kenneth Hyltenstam, Monica Axelsson, Beatriz 

Lindqvist och Qarin Franker som på olika sätt hjälpt mig på vägen. Ett spe-

ciellt tack till Per Holmberg som tålmodigt och uppmuntrande svarat på alla 

mina frågor om SFG. Jag är också tacksam för allt som övriga seniora fors-

kare som på olika sätt varit knutna till forskarskolan bidragit med. 

Jag är också tacksam för den tid jag haft tillsammans de andra doktoranderna 

i forskarskolan: Erik Boström, Anna-Lena Godhe, Eva Olsson, Ann-

Christine Ranndahl, Ninni Sirén, Larissa Mickwitz, Mariana Sellgren, Gab-

riella Wiktorsson och Carina Vretlund. Alltid spännande och intressanta 

möten. Tack för alla kloka synpunkter och tack för allt stöd. Ett innerligt 

tack till Erik och Eva för alla smarta, varma och uppmuntrande ord. 

Eftersom jag är rätt usel på statistik och inledningsvis var usel på diagram 

vill jag tacka Göran Larsson vid Jämtlands Gymnasium för all hjälp att 

komma igång med tabeller och diagram. Jag vill också tacka Grazyna 

Bartholdson vid Stockholms universitet för ovärderlig hjälp med signifi-

kansberäkningar. 



 

 
Forskarskolan har för min del inneburit många resor till Stockholm med 

många kvällar och nätter hos mina kära vänner Per och Lotta Nylén. Ett in-

nerligt tack för säng och mat, men framför allt för alla goda samtal och år av 

vänskap. 
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1 Inledning 

Vi lever i en värld som alltmer präglas av internationalisering och globalise-

ring. Ny teknik, nya kommunikationsmöjligheter och överstatliga gemen-

skaper gör att vi reser mer och att det blivit lättare att leva och arbeta i andra 

länder. I detta alltmer globala samhälle har engelskan blivit vår tids lingua 

franca och såväl individens intresse för som samhällets krav på goda kun-

skaper i engelska har vuxit. Ett sätt för skolan att möta detta intresse och 

dessa krav har varit att erbjuda språk- och innehållsintegrerad undervisning 

på engelska, s.k. sprintundervisning. 

Den gymnasieskola jag själv arbetar på som lärare i svenska och engelska 

införde denna undervisningsform i mitten av nittiotalet och jag var själv med 

redan från starten. Detta innebär att jag i dag har drygt femton års erfarenhet 

av elever som undervisas på engelska, även om jag som språklärare inte 

behövt byta undervisningsspråk.  

De elever jag mött under åren har generellt varit mycket positiva till under-

visningsformen, även om de också kritiserat vissa lärares bristande kunska-

per i engelska. Eleverna har dessutom överlag ansett att de utvecklat sin 

engelska avsevärt tack vare att undervisning och läromedel varit på engelska.  

Jag har velat undersöka om denna uppfattning överensstämmer med en mer 

objektiv bedömning, dvs. om elever som undervisas på engelska utvecklar 

sin kompetens i målspråket i högre grad än vad elever som deltar i traditio-

nell undervisning gör. 

Språklig kompetens är emellertid ett begrepp som avser flera olika aspekter 

av språket som hörförståelse, läsförståelse och förmågan att uttrycka sig i tal 

och skrift. Jag har i föreliggande studie valt att undersöka några aspekter av 

elevernas skriftspråk.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna licentiatuppsats handlar om gymnasieelevers engelska. Dess övergri-

pande syfte är att undersöka i vilken utsträckning gymnasieelever i olika 

undervisningsprogram ger uttryck för ett genremedvetet skrivande i olika 

register. I centrum för undersökningen står svenska elever som deltar i s.k. 

sprintundervisning, men även elever som deltar i reguljär engelskundervis-
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ning och elever från Storbritannien med engelska som modersmål ingår i 

studien. 

Studien fokuserar elevernas skriftspråkliga kompetens i engelska med avse-

ende på förmåga att uttrycka sig varierat och med anpassning till syfte, mot-

tagare och situation, färdigheter som eleverna enligt gällande kursplan för-

väntas ha efter att de avslutat kursen engelska B på gymnasiet (SKOLFS: 

2000:4). Även om utvecklingen av den skriftspråkliga kompetensen i eng-

elska påverkas av flera faktorer både inom och utanför skolpraktiken är det 

av stort intresse och central utbildningspolitisk relevans att undersöka om 

och i vilken utsträckning den ökade exponeringen för engelska i skolkontex-

ten som sprintundervisningen innebär, påverkar utvecklingen av elevernas 

språkbruk med avseende på förmågan att anpassa sitt språk på ett genremed-

vetet sätt. För att möjliggöra en bedömning av eventuella typiska andra-

språksdrag i de svenska elevernas texter har det för undersökningen även 

varit av vikt att göra jämförelser med texter skrivna av elever med engelska 

som modersmål. Det är även intressant att se var de svenska eleverna befin-

ner sig i sin språkliga utveckling i förhållande till modersmålstalare i samma 

ålder.  

Studiens två forskningsfrågor kan formuleras på följande sätt:  

1. Visar elever som deltar i sprintundervisning prov på en högre grad av 

genremedvetenhet och registeranpassning i sin engelska textproduktion än 

motsvarande svenska elever som deltar i vanlig undervisning?  

2. Hur skiljer sig sprintelevers texter från engelska elevers texter i dessa 

avseenden?  

Ovanstående forskningsfrågor kommer att utforskas ur ett systemiskt funk-

tionellt såväl som ur ett lexikalt perspektiv. 
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2 Bakgrund  

Den pågående globaliseringsprocessen har medverkat till att engelska an-

vänds i allt fler sammanhang och successivt har engelskan kommit att bli det 

självklara språket för internationella kontakter. Detta har också inneburit att 

engelskan fått en dominerande ställning i stora delar av världen. De flesta 

svenskar utsätts för en daglig exponering av engelska genom bland annat 

Internet och tv, vilket har förändrat vårt förhållande till språket och gjort det 

till en del av vår vardag. En förutsättning för att Sverige ska kunna hävda sig 

i internationella sammanhang är också att befolkningen har goda kunskaper i 

engelska. Flera svenska företag som agerar på en internationell marknad har 

engelska som koncernspråk och oavsett om de anställda jobbar på ett kontor 

i New York eller i Stockholm är arbetsspråket ofta engelska. Även arbetsgi-

vare med verksamhet endast i Sverige ställer många gånger krav på goda 

kunskaper i engelska. Sveriges medlemskap i EU har inneburit att delar av 

den politiska arenan flyttats till Bryssel och Strasbourg, en arena där engels-

ka är det dominerande språket. Denna globala dominans skapar dock en viss 

oro och många frågar sig hur det egna språket påverkas.  

Diskussionen om ett lands förhållningssätt i språkfrågor bör relateras till 

begrepp som språkpolitik, språkplanering och språkideologi.  Begreppen 

språkpolitik och språkplanering glider emellertid in i varandra och används 

ibland synonymt. Hyltenstam (2004:40) menar att språkpolitik ofta avser de 

statliga regelverk och bestämmelser som finns för språk och språkfrågor, 

medan begreppet språkplanering vanligtvis inrymmer begrepp som status-

planering, korpusplanering, eller språkvård, samt inlärningsplanering. Sta-

tusplanering avgör t.ex. vilket språk som ska vara officiellt språk, korpusp-

lanering handlar bland annat om standardisering och stavningsregler, medan 

inlärningsplanering avser själva undervisningen. Termen språkideologi in-

nefattar alla de åsikter och värderingar om språk och språkligt beteende som 

tas för givna, t.ex. att det är bra att kunna engelska. Dessa idéer uppstår of-

tast i den grupp som dominerar i ett samhälle och denna grupps hegemoni 

hänger samman med att de lyckas sprida sina åsikter i hela samhället. I väs-

terländska samhällen har man utifrån ett monolingvistiskt perspektiv utgått 

från det enspråkiga samhällets överlägsenhet och denna ideologi har varit en 

drivande faktor bakom spridningen av dominerande språk på övriga språks 

bekostnad. Detta språkpolitiska perspektiv har även i Sverige under lång tid 

varit utmärkande för hanteringen av frågor kring språkliga minoriteters ut-

bildning som t.ex. samer, finnar, tornedalsfinnar och romer. Hemspråksre-
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formen (numera modersmålsundervisning) från 1976, införandet av same-

skolor, satsningen på svenskundervisning för invandrare och minoritets-

språksbeslutet 1999 innebar dock en kursändring till en mer pluralistisk 

språkpolitik.  

Mot bakgrund av den starka position som engelskan har både i Sverige och i 

övriga världen menar Hyltenstam (2004:60) att engelskans roll i den svenska 

gymnasieskolan under de senaste tjugo åren blivit en språkpolitisk fråga. 

Han framhåller att svenska skolmyndigheter visar att de har en mer långtgå-

ende målsättning för engelskan än för andra främmande språk. Från att ha 

varit ett ämne bland andra har engelskan börjat användas som undervis-

ningsspråk även i andra ämnen vilket gör att man måste fråga sig om detta 

sker på svenskans bekostnad. Hyltenstam frågar sig också vilken betydelse 

engelskans starka position har för minoritetsspråken i Sverige. Man kan ock-

så hävda att engelskspråkig undervisning handlar om språkideologi och 

språkplanering, men det finns för närvarande inga nationella kriterier eller 

kursplaner för denna undervisningsform. Det är i stället skolorna och kom-

munala skolpolitiker som beslutar om man ska erbjuda denna typ av utbild-

ning. Dessa beslut grundar sig bland annat i en lokalt rådande språkideologi, 

som förmodligen varierar mellan olika kommuner, och är ett uttryck för 

kommunens och skolornas språkplanering. Att engelskans ökade användning 

i Sverige och dess allt starkare ställning i det svenska samhället har blivit en 

språkpolitisk fråga av betydande vikt under senare år bekräftas även av den 

lagstiftning som trädde i kraft i juli 2009. Inger Lindberg (2009) problemati-

serar viktiga flerspråkighetsaspekter mot bakgrund av den nya språklagen 

som 2009 ska ”värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt 

den enskildes tillgång till språk” (SOU 2008:26). Hon poängterar att lagen 

fastslår att alla som bor i Sverige ska ges möjlighet att lära sig och utveckla 

användandet av svenska, men även att den som har ett annat modersmål än 

svenska ska kunna utveckla och använda detta språk. Detta gäller inte bara 

de fem officiellt fastställda inhemska minoritetsspråken utan också alla andra 

språk som till följd av invandring numera talas i Sverige. I lagen betonas 

också vikten av goda kunskaper i engelska och värdet av kunskaper i andra 

främmande språk. Lindberg framhåller att en av de största utmaningarna för 

den nya språkpolitiken är svenskans dubbla roll och ställning. Hon menar att 

svenskan å ena sidan är ett minoritetsspråk gentemot det globala världssprå-

ket engelskan, å andra sidan är den ett majoritetsspråk i förhållande till andra 

nationella språk och övriga minoritetsspråk i den svenska kontexten. Hon 

poängterar att distinktionen minoritetsspråk/majoritetsspråk rymmer ett 

makt- och dominansperspektiv som är viktigt att ta hänsyn till ur ett demo-

kratiskt perspektiv. Ett språks styrka i förhållande till andra språk beror på 

historiska, ekonomiska, sociala och politiska faktorer i relationerna mellan 

grupper och nationer, vilket påverkar de olika språkens talare och deras öm-

sesidiga relationer. Lindberg hävdar också att styrkeförhållanden mellan 

språk är relativa, eftersom samma språk kan vara både minoritets- och majo-



5 

ritetsspråk beroende på vilken historisk och sociopolitisk kontext som avses 

och vilket språk man jämför med. Flera av de språk som talas i Sverige, som 

t.ex. spanska, franska, arabiska, är världsspråk men i en svensk kontext där 

svenska är majoritetsspråket är de ändå att betrakta som minoritetsspråk. 

Lindberg menar att det är en språkpolitisk balansgång att hantera svenskans 

dubbla roller som minoritets- och majoritetsspråk så att svenskan bibehåller 

sin ställning som samhällsbärande språk samtidigt som den språkliga mång-

falden främjas. Det gäller således att stärka svenskan som huvudspråk i Sve-

rige i konkurrens med den globalt dominerande engelskan utan att minori-

tetsspråken i Sverige försvagas. Hon hävdar också att det faktum att man 

samtidigt bör främja befolkningens kunskaper i engelska gör saken än mer 

komplicerad. 

Lindberg (2009:11) hänvisar även till andra svenska forskare (Teleman 

1992, Hyltenstam 1999, Josephson 2004) som i förarbetet till den nya språk-

politiken framhållit riskerna med en utveckling som leder till ett ojämnt för-

hållande mellan svenskan och engelskan i Sverige, där engelskan skulle vara 

det dominerande språket i högstatusdomäner och på så sätt hota svenskans 

ställning som samhällsbärande språk. Detta skulle kunna leda till att svens-

kan degraderades till en lågstatusvarietet som bara används i informella och 

privata sammanhang. Enligt Hyltenstam (1999) skulle en sådan utveckling 

kunna leda till ökade sociala klyftor mellan de grupper som har goda färdig-

heter i engelska och de som delvis eller inte alls behärskar språket. Lindberg 

påpekar att enligt Gunnarsson (2004) är en sådan diglossisituation inom uni-

versitetsvärlden nära förestående, åtminstone inom naturvetenskap, teknolo-

gi, medicin och farmakologi eftersom studenterna inom dessa discipliner inte 

längre lär sig att använda svenskan för professionella ändamål. 

Lindberg (2009:14) refererar även till Alastaire Pennycook (1998) som ut-

ifrån ett postkolonialt perspektiv visserligen betonar riskerna med eng-

elskans ökande politiskt globala dominans, men även avvisar den ensidiga 

bilden av engelskans spridning som kulturimperialism och hot mot språklig 

mångfald. Pennycook hävdar att den syn på språk och identiteter som ligger 

till grund för en sådan bild är stereotyp och statisk och dessutom helt bortser 

från hur språk och språkbruk i olika sammanhang uttrycker komplexa rela-

tioner mellan lokala, regionala och globala identiteter. Vidare framhåller 

Lindberg att Pennycook (1999) avvisar synen på språk och kultur som något 

som anammas passivt av olika grupper eftersom han hävdar att approprie-

ring, dvs. omtolkning och omdefiniering av språk och kultur i lokala kontex-

ter, har stor betydelse. Han understryker att engelskan inte bara används utan 

att språket tas upp och omvandlas till nya varieteter och koder i olika kontex-

ter. 
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2.1 Sprint 

Språk- och innehållsintegrerad undervisning och inlärning (sprint) är en un-

dervisningsform som under de senaste två decennierna blivit tämligen ut-

bredd i svenska gymnasieskolor. Den har införts i syfte att möta de allt högre 

krav som i dag ställs på engelskkunskaper och har framför allt inspirerats av 

de s.k. immersionsprogrammen i Kanada. Tanken bakom denna typ av pro-

gram är att påskynda utvecklingen av ett andraspråk genom att använda detta 

som undervisningsspråk i stället för elevernas modersmål. Engelska är det 

språk som oftast används i svensk sprintundervisning även om det finns ex-

empel på skolor där man använder exempelvis tyska, franska eller spanska 

som undervisningsspråk. I andra, framför allt europeiska kontexter, används 

beteckningen Content and Language Integrated Learning, förkortat CLIL, 

för denna typ av undervisningsform (Nixon 2000, Sylvén 2004/2010), men 

även andra termer som t.ex. internationell gren, bilingual undervisning, två-

språkig utbildning och språkbad förekommer såväl i Sverige som i andra 

länder. I slutet av 1990-talet erbjöd 23 % av Sveriges gymnasieskolor denna 

undervisningsform (Nixon 2000:9). Det finns visserligen inga färskare upp-

gifter om utbredning, men med tanke på att den svenska utbildningskontex-

ten präglas av en allt starkare fokus på internationalisering och krav på goda 

kunskaper i engelska kan man inte utesluta att siffran är högre i dag. Ämnes-

undervisning på ett annat språk än elevernas modersmål är dock inte någon 

ny företeelse. Globalt sett finns det många sådana exempel. I koloniala och 

postkoloniala kontexter har barn undervisats på framför allt engelska, frans-

ka, spanska och portugisiska. I andra länder har inhemska minoriteters barn 

(som t.ex. samer och tornedalingar i Sverige) fått sin undervisning på majori-

tetsspråket.  Även invandrade minoriteters barn undervisas i de flesta fall på 

det nya landets språk, vilket i svensk forskning behandlats av bland annat 

Lindberg (1993, 2004).  

Hyltenstam (2004:63) delar in ämnesundervisning på ett annat språk än mo-

dersmålet i fyra typer: 

1. koloniala och postkoloniala länder där barn undervisats på engelska, 

franska, portugisiska och spanska 
2. inhemska minoriteters barn som undervisats på majoritetsspråket, 

t.ex. på engelska i Wales och svenska i Tornedalen  
3. invandrade minoriteters barn som undervisats på majoritetsspråket 
4. den kanadensiska immersionsundervisningen (språkbadsundervis-

ning) på franska för engelsktalande barn  

Hyltenstam (2004, 2006) framhåller att kunskapsinhämtning alltid är att 

föredra på modersmålet, eller genom det språk som individen har utvecklat 

mest. Han menar att i de tre första av ovanstående fyra typer har modersmå-

let lägre status än undervisningsspråket vilket leder till så kallad subtraktiv 

tvåspråkighet, som innebär att utvecklingen av det nya språket sker på be-
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kostnad av modersmålet. Det är egentligen bara i den fjärde typen, den ka-

nadensiska immersionsundervisningen man genomgående har sett goda re-

sultat. Denna undervisningsform riktas till elever som kommer från en språk-

ligt och kulturellt stark grupp och som har ett direkt ekonomiskt intresse att 

utöver sitt modersmål (engelska) utveckla sin kompetens i den svagare grup-

pens språk (franska). Genom att lägga till ytterligare att språk kan eleverna 

att utveckla en additiv tvåspråkighet. Förutsättningen för en additiv tvåsprå-

kighet är således att inlärningen av det nya språket inte sker på bekostnad av 

modersmålet. Den kanadensiske andraspråksforskaren Jim Cummins 

(2000:37) poängterar att utvecklingen av båda språken är en förutsättning för 

att elevernas kognitiva och språkliga förmåga ska förstärkas och att additiv 

tvåspråkighet endast kan uppnås om de parallellt med det nya språket ges 

möjlighet att utveckla sitt förstaspråk. Cummins menar att om eleverna inte 

ges tillfälle att utveckla sin förmåga att läsa och skriva i olika kontexter, i 

båda språken kommer deras möjligheter att förstå mer komplex undervisning 

på andraspråket begränsas. 

Som tidigare nämnts är det immersionsprogrammen i Kanada som stått mo-

dell för den svenska sprintundervisningen. Dessa program infördes i Kanada 

1965 för att utveckla engelskspråkiga barns kunskaper i franska (Genesee 

1987) – landets andra nationella språk – som i förhållande till engelska i den 

kanadensiska kontexten utgör minoritetsspråk. Varför går det då bra att un-

dervisa via ett annat språk genom immersionsundervisning när det ofta miss-

lyckas i andra sammanhang? Hyltenstam (2004) liksom Genesee (1987) 

menar att de sociokulturella och även de kognitiva villkoren är helt annor-

lunda för immersionsundervisning än vad de är för de tre andra typerna ef-

tersom undervisningsformen karaktäriseras av att följande kriterier ska vara 

uppfyllda: 

1. undervisningen är frivillig och medvetet vald av föräldrar (och ele-

ver) 

2. elevernas modersmål har hög status (högre än undervisningsspråket) 

3. alla elever har samma förstaspråk 

4. läraren förstår elevernas förstaspråk 

5. inga elever har undervisningsspråket som modersmål 

 
Med immersionsundervisning menas således endast de undervisningsformer 

där samtliga ovanstående kriterier är uppfyllda. De kanadensiska eleverna 

som undervisas på franska har engelska som förstaspråk och talar inte heller 

något annat språk, medan lärarna är tvåspråkiga och talar båda språken fly-

tande. Studier visar att eleverna efter några år uppnår så goda kunskaper i 

undervisningsspråket franska att de klarar förståelsetest lika bra som de ele-

ver som har franska som modersmål. Samtidigt är de jämförbara med elever 

som går i den vanliga engelskspråkiga skolan vad gäller kunskaper i olika 

ämnen och utvecklingen av modersmålet. Deras franska produktiva språk-

förmåga i tal och skrift är visserligen mycket god, men de uppnår genom-
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snittligt inte samma idiomatiska kompetens som de elever som har franska 

som modersmål (Lambert & Tucker 1972, Cummins 1981, 1995, Swain & 

Lapkin 1982, Genesee 1987). 

Den svenska sprintundervisningen är precis som immersionsundervisningen 

riktad till majoritetsspråkselever och syftet är att skapa en additiv tvåsprå-

kighet i svenska och engelska.  Undervisningsformen uppfyller också de 

flesta av de kriterier som räknats upp tidigare, men det finns en avgörande 

skillnad. Undervisningsspråket (engelska) har nämligen, globalt sett, högre 

status än elevernas modersmål. Avsikten är ju att de svenska eleverna ska 

utveckla sin kompetens i ett språk som är ett globalt majoritetsspråk och 

Genesee (1987) framhåller att det bara är när elevernas modersmål i alla 

avseenden har högre status än undervisningsspråket som immersionsunder-

visning är att rekommendera. Om så inte är fallet finns en risk för bristande 

intresse från alla parter att upprätthålla en allsidig utveckling av modersmå-

let och att undervisningen därmed leder till en subtraktiv tvåspråkighet. Hyl-

tenstam (2004) ifrågasätter därför om sprintundervisningen verkligen är att 

betrakta som immersionsundervisning. 

Genesees (1987) formulering i alla avseenden kan dock göra diskussionen 

om språkens status besvärlig. I Sverige är svenska majoritetsspråket medan 

engelska, trots sin position som globalt majoritetsspråk, är ett minoritetets-

språk. I den svenska kontexten är således svenska det språk som är viktigast 

att kunna och som ur ett språkideologiskt perspektiv därmed har högst status. 

I den internationella kontexten däremot har svenskan marginell betydelse 

och rimligtvis är det denna kontext som utgör bakgrund för sprintundervis-

ningen.  

Attityden till undervisning på engelska i Sverige varierar mellan olika ål-

dersgrupper. Pia Nygårds attitydundersökning (2002:17) visar att drygt hälf-

ten av alla tillfrågade (55 %) är negativa till fler skolor i Sverige med under-

visning på engelska, men att intresset för att utöka denna undervisningsform 

stiger med sjunkande ålder. Om man endast ser till den yngsta åldersgrup-

pens (15-29 år) svar är drygt hälften (52 %) positiva till fler skolor med un-

dervisning på engelska. Samma tendens kan ses mellan olika åldersgruppers 

attityd till användandet av engelska i Sverige: ju yngre man är desto mer 

positivt inställd är man till att använda engelska. I den yngsta åldersgruppen 

tar så många som 80 % avstånd från påståendet att vi skulle använda för 

mycket engelska i Sverige. Frågan är dock om inte detta även är en genera-

tionsfråga. Samhället förändras hela tiden vilket troligtvis har större betydel-

se för den yngre generationens attityder i denna fråga. 

Hyltenstam (2004:94-95) menar att det finns både språkpolitiska och språk-

ideologiska skäl att ifrågasätta sprintundervisningen. Språkpolitiskt är verk-

samheten ett majoritetsprojekt som på sikt kan bidra till att stärka engelskans 

position på svenskans bekostnad. Språkideologiskt har engelskan på grund 

av globalisering och internationalisering fått så stor betydelse att dess roll 
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som undervisningsspråk inte ifrågasätts. Trots att många studier visar att 

kunskapsinhämtande sker bäst via modersmålet och trots att världens poli-

tiskt och ekonomiskt dominerande länder har satsat på modersmålsbaserade 

undervisningssystem har ännu inte någon central systematisk utvärdering av 

verksamheten gjorts.  

I den debatt om undervisning på engelska i den svenska skolkontexten som 

under senare tid förts har såväl forskare som lekmän deltagit. Här har bl. a. 

ämneslärarnas kompetens i engelska och elevernas förmåga att tillgodogöra 

sig komplicerade sammanhang på ett språk de inte fullt ut behärskar ifråga-

satts. Även effekten på elevernas engelskutveckling har ifrågasatts då forsk-

ningen visat att det inte är någon självklarhet att elever som undervisas på 

engelska i flertalet eller samtliga ämnen blir så mycket bättre i målspråket än 

sina kamrater som följer svensk undervisning (t.ex. Sylvén 2004/2010), även 

om förutsättningarna borde vara goda. Dessutom har konsekvenserna för 

elevernas svenska kommit att diskuteras då forskning har visat att det finns 

en risk för att elevernas utveckling i modersmål kan bli lidande (t.ex. Lim 

Falk 2008).  
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3 Tidigare forskning 

Den kanadensiska immersionsundervisningen har under många år varit fö-

remål för omfattande studier och flera forskare (t.ex. Genesee 1987, Swain 

& Lapkin 1982, 1986, Turnbull & Hart & Lapkin 2003) har bidragit med 

insikter i denna undervisningsform. Den term som, i den europeiska kontex-

ten, används för undervisningsformer där ett annat språk (oftast engelska) än 

modersmålet används som undervisningsspråk är, som tidigare nämnts, 

CLIL (Content and Language Integrated Learning). Tarja Nikula (2005:28) 

menar dock att termen egentligen inte avser någon specifik undervisnings-

modell utan snarare är en paraplyterm för de olika sätt olika skolor väljer att 

använda ett annat språk än modersmålet som undervisningsspråk. Omfatt-

ningen av CLIL-undervisning i skolorna varierar dock betydligt och kan 

innebära allt från immersionsliknande program, där eleverna undervisas på 

ett annat språk än modersmålet i samtliga ämnen, till program där användan-

det av ett annat undervisningsspråk är begränsat till specifika ämnen, elev-

grupper eller teman. Forskningen inom detta område är dock fortfarande 

relativt begränsad och vi vet inte så mycket om i vilken grad CLIL-

undervisningen och dess resultat överensstämmer med den kanadensiska 

immersionsundervisningen. Nikula (2005:28) poängterar att med tanke på att 

såväl den sociokulturella kontexten som graden av undervisning på ett annat 

språk skiljer sig mellan olika länder och skolor är det angeläget att studera 

denna undervisningsform i alla europeiska länder. Nikula framhåller emel-

lertid att de europeiska forskningsresultaten är uppmuntrande med avseende 

på såväl ämnes- som språkutveckling. Här bör dock noteras att forskningsre-

sultaten från den svenska sprintkontexten inte alls är lika positiva, vilket 

redovisas i avsnittet om svensk forskning. 

3.1 Europeisk forskning 

CLIL-undervisningen i Europa har under de senaste tjugo åren blivit allt 

populärare, kanske framför allt som en följd av Europeiska Kommissionens 

språkpolitik. Kommissionen har bl.a. som mål att varje EU-medborgare ska 

kunna tala två språk förutom sitt eget modersmål och ett sätt att bidra till 

denna språkliga mångfald är att erbjuda undervisning på ett annat europeiskt 

språk än modersmålet. Det finns dock betydande skillnader mellan den ka-

nadensiska immersionsundervisningen och den europeiska CLIL-
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undervisningen. En sådan skillnad är lärarnas språkliga bakgrund. De kana-

densiska lärarna har som regel målspråket som modersmål och de har dess-

utom mycket goda kunskaper i elevernas modersmål. De europeiska CLIL-

lärarna däremot har oftast det språk som talas i det omgivande samhället som 

modersmål och engelska som andraspråk. 

Tarja Nikula har i två studier (2002, 2005) undersökt hur CLIL-

undervisningen skiljer sig från den traditionella engelskundervisningen i den 

finska skolkontexten. I den ena studien (2002) visar hon hur lärares känsla 

för pragmatik, språkets användning, återspeglas i hur de använder olika mo-

dalitetsmarkörer när de talar finska respektive engelska och hur användning-

en av dessa markörer påverkar interaktionen med eleverna. Nikula poängte-

rar dock att pragmatiska frågor inte diskuteras, vare sig i språkklassrummet 

eller i CLIL-klassrummet, men i CLIL-klassrummet används genomgående 

engelska till skillnad från språkklassrummet där mer finska än engelska an-

vänds. I den andra studien (2005) belyser hon hur elevernas val av språk, 

finska eller engelska, och deras sätt att använda engelska speglar hur de upp-

fattar och skapar sociala relationer i klassrummet. Nikula (2005:54) hävdar 

att hennes resultat visar att eleverna i CLIL-klassrummen och eleverna i 

språkklassrummen socialiseras in i två tämligen olika diskurser som språk-

användare. I språkklassrummet är engelskan ett studieobjekt, medan den i 

CLIL-klassrummet används som undervisningsverktyg för studier i andra 

ämnen. Hon menar också att man kan se skillnader i dessa undervisnings-

praktiker. Den engelska som används i språkklassrummet är oerhört text-

bunden och används endast för läromedelsanknutna diskussioner. I CLIL-

klassrummet däremot använder elever och lärare engelskan hela tiden för 

alla tänkbara ändamål och eleverna betraktas också som mer erfarna använ-

dare av engelska. Nikula hävdar att man faktiskt skulle kunna säga att man i 

dessa undervisningspraktiker har olika syn på elevernas förmåga att använda 

engelska. I språkklassrummet ses eleverna som nybörjare medan de i CLIL-

klassrummet ses som tämligen erfarna språkanvändare. 

Nikula (2005:31) diskuterar även det faktum att målformuleringarna för 

CLIL-undervisningen i den finska läroplanen är vaga och generella. Hon 

menar att formuleringar som ”eleven ska ges möjlighet att utveckla en djupa-

re språkförmåga än vad som är möjligt inom ramen för den reguljära under-

visningen” (Läroplan för den finska skolan, s. 176) innebär att den enskilda 

skolan måste precisera dessa ytterligare. Nikula föreslår att denna brist på 

tydliga skrivningar speglar det faktum att CLIL-undervisning är ett relativt 

nytt fenomen i den finska skolkontexten samt att den än så länge omfattar ett 

begränsat antal skolor och elever. I detta sammanhang bör också nämnas att 

det i den svenska skolkontexten fullständigt saknas gemensamma mål för 

sprintundervisningen (se Lim Falks forskningsresultat i följande avsnitt om 

svensk forskning). 
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Nikula (2005:31) framhåller också att det finns policydokument på europeisk 

nivå som tydligt stöder CLIL-undervisning som en väg till flerspråkighet och 

att dessa dokument även betonar undervisningsformens möjligheter att skapa 

en meningsfull kontext för inlärning och språkanvändning. 

Christiane Dalton-Puffer (2007) analyserar hur språket används i den talade 

diskursen i en österrikisk sprintklass. Hon menar att sprintklassrummet både 

liknar och skiljer sig från det vanliga klassrummet, men att det är just likhe-

ten med det vanliga klassrummet som gör att undervisningsformen väl läm-

par sig för språkinlärning. Hon framhåller att elevernas förtrogenhet med den 

omgivande kontexten, t.ex. regler, roller och rutiner, frigör kognitiva resur-

ser för såväl språk- som ämnesinlärning. Dalton-Puffer lyfter således fram 

betydelsen av klassrummet som en trygg miljö där allting är bekant utom 

den nya kunskap som ska läras in. Hon hävdar även att sprintundervisningen 

är mer lämpad för utveckling av ett skolrelaterat än för vardagligt språk. 

Därför föreslår hon att en sprintkursplan för skolrelaterat språk utvecklas så 

snart som möjligt. 

I den spanska kontexten menar Do Coyle (2010) att intresset för CLIL vuxit 

explosionsartat under det senaste decenniet och att Spanien håller på att bli 

ett av de ledande länderna i Europa med avseende på CLIL-undervisning och 

CLIL-forskning. Han framhåller att det faktum att det inte finns några fast-

ställda regler för undervisningsformen gör att den kan anpassas till den regi-

onala eller lokala undervisningskontexten. Samtidigt finns det, menar han, 

behov av en vision för nya och alternativa undervisningsmetoder. 

Yolanda Ruiz de Zarobe och David Lasagabaster (2010) poängterar att den 

europeiska språkpolitiken som uppmuntrar flerspråkighet lett till en större 

vilja att lära sig ett främmande språk och att CLIL på grund av detta utveck-

lats mycket snabbt i Spanien. De menar att det faktum att vissa regioner i 

Spanien är enspråkiga medan andra är flerspråkiga (katalanska, baskiska, 

galiciska, valensiska) gjort att man i Spanien kan urskilja två olika modeller 

av CLIL. Å ena sidan den form som erbjuds i enspråkiga delar av Spanien 

där undervisningen erbjuds på spanska samt på ett eller två främmande 

språk. Å andra sidan den form som erbjuds i flerspråkiga regioner där spans-

ka är ett av två officiella språk och det regionala språket det andra. I dessa 

regioner ges undervisningen på båda dessa språk samt på ett eller två främ-

mande språk. Zarobe och Lasagabaster menar att den erfarenhet och den 

kunskap de flerspråkiga regionerna har av flerspråkig undervisning varit till 

stor hjälp för implementeringen av CLIL i de enspråkiga regionerna. Samti-

digt har det visat sig att de flerspråkiga regionerna, där undervisningen redan 

utgått från två språk, har lyckats än bättre med att införa ytterligare ett språk. 
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3.2 Svensk forskning 

Språk- och innehållsintegrerad undervisning och inlärning (sprint) är en un-

dervisningsform som, trots sin popularitet inte utforskats nämnvärt i den 

svenska kontexten. I Sverige finns i dag endast fem större undersökningar 

om engelska som undervisningsspråk i skola och i högre utbildning: Wash-

burn (1997), Sylvén (2004/2010), Airey (2006) Kjellén Simes (2008), Lim 

Falk (2008). Washburn, Sylvén och Kjellén Simes undersöker gymnasieele-

vers språkfärdigheter och språkutveckling i engelska medan Lim Falk intres-

serar sig för deras kommunikativa kompetens i svenska. Airey ägnar sig 

dock åt högskolestudenters fysikinlärning. Vid sidan om dessa finns ett antal 

mindre undersökningar: Hägerfelth (1993), Nixon & Rondahl (1995), Hall 

(1996), Alvtörn (2000), Nixon (2000), Nixon (2001), Lim Falk (2000, 2002), 

Hyltenstam (2002, 2004), Söderlundh (2004). Söderlundhs undersökning 

avser högskoleelevers förståelse av engelska texter medan övriga undersök-

ningar gäller sprintundervisning i skolan. 

Inte någon av ovanstående studier visar att sprintelever utvecklar sina språk-

färdigheter i engelska mer än marginellt jämfört med motsvarande referens-

grupper, även om både elever och lärare i flera attitydstudier (Hägerfelth 

1993, Nixon & Rondahl 1995, Hall 1996, Nixon 2000, 2001) är mycket po-

sitiva till undervisningsformen. Sylvén (2004/2010), som studerat utveck-

lingen av det engelska ordförrådet hos sprintelever, konstaterar att det är 

mängden fritidsengelska, dvs. den engelska i tal och skrift som eleverna 

möter utanför skolan, som avgör i vad mån eleverna utvecklar sitt engelska 

ordförråd, oavsett undervisningsform. Andra undersökningar (Washburn 

1997, Lim Falk 2000, 2008) pekar på att sprinteleverna får sämre ämneskun-

skaper samt att deras modersmålsutveckling påverkas negativt. Washburns 

undersökning visar även att sprinteleverna tappar betygsmässigt i flera äm-

nen, dock inte i engelska. Lim Falks studie (2008) belyser också det faktum 

att sprinteleverna talar förhållandevis lite engelska i klassrummet, samt att 

skrivuppgifter som kräver att eleverna använder engelska är mycket ovanli-

ga. Vidare understryker Lim Falk att sprinteleverna uppvisar en större osä-

kerhet i användningen av ett ämnesrelaterat språk i fysik och kemi. Kjellén 

Simes studie (2008), som jämför elever på The International Baccalaureate 

Diploma Programme (IB) med elever som undervisas på svenska i den na-

tionella gymnasieskolan och som därmed läser engelska som ett främmande 

språk, visar emellertid att IB-eleverna förbättrar språket i sin engelska skrift-

liga produktion i avsevärt högre grad än referensgruppen. Kjellén Simes 

studie handlar om IB-elever och med tanke på att IB-skolan har en annan 

kursplan och andra uttalade syften än den svenska gymnasieskolan kan man 

inte självklart dra slutsatsen att hennes resultat skulle vara representativa 

även för sprintundervisning i den svenska gymnasieskolan.  

Vissa forskningsresultat från den svenska kontexten visar således att sprint-

elevernas modersmålsutveckling påverkas negativt och att det inte är den 



15 

rådande undervisningspraktiken som är den främsta orsaken till att eleverna 

utvecklar sitt engelska ordförråd. Sylvén (2004/2010) framhåller, som tidiga-

re nämnts, att det i stället är mängden fritidsengelska som avgör hur mycket 

eleverna utvecklar sitt ordförråd. Det finns därför anledning att fråga sig 

vilka de bakomliggande orsakerna är. Lim Falk (2008) menar att sprint-

forskningen måste ta sin utgångspunkt i en diskussion om vad sprint innebär 

i praktiken. Hon hävdar att varierande villkor och förutsättningar i undervis-

ningspraktiken har betydelse för elevernas möjligheter till kunskaps- och 

språkutveckling i både engelska och svenska och framhåller att det är an-

märkningsvärt att en principiell diskussion om detta saknas. Hon poängterar 

också att Nixon (2000) fastslagit att olika skolor har olika mål, behov och 

förutsättningar och det som kanske är mest utmärkande för undervisnings-

formen är avsaknaden av en tydlig syftesformulering. 

Den kanadensiska immersionsundervisningen har, som tidigare nämnts, varit 

modell för den svenska sprintundervisningen och man skulle därmed kunna 

dra slutsatsen att de båda undervisningssätten i stort sett överensstämmer 

med varandra. Lim Falk (2008) menar dock att det finns många skillnader 

mellan de två systemen. Den kanadensiska modellen har sin grund i att lan-

det är flerspråkigt. Det finns en officiell språkpolitik som är förankrad i en 

medvetenhet om de problem som ryms i en språkkontext med majoritets- 

och minoritetsspråk. Vidare hävdar hon att i Sverige vilar sprint inte på en 

genomtänkt språkpolitik utan har sin grund dels i en pedagogisk idé om att 

en större exponering av engelska leder till bättre kunskaper i engelska, dels i 

ett övergripande samhälleligt perspektiv med internationalisering och globa-

lisering som både orsak och mål, dels i ett skolpolitiskt perspektiv där den 

ökade konkurrensen mellan skolorna leder till profilering av inriktningar. 

Den kanadensiska undervisningsformen har utsatts för noggranna årliga ut-

värderingar varje år ända sedan starten och det här finns ett mycket större 

intresse för de viktiga frågorna kring kunskapsinhämtande och modersmåls-

utveckling än i Sverige (se exempelvis Hyltenstam 2004). I linje med detta 

resonemang skulle man kunna hävda att vi skulle kunna nå motsvarande 

resultat i Sverige om vi lade större fokus på just dessa frågor, men Hylten-

stams förslag till lösning är att vi i stället för sprintundervisning skall utveck-

la engelskundervisningen och låta kunskapsinhämtandet i andra ämnen ske 

på modersmålet. 

Det faktum att flera studier pekar på att de svenska sprinteleverna inte ut-

vecklar sin engelska mer än elever som följer undervisningen på svenska är 

intressant med tanke på att de i attitydstudierna har en mycket positiv in-

ställning till undervisningsformen. Det finns inte heller något som talar för 

att det engelska språkets majoritetsställning skulle missgynna denna utveck-

ling. Snarare borde elevernas positiva inställning till undervisningsformen 

gynna deras språkutveckling i engelska. En möjlig förklaring skulle kunna 

vara att de svenska lärarnas bristande kompetens i engelska leder till att 
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överenskommelsen att prata engelska under lektionerna inte kan vidmakthål-

las och att både elever och lärare talar svenska i större utsträckning än vad de 

själva är medvetna om (Lim Falk 2008). En annan förklaring skulle kunna 

vara att de svenska ämneslärarna inte i tillräcklig utsträckning anpassar sin 

undervisning och ger nödvändig språklig stöttning vid genomgångar av 

komplexa sammanhang.  

Vi vet ännu inte tillräckligt mycket om effekterna av sprintundervisning i 

Sverige för att med säkerhet uttala oss om dess effekter mer generellt. Mot 

bakgrund av att undervisningsformen blivit så vanlig och ifrågasatts flera 

språkforskare är det därför angeläget att genom ytterligare forskning bidra 

till att öka kunskapen kring denna undervisningsform i Sverige. 
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4 Teoretisk förankring 

I det följande kommer olika teoretiska ansatser som kan relateras till sprint 

som undervisningsform att behandlas. När elever undervisas på engelska i 

samtliga eller åtminstone flertalet ämnen kan det kanske tyckas rimligt att 

deras engelska språkförmåga påverkas i positiv riktning. En viktig fråga är 

dock vilken syn på språkinlärning som ligger till grund för ett sådant anta-

gande och vilken typ av språkförmåga som avses i detta sammanhang.  

En grundläggande tanke i sprint och andra immersionsprogram är att en ökad 

exponering av målspråket har en positiv effekt på språkutvecklingen. En 

forskare som understrukit vikten av målspråksexponering, eller s.k. inflöde, 

är den amerikanske andraspråksforskaren Stephen Krashen. Krashen (1985, 

1989) gör också en avgörande distinktion mellan inlärning och tillägnande 

och menar att denna åtskillnad är en av hörnstenarna i teoribygget runt and-

raspråksundervisning. Med tillägnande (acquisition) avses här en omedveten 

process, identisk med den process som styr förstaspråksinlärningen och som 

inte styrs genom formell undervisning. Med inlärning (learning) avses där-

emot den process som blir resultatet av styrd undervisning i klassrummet 

som t.ex. vid inlärning av främmande språk i skolan, och som leder till en 

medveten kunskap om språket i fråga, som t.ex. kunskaper om grammatiska 

regler, uttal och vokabulär. Krashen hävdar att det är tillägnandeprocessen 

som är primär och avgörande för vår förmåga att utveckla ett andraspråk. 

Språkliga regler som vi medvetet lärt oss kan, enligt Krashen, endast fungera 

som en sorts monitor som vi utnyttjar i icke-spontan kommunikation främst 

när vi läser eller skriver och har tid att reflektera över språket. Krashen 

(1989:8) framhåller emellertid att forskningsresultat visat att möjligheterna 

till användning av denna monitor är mycket begränsade och att förmågan att 

tala ett andraspråk direkt och automatiskt är resultatet av vad vi tillägnat oss, 

inte av vad vi lärt oss. Detta gäller inte minst förmågan att uttrycka sig 

grammatiskt korrekt i spontan kommunikation eftersom det då inte ges nå-

gon möjlighet att anlita monitorn för reflektion.  

Krashen menar vidare att tillägnandet av ett språk sker genom tillgång till 

begripligt inflöde (comprehensible input), dvs. genom kontakt med det nya 

språket på en nivå som gör det begripligt och tillgängligt för inlärning, vilket 

enligt Krashen alltså även gäller för andraspråksundervisning. Krashen häv-

dar också att vår förmåga att utnyttja det språkliga inflödet påverkas av ett 

känslomässigt filter som kan förhindra att de processer som är avgörande för 

språkutvecklingen kommer igång. Detta filter kan t.ex. föranledas av låg 
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motivation, ängslan samt dålig självkänsla. De optimala förutsättningarna för 

språktillägnande föreligger således i en omgivning som är trygg och tillhan-

dahåller intressant information på en begriplig nivå. Krashen (1989:16) på-

pekar emellertid att språkklassrummet inte nödvändigtvis ger förutsättningar 

för utveckling av ett mer akademiskt språkbruk eftersom det faktum att ele-

verna kommer i kontakt med vardagligt språk i mer kommunikativ språkun-

dervisning inte ger dem tillgång till akademiskt språkbruk som inflöde. Han 

föreslår därför att även ämnesundervisningen ges på målspråket och hänvisar 

här till de studier som genomförts på de kanadensiska immersionsprogram-

men av bland annat Swain och Lapkin (1982). Dessa studier visar att barn 

som ges ämnesundervisning på ett andraspråk utvecklar såväl ämneskunska-

per som andraspråk. Med hänvisning till en av de vuxenstudier som Krashen 

deltagit i (Edwards, Wesche, Krashen, Clement, Kruidenier, 1984) framhål-

ler han emellertid vikten av att denna undervisning verkligen görs begriplig 

för eleverna på olika sätt. Krashen använder begreppet sheltered courses för 

denna undervisningsform och menar att detta är en utmärkt väg för elever att 

tillägna sig språk för speciella ändamål, som t.ex. skolrelaterat språk.  

Medan Krashen således lägger mycket stor vikt vid tillgången till språket på 

ett receptivt plan framhåller dock den kanadensiska andraspråksforskaren 

Merrill Swain (1985, 1995) i samband med utvärderingen av de kanadensis-

ka immersionsprogrammen, den egna produktionens centrala roll för andra-

språksinlärning. Eftersom eleverna här lever i en helt engelskspråkig miljö 

har de små eller inga möjligheter att använda sin franska utanför skolan. Inte 

heller i klassrummet ges speciellt mycket utrymme för språklig interaktion 

eftersom undervisningen går ut på att eleverna ska tillägna sig så mycket 

ämneskunskaper som möjligt, vilket i praktiken innebär att läraren talar och 

eleverna lyssnar och antecknar. Swain understryker också vikten av den 

språkliga interaktionen vilken kräver att eleverna deltar på ett aktivt och 

kvalificerat sätt. Hon menar att de kanadensiska språkbadseleverna, som 

generellt sett uppnår en hög nivå i franska, trots att de exponeras för ett obe-

gränsat inflöde av franska, i genomförda utvärderingar visar brister i vissa 

grammatiska strukturer som beror på att eleverna inte i tillräcklig utsträck-

ning ges tillfälle att använda språket i egen kvalificerad produktion. 

Mot denna bakgrund har Swain (1985) därför lagt fram hypotesen om be-

gripligt utflöde (comprehensible output), där hon framhåller inte bara det 

begripliga inflödets utan även utflödets centrala roll för en optimal språkut-

veckling. Swain menar att den egna produktionen, dvs. det begripliga utflö-

det, ger eleverna möjlighet att använda sina språkliga resurser på ett helt 

annat sätt än om de endast tolkar och försöker förstå inflödet; tolkning av 

inflödet görs huvudsakligen semantiskt, dvs. utifrån betydelsen, medan ett 

begripligt utflöde även kräver en syntaktisk bearbetning. Eftersom språkan-

vändning – inte minst i skolsammanhang – ställer allt högre krav på den 

egna produktionen, anser Swain att eleverna måste få en undervisning som 

möjliggör en systematisk utveckling av deras grammatiska kompetens. Här 
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spelar enligt Swain i senare studier (t.ex.1995, 2001) den sociala interaktio-

nen en viktig roll. Hon betonar dock att den språkliga förhandlingen måste 

leda till något mer än att bara förstå och att göra sig förstådd om syftet är att 

uppnå hög kompetens i målspråket. Det är först när eleven drivs till att ut-

trycka sig så precist som möjligt genom s.k. pushed output som det sker en 

egentlig språkutveckling. Eleverna är beroende av återkoppling som visar i 

vilken utsträckning deras formuleringar inte bara är språkligt begripliga utan 

också adekvata och korrekta. Denna feedback ges inte bara genom förhand-

ling utan även genom direkta rättelser eller omformuleringar. Swain 

(2001:112) menar också att eleverna måste få uppgifter som uppmuntrar 

dem att reflektera över språklig form och som hjälper dem att uppmärksam-

ma drag i språket som de själva kanske inte lägger märke till.  

Swain företräder ett sociokulturellt förhållningssätt enligt vilket social me-

diering och aktivt lärarstöd spelar en viktig roll, en syn som blivit alltmer 

utbredd inom ramen för den andraspråksforskning som vuxit fram under de 

senaste tjugo åren (t.ex. Mercer 1994, Gibbons 2001, Walqui 2007, Lindberg 

2004). Här har synen på andraspråksinlärning alltmer kommit att framhålla 

den sociala medieringens roll för lärande i enlighet med den ryske psykolo-

gen Lev Vygotskijs (1962, 1978) arbeten. Vygotskij framhåller att det socia-

la samspelet är grunden för all inlärning och en förutsättning för utveckling-

en av kunskaper och färdigheter. Vygotskij menar vidare att undervisning är 

meningsfull endast om den ligger steget före barnets egna mentala och kog-

nitiva utveckling och på så sätt utmanar och underlättar för eleven att tänka 

och agera på ett högre plan. För att åskådliggöra denna tanke använder Vy-

gotskij begreppet the zone of proximal development (ZPD), den närmaste 

utvecklingszonen, för att beteckna avståndet mellan den utvecklingsnivå på 

vilken eleven kan fungera självständigt och den nivå som eleven genom 

lärarstöd eller i samarbete med mer erfarna kamrater kan prestera på. Till 

skillnad från den syn som ligger bakom Krashens inflödesteori, som i myck-

et hög grad betonar språkinlärarnas förmåga att individuellt och självständigt 

utifrån det språk de kommer i kontakt med successivt utveckla sitt språk, 

framhåller man här den sociala interaktionens, lärarens och den formella 

undervisningens viktiga roll för elevernas språkutveckling, inte minst den 

mediering eller stöttning som ligger till grund för utveckling inom ramen för 

den närmaste utvecklingszonen. Denna språkliga stöttning, eller scaffolding, 

ett begrepp som lanserades av Jerome Bruner (Bruner & Sherwood, 

1975:280) för att beskriva hur föräldrar stöttade sina barn i deras språkut-

veckling, lyfts också fram av företrädare för den australiska genrepedagogi-

ken som ett mycket viktigt steg i lärprocessen (Rothery 1996, Gibbons 2006, 

Mohan & Slater 2006). Uttrycket scaffolding kommer från engelskans scaf-

fold (byggnadsställning) och avser alltså här de tillfälliga stödstrukturer i 

form av språkliga ramverk som en lärare, inte minst i form av tydliga model-

ler, kan bidra med för att stötta eleven i den språkliga interaktionen. För att 

stöttningen ska ha avsedd effekt och alltså föra eleven vidare i utvecklingen 
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måste det successivt dras undan allt eftersom eleven visar större självstän-

dighet och förståelse för uppgiften. Bruner (1983) kallar detta för överlåtelse 

(handover) och poängterar att stöttning utan denna successiva nedmontering 

leder till beroende och osjälvständighet. 

Lindberg (2001) visar i en artikel om samtalet som didaktiskt verktyg utifrån 

en modell av Wood, Bruner & Ross (1976) hur en sådan stöttning kan ha 

flera funktioner som att uppmuntra, skapa intresse och motivation, strukture-

ra stoffet och tillhandahålla modeller för hur en uppgift kan utföras. Lärarens 

roll blir därmed inte endast att stötta språket utan inbegriper flera olika inte 

minst affektiva aspekter av lärandet. Lindberg, som även i senare studier 

(t.ex. 2004) betonat samtalets centrala roll för den formella utvecklingen av 

andraspråket, menar att andraspråksundervisningen måste erbjuda eleverna 

möjligheter att genom språkutvecklande samtal systematiskt förbereda sig 

för ett alltmer varierat och socialt relevant språkbruk både i och utanför un-

dervisningskontexten. 

4.1 Skolspråk 

Språket i skolan skiljer sig på många sätt från det språk som används i mer 

vardagliga sammanhang. I ett alltmer mångkulturellt och mångspråkigt sam-

hälle använder många elever dessutom ofta även ett annat språk än majori-

tetsspråket i mer vardagliga sammanhang med kamrater och föräldrar.  

Förtrogenhet med det talade och skrivna språk som kännetecknar språkbru-

ket i skolan är en förutsättning för skolframgång. Språket i de olika skoläm-

nena utgör en oskiljaktig del från lärandet och för att förstå de komplexa 

sammanhang som ligger till grund för lärande i olika skolämnen krävs kun-

skap om språkliga begrepp av ett delvis annat slag än dem som kännetecknar 

mer vardagligt lärande. Man kan också här tala om behovet av mer allmänna 

skolrelaterade såväl som mer ämnesspecifika skolrelaterade språkkunskaper 

som kommer att spela en allt viktigare roll ju högre upp i skolåren man 

kommer. Att barn från olika sociala och språkliga bakgrunder i olika hög 

grad kommit i kontakt med det språkbruk de möter i skolan har påpekats i 

många sammanhang (se t.ex. Bernstein 1971). Att elever som studerar på sitt 

andraspråk är en särskilt utsatt grupp i detta avseende behöver knappast på-

pekas. Inom forskningen har man därför under senare år sett det som en cen-

tral fråga att utforska vad som utmärker ett sådant skolrelaterat språk, inte 

minst för att erbjuda mindre privilegierade elever ett ändamålsenligt språk-

ligt stöd. Gibbons (2006) menar t.ex. att det är avgörande för andraspråkse-

levers skolframgång att kunna definiera vad som är kännetecknande för det 

skolrelaterade språket. Även om det finns stora skillnader mellan vardags-

språk och skolspråk innebär det emellertid inte att de utgör mer eller mindre 

betydelsefulla sätt att använda språket på. Det handlar i stället om olika re-
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gister, dvs. olika sätt att använda språket på som vart och ett har sin speciella 

funktion. Att utveckla skolans mer specialiserade språkbruk handlar alltså 

inte om att ersätta eller korrigera elevernas vardagliga språkbruk utan om att 

utvidga deras språkliga repertoar (Lindberg 2006, under utgivning).  

Man kan alltså mycket väl tala ett språk utan några som helst problem och 

ändå stöta på stora svårigheter i sammanhang som förutsätter behärskning av 

ett mer formellt skriftspråk, som exempelvis i olika utbildningssammanhang. 

När svenska elever erbjuds undervisning på engelska i den svenska skolkon-

texten ställs således krav på helt andra språkkunskaper än dem som i all-

mänhet utvecklas i skolans språkundervisning, där tonvikten ofta ligger på 

vardagliga, kommunikativa ofta muntliga färdigheter. Dessa krav gäller na-

turligtvis även de lärare som ställs inför att genomföra professionell ämnes-

undervisning på ett språk som de kanske tidigare främst använt sporadiskt 

och främst i muntlig vardaglig kommunikation.  

Inom internationell flerspråkighetsforskning har man länge pekat på stora 

skillnader i tidsåtgång för utveckling av vardagsspråk respektive skolspråk. 

Invandrade skolelever har t.ex. visat sig kunna tillägna sig det dominerande 

språket i samhället för vardaglig kommunikation på bara några år om möj-

ligheterna till språklig exponering är stora. Jim Cummins (2000) poängterar 

dock att det tar minst fem år att nå den nivå som utmärker jämnåriga, inföd-

da elevers skolrelaterade språk.  Han hänvisar också till annan forskning 

(t.ex. Collier 1987) som visar att det till och med kan ta upp till tio år för 

andraspråkseleverna att språkligt komma ikapp sina infödda kamrater. Att 

denna process är så tidskrävande hänför Cummins till framför allt två orsa-

ker. Vardaglig interpersonell kommunikation underlättas i hög utsträckning 

av interaktionellt stöd och kontextuella signaler som ögonkontakt, ansiktsut-

tryck och intonation som avlastar språket. Dessa signaler saknas i många av 

de skriftspråksbaserade aktiviteter som kännetecknar skolmiljön, där språket 

i mycket högre utsträckning är självbärande och förutsätts ”tala för sig 

själv”. Det skolrelaterade språket kännetecknas dessutom, i jämförelse med 

det talade språket, av en högre abstraktionsgrad, ett betydligt rikare ordför-

råd med många mer lågfrekventa och även tekniska ord liksom av ett mycket 

informationstätare framställningssätt som ställer mycket högre kognitiva 

krav på eleverna. Den andra anledningen till att det tar lång tid att komma 

ifatt de elever som studerar på sitt modersmål är enligt Cummins att dessa 

elever även genomgår en mycket expansiv språkutveckling under sin skoltid 

och alltså utgör ett rörligt mål, a moving target (2000:36). 

Det skolrelaterade språk som förutsätts i sprintundervisningen är skriftspråk-

ligt, abstrakt och informationstätt. Mot denna bakgrund skiljer sig sprintun-

dervisning således mycket från traditionell engelskundervisning eftersom det 

förutom ämneskunskaper även ställs krav på en annan typ av språkkunska-

per.  
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4.2 Teoretisk ram för systemisk-funktionell grammatik 

Jag har i denna studie valt att fokusera språklig variation utifrån ett genre- 

och registerperspektiv. För att undersöka hur kontexten, eller sammanhanget, 

påverkar språket i de i studien ingående elevtexterna har jag i min analys av 

elevtexterna valt att använda Michael Hallidays (2004) systemiskt funktio-

nella grammatik (SFG) som en utgångspunkt. Även om man i litteraturen 

möter såväl benämningen systemisk-funktionell grammatik (SFG) som sy-

stemisk-funktionell lingvistik (SFL) väljer jag fortsättningsvis att använda 

begreppet systemisk-funktionell grammatik (SFG). Halliday utformade SFG 

redan under sextiotalet, men hans språkteori har under senare år påverkat 

såväl andraspråksforskning som andraspråksundervisning (t.ex. Gibbons 

2006, Mohan & Slater 2006, Schleppegrell 2004), då ofta med fokus på and-

raspråksanvändare i utbildningskontexten (Magnusson 2009: 68-69). I Au-

stralien har den s.k. genrepedagogiken utvecklats ur Hallidays systemiskt 

funktionella språkteori (Magnusson 2009: 85). I Sverige har bl. a Holmberg 

& Karlsson (2006) tillämpat den funktionella grammatiken på det svenska 

språket och den svenska kontexten och det är framför allt deras terminologi 

som används i denna studie. 

Mary J. Schleppegrell (2003:2-15) har visat hur man med hjälp av funktio-

nell grammatik kan analysera utmärkande drag i texter i olika skolgenrer och 

på så sätt systematiskt stötta eleverna i deras skrivutveckling. Hon menar 

alltså att läraren genom att påvisa olika språkliga drag som är typiska för en 

specifik genre kan stötta och berika elevernas skrivande. Hon har också visat 

att man genom att analysera elevtexter t.ex. med avseende på hur olika typer 

av verb och tempus används, hur nominalfraser byggs ut och binds samman 

kan avtäcka både svagheter och styrkor i elevernas texter. Schleppegrell 

framhåller att forskning med utgångspunkt från funktionell grammatik bidrar 

till att öka kunskapen om de språkliga utmaningar som skrivande i olika 

genrer innebär och därigenom kan vara till stor hjälp som vägledning i arbe-

tet med elevernas skrivutveckling.  

Den funktionella grammatiken är en språkmodell som sätter betydelsen i 

fokus, men som samtidigt lyfter fram kontextens betydelse. SFG är följaktli-

gen en språkmodell som inte är begränsad till semantik och grammatik, utan 

som också intresserar sig för kopplingen mellan språket och de situationer 

eller kontexter i vilka det används. Man frågar sig alltså vilka ramar den 

kulturella kontexten och situationskontexten sätter för språket, men också 

hur språket bidrar till att skapa dessa situationer (Holmberg & Karlsson, 

2006:12). 

Den funktionella grammatiken innefattar, förutom syntax och formlära, även 

det som vanligtvis kallas semantik (betydelselära) och pragmatik (läran om 

språkets användning). Att denna grammatikmodell även omfattar semantik 

och pragmatik har att göra med att den tar sin utgångspunkt i språk som be-

tydelseskapande handlingar. Holmberg & Karlsson (2006:17) framhåller att 
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betydelse och kommunikativ funktion ses som det grundläggande och att 

språklig form alltid ses som ett uttryck för betydelse. Kontext och språkbruk 

används inte för att förklara avvikelser och fel utan ses som grunden för hela 

grammatiken. Grammatiken ger därmed inte bara uttryck för, utan skapar 

också betydelse eftersom den blir ett sätt att diskutera hur texter fungerar och 

varför talare och skribenter gör som de gör. 

Halliday (2004:29) menar att vi använder språket för att göra våra erfarenhe-

ter begripliga och för att kommunicera med andra människor. En språkbe-

skrivnings viktigaste uppgift är därför att visa språkets funktion som resurs 

för att skapa betydelse i olika syften och situationer. Att grammatiken är 

funktionell innebär att den utgår från språkets förmåga att skapa betydelse i 

kommunikation mellan människor.  

Holmberg & Karlsson (2006:18) framhåller att den funktionella grammati-

ken utgår från att vi gör tre olika saker med språket: 1. Vi söker kontakt med 

andra och förhåller oss till dem. 2. Vi beskriver våra erfarenheter av världen. 

3. Vi ordnar den information vi förmedlar så att vi med hjälp av språket kan 

skapa samband mellan olika informationsdelar. Dessa tre företeelser kallas 

inom den funktionella grammatiken för metafunktioner och de är den inter-

personella, den ideationella samt den textuella metafunktionen.  

Med hjälp av språket kan vi således uttrycka, eller realisera, innebörden i 

vad vi önskar förstå eller kommunicera. Den funktionella grammatiken ser 

också på språket som uppdelat i olika skikt (strata) Dessa är: kontexten, be-

tydelsen, lexikogrammatiken samt de fysiska uttrycken (phonology och pho-

netics). I det första skiktet, kontexten, (sammanhanget, situationen) kan man 

urskilja tre faktorer, eller registervariabler, som påverkar hur språket kom-

mer att fungera och struktureras i situationen: relation (tenor), verksamhet 

(field) och kommunikationssätt (mode). Dessa tre faktorer tillsammans utgör 

en texts register (Martin & Rose 2008:11). Relationen avser förhållandet 

mellan de personer som ingår i kommunikationen, verksamheten det område 

eller det fält som kommunikationen handlar om, medan kommunikationssät-

tet anger om det handlar om tal eller skrift, monolog eller dialog, etc. 

För att åskådliggöra hur de fyra skikten kontext, betydelse, lexikogrammatik 

och fysiska uttryck hänger ihop, eller realiseras, använder Halliday (2004:29) 

en bild med cirklar som ligger i varandra (se figur 1). Kontexten, det första 

eller yttersta skiktet, ligger till grund för betydelsen, som är det andra skiktet. 

Betydelsen kommer i sin tur till uttryck genom ord och kombinationer av 

ord, dvs. lexikogrammatiken som är det tredje skiktet. De lexikogrammatiska 

uttrycken realiseras i sin tur genom fysiska uttryck, språkliga ljud och skriv-

na tecken som sedan utgör det fjärde skiktet. Halliday använder emellertid 

fem cirklar eftersom han skiljer på phonology, hur språkljuden formas till 

strukturer och phonetics, samspelet mellan de mänskliga resurserna för att 

tala och att höra. 
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Figur 1: Hallidays illustration av de språkliga skikten. 

 
På motsvarande sätt kan man visa hur en text förhåller sig till den omgivande 

kontexten. Martin & Rose (2008:10-11) utgår från Hallidays språkmodell 

om text i kontext och illustrerar dessa skikt med tre cirklar. Den yttersta cir-

keln utgör den kulturella kontexten, cirkeln innanför den situationella kon-

texten och den innersta cirkeln utgör texten. De menar att de mönster som 

finns på en nivå återskapas på nästa nivå. De mönster som finns i en specifik 

kulturell kontext återskapas såldes i den sociala interaktionen i situations-

kontexten, vilka i sin tur realiseras som diskursiva mönster i varje text. 

Martin & Rose framhåller även hur de tre registervariablerna, relation, verk-

samhet och kommunikationssätt hänger ihop med de tre metafunktionerna. 

Relation hör samman med den interpersonella metafunktionen, verksamhet 

med den ideationella metafunktionen och kommunikationssätt hänger ihop 

med den textuella metafunktionen. Relationen anknyter till den interperso-

nella metafunktionen eftersom den avser hur deltagarnas sociala relationer 

ser ut i fråga om status och samhörighet och hur detta påverkar vårt sätt att 

förhålla oss till varandra. Verksamheten hänger ihop med den ideationella 

metafunktionen eftersom den avser de diskursiva mönster som avgör vårt 

sätt att inom olika områden beskriva världen. Kommunikationssättet är 

sammanlänkat med den textuella metafunktionen eftersom det avser det sätt 

vi kommunicerar på samt hur vi strukturerar information. 

Som framkommit ovan belyser den funktionella grammatiken flera olika 

aspekter av språket. En funktionell textanalys kan utgå från en av metafunk-

tionerna, men den kan lika gärna ha två eller samtliga metafunktioner som 

utgångspunkt. Om man arbetar med ett begränsat material finns goda förut-

sättningar att belysa texterna från samtliga metafunktioner, men om materia-
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let är omfattande kan det finnas anledning att begränsa analysen till en eller 

två av dessa metafunktioner. Eftersom materialet i denna studie är relativt 

omfattande avser den SFG-baserade elevtextanalys som görs i kapitel 6 två 

metafunktioner: den interpersonella och den ideationella. Den interpersonel-

la analysen utgår från hur eleverna använder subjekt, finit och modalitet i två 

register, medan den ideationella analysen avser processer och deltagare, med 

fokus på processer, i dessa register.  

4.3 Lexikal analys 

Ordförrådet utgör en viktig aspekt av det skolrelaterade språket. Vid sidan av 

och som ett komplement till de systemisk-funktionella analyserna av eleve-

texterna i denna studie har jag därför valt att genomföra vissa lexikala analy-

ser av elevtexterna för att se om det föreligger några lexikala skillnader mel-

lan de i studien ingående grupperna. Inom andraspråksforskningen har ord-

förrådets centrala roll för skolframgång bl.a. framhållits av forskare som 

Batia Laufer och Paul Nation (1995) och Muriel Saville-Troike (1984).  

Även Scott Roy Douglas (2010) framhåller att lexikal rikedom spelar en 

avgörande roll för akademisk framgång.  

Eli Hinkel (2003:297) menar att texter skrivna av universitetsstudenter med 

engelska som andraspråk generellt kännetecknas av ett begränsat ordförråd 

och till stor del består av ord och konstruktioner som är vanliga i talat var-

dagsspråk. Hon menar att detta leder till texter som uppfattas som vaga och 

mindre sofistikerade än texter skrivna av studenter med engelska som 

förstaspråk. Även Ruth Breeze (2008:52) understryker ordförrådets betydel-

se för det akademiska skrivandet. Hennes studie visar att studenter med eng-

elska som andraspråk i högre grad använder ord bland de tvåtusen vanligaste 

orden än studenter med engelska som modersmål. Hon framhåller den lexi-

kala bredden som ett särskilt problem för universitetsstudenter med engelska 

som andraspråk och att förmågan att välja genrerelevanta och lämpliga ord 

och dessutom kunna förklara dessa är en viktig del i tillägnandet av ett aka-

demiskt register. Hon understryker att det knappast är förvånade att andra-

språksstudenter har svårt att skriva välformulerade och varierade texter av 

samma kvalitet som studenter med engelska som modersmål eftersom andra- 

och främmandespråksundervisningen i Europa så starkt fokuserar på vardag-

lig kommunikation och en frekvent vardaglig vokabulär. 

För att komma åt det akademiska ordförrådet i engelska har Averil Coxhead 

(1998, 2000) tillsammans med en forskargrupp vid Victoria University utar-

betat en korpusbaserad ordlista, The Academic Wordlist. Listan bygger på 

3,5 miljoner ord i engelskspråkig akademisk text i olika discipliner och äm-
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nesområden utöver de 2000 vanligaste orden.1 Ett liknande försök att komma 

åt ett svenskt skolrelaterat ordförråd utifrån en korpus med texter ur vanliga 

svenska läroböcker i grundskolans högstadium har genomförts inom projek-

tet OrdiL vid Göteborgs universitet (Lindberg & Johansson Kokkinakis 

2007). 

Som ett verktyg för att mäta och analysera ordförrådet i andraspråksskriben-

ters texter har Laufer och Nation (1995) konstruerat den s.k. Lexical Fre-

quency Profile (LFP), som analyserar ordförrådet i en text utifrån frekvens 

och placerar in orden i olika frekvensband avseende de 1-1000 vanligaste 

orden, ord bland de 1001-2000 vanligaste orden, samt ord från Academic 

Wordlist (AWL). Övriga ord karaktäriseras som s.k. off-list-ord. Beräkningen 

av LFP görs i programmet VocabProfile (www.lextutor.ca) där även lexikal 

variation, kan mätas genom s.k. type-token-ratio. Det är detta program som 

använts för de lexikala analyserna i denna studie. 

 

 

                                                      
1 I AWL listar man de 570 vanligaste ordfamiljerna. En ordfamilj definieras som en stam plus 
alla nära besläktade affixerade former, vilket inkluderar alla böjningar och de vanligaste 
produktiva och regelbundna prefixen och suffixen (se vidare Lindberg 2006). 
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5 Material och metod 

I uppsatsen görs, som inledningsvis nämnts, en jämförelse mellan texter i två 

register, ett e-brev och en tidningsartikel, skrivna av elever från tre olika 

grupper. Två av dessa grupper utgörs av svenska elever som läser det andra 

året av tre på det naturvetenskapliga programmet vid en gymnasieskola i 

norra Sverige, medan den tredje gruppen består av engelska elever som läser 

det andra och avslutande året på en gymnasieskola i norra England. Avsikten 

med att även låta engelska elever ingå i studien är att de representerar en 

infödd norm. I allmänhet utgår språkundervisning från förstaspråkstalares 

sätt att använda språket.  

Det engelska skolsystemet skiljer sig emellertid på flera sätt från det svens-

ka. I England avgörs inte skolstarten som i Sverige av vilket år en elev är 

född utan om hon är född tidigt eller sent under ett kalenderår. Gymnasie-

skolan är tvåårig och eleverna väljer själva vilka ämnen de vill läsa, även om 

de i viss utsträckning är styrda av universitetens krav. Alla elever måste läsa 

minst tre ämnen, men de väljer själva om de vill ha fler, vilket ska jämföras 

med den svenska gymnasieskolan där eleverna på NV-programmet läser ett 

femtontal ämnen. Under det första året läser de flesta elever fyra ämnen, 

men i regel fortsätter de med endast tre av dessa under det andra året. Ett 

fåtal väljer att läsa fem ämnen under det första året och fyra under det andra. 

Betyg sätts inte av elevernas lärare utan detta görs externt och grundas på 

resultaten på de avslutande Advanced Level Exams, som i viss mån kan jäm-

föras med svenska nationella prov även om de är mer omfattande samt att de 

rättas externt. De i studien ingående engelska eleverna har alla valt engelska 

som ett av de tre ämnen de läser, vilket i sig tyder på ett intresse för språket.  

Majoriteten av eleverna i studien är födda 1992, även om det finns ett antal 

som är födda 1991. Endast en elev är född 1993. En utförligare redovisning 

av elevernas ålder samt betyg på föregående kurs görs i 5: 2. Den ena av de 

två svenska grupperna har valt att undervisas på engelska i samtliga ämnen 

utom svenska och språk inom ramen för s.k. sprintundervisning, medan den 

andra gruppen undervisas på svenska i samtliga ämnen utom i engelska och 

språk. De båda svenska grupperna har för övrigt samma lärare i engelska. 

Fortsättningsvis kommer de tre elevgrupperna att benämnas: NV-elever, 

sprintelever och engelska elever, alternativt sprintgrupp, NV-grupp och eng-

elsk elevgrupp. Könsfördelningen i de två svenska grupperna är relativt jämn 

medan den i den engelska elevgruppen är ojämn. Sprinteleverna utgörs av 11 

pojkar och 9 flickor, NV-eleverna av 12 pojkar och 14 flickor, medan den 
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engelska elevgruppen består av 3 pojkar och 14 flickor. Samtliga i huvud-

studien ingående elever fick skriva under en medgivandeblankett (bilaga 1 

och 2), där de informerades om att de även senare kunde dra sig ur studien 

om de så önskade. 

Vid sidan av huvudstudien ingår även en pilotstudie, en elevenkät (bi-

laga 3 och 4) och en lärarintervju i materialet. En överblick av studi-

ens material redovisas i tabell 1: 

 
Tabell 1. Material 

 

Typ Datum Omfattning Insamlad empiri 

Pilotstudie Feb, 2009 90 min 

3 sprintelever 

3 eng elever 

E-brev och artikel 

Totalt 6 elevtexter 

Huvudstudie Feb-april 

2010 

 

3x90 min 

26 NV-elever 

20 sprintelever 

17 eng elever 

E-brev och artikel 

Totalt 126 elevtexter 

Elevenkät Feb-april 

2010 

3x10 min 

26 NV-elever 

20 sprintelever 

17 eng elever 

Bakgrundsdata 

Lärarintervju Maj 2010 2x40 min Intervjuanteckningar 

 
De två skrivuppgifter som förelagts eleverna i både pilotstudien och huvud-

studien är identiska. I huvudstudien genomfördes de dock av praktiska skäl 

vid tre olika tillfällen. De engelska eleverna skrev sina texter vid ett tillfälle 

under sista veckan i februari 2010, medan de båda svenska elevgrupperna 

skrev sina texter vid ett tillfälle vardera i april 2010. Skrivuppgifterna bestod 

i att skriva två kortare texter (150-250 ord/text) på engelska. Trettio minuter 

anslogs för instruktioner till uppgiften. Eleverna fick sedan sextio minuter 

till sitt förfogande för att genomföra de båda skrivuppgifterna. De fick själva 

bestämma om de ville anslå trettio minuter till respektive text eller om de 

ville använda kortare eller längre tid till någon av texterna. De informerades 

dock om när de hade trettio minuter kvar att skriva. De givna instruktioner-

na, som gavs på engelska i alla grupperna, var för båda texterna att återberät-

ta händelserna vid flygolyckan på Hudsonfloden i New York City i januari 

2009 utifrån en kort videofilm kring händelsen som visades i direkt anslut-

ning till själva skrivandet. Videoklippet, som är tre och en halv minut långt, 

är hämtat från BBC: s hemsida.  
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5.1 Pilotstudie 

För att undersöka i vilken grad de systemiskt funktionella verktygen kunde 

vara relevanta för studien genomfördes under vårterminen 2009 en pilotstu-

die med sex elever. Tre av dessa var svenska elever som då gick sista året på 

naturvetenskapsprogrammet med sprintprofil och tre var engelska elever 

som gick sista året på Sixth Form College på en skola i norra England. De 

svenska eleverna hade alla svenska som förstaspråk medan de engelska ele-

verna hade engelska som förstaspråk. Ingen av eleverna använde något annat 

språk än sitt förstaspråk hemma. Uppgiften var densamma som den som 

ingår i huvudstudien och genomfördes under motsvarande förhållanden. 

Eleverna skrev texten direkt på dator med avstängd stavnings- och gramma-

tikkontroll. En skillnad var dock att samtliga sex elever kunde skriva sina 

texter vid samma tillfälle. Texterna analyserades sedan med systemiskt funk-

tionella verktyg från ett såväl interpersonellt som ett ideationellt perspektiv 

och resultaten redovisas i 6.1. Den interpersonella analysen avsåg språk-

handlingar och deras grammatik samt olika typer av modalitet, medan den 

ideationella analysen avsåg transitivitet, dvs. processtyper och deltagare.  

5.2 Elevenkät 

De i huvudstudien ingående eleverna fick vid respektive skrivtillfälle besva-

ra en enkät om födelseår, modersmål, språk som talas hemma, läsvanor på 

fritiden, tidigare betyg i engelska samt uppskattat betyg i engelska B. För de 

engelska eleverna avses uppskattat betyg på kommande Advanced Level 

Exams, vilka oftast benämns A-levels. I England bedöms och betygssätts 

eleverna enligt en skala A-E, där A är det högsta betyget, samt F för icke 

godkänt. Resultaten av elevenkäten redovisas i 6.2. 

5.3 Lärarintervju 

För att få en bild av den undervisande lärarens perspektiv på de svenska 

eleverna gjordes en intervju. Intervjun genomfördes i ett av skolans perso-

nalrum vid två tillfällen och tog ca 40 minuter båda gångerna. De frågor som 

ställdes var öppna och läraren gavs möjlighet att berätta om bl.a. sin bak-

grund och sin syn på undervisning. Intervjuerna spelades inte in men jag 

antecknade och sammanfattade svaren. Läraren har senare fått se den sam-

manfattning av intervjun som görs i 6.2 och tycker att den väl speglar vad 

hon sa under intervjun. 
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5.4 Analysverktyg 

Elevtexterna i denna studie analyseras, som tidigare nämnts, i huvudsak på 

två olika sätt. Dels görs en systemiskt funktionell analys av texterna, dels 

görs en lexikal analys. Den systemiskt funktionella analysen är både inter-

personell och ideationell och görs såväl kvantitativt som kvalitativt. Den 

interpersonella analysen utgår från elevernas genomsnittliga användning av 

subjekt, finit och modalitet. Dessutom jämförs och diskuteras ett urval av 

olika elevers hantering av dessa språkliga aspekter. Den ideationella analy-

sen har elevernas genomsnittliga användning av olika processer som ut-

gångspunkt. Även i denna del jämförs och diskuteras ett urval elevcitat, då 

med fokus på processer och i viss mån på deltagare. Den lexikala analysen 

görs i huvudsak kvantitativt och till denna analys användes programmet Vo-

cabProfile, men några elevtexter kommenteras även kvalitativt.  

5.4.1 Systemisk-funktionell analys: registervariation 

Utgångspunkten för den funktionella textanalysen är den språkliga och kon-

textuella variation som karaktäriserar texter i olika register (Halliday 

2004:27). I enlighet med SFG utgör de tre faktorerna verksamhet, relation 

och kommunikationssätt tillsammans en texts register. De analyserade tex-

terna beskriver samma händelse och hör båda hemma inom den berättande 

genrefamiljen – den ena i form av ett e-brev till en kamrat och den andra i 

form av en tidningsartikel – men tillhör ändå olika register.  

Relationen mellan kommunikationsdeltagarna för de båda uppgifterna skiljer 

sig avsevärt från varandra. I e-brevet skriver eleverna till en god vän och 

berättar om de dramatiska händelser de varit med om, vilket innebär att de 

kan relatera till gemensamma erfarenheter och en gemensam begreppsvärld. 

Eftersom e-brevet öppnar för möjliga svar och med tanke på att kommunika-

tionsdeltagarna förmodas känna varandra väl ligger det nära till hands att 

tilltalet och uttryckssättet blir personligt och informellt med såväl påståenden 

och frågor som uppmaningar och erbjudanden. I tidningsartikeln däremot 

kommunicerar skribenten med en okänd publik som målgrupp. Å ena sidan 

förväntas hon informera om de dramatiska händelserna så att läsarnas intres-

se fångas. Å andra sidan måste hon vara både korrekt och försiktig med in-

formation som kan skada anhöriga. 

Kommunikationssättet är skriven löptext utan bilder, även om smilies före-

kommer i flera av e-breven. Eftersom formatet i båda texttyperna av instruk-

tionen är begränsat till 150-250 ord ges inte utrymme för längre och djupare 

redogörelser för händelser och känslor, utan eleverna tvingas fatta sig relativt 

kort och kärnfullt. E-brevet som format inbjuder emellertid till fortsatt kom-

munikation, medan en tidningsartikel ställer krav på tydlighet och korrekt-

het. De två undersökta texttypernas kontext skiljer sig således något från 

varandra, bland annat därför att relationen mellan läsare och skribent inte är 



31 

densamma i de båda texterna. Även om dessa skillnader inte uttrycktes ex-

plicit i instruktionerna förväntas eleverna att använda två olika register, ett 

register som bland annat präglas av närhet och ett som bland annat präglas 

av distans. 

När man analyserar kontexten i texter som skrivits i en skolkontext måste 

man vara medveten om detta kan göras på två plan. Å ena sidan kan man 

studera uppgiftskontexten, den fiktiva kontexten, å andra sidan kan man 

studera den verkliga kontexten, dvs. skrivsituationen i klassrummet. Ett pro-

blem i skolkontexten är förstås att skrivande ofta är artificiellt. Skolan inne-

bär ju bland annat att eleverna ska ges tillfälle att öva upp sina färdigheter 

inför framtida studier och yrkesliv och därför ligger det i sakens natur att 

lärarna väljer att ge eleverna uppgifter som är så verklighetstrogna som möj-

ligt. Även om eleverna får i uppgift att skriva en text som riktar sig till en 

specifik person eller grupp utanför skolkontexten så är det dock läraren som 

är den egentliga mottagaren av texten. Eleverna har också olika ambition och 

syftet med själva skrivandet är för eleven ofta att nå ett visst betyg på upp-

giften eller på kursen. Relationen mellan deltagarna i kommunikationen är 

således inte helt självklar. Å ena sidan skriver eleverna en text som fiktivt 

riktar sig till en person eller till en grupp men i själva verket så är alla med-

vetna om att det är läraren som är mottagare av texten. Man bör emellertid 

vara medveten om att kontexten i denna studie är lite annorlunda för de eng-

elska eleverna även om de gjort uppgiften under samma förhållanden, med 

mig som lärare, som de svenska eleverna. De engelska eleverna genomförde 

nämligen uppgiften i Sverige under en utbytesvecka med sprinteleverna och 

befann sig därmed på en främmande skola i ett främmande land. Samtidigt 

har de med sig andra erfarenheter av undervisning och skola än de i studien 

ingående svenska eleverna. 

Den verkliga kontexten som texterna producerats i är dock den svenska 

skolkontexten med elever och lärare. Eleverna får en uppgift av läraren som 

de förväntas lösa efter bästa förmåga. De är också medvetna om att deras 

texter kommer att användas i en studie. Jag som lärare instruerar och elever-

na gör en uppgift som de vet att jag kommer att använda i min forskning. 

Vidare kan man anta två olika perspektiv på kontexten. Å ena sidan kan man 

utgå från lärarens perspektiv och fråga sig om eleverna skrev som läraren 

avsåg, å andra sidan kan man utgå från elevernas perspektiv och analysera i 

vilken utsträckning de lyckas skapa mening inom den givna uppgiftsramen. 

Verksamheten där texterna är tänkta att fungera är följaktligen fiktiv. Ingen 

tidning kommer att publicera artikeln och ingen kamrat kommer att ta emot 

e-brevet. I denna fiktiva kontext är verksamheten det sammanhang där ele-

verna bestämt sig för att skriva till en kamrat och berätta om en mycket dra-

matisk händelse eller där de fått i uppdrag av en tidning att skriva en artikel 

om händelsen.  
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Skrivuppgiften som gavs till eleverna var, som tidigare nämnts, att återberät-

ta händelserna på Hudsonfloden 2009, dels i form av ett e-brev till en kam-

rat, dels i form av en tidningsartikel. Eftersom båda skrivuppgifterna innebär 

att eleverna ska återberätta en händelse faller de utifrån ett systemiskt funk-

tionellt perspektiv under samma berättande genrefamilj. Martin & Rose 

(2008:52) urskiljer emellertid sex olika genrer inom denna genrefamilj vilka 

de benämner: recount, anecdote, exemplum, observation, narrative samt 

news stories. De menar att recount återger ett händelseförlopp från en per-

sonlig synvinkel, att anecdote är en känslomässig kommentar på en speciell 

händelse, att exemplum innebär ett moraliskt ställningstagande, att observa-

tion beskriver händelser och värderar dessa samt att narrative oftast leder till 

lösningen på ett problem. De menar dock att news stories skiljer sig något 

från de övriga fem genrerna inom familjen eftersom de inte lika tydligt byg-

ger på en kronologisk berättarstruktur utan ofta utmärks av en bruten krono-

logi precis som den moderna romanen kan göra. En tidningsrubriks syfte är 

att väcka uppmärksamhet och på så sätt attrahera läsare, vilket ofta innebär 

att den kan utgå från vilken punkt som helst i det kronologiska händelseför-

lopp som återges. Ytterligare ett karaktäristiskt drag i tidningsartiklar är att 

de i regel bygger på flera olika källor och att de presenterar flera synvinklar 

på en händelse för att tillfredsställa läsarnas varierande intressen (Martin & 

Rose, 2008:74-75).  

Den systemiskt funktionella analysen av texterna avser ett såväl interperso-

nellt som ideationellt perspektiv. Den interpersonella analysen rör språk-

handlingar och deras grammatik samt olika typer av modalitet. Den ideatio-

nella analysen är en s.k. transitivitetsanalys som i detta fall avser vilka pro-

cesstyper, men även i viss mån vilka deltagare, som förekommer i texterna. 

5.4.1.2 Interpersonell analys  
Den interpersonella metafunktionen avser språkets relationsskapande funk-

tion och gäller såväl talad som skriven text. I alla samtal och i alla texter 

finns minst en aktör (t.ex. i monologer och privata anteckningar), men oftast 

två eller flera eftersom de flesta texter även läses av någon annan än skriben-

ten och de flesta samtal förs mellan två eller flera personer. Aktörerna för-

håller sig också på olika sätt till det som sägs eller skrivs, de turas om att tala 

eller att skriva, de läser och tolkar inlägg och funderar på hur de ska uttrycka 

sig själva för att bli förstådda. Aktörerna ikläder sig således olika roller, de 

talar eller lyssnar, de skriver eller läser. I vissa tal- eller skrivsituationer har 

talaren eller skribenten gott om tid att fundera på hur han/hon ska formulera 

sig för att budskapet ska vara tydligt och missförstånd undvikas, medan 

andra förhållanden kräver snabba repliker. I en uppsatsstext som denna är 

det nödvändigt för mig att uttrycka mig så klart och tydligt som möjligt så att 

den som läser texten ska förstå vad jag menar eftersom man inte har möjlig-

het att direkt fråga mig om saker man inte förstår. Jag förhåller mig således 
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både till texten och till läsaren och kan genom en metakommentar som den-

na tilltala läsaren och diskutera texten och författandet av den. Samtidigt 

finns det ibland ett visst mått av osäkerhet som jag måste gardera mig för, 

vilket jag kan göra genom att använda mig av modala verb, satsadverbial 

eller omskrivningar. Ett samtal mellan två eller flera deltagare är emellertid 

omedelbart på ett helt annat sätt vilket gör att det inte finns samma utrymme 

för reflektion. Däremot har deltagarna möjlighet att ställa frågor till var-

andra, de kan be om en tydligare förklaring, de kan erbjuda sig att förtydliga 

resonemanget etc.  

Holmberg & Karlsson (2006:33) menar att den funktionella grammatiken 

utifrån ett interpersonellt perspektiv utgår från att språket ger möjlighet till 

två olika utbyten: av information eller av varor och tjänster. Informationsut-

bytet är främst språkligt medan utbytet av varor och tjänster är kopplat till en 

handling. Från detta interpersonella perspektiv utgår man även från att man 

som talare eller skribent antingen ger något eller kräver något. Det sker såle-

des en växling mellan två talarroller: en givande och en krävande. Man kan 

därmed ge eller kräva information, men man kan också ge eller kräva varor 

och tjänster. Om man kombinerar två talarroller med två utbyten får man 

fyra språkhandlingar: man kan ge information, man kan kräva information, 

man kan ge varor och tjänster och man kan kräva varor och tjänster. Att ge 

information är att göra ett påstående, att kräva information är att ställa en 

fråga. Att ge varor och tjänster innebär ett erbjudande och att kräva varor 

och tjänster innebär en uppmaning. De interpersonella språkhandlingarna är 

således: påstående, fråga, erbjudande och uppmaning (Holmberg & Karlsson 

2006:31-36). 

Språkhandlingarna hör till den funktionella grammatikens semantik, eller 

betydelseskikt. Språkhandlingarnas grammatik hör emellertid till nästa skikt, 

det lexikogrammatiska skiktet.  För utbytet av information, dvs. för att ställa 

frågor och göra påståenden är satsens subjekt och finit själva utgångspunkten 

eftersom de gör satser förhandlingsbara: Kommer du? Ja, jag kommer. De 

står också så gott som alltid tillsammans i satsen, vilket ytterligare förstärker 

deras centrala roll i den språkliga förhandlingen. Subjektet är den del av 

satsen som informationsutbytet kretsar kring, medan finitet häftar fast satsen 

i tiden. I informella samtal och texter, vilka vanligtvis är implicita och kon-

textberoende, utgörs subjektet oftast av ett pronomen som knyter an till nå-

gon av samtalsdeltagarna eller ämnet (jag, du, han, hon, det, etc.). I andra 

texter kan subjektet emellertid utgöras av en lång nominalfras: Den oerhört 

erfarne piloten som fått sin utbildning i det amerikanska flygvapnet. Långa 

subjekt, eller långa nominalfraser i andra positioner, kräver dock oftast att 

talaren eller skribenten haft gott om tid på sig att strukturera informationen 

och formulera satsen, vilket ofta är fallet i explicita kontextoberoende aka-

demiska texter och formella tal. I utbytet av varor och tjänster har dock sub-

jekt och finit inte samma centrala roll eftersom språkhandlingarna är starkare 

bundna till en talsituation där språk och handling är fastare knutna till var-
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andra. En uppmaningssats kan bestå av ett enda ord: Kom! Den verbform 

som används, imperativ, innebär inte någon tidsförankring och är därmed 

inte finit. Dessutom saknas oftast subjekt. Att direkt, i en uppmaningssats, 

uppmana andra människor till att göra saker kan dock vara lite känsligt och 

vanligtvis används i stället andra inkongruenta grammatiska uttryck, s.k. 

grammatiska metaforer, i form av påståendesatser eller frågesatser: Jag skul-

le vilja att du kom eller: Kan du tänka dig att komma? För erbjudanden finns 

i svenskan inga kongruenta möjligheter utan erbjudandesatser är alltid 

grammatiska metaforer som uttrycks i form av påståendesatser, frågesatser 

eller uppmaningssatser. 

Eftersom vi inte alltid vet om det vi påstår är helt säkert utan bara sannolikt 

väljer vi ibland att modifiera våra påståenden. Modalitet handlar om just 

denna typ av modifiering. I funktionell grammatik utgår man från att modali-

tet handlar om val på någon av fyra betydelseskalor: sannolikhet, vanlighet, 

förpliktelse och villighet. Sannolikhet och vanlighet rör information, dvs. 

påståenden och frågor, medan förpliktelse och villighet rör varor och tjäns-

ter, dvs. uppmaningar och erbjudanden. En interpersonell analys utgår från 

just språkhandlingar och deras modalitet, vilket är olika sätt att nyansera 

språkhandlingar. 

Holmberg & Karlsson (2006:70) menar att en analys av språkhandlingar och 

modalitet kan säga något om hur en text präglas av närhet eller distans. Från 

ett interpersonellt perspektiv bör de undersökta elevernas val av språkhand-

lingar och olika typer av modalitet således visa hur deras texter präglas av 

just närhet eller distans. Eftersom den tänkta läsaren av den första texten, e-

brevet, är en kamrat kan man förvänta sig att eleven utnyttjar möjligheten att 

variera språkhandlingarna med påståenden, uppmaningar, frågor och erbju-

danden. Man kan förmodligen också räkna med att eleven använder olika 

typer av modalitet, jag/du-subjekt eller andra talarattitydsuttryck för att bju-

da in läsaren till respons. Den tänkta läsaren av den andra texten, tidningsar-

tikeln, är emellertid en anonym läsare vilket innebär att den texten rimligtvis 

i större utsträckning bör präglas av större distans. Eftersom denna typ av text 

bjuder in läsaren till en distanserad bekräftelse av information kan man för-

vänta sig att den utmärkande språkhandlingen är påståendet och att använ-

dandet av modalitet är begränsat. Dessutom återger tidningstext ofta andras 

röster, vilket i sig är en typ av distansering eftersom skribenten vid dessa 

tillfällen inte använder sina egna ord utan just återger vad någon annan sagt.  

5.4.1.3 Ideationell analys 

Den ideationella metafunktionen handlar om hur vi med språkets hjälp be-

skriver världen. Detta är dock en process som är relativt komplicerad, efter-

som våra beskrivningar av omvärlden är grundade på våra egna erfarenheter 

och omvärlden därmed tar sig olika uttryck för olika människor. Jag som 



35 

sitter och skriver denna uppsats har en bild av den omgivande världen, me-

dan du som läser texten förmodligen har en annan bild. Halliday (2004:29) 

menar att vi med språkets hjälp tolkar eller konstruerar (construe) verklighe-

ten. Vi kan således inte exakt beskriva hur verkligheten i själva verket är 

utan måste göra detta genom att relatera till vår egen erfarenhet. Omvärlden 

består av ting som vi benämner på olika sätt. Det finns t.ex. hus, ladugårdar 

och stall som är exempel på byggnader. Mellan dessa kan det gå vägar och 

stigar som förbinder dem. Man kan också tänka sig att språket fungerar på 

ett liknande sätt. Med språkets hjälp kan vi ge uttryck för våra erfarenheter 

och beskriva vad som händer omkring oss. Det finns t.ex. en typ av ord som 

beskriver ting och andra ord som relaterar dessa ting till varandra. I den idea-

tionella grammatiken säger man att vi skapar erfarenhetsmässig betydelse. 

Vi behöver även kunna uttrycka relationer mellan dessa erfarenheter, vilket 

kallas för logisk betydelse. Den ideationella metafunktionen består således 

av två komponenter, den erfarenhetsmässiga och den logiska. Min analys av 

texterna avser dock endast den erfarenhetsmässiga delen.  

Vi använder således språket till att beskriva vilka vi är, vad vi gör, vad vi 

känner, vad vi ser, etc, men även till att förklara hur saker förhåller sig till 

varandra. I den ideationella grammatiken utgår man från processen, som 

avser själva skeendet. Det handlar således om att någon gör, säger eller ser 

något, men även att något finns eller att något händer. Runt dessa processer 

finns deltagare och omständigheter som var, när eller hur. Processerna be-

står av verb eller verbgrupper. I satsen åskan mullrar på avstånd finns ett 

finit huvudverb, mullrar, som uttrycker en process. I satsen åskan har mull-

rat flera timmar finns däremot två verb, har mullrat, som tillsammans ut-

trycker processbetydelsen, men endast en processkärna. Det är huvudverbet, 

mullrat, som uttrycker den ideationella betydelsen och som därmed är sat-

sens processkärna. Den ideationella analysen skiljer sig alltså från den inter-

personella i och med att den utgår från huvudverbet i satsen oavsett om detta 

står i finit form eller inte. 

Halliday (2004:171) menar att det finns sex processtyper. Av dessa är tre 

grundläggande: de materiella, de mentala och de relationella, men i deras 

gränsområden finns ytterligare tre: de beteendemässiga, de verbala och de 

existentiella. Holmberg & Karlsson (2006:78) begränsar sig dock till fyra 

processtyper: materiella, mentala, relationella och verbala. De utgår från tre 

betydelsevärldar: den fysiska världen, medvetandevärlden och de abstrakta 

relationernas värld. De materiella processerna avser den fysiska världen, de 

mentala processerna medvetandevärlden och de relationella processerna 

hänger ihop med de abstrakta relationernas värld. De verbala processerna 

placerar de mellan de materiella och de mentala processerna, vilket innebär 

att de hamnar i både den fysiska och den mentala världen. I min analys utgår 

jag från den processindelning som Holmberg & Karlsson gör. 
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De materiella processerna, som hör till den fysiska världen, innebär att nå-

gon eller något gör någonting men de kan även innebära att något händer. En 

text med många materiella processer karaktäriseras därför ofta av att den är 

konkret. Förstadeltagaren kallas aktör och andradeltagaren benämns mål, 

utsträckning eller mottagare. Den vanligaste andradeltagaren är dock målet. 

I satsen: Han läser en bok är således han aktör och en bok mål. Om man i 

stället säger: Han köpte en bok åt mig så får man både mål och mottagare i 

satsen. En bok utgör då mål och åt mig fungerar som mottagare. Utsträck-

ning kompletterar en process genom att specificera dess betydelse. I satsen: 

Vi åkte bil är bil inte mål för processen utan kompletterar denna genom att 

sträcka ut processen. 

De mentala processerna hör, som tidigare nämnts, till medvetandevärlden. 

När vi säger att människor tänker, känner, lyssnar, ser, hör, funderar, etc. 

utgår vi från att dessa fenomen är kopplade till ett medvetande. De mentala 

processerna avser alltså ett inre symboliskt skeende och fokuserar på perso-

nernas tankar, sinnesintryck och upplevelser till skillnad från de materiella 

processerna som kännetecknas av att de är fysiska. Den mentala processen 

upplevs av förstadeltagaren som kallas upplevare, medan andradeltagaren, 

det upplevda, benämns fenomen. I satsen: Jag ser en bil blir således jag upp-

levare och en bil fenomen. 

Relationella processer handlar om just relationer mellan deltagarna eller hos 

en enda deltagare. Det finns tre typer av relationella processer, attributiva, 

identifierande och existentiella. De attributiva processerna beskriver någons 

egenskaper, medan de identifierande pekar ut någon eller något och ger det 

en identitet. Dessa två relationella processer är tämligen lika, men skiljer sig 

från varandra eftersom de har olika deltagare. De attributiva processerna 

länkar samman en bärare med dess attribut. I satsen: Han är lång så är attri-

butet lång ett av flera möjliga kännetecken. De identifierande processerna 

däremot länkar samman en utpekad med dess värde. Om man säger Carl 

Bildt är Sveriges utrikesminister är Carl Bildt utpekad och utrikesminister 

värde. De två deltagarna i en identifierande process kan även byta plats med 

varandra utan att den erfarenhetsmässiga betydelsen förändras, vilket kan 

vara ett bra sätt att skilja dem från attributiva processer. De existentiella 

processerna har bara en deltagare, den existerande. Man kan t ex hävda att: 

Elvis lever, vilket är ett exempel på en existentiell process, men även i ut-

tryck som: Jag är hemma finns endast en deltagare eftersom hemma är en 

omständighet och inte en deltagare. Relationella processer används ofta i 

opersonliga och abstrakta akademiska texter för att förklara hur olika saker 

hänger ihop. 

De verbala processerna ligger, som tidigare nämnts, mellan de materiella och 

de mentala processerna, vilket motiveras av att den språkliga formuleringen 

av en utsaga sker mentalt medan själva talandet är fysiskt. De verbala pro-

cesserna handlar alltså om att något sägs. Förstadeltagaren är talaren, medan 
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andradeltagaren däremot inte är lika lätt att beskriva som när det gäller mate-

riella och mentala processer. Det finns nämligen tre olika typer av andradel-

tagare i verbala processer: lyssnare, utsaga eller talmål. Vilken av dessa som 

avses beror på hur processen konstrueras och på vad som står i fokus. Lyss-

naren är helt enkelt den som lyssnar på talaren. I satsen han pratade med 

henne är henne lyssnare. Utsagan är det som yttrats, vilket innebär att i sat-

sen hon svarade att hon inte visste är att hon inte visste utsaga. Talmål är det 

verbala målet för yttrandet. I satsen hon lovordade statsministern är statsmi-

nistern således talmål. 

När man analyserar processtyper och deras deltagare gör man en s.k. transi-

tivitetsanalys. Holmberg & Karlsson (2006:113) framhåller dock att redan 

fördelningen mellan processtyper i en text kan säga en del om texten och de 

sammanhang den fungerar i. Jag har därför valt att fokusera på processerna i 

elevtexterna, även om deltagare också kommenteras i någon utsträckning. 

 Den interpersonella analys som redovisas i följande resultatkapitel avser 

språkets relationsskapande funktion och utgår från elevernas användande av 

subjekt, finit och modalitet. Den ideationella analysen avser fördelningen av 

processtyper och utgår från samtliga processer i elevernas texter, vilket inne-

bär att processer i alla typer av satser är medräknade. 

5.4.2 Lexikal analys 

Den andra utgångspunkten för analysen är lexikal. Som tidigare nämnts an-

ses ordförrådet av många forskare (t.ex. Nation 1990, Laufer & Nation 1995, 

Douglas 2010) vara den viktigaste faktorn vid andraspråksinlärning.  

Analysen görs i huvudsak kvantitativt men några av elevtexterna diskuteras 

även kvalitativt. De språkliga aspekter som studeras är lexikal variation samt 

lexikalt omfång. Den lexikala variationen avser det s.k. type-tokenvärdet, 

medan lexikalt omfång avser elevernas användande av de tvåtusen vanligaste 

ordfamiljerna, deras bruk av ord som förekommer i den skolrelaterade ord-

listan (Academic Wordlist) samt av ord som inte finns listade i programmet 

(off-list words). 

För den lexikala analysen har programmet VocabProfile (www.lextutor.ca) 

använts. Den lexikala variationen räknas ut genom att antalet unika ord, ty-

pes, divideras med det totala antalet ord, tokens, sedan multipliceras detta 

med ett hundra. Det lexikala omfånget avser användandet av de vanligaste 

tusen orden, K1, de nästföljande tusen orden, K2, Academic Wordlist, AWL, 

samt ord som faller utanför dessa frekvensband, off-list words. 

 

http://www.lextutor.ca/
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I följande kapitel redovisas resultaten av pilotstudien, elevenkäten, 

lärarintervjun och pilotstudien. Dessutom redovisas och diskuteras 

resultaten av elevtexternas längd och huvudstudiens elevtextanalys. 
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6 Analys och resultat 

I detta kapitel redovisas först resultaten av pilotstudien, elevenkäten och 

lärarintervjun. Därefter följer en redovisning och diskussion av elevtexternas 

längd. Sedan presenteras den systemisk-funktionella analysen och avslut-

ningsvis den lexikala analysen.  

6.1 Pilotstudie 

Eftersom det undersökta materialet i pilotstudien är ytterst begränsat kan 

inga generella slutsatser dras och resultaten måste därför tolkas varsamt. Den 

interpersonella analysen gav att skillnaderna i närhet och distans mellan e-

brev och tidningsartikel i de engelska elevernas texter var större än vad de 

var i de svenska elevernas texter. De engelska elevernas tidningsartiklar 

präglades i högre grad av distans än deras e-brev. De använde sig också i 

högre utsträckning av olika former av modalitetsuttryck. I e-brevet användes 

oftast det grammatiska huvudalternativet, dvs. modala verb eller satsadver-

bial, för att uttrycka modalitet, vilket innebär att uttrycken för modalitet of-

tast var, som man säger inom SFG, kongruenta, medan de i tidningstexten 

realiserades i form av modalitetsmetaforer, vilket är det inkongruenta alter-

nativet. De svenska eleverna däremot använde sig av modalitetsuttryck en-

dast i e-brevet, där dessa var kongruenta. I de svenska elevernas tidningsar-

tiklar saknades inkongruenta uttryck för modalitet, vilket man skulle kunna 

tolka som en brist på förmågan att använda modalitetsmetaforer på engelska. 

Elevernas texter skiljde sig även åt i fråga om subjektslängd. I de engelska 

elevernas texter kunde man se en tydlig skillnad. De använde konsekvent 

korta subjekt i e-brevet, som är typiskt för texter som präglas av närhet, me-

dan de i tidningstexten varierade dessa med längre. I de svenska elevernas 

texter kunde man inte se samma skillnad, utan de använde såväl långa som 

korta subjekt i båda texttyperna. 

Från ett ideationellt perspektiv dominerade de materiella processerna i samt-

liga elevers e-brev, medan de var betydligt färre i tidningstexterna. Använ-

dandet av passiva verbprocesser skiljde sig dock mellan de svenska och eng-

elska eleverna. De engelska eleverna använde sig av fler passiva processer i 

sina tidningstexter än vad de gjorde i e-brevet, medan en av de svenska ele-

verna faktiskt använde fler passiva processer i sitt e-brev.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att pilotstudien tydde på en större genremed-

vetenhet hos de engelska eleverna än hos de svenska. De engelska elevernas 

registervariation var större och de verkade i högre utsträckning kunna hante-

ra närhet och distans i olika register. 

6.2 Elevenkät 

Resultaten av enkätsvaren är sammanställda i tabell 2, i denna sammanställ-

ning finns även de svenska elevernas slutbetyg i engelska B införda. 

Som framgår av tabell 2 är de flesta NV-eleverna födda 1992, tre 

stycken är födda 1991 och en elev är född 1993. Samtliga NV-elever 

har svenska som modersmål. En elev använder dock både engelska 

och svenska hemma. Sex elever uppger att de läser skönlitteratur mel-

lan en halv och två timmar per dag, sex stycken säger att de ägnar 

mellan två och sju timmar i veckan åt att läsa, ytterligare sex stycken 

läser mellan två och femton timmar i månaden. Så många som åtta 

elever hävdar att de nästan aldrig läser skönlitteratur. Betygen i eng-

elska A är genomgående höga med ett medelvärde på 17,5 (IG = 0,  
G = 10, VG =15 och MVG = 20). Två elever har G, nio har VG och femton 

elever har MVG. Sex av de elever som har MVG i engelska A räknar dock 

med att de kommer att sänka sina betyg till VG i engelska B och ytterligare 

två tror att de kommer att få VG eller MVG. En elev som har VG i engelska 

A räknar med att höja sitt betyg till MVG. När man jämför förväntat betyg 

med faktiskt betyg i engelska B i denna grupp är diskrepansen relativt hög. 

Endast femton av tjugosex elever fick det betyg de förväntat sig. Åtta styck-

en fick ett lägre betyg och tre elever fick ett högre betyg. Av de elever som 

fick ett lägre betyg än förväntat fick tre stycken IG. Det genomsnittliga bety-

get i gruppen blev 14,6, vilket är en tydlig försämring jämfört med det ge-

nomsnittliga betyget i engelska A. 
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Tabell 2: Elevenkät. 

Fråga Svarsalternativ NV-

elever 

Sprint-

elever 

Eng  

elever 

Födelseår -91 3 1 8 

-92 22 19 9 

-93 1 0 0 

Annat modersmål  0 2 0 

Annat språk hem-

ma 

 1 4 1 

Läsvanor Varje dag 6 4 4 

Varje vecka 6 9 12 

Varje månad 6 5 1 

Nästan aldrig 8 2 0 

Senaste betyg IG 0 0 0 

G 2 0 5 (C) 

VG 9 6 6 (B) 

MVG 15 14 5 (A) 

Uppskattat betyg IG 0 0  

G 2 1 1 (D)  

5 (C)  

VG 13 7 6 (B) 

MVG 11 12 5 (A) 

Betyg engelska B IG 3 0  

G 1 2  

VG 14 9  

MVG 8 9  

I sprintgruppen är en elev född 1991, de övriga är födda 1992. Tre av dessa 

elever har ett annat modersmål än svenska. En elev har kinesiska som mo-

dersmål och två har arabiska. De båda eleverna med arabiska som moders-

mål använder arabiska hemma, medan eleven med kinesiska som modersmål 

använder både engelska och kinesiska hemma. En av eleverna med svenska 

som modersmål använder även tyska hemma. Enkätsvaren visar att sprint-

eleverna ägnar mer tid åt att läsa skönlitteratur än vad NV-eleverna gör. Fyra 

elever uppger att de använder mellan en halv och två timmar per dag åt att 

läsa böcker, nio elever ägnar mellan en och sju timmar i veckan åt läsning, 

fem stycken läser skönlitteratur mellan två och tio timmar i månaden och 

endast två elever uppger att de nästan aldrig läser.  

I figur 2 redovisas medelvärdet av de båda svenska elevgruppernas betyg i 

engelska A och engelska B samt det förväntade betyget i engelska B. I de 

fall som eleverna angivit två betyg, vilket två NV-elever och fyra sprintele-

ver gjort, har det högre av de angivna betygen valts. De två NV-elever som 

angivit VG/MVG fick båda det högre betyget. Bland de sprintelever som 
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angivit VG/MVG fick endast en av fyra det högre betyget, medan två fick 

VG och en endast fick G. Detta innebär i praktiken att endast en av de totalt 

sex elever som angivit två betyg inte fått det förväntade betyget. Detta fram-

går dock inte av figuren som endast visar det högre av de två angivna för-

väntade betygen. 

 

 
Figur 2: Faktiska och förväntade betyg i de båda svenska elevgrupperna. 

Sprintelevernas medelbetyg i engelska A är något högre än NV-elevernas, 

18,5. Sex elever har VG och fjorton har MVG. Bland de elever som har VG i 

engelska A tror en att han kommer att få ett lägre betyg i engelska B, tre tror 

att de kommer att få samma betyg och två tror att de kommer att få VG eller 

MVG. Bland de elever som har MVG i engelska A tror fyra att de kommer 

att få VG i engelska B, två tror att de kommer att få VG eller MVG medan 

övriga förväntar sig att de behåller samma betyg. Överensstämmelsen mellan 

förväntat och faktiskt betyg är högre i sprintgruppen än vad den är i NV-

gruppen. Femton av tjugo elever fick det förväntade betyget, medan tre 

stycken fick ett lägre betyg och två fick ett högre. Ingen elev i denna grupp 

fick IG. Medelbetyget i sprintgruppen i engelska B är 16,25 vilket innebär 

att skillnaden mellan de två svenska grupperna är större efter B-kursen än 

vad den var efter A-kursen. Sprintgruppen når således ett bättre resultat än 

NV-gruppen, även om båda grupperna har ett lägre betygsgenomsnitt i eng-

elska B än i engelska A. 

Åtta av de engelska eleverna är födda 1991 medan nio är födda 1992. Samt-

liga elever har engelska som modersmål. En av eleverna använder dock även 

turkiska hemma. Av enkäten framgår att de engelska eleverna läser skönlitte-

ratur i större utsträckning än de svenska. En anledning till detta är förmodli-

gen att dessa elever valt engelska som en av sina tre eller fyra A-levels, vil-

ket rimligtvis bottnar i ett intresse för språk och litteratur. Fyra elever uppger 

att de läser mellan en halv och två timmar per dag. Tolv elever läser mellan 

två och fem timmar i veckan. En elev ägnar fem timmar i månaden åt att läsa 

skönlitteratur. Ingen av eleverna svarar att de nästan aldrig läser, vilket kan 

jämföras med att åtta av NV-eleverna och två av sprinteleverna uppger att de 

Betyg eng A och eng B samt förväntat betyg eng B 
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nästan aldrig läser. Som tidigare nämnts är könsfördelningen i de båda 

svenska elevgrupperna tämligen jämn medan den engelska gruppen huvud-

sakligen består av flickor. Det kan därför inte uteslutas att könsfördelningen 

i grupperna påverkar resultatet, eftersom det visat sig att svenska flickor 

läser skönlitteratur i högre utsträckning än vad pojkar gör (PISA 2000). Det 

betyg som de engelska eleverna angett som senaste betyg är deras GCSE-

betyg (General Certificate of Secondary Education). Fem elever hade A, sex 

elever B, fem elever C och en elev hade D. Samtliga dessa betyg är således 

godkända betyg. Bland de elever som uppgivit att de hade ett A tror endast 

en att hon kommer att få ett A i engelska i kommande Advanced Level Ex-

ams, en tror att hon kommer att få A eller B medan tre stycken tror att de 

kommer att få ett B. Av de elever som hade ett B tror tre att de kommer att få 

ett B och tre att de kommer att få ett A. Samtliga fem elever som har ett C 

tror att de kommer att få ett C och den enda elev som har ett D tror att hon 

kommer att få ett D. 

Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna i samtliga grupper är ungefär 

jämngamla och att de flesta har höga betyg i engelska. Sprinteleverna har 

dock högre betyg än NV-eleverna både i engelska A och engelska B. Studien 

visar även att skillnaden mellan dessa grupper ökar under det andra gymna-

sieåret. De olika grupperna skiljer sig även från varandra i fråga om läsning 

av skönlitteratur. De engelska eleverna är den grupp som läser mest, medan 

NV-eleverna är den grupp som läser minst. 

6.3 Lärarintervju 

Som tidigare nämnts är det samma lärare som undervisar de båda svenska 

elevgrupperna i engelska. Förutom engelska så undervisar denna lärare även 

i tyska. Hon har arbetat som lärare i drygt trettio år och har vid sidan om 

gymnasieskolan även under flera år undervisat på grundskolans högstadium 

och på komvux. De senaste tio åren har hon emellertid endast arbetat i gym-

nasieskolan. Hon har således lång och bred erfarenhet av den svenska sko-

lan, även om det är hennes första år med sprintelever. Hennes inställning till 

sprintundervisning är positiv och hon tror att eleverna borde nå en högre 

nivå i engelska genom denna undervisningsform.  

 
På frågan om hur hon ser på sin uppgift som lärare svarar hon att det först 

och främst är att förmedla kunskaper. Hon vill att eleverna ska kunna använ-

da engelska i olika situationer inom olika områden och nämner resor och 

studier som ett par exempel detta. Om hon i sin syn på undervisning måste 

välja mellan form och kommunikation svarar hon att form är viktigt, och att 

det nästan varit fult att ha den uppfattningen under längre tid. Hon betonar 

att det är viktigt att uttrycka sig korrekt och att grammatikundervisning med 
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genomgångar, förklaringar och uppföljning är angeläget. Hon är emellertid 

väl medveten om att det även är viktigt att låta eleverna öva sin kommunika-

tiva förmåga, men menar att det varit en nästan ensidig fokusering på kom-

munikation i svensk språkundervisning under många år. 

När hon först träffade sprinteleverna hade hon förväntat sig att de enbart 

skulle prata engelska under lektionerna, men förstod att även dessa elever 

måste påminnas om att inte övergå till att prata svenska. Hon framhåller 

emellertid att sprinteleverna spontant använder engelska i större utsträckning 

än NV-eleverna under lektionerna och påpekar att NV-eleverna gärna glider 

över till att använda svenska trots att hon uppmanar dem att vara konsekven-

ta och prata engelska under hela lektionstiden. Hon menar också att sprint-

eleverna har lättare för att prata engelska och upplever att de är mer inne i 

språket än NV-eleverna, även om det finns elever i NV-gruppen som också 

är mycket duktiga. De två sprintelever som uppgivit att de har ett annat mo-

dersmål än svenska använder dessutom engelska vid alla tillfällen, dvs. även 

utanför klassrummet, som de pratar med henne.  

Hon påpekar också att sprinteleverna hade bättre resultat på det nationella 

provet i engelska B, något som också avspeglas i deras betyg på kursen. Hon 

menar emellertid att den tydligaste skillnaden är sprintelevernas förmåga att 

använda språket i tal, även om hon tycker sig märka att även deras läsförstå-

else är något bättre, vilket också speglas i resultaten på det nationella provet. 

En sak som hon kommenterar är att några sprintelever verkar ta det ganska 

lugnt och att de inte utnyttjar sin kapacitet fullt ut eftersom de redan anser 

sig behärska engelska väl. 

Läroboken får utgöra grunden för lektionsarbetet och hon påpekar att det 

numera är svårt att hinna med att plocka in annat material som nyhetsartiklar 

och faktatexter som rör andra ämnesområden. Hon beklagar detta och anser 

det vara en följd av den ökade arbetsbelastning som många gymnasielärare 

upplever. De gånger som hon tycker sig hinna med att använda annat materi-

al anser hon sig inte göra någon skillnad mellan sprint- och NV-gruppen. 

Hon kommenterar att sprinteleverna är öppnare för att läsa faktatexter på 

engelska, även om det egentligen inte finns någon efterfrågan på denna typ 

av material från eleverna. Hon påpekar att elever i dag, såväl sprint- som 

NV-elever, inte verkar vara lika intresserade av att lära sig engelsk termino-

logi för andra NV-ämnen och tycker sig se en skillnad under de senaste åren. 

Sammanfattningsvis kan sägas att läraren anser att sprinteleverna använder 

engelska i större utsträckning än NV-eleverna under lektionerna, samt att 

den tydligaste skillnaden mellan de båda grupperna är att sprinteleverna har 

en högre muntlig färdighet, även om sprinteleverna också måste påminnas 

om att använda engelska. Vidare tycker hon sig märka att sprinteleverna har 

en högre läsförståelse än NV-eleverna och framhåller att sprinteleverna hade 

bättre resultat på det nationella provet i engelska B, vilket också avspeglas i 

deras betyg. 
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6.4 Textlängd 

Samtliga 63 i studien ingående elever skrev två texter i olika register, vilket 

innebär att det totala textmaterialet uppgår till 126 texter. Av dessa är 34 

skrivna av de engelska eleverna, 40 texter är skrivna av sprinteleverna och 

52 är skrivna av de elever som läser NV-programmet på vanligt sätt (se ta-

bell 1 för detaljer). Eleverna informerades om att varje text skulle ha en 

längd på 150-250 ord och de flesta eleverna håller sig inom det stipulerade 

formatet, även om det finns avvikelser från detta. I figur 3 redovisas medel-

värdet för e-brev respektive tidningsartikel i respektive grupp. 

 
Figur 3: Genomsnittlig textlängd för e-brev och tidningsartikel. 

Den genomsnittliga längden för NV-elevernas e-brev är 232 ord, medan den 

är 254 ord för sprinteleverna och 238 ord för de engelska eleverna. Skillna-

den i textlängd mellan grupperna är inte statistiskt signifikant. Den främsta 

anledningen till att sprinteleverna har ett högre genomsnitt än de båda andra 

grupperna är att en elevtext är 420 ord och ytterligare en är 358 ord. Bland e-

breven finns endast ett exempel på en text som är kortare än 150 ord, vilken 

är skriven av en NV-elev. 28 elever skriver e-brev som är längre än 250 ord. 

Av dessa är elva NV-elever, ytterligare åtta är sprintelever och nio är engels-

ka elever. Samtliga elever skrev e-brevet före tidningsartikeln, vilket skulle 

kunna innebära att de hade mer energi och kände större motivation inför 

denna del av skrivuppgiften, samtidigt kan man dock konstatera att i stort 

sett alla elever håller sig inom den givna textlängdsramen eller att de skriver 

längre när de skriver sina e-brev. 

Den genomsnittliga längden på tidningsartikeln är för NV-eleverna 175 ord, 

för sprinteleverna 168 ord och för de engelska eleverna 243 ord. De engelska 

elevernas tidningsartiklar är signifikant längre än såväl NV-elevernas som 

sprintelevernas (p˂0,05). Dessa texter är i genomsnitt fem ord längre än 

deras e-brev, medan de båda svenska elevgruppernas tidningsartiklar i ge-
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nomsnitt är betydligt kortare än deras e-brev. NV-elevernas tidningsartiklar 

är i genomsnitt 56 ord kortare än deras e-brev, medan sprintelevernas tid-

ningsartiklar är så mycket som i genomsnitt 86 ord kortare, vilket kan vara 

värt att uppmärksammas. Ingen av de svenska elevgrupperna skriver en tid-

ningsartikel som är längre än 250 ord, men tre NV-elever och sju sprintele-

ver skriver kortare tidningsartiklar än 150 ord. Bland dessa tio elever är det 

dock endast en NV-elev som skriver en text som är betydligt kortare än 150 

ord (75 ord). Åtta av de engelska elevernas tidningsartiklar är längre än 250 

ord, medan endast en engelsk elev skriver kortare än 150 ord (131 ord). 

Spridningen av textlängd för artikeln illustreras i figur 4. 

 

 
Figur 4: Spridning av tidningsartiklarnas längd i de olika elevgrupperna.

2
 

Post-Hoc-test för parvisa jämförelser av grupper visar att det finns signifi-

kanta skillnader mellan NV-elever och engelska elever (p˂0,05, p=0,000) 

och mellan sprintelever och engelska elever (p˂0,005, p=0,000). Inga signi-

fikanta skillnader förekommer mellan NV-elever och sprintelever (p˃0,05, 

p=0,819). Dessa två grupper är mera homogena än de engelska eleverna, där 

spridningen mellan det lägsta och det högsta antalet ord är störst. Det finns 

emellertid två s.k. outliers bland NV-eleverna. De engelska elevernas tid-

ningsartiklar skiljer sig således från de båda svenska elevgruppernas med 

avseende på både textlängd och spridning. E-breven visar emellertid inte på 

denna skillnad.  

                                                      
2 Figuren är et s.k. lådagram. Inom lådan (boxen) finns 50 procent av gruppens resultat och 
tvärstrecket i lådan markerar medianen, dvs. det mittersta värdet. Tvärstrecken ovanför och 
under lådan markerar det högsta respektive det lägsta resultatet och mellan strecken och lådan 
finns respektive 25 procent av texttagarnas resultat. De små cirklarna utanför tvärstrecken 
markerar enstaka extremvärden. 
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6.5 Systemisk-funktionell analys av texterna 

I det följande presenteras först en interpersonell- och sedan en ideationell 

analys av de tre elevgruppernas e-brev och tidningsartiklar. Samtliga elevers 

namn är fingerade och de textexempel som återges är autentiska, vilket inne-

bär att avvikelser från normen förekommer. 

6.5.2 Interpersonell analys 

Den interpersonella analysen avser, som tidigare nämnts, språkets relations-

skapande funktion och utgår från elevernas användning av subjekt, finit och 

modalitet i e-brev respektive tidningsartikel. 

6.5.2.1 E-brevet interpersonellt 

Det semantiska syftet med e-brevet är ge en kamrat information om vad som 

skett, men brevkontexten som sådan bjuder även in till en fortsatt dialog 

vilket öppnar för både frågor, uppmaningar och erbjudanden. Eftersom upp-

giften innebär att en händelse ska återberättas är det rimligt att anta att den 

dominerande språkhandlingen i e-brevet är påståendet. Detta är också vad 

analysen av texterna ger, även om de flesta elever i alla grupper ibland varie-

rar detta givande utspelsdrag genom att ställa frågor till mottagaren och ta-

larrollen blir i dessa fall krävande. En NV-elev, Ronja, inleder sitt e-brev 

med att fråga: How are you? Elof, som är sprintelev, undrar: Is it faith or just 

bad luck? En engelsk elev, Bob, skriver: How ya doin hun?? How’s the fa-

mily and things?? Flera skribenter väljer dessutom att använda sig av upp-

maningar, som t ex den engelska eleven Beth: Write back quickly and let me 

know that you are well… eller sprinteleven Kate som avslutar sitt e-brev med 

att säga: …could you please tell everyone that I’m ok? Kates uppmaning 

realiseras visserligen lexikogrammatiskt som en fråga, men semantiskt sett 

är den en uppmaning. Att Kate använder en frågesats för att uttrycka en 

uppmaning är inte unikt på något sätt eftersom uppmaningar ofta realiseras 

som frågesatser eller påståendesatser för att de inte ska uppfattas som ohöv-

liga (Holmberg & Karlsson 2006:53). Det finns även exempel på erbjudande 

språkhandlingar i alla tre grupperna. Erbjudandet som språkhandling har 

dock inte något kongruent grammatiskt uttryck utan realiseras i form av på-

ståendesatser, uppmaningssatser eller frågesatser. En av NV-eleverna, Gus-

tav, skriver: Let’s have a drink sometime. Han erbjuder kamraten att ta en 

drink med honom, även om språkhandlingen realiseras i form av en påståen-

desats. Vilma, som är sprintelev, avslutar med att säga: Catch you later. En 

påståendesats som innebär ett erbjudande om att träffas. En av de engelska 

eleverna, Sarah J, skriver: I’m gonna come up and see you all guys… Hon 

erbjuder sig alltså att komma och hälsa på, även om detta realiseras i en pås-

tåendessats.  
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Genom att ställa frågor, att komma med erbjudanden och uppmaningar bju-

der eleverna in mottagaren till en dialog och minskar på detta sätt distansen 

mellan sändare och mottagare. Det föreligger emellertid en viss skillnad 

mellan de engelska eleverna och de båda svenska elevgrupperna i använd-

ningen av språkhandlingar. Samtliga engelska elever använder sig av såväl 

påståenden som frågor, men de flesta använder sig dessutom av erbjudanden 

och uppmaningar. Sprinteleverna varierar däremot inte språkhandlingarna i 

samma omfattning. Femton av tjugo elever använder sig av mer än en språk-

handling, men endast några få använder tre eller flera. Fem av sprinteleverna 

använder sig endast av påståenden. NV-eleverna varierar sina språkhand-

lingar i ungefär samma utsträckning som sprinteleverna. Tjugo av tjugosex 

elever använder två eller flera språkhandlingar i sina e-brev. I ett par av des-

sa fall är emellertid inte språkhandlingen självklar. NV-eleven Lovisa t ex 

skriver: Hope to see you soon! Man kan hävda att detta är ett påstående, 

vilket det också är, men man kan också göra gällande att detta påstående 

även rymmer ett erbjudande om att träffas, samtidigt som det kan ses som en 

uppmaning till kamraten att göra sig anträffbar. Ett annat svårtolkat exempel 

bjuder sprinteleven Alva på när hon säger: Therefore I wonder if we can get 

together, for a day, to hang out? Är detta ett påstående, en fråga eller ett 

erbjudande? Man skulle kunna hävda att det är ett påstående, men eftersom 

satsen avslutas med att frågetecken kan man även vidmakthålla att det är en 

fråga. Samtidigt är det inte långsökt att argumentera för att detta är ett erbju-

dande om att träffas.  

Från ett lexikogrammatiskt perspektiv realiseras de flesta språkhandlingarna 

i påståendesatser med varierande subjektslängd, även om både frågesatser 

och uppmaningssatser förekommer, vilket också några av exemplen ovan 

visar. En påståendesats kan emellertid vara en grammatisk metafor för en 

fråga, som i den engelska eleven Devans e-brev: I dunno if you saw on the 

news about the plane that landed in the Hudson River? eller ett erbjudande: 

Anyway I’ll ring you after work (Louise, engelsk elev). Subjekten är genom-

gående ett eller ett par ord och utgörs ofta av ett personligt pronomen eller 

ett substantiv, men i samtliga grupper varierar flera skribenter detta med 

längre subjekt: a very unbelievable and strange event (Erik, NV-elev), the 

other pedestrians around me (Elisabeth, sprintelev), a few of the passengers 

(Lucy, engelsk elev). Om man studerar förekomsten av subjekt som är tre 

ord eller längre i de tre gruppernas e-brev kan man konstatera att detta bruk 

är något vanligare bland de svenska eleverna. Drygt två tredjedelar av NV-

gruppen (18 av 26 elever) formulerar satser med längre subjekt vid minst ett 

tillfälle. Samma förhållande kan man se i sprintgruppen (14 av 20 elever), 

medan drygt hälften (9/17) av de engelska eleverna konstruerar satser med 

subjekt som är tre ord eller längre i sina e-brev. 
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Subjekt i e-brev 

I tabell 3 presenteras den genomsnittliga användningen av första- andra- 

respektive tredjepersonssubjekt i fria satser i de tre undersökta grupperna. I 

figur 5 presenteras den genomsnittliga fördelningen. 

Tabell 3: Genomsnittlig användning av första- andra- och tredjepersonssub-

jekt i e-brev. 

Subjekt NV-elever Sprintelever Engelska elever 

Medel σ
3
 Medel σ Medel σ 

Första person 10,46 4,20 10,10 4,73 8,71 4,58 

Andra person 2,00 1,33 1,10 1,48 1,88 1,05 

Tredje person 7,69 3,41 9,80 3,21 10,53 3,37 

  

 

 
Figur 5: Genomsnittlig fördelning av första- andra- respektive tredjepersonssubjekt 

i e-brev. Diagrammets Y-axel anger den procentuella fördelningen av subjektsfor-

mer. 

Som framgår av tabell 3 och figur 5 dominerar första- och tredjepersonssub-

jekten i alla tre grupperna, medan andrapersonssubjekt förekommer relativt 

sparsamt. Den genomsnittliga längden på e-breven i de tre grupperna visar, 

som tidigare nämnts, inte heller på några stora skillnader (NV: 232 ord, 

sprint: 254 ord, engelska elever: 238 ord). NV-eleverna använder förstaper-

sonssubjekt i något högre utsträckning än tredjepersonssubjekt (i genomsnitt 

drygt tio gånger respektive knappt åtta gånger). Urban skriver t ex: I had an 

amasing experience yesterday! Maria berättar att: I don’t really know what 

happened next. Bland sprinteleverna är fördelningen dock jämn; de använder 

första- och tredjepersonssubjekt i genomsnitt, ungefär tio gånger per text. 

                                                      
3 σ = standardavvikelse 
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Erika t ex fastslår: I’m still in chock and haven’t recovered yet. Napoleon 

beskriver hur: A lot of black smoke was coming out of it’s engines and little 

by little it lost attitude. De engelska eleverna använder däremot tredjeper-

sonssubjekt i något högre grad än förstapersonssubjekt, i genomsnitt drygt 

tio gånger respektive drygt åtta gånger per text. Christina berättar om hur: So 

many boats arrived so quickly… David säger: I just remember the pilot say-

ing… Den genomsnittliga användningen av förstapersonssubjekt i materialet 

är således något högre i de båda svenska elevgrupperna än i den engelska 

gruppen, även om skillnaderna är små. För användningen av tredjepersons-

subjekt är förhållandet det motsatta. De engelska elevernas genomsnittliga 

användning av tredjepersonssubjekt är något högre än bland de svenska ele-

verna, men även här är skillnaden liten.  

De flesta eleverna i studien utnyttjar möjligheten att uttrycka interpersonella 

betydelser genom att använda andrapersonssubjekt. Som framgår av figur 5 

skiljer sig de tre grupperna även i detta avseende något från varandra. NV-

eleverna och de engelska eleverna använder sig i genomsnitt av denna möj-

lighet ungefär två gånger per text medan sprinteleverna endast använder 

andrapersonssubjekt en gång. Om man studerar den individuella variationen 

finner man att det bland NV-eleverna är tre elever som över huvud taget inte 

använder något andrapersonssubjekt i e-brevet, medan det bland sprintele-

verna är så många som tio elever, medan två av de engelska eleverna väljer 

att inte använda andrapersonsubjekt i sina e-brev.  

Användningen av andrapersonsubjekt bidrar till att skapa närhet till läsaren 

genom att det öppnar för respons från läsaren, vilket t.ex. också kan göras 

genom att knyta an till mottagaren i hälsningsfrasen, som den engelska ele-

ven Anne gör: How are you? eller genom att försöka få mottagaren att rela-

tera till händelserna: You should’ve felt it dude we knew something was 

wrong when the plane changed course (Sarah J, engelsk elev). Genom tilltal 

med andrapersonssubjekt bjuds läsaren in till en ökad förståelse för händel-

serna och till ett fortsatt informationsutbyte.  

Det är emellertid inte endast genom användning av andrapersonssubjekt som 

läsaren bjuds in till en ökad förståelse. NV-eleven Ronja skriver t ex: I just 

want to tell you I’m ok och använder sig således av ett förstapersonssubjekt. 

Det semantiska syftet med denna fras är naturligtvis att lugna läsaren och på 

så sätt öka dennes förståelse för hennes situation. Det finns också möjlighet 

att tilltala läsaren utan att använda subjekt, vilket t ex sprinteleven Tom gör 

när han i slutet av sitt e-brev uppmanar sin vän: Please, stay in touch. En 

kommentar som, om någon, inbjuder till ett fortsatt informationsutbyte. 

Användningen av subjekt i e-breven skiljer sig således något mellan de tre 

grupperna. De båda svenska elevgrupperna använder sig av förstapersons-

subjekt i ungefär samma omfattning medan de engelska eleverna gör detta 

något mindre frekvent. Tredjepersonssubjekt används i stort sett lika mycket 

av engelska elever och sprintelever medan förekomsten av tredjepersonssub-
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jekt i NV-elevernas e-brev är något sparsammare. Bruket av andrapersons-

subjekt är tydligt mindre frekvent i samtliga grupper. De engelska elevernas 

och NV-elevernas användning av denna typ av subjekt är jämförbar medan 

sprinteleverna använder andrapersonssubjekt i lägre utsträckning. 

Finit i e-brev 

I tabell 4 redovisas den genomsnittliga användningen av olika nutids- dåtids- 

samt framtidsfinit i de tre grupperna. I figur 6 presenteras den genomsnittliga 

fördelningen av finit. 

 
Tabell 4: Genomsnittlig användning av olika sorters finit. 

Finit NV-elever Sprintelever Engelska elever 

Medel σ Medel σ Medel σ 

Nutid 7,46 4,37 5,70 3,25 7,29 3,31 

Dåtid 12,73 4,21 16,55 6,92 14,41 4,99 

Framtid 0,73 0,87 0,50 0,69 0,88 0,70 

 

 

 
Figur 6: Genomsnittlig fördelning av olika sorters finit. 

Eftersom syftet med e-brevet är att återberätta en händelse är det inte orim-

ligt att redan på förhand anta att dåtidsfiniten borde vara den vanligast före-

kommande fintformen i e-breven i samtliga grupper, vilket analysen också 

visar. NV-eleven Ida skriver t ex: The pilot told us to prepare our-selves for 

a crash. Sprinteleven Björn berättar om hur hans dag började: My dad and I 

went fishing on the Hudson River.. Den engelska eleven Cathy skriver: I saw 

a plane crash right on the river it was bonkers mate! Även om elevgrupper-

nas genomsnittliga användning av finit skiljer sig något lite från varandra så 

framgår av figur 6 att tidsförankringen i e-brevet mestadels uttrycks genom 
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dåtidsfinit. Denna finitform är i samtliga grupper ungefär dubbelt så vanlig 

som nutidsfiniten. Framtidsfinit används däremot endast sporadiskt i samtli-

ga grupper. Sprinteleverna är den elevgrupp som flitigast använder dåtidsfi-

nit, vilket de gör i genomsnitt nästan 17 gånger. Samtidigt är de den grupp 

som använder nutidsfinit minst frekvent (knappt 6 gånger). Framtidsfinit 

används i denna grupp mindre än en gång per text och i något mindre ut-

sträckning än i de båda andra grupperna, men skillnaden är ytterst marginell. 

De engelska eleverna använder dåtidsfinit i något mindre omfattning än 

sprinteleverna medan de använder nutidsfinit fler gånger och framtidsfinit 

något fler gånger per text. NV-eleverna är den grupp som använder dåtidsfi-

nit i minst omfattning och skillnaden mellan dem och sprinteleverna är på-

taglig. Nutidsfinit och framtidsfinit använder de i stort sett i samma omfatt-

ning som de engelska eleverna. 

Nutidsfinit används framför allt för att relatera till mottagaren, bland annat 

genom att ställa frågor, som NV-eleven Klas: Have you heard about the 

plane crash on the Hudson River? eller sprinteleven Tom: Isn’t human life a 

precious gift? eller den engelske eleven Bob: How ya doing hun?? De an-

vänds också för att uttrycka ett påstående, som den engelska eleven Anne 

gör i satsen: Hope everything is well eller sprinteleven Fredrik: But now 

everybody is in safety eller som NV-eleven Maria gör när hon skriver: I hope 

you are all right there on the west coast… Nutidsfinit används även för att 

uttrycka modalitetsmetaforer, som t ex hos NV-eleven Nicole: I guess you 

have heard on the news about the plane that landet in the Hudson River eller 

hos sprinteleven Kate: I don’t think I have ever been so scared in my entire 

life. Även den engelske eleven David använder sig av denna möjlighet I 

frasen: There must have been a few hundred of us just praying that it’d be 

alright.  

Som tidigare påpekats är dåtidsfinit den mest frekventa finitformen i alla 

grupperna och den används genomgående för att återberätta händelserna, 

vilket t ex den engelska eleven Anne gör när hon skriver: Apparently, one of 

the engines had exploded. Sprinteleven Marielle berättar att: The flightaten-

dants tried to keep everybody calm and they told us to buckle up. NV-eleven 

Gunvor hävdar: It didn’t help that everybody around me started sceaming.  

Eleverna är emellertid, som tidigare nämnts, sparsamma med att använda 

framtidsfinit i e-breven. När detta görs vänder de sig direkt till mottagaren 

för att kommentera att de varit med om något osannolikt: You will never 

guess what has happened! (Lucy, engelsk elev), eller så erbjuder de möjlig-

heten till ett kommande möte: Will try and pop up and see you some time 

next week (Libby, engelsk elev). I don’t know if I want to fly, but I will come! 

(Ida, NV-elev). De ställer även frågor till mottagaren om framtida händelser 

som t ex: Which time will you arrive at the airport? (Inga-Lill, NV-elev), 

eller så försöker de förutse vad som kommer att hända: you will probably 

here more of it on the news (Gunnar, NV-elev). De uttrycker också vad man 



53 

skulle kunna betrakta som löften om kommande möten: I’ll see you at JFK 

Airport in a few days (Sarah J, engelsk elev), eller löften om att berätta mera: 

But I’ll tell you more about it when I see you… (Bob, engelsk elev). Fram-

tidsfinit används även för att understryka hur osannolik den återberättade 

händelsen varit, vilket görs genom olika varianter av satsen: You will never 

guess what happened to me… Denna användning är emellertid något vanli-

gare hos de engelska eleverna än i de båda svenska grupperna. Fem av de 

engelska eleverna väljer att använda framtidsfinit på detta sätt medan endast 

tre av NV-eleverna och två av sprinteleverna visar exempel på denna möj-

lighet att uttrycka sig. 

De tre gruppernas genomsnittliga användning av olika sorters finit skiljer sig 

således tämligen marginellt från varandra. Den tydligaste skillnaden är att 

sprinteleverna använder nutidsfinit i mindre omfattning och dåtidsfinit i hög-

re utsträckning än de båda andra grupperna. Bruket av framtidsfinit är spar-

samt i alla grupperna och i detta skiljer de sig endast marginellt från var-

andra. 

Modalitet i e-brev 
Genom användandet av modalitet kan eleverna öppna för en värdering av 

den information som ges. De kanske inte vill verka alltför säkra i sina påstå-

enden, eller så vill de vara försiktiga i sina uppmaningar. De kan också ge-

nom att använda olika former av modalitet skapa en närhet till läsaren. 

Många elever i de undersökta grupperna utnyttjar också denna möjlighet och 

använder sig av någon form av modalitet i sina e-brev, som uttrycks kongru-

ent genom modala verb: I just had to tell you about it (Anne, engelsk elev), I 

just want to tell you I’m ok (Ronja, NV-elev), Actually I want to tell you this 

increadable story… (Alva, sprintelev). Ytterligare ett sätt att utrycka modali-

tet kongruent är genom interpersonella satsadverbial, vilket eleverna i alla 

grupperna gör: You will never guess what has happened (Lucy, engelsk 

elev), I have never in my life been so scared (Marielle, sprintelev), You 

maybe have seen or heard about… (Angelika, NV-elev). Modalitet uttrycks 

även inkongruent genom en modalitetsmetafor i satser som föregår den som 

modifieras som t ex: I don’t even think Lennon could sing about these fee-

lings (Sarah J, engelsk elev), I’m sure you’ve seen it all on the news.. (Kate, 

sprintelev), I think he told us to be ready for a crash landing (Klas, NV-

elev). Genom att använda subjektiva modalitetsmetaforer, som eleverna gör i 

ovanstående exempel framhäver de att det är de själva som gör bedömningen 

och de visar sig således tydligare som skribenter. 

I tabell 5 redovisas hur elevgrupperna använder olika former av modalitet. I 

figur 7 redovisas fördelningen av modalitetsformer i grupperna. 
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Tabell 5: Gruppernas genomsnittliga användning av olika former av modali-

tet. 

Modalitet NV-elever Sprintelever Engelska elever 

Medel σ Medel σ Medel σ 

Modalt verb 0,35 0,69 0,20 0,41 0,59 0,80 

Satsadverbial 0,88 1,14 0,90 1,02 1,18 1,38 

Metafor 0,92 0,93 0,75 1,12 0,82 1,19 

 

 

 
Figur 7: Genomsnittlig fördelning av olika former av modalitet i grupperna. 

Som framgår av tabell 5 är de engelska eleverna den grupp som sammanta-

get använder sig av någon form av modalitet i sina e-brev mest frekvent, 

även om NV-eleverna använder sig av just modalitetsmetaforer i något högre 

grad. Eftersom användningen av modalitet i samtliga elevtexter är sparsam 

är det lätt att genom stapeldiagrammet få uppfattningen att skillnaderna mel-

lan grupperna är större än vad de egentligen är. Om man summerar den tota-

la användningen av modalitet i respektive grupp visar det sig att de engelska 

eleverna använder någon form av modalitet i genomsnitt ca 2,6 gånger per 

text, medan NV-eleverna hamnar på ungefär 2,1 gånger per text och sprint-

eleverna på 1,8 gånger. Skillnaden mellan grupperna är således liten. De 

individuella skillnaderna är däremot större. Fem NV-elever, tre sprintelever 

och en engelsk elev använder sig inte av några av modalitetsuttryck alls i 

sina e-brev, medan en NV-elev använder sig av sju modalitetsuttryck i sin 

text, en sprintelev använder sig av sex, och den engelska elev som använder 

flest modalitetsuttryck i sin grupp gör detta sex gånger. 
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Sammanfattning av elevernas genomsnittliga användning av subjekt, 

finit och modalitet i e-brevet 
Den interpersonella analysen av elevernas genomsnittliga användning av 

subjekt, finit och modalitet i e-breven visar att det föreligger vissa skillnader 

mellan grupperna men att skillnaderna är tämligen marginella. Bruket av 

förstapersons- och tredjepersonssubjekt dominerar i alla grupperna. De eng-

elska eleverna använder tredjepersonssubjekt i något högre grad än första-

personssubjekt, medan förhållandet är det motsatta för NV-eleverna. Sprint-

eleverna däremot använder första och tredjepersonssubjekt i ungefär samma 

omfattning. Bruket av andrapersonssubjekt är i alla grupperna betydligt 

mindre frekvent och minst frekvent hos sprinteleverna. Den genomsnittliga 

användningen av finit följer också samma mönster i alla grupperna och man 

kan se en tydlig preferens för dåtidsfinit. Sprintgruppen är dock den grupp 

som flitigast använder sig av denna finitform, vilket även avspeglas i en 

något mindre frekvent användning av nutidsfinit. Bruket av framtidsfinit är 

mycket sparsamt förekommande hos samtliga i undersökningen ingående 

elever även om de engelska eleverna är de som oftast använder denna finit-

form. De engelska eleverna använder sig också av olika former av modalitet 

i något större omfattning än vad de båda svenska grupperna gör, men även 

denna skillnad är liten. 

6.5.2.2 Tidningsartikeln interpersonellt 

I en tidningstext är förstås behovet att strukturera information större än i ett 

e-brev, vilket, som tidigare nämnts, Martin & Rose (2008:81) framhåller. De 

menar att news stories skiljer sig från andra berättande genrer eftersom de är 

textstrukturerade i stället för tidsstrukturerade. I en tidningstext ställs även 

andra krav på språklig korrekthet än vad det görs i ett e-brev. Syftet med 

tidningsartikeln är att informera en anonym mottagargrupp om en händelse 

vilket gör att det handlar om givande av information, men även att distansen 

mellan skribent och läsare torde vara större än i e-brevet. Man kan således 

förvänta sig att påståendet ska vara den dominerande språkhandlingen, vilket 

också är den språkhandling som är den mest framträdande i samtliga elevers 

tidningsartiklar. Dessa påståenden realiseras lexikogrammatiskt i form av 

påståendesatser. NV-eleven Ida skriver t ex: Yesterday there was a big acci-

dent in New York, sprinteleven Björn berättar hur: Yesterday afternoon, 

Flight 501 departed from la Guardia for an expected eventless journey to 

North Carolina och den engelska eleven Sarah J skriver att: The 15 49 from 

La Guardia crash landed on the Hudson River and incredibly not one person 

was seriously injured.  
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Subjekt i tidningsartikel 
I tabell 6 redovisas den genomsnittliga användningen av olika subjekt i tid-

ningsartikeln. I figur 8 redovisas den genomsnittliga fördelningen av subjekt. 

Tabell 6: Genomsnittlig användning av subjekt i tidningsartikeln. 

Subjekt NV-elever Sprintelever Engelska elever 

Medel σ Medel σ Medel σ 

Första person 0,46 0,95 0,50 1,40 0,18 0,39 

Andra person 0,12 0,43 0 0 0 0 

Tredje person 11,81 3,20 11,60 2,19 12,29 3,95 

 

 

 
Figur 8: Genomsnittlig fördelning av subjekt i tidningsartikel. 

Som framgår av tabell 6 och figur 8 använder de tre grupperna framför allt 

tredjepersonssubjekt i tidningsartikeln, och gör det i genomsnitt ungefär tolv 

gånger per text, medan användningen av förstapersonssubjekt förekommer 

mindre än en gång per text. De andrapersonssubjekt som förekommer i ett 

par tidningsartiklar är återgivna frågor till någon som var med på olyckspla-

net.  

Som tidigare framhållits är de engelska elevernas tidningsartiklar längre än 

de svenska elevernas artiklar. De engelska elevtexterna har en genomsnittlig 

längd på 243 ord, NV-elevernas på 175 ord och sprintelevernas på 168 ord. 

Trots denna längdskillnad är således den genomsittliga frekvensen av subjekt 

i stort sett densamma i de tre grupperna, vilket beror på att de engelska ele-

verna använder sig av längre nominaliseringar i högre grad än de båda 

svenska elevgrupperna.  
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Subjekten är genomgående i tredje person, även om några elever vid något 

tillfälle använder ett förstapersonssubjekt. Användningen av förstapersons-

subjekt är vanligast i NV-gruppen där sju elever utnyttjar denna möjlighet. 

Bland sprinteleverna och de engelska eleverna är det emellertid endast tre 

elever i respektive grupp som använder förstapersonssubjekt i sina tidnings-

artiklar, även om sprinteleven Axel gör detta vid hela sex tillfällen. Den 

engelska eleven David skriver t ex: We are able to provide you with a first 

hand account from some of those in the plane, NV-eleven Catja förklarar: 

but we’re going to have a interview with him about the accident as soon as 

possible, och sprinteleven Axel berättar: I had an interview with the main 

pilot of the plane who tells us about the accident and why it occurred. I des-

sa fall är det tidningens eller reporterns möjligheter att rapportera om olyck-

an som avses, vilket även är det vanligaste sättet att använda förstapersons-

subjekt i tidningsartiklarna. Några elever återger dock vad ögonvittnen eller 

personer ombord på planet har att säga om olyckan. Den engelska eleven 

Devan återger vad ett ögonvittne säger: I mean what are the chances that no 

one had died from a plane crash and that the pilot has so much courage to 

take his gut feeling and land in the river, NV-eleven Petter återger kaptenens 

ord: I looked my co-pilot in the eyes and then I decided to take us down on 

the river instead of gamble with the passengers’ lifes, vilket även sprin-

televen Axel gör: I got commands from the aircontrollers to land in a air-

port nearby. En sprintelev, Nils, utmärker sig emellertid genom att uttrycka 

en personlig åsikt i sin tidningsartikel: I think everyone in America agrees 

with them, vilket gör att han minskar distansen mellan sig själv och sina läsa-

re. 

Andrapersonssubjekt förkommer varken i sprintelevernas eller de engelska 

elevernas tidningsartiklar. Däremot väljer två NV-elever, Inga-Lill och Fred-

rik, att använda denna subjektsform. I Inga-Lills artikel vänder sig reportern 

direkt till läsaren: You can log on to our website for more information du-

ring the day, medan Fredrik väljer att redogöra för en intervju med en av 

passagerarna där även frågorna finns med: How did you felt whan you reali-

zed thad the plane was about to crash? Fredriks sätt att använda andraper-

sonssubjekt kan knappast sägas vara representativt för språkbruket i dagstid-

ningar och kan tyda på en viss ovana vid tidningstext. 

Den frekventa användningen av tredjepersonssubjekt erbjuder eleverna en 

möjlighet att distansera sig från läsaren och möjligtvis från händelsen. Även 

längden på subjekten påverkar förhållandet mellan läsare och skribent och 

som tidigare påpekats karaktäriseras akademiska register bland annat av 

förtätning, vilket ofta innebär långa nominalfraser oavsett funktion i satsen. 

Subjekten i tidningsartikeln utgörs, precis som i e-brevet, av personliga pro-

nomen eller substantiv men det finns också många exempel på betydligt 

längre subjekt i form av nominalfraser som hos NV-eleven Angelika: people 

who were on their ways home or getting their children from school, hos 

sprinteleven Elof: His skills from being a fighterpilot in his younger years, 
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och hos den engelska eleven Bob: The quick thinking, and above all profes-

sionalism, of the crew of flight M117, vilket tyder på en medvetenhet om den 

nominalisering som är karaktäristisk för många tidningstexter. I fråga om 

användningen av långa subjekt föreligger, som tidigare nämnts, en viss skill-

nad mellan de engelska eleverna och de båda svenska elevgrupperna. Samt-

liga engelska elever använder subjekt som är tre ord eller längre, artiklar 

borträknade, i sina tidningsartiklar, medan de båda svenska elevgrupperna 

inte gör detta i riktigt samma omfattning. Två elever i NV-gruppen och två 

elever i sprintgruppen använder över huvud taget inte subjekt som är tre ord 

eller längre.  

De tre elevgruppernas genomsnittliga användning av subjekt i tid-

ningsartikeln visar endast marginella skillnader och det är bruket av 

tredjepersonssubjekt som dominerar i alla grupperna. Bruket av för-

stapersonssubjekt är mycket begränsat och nyttjandet av andraper-

sonssubjekt återfinns endast i två NV-elevers texter. 

Finit i tidningsartikel 
I tabell 7 redovisas de tre gruppernas genomsnittliga användning av olika 

finit i tidningsartikeln. I figur 9 redovisas fördelningen av finit. 

Tabell 7: Genomsnittlig användning av finit i tidningsartikel. 

Finit NV-elever Sprintelever Engelska elever 

Medel σ Medel σ Medel σ 

Nutid 2,65 2,30 2,35 1,90 1,65 1,37 

Dåtid 10,54 4,29 9,80 2,88 11,82 3,68 

Framtid 0,31 0,62 0,05 0,22 0,18 0,39 

 

 
Figur 9: Genomsnittlig fördelning av finit i tidningsartikel. 
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Som framgår av tabell 7 och figur 9 är dåtidsfinit mest frekventa i samtliga 

grupper, medan nutidsfinit används betydligt mera sparsamt. Framtidsfinit 

används endast marginellt i alla grupperna. Användningen av nutidsfinit i 

tidningsartikeln är mer sparsam än i e-brevet i samtliga elevgrupper. NV-

eleverna är den grupp som oftast använder denna form, men skillnaden mel-

lan denna gupp och de båda andra elevgrupperna är, som figuren visar, liten. 

Även om skillnaderna är marginella, speciellt mellan de båda svenska elev-

grupperna, kan man konstatera att de engelska eleverna använder nutidsfinit 

i något mindre omfattning än de båda svenska elevgrupperna, trots att deras 

tidningsartiklar i genomsnitt är längre än de svenska elevernas. De individu-

ella variationerna är också större bland de svenska eleverna än bland de eng-

elska eleverna. Störst är variationerna i NV-gruppen där fem elever använder 

fem eller fler nutidsfinit, en elev använder så många som nio och en annan 

åtta, medan fem elever inte använder nutidsfinit över huvud taget. I sprint-

gruppen använder två elever fem eller fler nutidsfinit, en elev använder åtta, 

samtidigt som två elever inte använder sig av denna verbform. I den engels-

ka elevgruppen använder en elev sex nutidsfinit, en elev använder inget, 

medan de övriga använder ett, två eller tre nutidsfinit.  

Det finns flera orsaker till användningen av nutidsfinit i tidningsartiklarna. I 

alla grupper finns exempel på elever som använder perfekt. Den engelska 

eleven Sarah J skriver: He has as of yet refused to comment on his actions, 

medan sprinteleven Erika berättar hur: The captian himself … has chosen 

not to answer any questions in media medan NV-eleven Angelika använder 

sig av en passivsats: Many quiestions about this event have been asked to 

the politics. Nutidsfinit används även i satser som innehåller analyser eller 

kommentarer kring olyckan. Exempel på dylika analyser och kommentarer 

återfinns även de i alla grupperna. NV-eleven Inga-Lill skriver: What we 

know at this time is that the 155 passengers survived, sprinteleven Kate 

menar att: It is people like this that should go down in history och den engel-

ska eleven Nia fastlår att: America now have another national hero. De 

svenska elevernas kommentarer skiljer sig dock ibland något från de engels-

ka elevernas och man kan bland de svenska eleverna se fler exempel på på-

verkan från andra mer direkta medier som tv och Internet. NV-eleven Inga-

Lill skriver t ex: At this time there are no reports to why the airplane’s 

engeeins was on fire, medan sprinteleven Olof berättar om hur: Reports are 

coming in from passengers about his bravery and heroism. Två elever i stu-

dien vänder sig direkt till läsaren med erbjudanden. Det är den engelska 

eleven David: We are able to provide you with a first hand account from 

some of those in the plane och NV-eleven Inga-Lill: You can log on to our 

website for more information during the day. Några elever använder nutids-

finit för att skildra konsekvenserna av olyckan som t ex den engelska eleven 

Beth: The city is still reeling from the crash and the surprise that everyone 

onboard remained unharmed, sprinteleven Tom gör detta i en passivsats: 
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Investigations are considered to occur och NV-eleven Lovisa skriver: The 

technicians are now trying to see if anything is broken in the jet motors.  

Det finns även i alla grupper exempel på vad man skulle kunna kalla bristan-

de tempuskongruens, som t ex i NV-eleven Idas text: Boats catch up with 

the plane vary quickly and save the passengers from the cold water. Med 

tanke på att hon använder dåtidsfinit i omgivande satser framstår använd-

ningen av nutidsfinit i denna sats som omotiverad. Den engelska eleven 

Christina skriver: As the plane came down it just seems to glide across the 

water. Eftersom hon använder dåtidsfinit i den inledande bundna satsen hade 

det varit lämpligare att använda samma finit i den fria satsen. Sprinteleven 

Cassandra skriver: No one have expected that today at mid day a catastroph 

is going to take place. Denna elev är visserligen konsekvent då hon använder 

nutidsfinit såväl i den fria satsen som i den bundna, men med tanke hon se-

dan övergår till att återberätta händelserna med hjälp av dåtidsfinit kan man 

som läsare bli lite förvirrad av hennes användning av nutidsfinit.  

Ett par svenska elever använder sig av s.k. historiskt presens i sina tidnings-

artiklar. Sprinteleven Björn, som använder hela åtta nutidsfinit, inleder vis-

serligen sin tidningsartikel med ett par satser med dåtidsfinit, men övergår 

sedan till att presentera händelserna sedda ur ett nutidsperspektiv: Only one 

minute after takeoff, several birds fly into the jet motor on the plane’s left 

wing … The captain receives orders to land at another airport nearby, but 

the captain realises that the plane won’t be able to make it all the way there. 

Han håller sig även fortsättningsvis konsekvent till nutidsfinit i återberättan-

det av händelserna. Det är uppenbart att detta är ett medvetet stildrag, för-

modligen för att öka dramatiken i händelseförloppet och minska distansen 

till läsaren, men man kan dock knappast hävda att det skulle vara ett vanligt 

stildrag bland tidningsjournalister. Det är inte osannolikt att han inspirerats 

att använda detta sätt att återberätta ett händelseförlopp av sportjournalisters 

muntliga referat i tv. NV-eleven Ulla-Britt utnyttjar samma teknik även om 

hon inte är lika konsekvent som Björn. Hon skriver: The captain Sullenber-

ger gets an order to land the plane at a nearby airport but when Sullenber-

ger realise that it’s impossible to reach the airport he decides to land in the 

Hudson river, and he maneged to do it.  Hon blandar också nutids- och 

dåtidsfinit på ett annat sätt än vad Björn gör: Boats arrived to the sinking 

aircraft and just 45 minutes after tha crash everyone is saved from the wa-

ter. 

Nutidsfinit används även för att referera eller citera vad passagerare och 

vittnen berättar om olyckan. Den engelska eleven Libby refererar vad en av 

passagerarna säger: He says he is eternally greatfull to cpt. Sullenberger and 

plans to visit him in the near future to show his thanks. Sprinteleven Vilma 

refererar även hon vad en av passagerarna säger: A passenger retells how he 

could see fire burning on the left wing 5 min after they’d caugh air. NV-

eleven Fredrik återger såväl de frågor som reportern ställer som de svar pas-
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sageraren lämnar: How do you feel about the crash right now? I am relised 

that I survived but one of my best friwends died on that plane so I am very 

sad for him. Fredriks sätt att återge både frågor och svar är unikt i materialet 

och kan därmed inte ses som representativt. Det tyder på en bristande regis-

terkompetens som kan bottna såväl i en ovana att läsa dagstidningar som i 

bristande erfarenhet att skriva i detta register. Svaret innehåller dessutom ett 

rent faktafel eftersom det tydligt framgår av videoklippet att ingen ombord 

på planet skadades allvarligt.  

Vissa elever väljer att rubricera sina nyhetsartiklar, trots att det inte efterfrå-

gades i instruktionen. Några av dessa använder sig av nutidsfinit i sina rubri-

ker. De båda engelska eleverna Sarah J och Beth har: Crash Landing Saves 

Lives, respektive: Tragedy Strikes som rubrik. Sprinteleverna Kate och Nils 

rubricerar sina texter: Captain Chesly Sullenburg miraculasly saves 155 

peoples lives landing a damaged plane in the Hudson river, respektive: Cap-

tain saves over hundred lives. NV-eleverna Nicole och Fredrik skriver: Pilot 

Become a Hero, respektive I BIG PLANE HAVE CRASHED IN THW NEW 

YORK RIVER. MANY PEOPLE HAS DIED AND MANY ARE HURTED. 

Fredriks rubrik skiljer sig från de andras eftersom han använder sig av ett 

sammansatt tempus med nutidsfinit. Även i detta avseende kan man framhål-

la att han visar på en viss stilistisk osäkerhet, också bortsett från de gramma-

tiska fel han gör. 

Nutidsfinit används även i modalitetsmetaforer, vilket är något som elever i 

de båda svenska grupperna ger exempel på. NV-eleven Anton skriver t ex: 

but it is believed that a flock of geese flew in to one of the engines medan 

sprinteleven Tom menar att: Investigations are considered to occur.  

Eftersom syftet är att återge händelser som redan utspelats är dåtidsfinit den 

finitform som rimligtvis borde vara mest frekvent i elevernas texter, vilket 

också, som tidigare framhållits, är fallet. Som framgår av tabell 7 och figur 9 

är det den engelska elevgruppen som oftast använder dåtidsfinit, vilket de 

gör ungefär tolv gånger per text i genomsnitt. NV-eleverna använder dåtids-

finit i något mindre omfattning än de engelska eleverna och sprinteleverna i 

ytterligare något mindre utsträckning.  Den individuella variationen är emel-

lertid påtagligt större bland NV-eleverna än vad den är i de båda andra grup-

perna. Inga-Lill t ex använder sig av dåtidsfinit endast en gång medan Ronja 

gör det hela 22 gånger. I sprintgruppen använder Björn dåtidsfinit fyra gång-

er medan man hos Axel kan hitta femton exempel på detta. I den engelska 

gruppen finns en spridning mellan fem (Cathy) och tjugo (Nia), men de fles-

ta eleverna i denna grupp använder dåtidsfinit mellan nio och fjorton gånger 

per text. 

Dåtidsfinit används för att återge händelser som tidigare utspelats, vilket kan 

göras på lite olika sätt. NV-eleven Ida berättar: Yesterday there was a big 

accident in New York, sprinteleven Kate skriver att: The plane was heading 
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for North Carolina medan den engelska eleven Sarah J konstaterar: At 15.31 

yesterday a disaster and a miracle occurred. 

Användningen av framtidsfinit i tidningsartikeln är däremot inte speciellt 

frekvent i någon av grupperna. Bland samtliga i studien ingående elever är 

det endast ett fåtal som väljer att förankra en eller ett par satser i framtid. Sex 

elever i NV-gruppen, tre engelska elever och endast en elev i sprintgruppen 

väljer att använda denna finitform. De tre engelska eleverna som använder 

sig av framtidsfinit gör detta endast vid ett tillfälle och då i sina avslutande 

satser: Flight 15489 will be left in the memories of hundreds of people as a 

tragic but lucky escape for many (Cathy). Further news reports will be pub-

lished as soon as any updates are known (Anne). In any case, this close es-

cape from disaster, while exciting, will have people hoping… (Bob). Sprint-

eleven Olle avslutar även han sin text med en sats som innehåller ett fram-

tidsfinit: He will most likely take place in our books of history. Bland de sex 

NV-elever som använder framtidsfinit i tidningsartikeln gör dessutom Ida 

och Greta detta vid två tillfällen i sina avslutande satser: He will be a hero 

for the rest of his life and he will die as a hero (Ida). After this accident it 

will be new researches about this type of accident and lots of aircraft scien-

tist will now look throw this accident… (Greta).  

De tre elevgrupperna följer varandra tämligen väl i användningen av olika 

finit i tidningsartikel även om det föreligger vissa skillnader. NV-eleverna 

använder nutidsfinit i något högre utsträckning än de båda andra grupperna, 

medan de engelska eleverna är de som mest frekvent använder sig av dåtids-

finit. Användningen av framtidsfinit är begränsat till någon eller några elever 

i respektive grupp, bruket är dock mest frekvent bland NV-eleverna.  
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Modalitet i tidningsartikel 
Eftersom en tidig medial rapportering av händelserna kring en olycka ofta 

präglas av ett visst mått av osäkerhet används inte sällan olika modala ut-

tryck. Dessa kan vara det grammatiska huvudalternativet, eller s.k. gramma-

tiskt kongruenta uttryck, i form av modala verb och interpersonella satsad-

verbial, eller inkongruenta genom att modaliteten uttryck i en sats som före-

går den som ska förändras. Användningen av modalitet i tidningsartikeln är 

dock relativt ovanlig i alla elevgrupper. Det är bara enstaka elever som vid 

något tillfälle använder sig av någon form av modalitet. I tabell 8 redovisas 

den genomsnittliga användningen av kongruenta uttryck för modalitet i form 

av modala verb eller interpersonella satsadverbial, samt för inkongruenta 

uttryck i form av subjektiva eller objektiva modalitetsmetaforer. I figur 10 

redovisas den genomsnittliga fördelningen av olika former av modalitet. Det 

ska här påpekas att den skillnad mellan grupperna som redovisas i figuren 

endast är marginell eftersom eleverna överlag har en begränsad användning 

av modalitet. 

Tabell 8: De olika gruppernas genomsnittliga användning av modalitet i 

tidningsartikeln. 

Modalitet NV-elever Sprintelever Engelska elever 

Medel σ Medel σ Medel σ 

Modalt verb 0,04 0,20 0,05 0,22 0,12 0,33 

Satsadverbial 0 0 0,30 0,47 0,18 0,39 

Metafor 0,12 0,33 0,20 0,41 0 0 

 

 

 
Figur 10: Gruppernas genomsnittliga fördelning av olika typer av modalitet 

i tidningsartikeln. 
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I den engelska gruppen är det endast fem elever som utnyttjar möjligheten 

att använda någon form av modalitet i sina tidningsartiklar, och alla fem 

använder sig av kongruenta uttryck som modala verb eller interpersonella 

satsadverbial. Anne och Christina använder modala verb: He is a true hero 

and should be awarded for his work and dedication (Anne), The pilot’s ac-

tions should be highly praised… (Chritina), medan Sarah J, Kate och Louise 

använder sig av interpersonella satsadverbial: Perhaps no one on board 

would say it (Sarah J), This is certainly an event… (Kate), he deffinately did 

the right thing (Louise). Sarahs och Kates exempel är dock båda något av 

gränsfall eftersom man kanske kan hävda att de använder interpersonella 

satsadverbial som ligger utanför modalitetsskalorna och som i stället ut-

trycker intensitet. Om man anser att certainly och deffinately bäst översätts 

med säkert eller garanterat uttrycker de sannolikhet inom modalitetsskalor-

na. Hävdar man däremot att en lämpligare översättning vore tveklöst eller 

faktiskt uttrycker de i stället intensitet och hamnar således utanför (Holmberg 

& Karlsson 2006:68). 

I NV-gruppen använder fyra elever någon form av modalitet i sina tidnings-

artiklar. Peter gör detta kongruent genom ett modalt verb: But ofcourse he 

was very brave and should become a rolemodell for everyone, medan Greta, 

Erik och Anton väljer inkongruenta uttryck i form av objektiva modalitets-

metaforer: but it is very unusual that it has this effect on the airbus (Greta), 

it is uncertain if all facts is true (Erik), but it is believed that a flock of geese 

flew in to one of the engines (Anton). Ovanstående objektiva modalitetsme-

taforer har it som subjekt i den extra satsen och döljer således vem som gör 

bedömningen. Modaliteten framställs därmed mer som ett faktum än som en 

subjektiv bedömning. 

Sprinteleverna är de elever som oftast använder sig av olika former av moda-

litet i sina tidningsartiklar, även om det endast är tio stycken, dvs. hälften av 

dessa elever, som väljer denna möjlighet. Några elever använder modala 

verb eller interpersonella satsadverbial, medan andra uttrycker modalitet 

inkongruent i en sats som föregår den som avses. Björn använder ett modalt 

verb när han skriver: Captain Sullenburger absolutley ought to be rewar-

ded… Kate använder ett interpersonellt satsadverbial: the family and friends 

of the passengers are forever grateful och Marielle väljer att uttrycka moda-

liteten inkongruent i en extra sats: It’s said that it was due to an explosion in 

the engine under the left wing.  

Sammanfattningsvis kan sägas att användandet av modalitet i tidningsarti-

keln är vanligast bland sprinteleverna även om det är relativt sparsamt före-

kommande i all tre grupperna. Bland de engelska eleverna kan man se att 

ungefär var fjärde elev använder sig av ett kongruent uttryckssätt för modali-

tet någon gång i sina tidningsartiklar. Var femte NV-elev använder sig av 

antingen kongruenta eller inkongruenta uttryckssätt medan varannan sprint-

elev uttrycker modalitet kongruent eller inkongruent.   
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Sammanfattning av elevernas genomsnittliga användning av subjekt, finit 

och modalitet i tidningsartikel 

Analysen av elevernas genomsnittliga användning av subjekt, finit och mo-

dalitet i tidningsartikeln visar att skillnaderna är ännu mindre än i e-brevet. 

Den frekventa användningen av tredjepersonssubjekt samt den sparsamma 

användningen av förstapersonssubjekt är utmärkande för alla grupperna. 

Bruket av andrapersonssubjekt förekommer endast hos ett par elever. Dåtids-

finiten dominerar i samtliga grupper och användningen av modalitet är 

mycket begränsad.  

6.5.3 Ideationell analys 

Den ideationella transitivitetsanalys som presenteras i följande avsnitt avser 

framför allt processtyper men även deltagare i elevtexterna. Analysen utgår 

från samtliga processer i texterna, vilket innebär att processer i alla typer av 

satser är medräknade såväl i e-brevet som i tidningsartikeln. 

6.5.3.1 E-brevet ideationellt 

Fördelningen mellan olika processtyper kan ofta säga något om en texts ka-

raktär och de sammanhang texten fungerar i. Ett e-brev till en nära bekant 

som berättar om en dramatisk självupplevd händelse borde präglas mer av 

närhet och konkretion än distans och abstraktion. Eleverna berättar ofta kon-

kret om vad som hände under nödlandningen och använder sig huvudsakli-

gen av materiella, mentala och relationella processer. I tabell 9 redovisas 

elevernas genomsnittliga användning av processtyper i e-brevet. I figur 11 

redovisas den genomsnittliga fördelningen av processtyper. 

Tabell 9: Gruppernas genomsnittliga användning av processtyper i e-brevet. 

Processtyp NV-elever Sprintelever Engelska elever 

Medel σ Medel σ Medel σ 

Materiell  15,77 5,38 19,65 6,92 16,88 4,88 

Mental  10,27 3,90 9,55 4,15 9,76 3,91 

Relationell  10,31 4,30 10,00 3,43 12,47 2,83 

Verbal  2,54 1,98 2,15 1,87 2,24 1,44 
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Figur 11: Genomsnittlig fördelning av processtyper i e-brevet. 

Materiella processer i e-brevet 
Av tabell 9 och figur 11 framgår att de materiella processerna är den vanli-

gaste processtypen i samtliga grupper. Nödlandningen på Hudsonfloden är, 

som tidigare nämnts, en mycket dramatisk händelse och eleverna berättar i e-

breven bland annat om vad de själva eller andra människor gjorde i samband 

med denna händelse, som t ex sprinteleven Erika som berättar vad hon gjor-

de: I did breakfast and took a walk in the park together with some friends. 

NV-eleven Angelika redogör för hur människor reagerade: Every-were peo-

ple was runing and shouting, it was really scary. Den engelska eleven Sarah 

berättar vad kaptenen på flygplanet gjorde: He managed to land the plane 

and went through in waist deep water to check no one was still on, how nice 

is that! Sprinteleverna är dock den grupp som i genomsnitt använder flest 

materiella processer, även om skillnaden mellan dem och de två andra grup-

perna är relativt liten. Många saker händer som en följd av flygplanets kolli-

sion med fåglarna och det är inte ovanligt att elever i samtliga grupper an-

vänder materiella processer i flera på varandra följande satser, som t ex den 

engelska eleven Christina: More or less as soon as it landed, people sytarted 

clambering out of the the plane and walking across the wings. Detta är 

något som även sprinteleven Lissan gör: Nobody paied much thaught to it 

but suddenly the engines started making a wied noise and the plane began 

shaking, not so harshly but still it made me and the other passengers worri-

ed. På ett liknande sätt använder NV-eleven Ronja materiella processer i två 

på varandra följande satser: The plane could have crasched in a house or 

exploaded in the air, or I could have been killed by the cold water. Även om 

alla tre eleverna använder sig av materiella processer skiljer sig de två första 

exemplen något från det tredje. Christina och Lissan beskriver båda det fak-

tiska händelseförloppet medan Ronja spekulerar i vad som kunde ha hänt om 

piloten inte hade lyckats landa på vattnet, vilket således är en abstraktion. 



67 

Abstraktion till trots beskriver hon ett möjligt händelseförlopp, vilket öppnar 

för materiella processer. 

Flera elever uppmanar läsaren att göra olika saker, vilket ofta realiseras i 

materiella processer. Den engelska eleven Sarah J ber läsaren att sätta på tv:n 

eller datorn så att han/hon kan följa händelserna: Turn CNN on man you can 

see  me right at the end of the wing. NV-eleven Ronja ber läsaren att komma 

och hälsa på: Please, visit me here in New York and stay for a week. Sprint-

eleven Fredrik uppmanar brevmottagaren att vara försiktig: Take care you 

too, my dear. 

I vissa fall är det inte självklart vilken processtyp eleverna använder efter-

som gränsen mellan olika processtyper inte alltid är knivskarp. Vissa proces-

ser kan t ex tolkas som materiella eller verbala beroende på vad som avses. 

Flera elever berättar bland annat om hur passagerarna på planet skrek, vilket 

NV-eleven Angelika gör i satsen: Every-were people was runing and shou-

ting, it was really scary. På ett liknande sätt beskriver sprinteleven Erika 

händelserna: Everybody screamed and cried and before I knew it I past out. 

Även den engelska eleven Sarah C berättar om hur hon skrek: I burst out 

crying, screaming and shouting. Att skrika kan ofta tolkas som en verbal 

process, men i ovanstående exempel kan man hävda att det inte är kommu-

nikationen i själva skrikandet som avses utan att det i stället är handlingen, 

vilket gör att jag analyserat processen som materiell. 

På motsvarande sätt kan gränsen mellan materiella och mentala processer 

emellanåt vara lite otydlig. Några elever avslutar sina e-brev med en kom-

mentar om att de kommer att träffa mottagaren i framtiden och använder då 

verbet see. Den engelska eleven Emma skriver: See you later, medan NV-

eleven Greta avslutar med att säga: see you around! Eftersom det är det fy-

siska mötet mellan människor och inte själva seendet som avses väljer jag att 

analysera även denna process som materiell. 

Mentala processer i e-brevet 
Eftersom avsikten med e-brevet är att beskriva en händelse som är både 

dramatisk och självupplevd uppmuntras eleverna, om än implicit, att redogö-

ra för tankar och känslor, vilket öppnar för mentala processer. De mentala 

processerna är dock tydligt mindre frekventa än de materiella processerna i 

samtliga grupper. Eleverna i de tre grupperna använder sig i genomsnitt av 

mentala processer i samma omfattning, även om den individuella variationen 

är relativt stor.  

De mentala processerna i e-breven avser bland annat elevernas tankar och 

verb som t ex: know, think, guess, förekommer i olika tidsformer. Den engel-

ska eleven Emma skriver: You will actually never, ever in a million, billion 

years guess what I saw yesterday afternoon. Sprinteleven Björn berättar: We 

didn’t think much of it since we knew it was just a plane taking off from La 
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Guardia so we just kept eating. NV-eleven Ida menar: I felt that we were 

losing high and thought that we soon were going to hit the ground.  

De mentala processerna avser även sinnesintryck och eleverna använder verb 

som see, hear, feel, witness, look, etc. i olika tidsformer som Emma, saw, 

och Ida, felt, i exemplen ovan. Detta gör även NV-eleven Angelika som 

skriver: You maybe have seen or heard about that airoplane who crasch for 

some days ago, I saw the crach (landing?)! Sprinteleven Kate berättar: Then 

all of a sudden I heard an explosion and the plane shifted a little and as I 

looked out the window I could see that the wing was in flames. Även den 

engelska eleven Anne beskriver med sinnesintryck vad hon såg: It was the 

quickest rescue that I had ever seen, not that I have witnessed many acci-

dents in my time, but still.  

Vidare avser de mentala processerna i e-breven olika former av beslutsfat-

tande. Den engelska eleven Anne skriver: So without thinking twice about it 

the pilot made the decision to crash land the plane on the river. Made är 

visserligen ett verb som många gånger fungerar som en materiell process, 

men i detta fall handlar det om beslutsfattande och därmed är det fråga om 

en mental process. På liknande sätt beskriver sprinteleven Olof hur kaptenen 

fattar beslut att landa: Our pilot received order to land on a nearby airport 

but he thought we wouldnt make it there so he decided to try landing on the 

hudson river, medan NV-eleven Thomas förklarar hur kaptenen ändrar sig: 

Some minutes later the captain changes his mind since he think were not 

going to make it. 

Några e-brev avslutas med att eleverna uttrycker förhoppningar om att träf-

fas som t ex i NV-eleven Lovisas e-brev: Hope to see you soon! Sprinteleven 

Kate uttrycker en förhoppning om att få kontakt: I hope to get a hold of you 

over phone as soon as possible, could you please tell everyone that I’m OK? 

Medan den engelska eleven Louise hoppas att mottagaren mår bra: hope 

you’re okkk. Eleverna använder även mentala processer till att uttrycka käns-

lor, som t ex NV-eleven Ronja: But I will love you forever, sprinteleven Eri-

ka: love you! och den engelska eleven Cathy: Love you. 

Eleverna utrycker således genom mentala processer vad de själva och/eller 

andra såg, hörde, tänkte, beslutade, upplevde eller kände, men även vad e-

postmottagaren sett, hört eller borde ha känt i samma situation, vilket gör att 

upplevaren av processen växlar. Den engelska eleven Sarah J växlar mellan 

you och we som upplevare när hon uttrycker både vad e-postmottagaren 

borde ha känt och vad hon och de andra ombord kände när hon skriver: You 

should’ve felt it dude we knew something was wrong when the plane chang-

ed course. Sprinteleven Björn däremot fokuserar på sig själv och dem som 

fanns runt omkring vilket innebär att upplevaren är we i följande mening: We 

didn’t think much of it since we knew it was just a plane taking off from La 

Guardia so we just kept eating. NV-eleven Ida lyfter visserligen fram motta-

garen som fenomen men det är hon själv, I, som är upplevare när hon skri-
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ver: I didn’t know what to do, but I was sure I was going to die there and the 

first person I thought about were you. Deltagarna i ovanstående processer 

varierar således och upplevaren kan vara såväl eleven och/eller medpassage-

rarna som mottagaren av e-brevet. När den engelska eleven Sarah J skriver: 

See the news this morning? är det inte hon själv som är upplevare utan mot-

tagaren av e-brevet. 

Relationella processer i e-brevet 
De relationella processerna förekommer i ungefär samma omfattning som de 

mentala processerna men är något mer frekventa i de engelska elevernas 

texter och här finns en tydlig, om inte stor, skillnad jämfört med de två 

svenska elevgrupperna. De engelska eleverna använder dessutom relationella 

processer i något högre utsträckning an vad de använder mentala processer. 

Eftersom relationella processer beskriver hur saker och ting hänger ihop eller 

är beskaffade och med tanke på att eleverna presenterar fakta kring flyg-

olyckan är det inte oväntat att denna processtyp är relativt frekvent. De rela-

tionella processerna är ofta attributiva som hos den engelska eleven Sarah 

när hon beskriver miljön och flygvärdinnorna: The atmosphere was all stale 

like, the silence was deafening man and the air-hostesses! Even with the 3 

inches of makeup they were more palid than death. På motsvarande sätt be-

skriver NV-eleven Urban passagerarna i en attributiv relationell process: All 

of the passangers were shocked, vilket även sprinteleven Marielle gör när 

hon konstaterar: It was horrible! De identifierande relationella processerna 

är betydigt ovanligare även om de förekommer, som hos den engelska ele-

ven Anne när hon kommenterar kaptenens mod: The hero of the day was 

Pilot Chezney Sullenberger eller hos NV-eleven Urban som skriver: Howe-

ver, the most amasing thing, is what the captain of the plane did. 

De existentiella relationella processerna skiljer sig, som tidigare nämnts, från 

de attributiva och de identifierande relationella processerna genom att de 

endast har en deltagare. Eleverna använder denna processtyp för att uttrycka 

var någon eller något befinner sig, eller när något inträffar.  Den engelska 

eleven Devan skriver t ex: Well anyway I was on it! De existentialla proces-

serna har, som redan nämnts, endast en deltagare och on it är alltså inte nå-

gon deltagare utan en omständighet som uttrycker var hon befinner sig. En 

annan engelsk elev, Kate, anger planets position: Half of the plane was al-

ready under the water och fastställer tidigare även en tidsomständighet ge-

nom en existentiell process: It was around 3:30. NV-eleven Inga-Lill ut-

trycker en platsomständighet när berättar att hon befann sig på marken: I was 

there because I was out walking our dog, medan NV-eleven Angelika for-

mulerar en tidsomständighet: because it’s in the middle of the winter. Sprint-

eleven Marielle använder en existentiell process när hon berättar att hon var 

med på planet: I was on the plane that crashed into the Hudson River, vilket 

även sprinteleven Vilma gör när hon meddelar att hon inte riktigt var på 

plats: I wasn’t really right there at the scen.  
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Som tidigare nämnts är de engelska eleverna den elevgrupp som använder 

sig av flest relationella processer. Man kan givetvis spekulera i orsakerna till 

detta, även om skillnaden i förhållande till de svenska eleverna är relativt 

liten. Det kan mycket väl vara så att de svenska eleverna som andraspråk-

sanvändare har svårare för de relationella processerna och känner sig säkrare 

när de använder materiella och mentala processer, medan de engelska ele-

verna lättare växlar mellan olika processtyper.  

Verbala processer i e-brevet 
De verbala processerna är den processtyp som förekommer minst frekvent i 

alla grupperna och de genomsnittliga skillnaderna mellan grupperna är mar-

ginella. Om man studerar de individuella variationerna ser man att i den 

engelska gruppen använder tre elever inte någon verbal process i e-brevet 

över huvud taget, medan någon elev använder fem verbala processer. Lik-

nande förhållanden gäller i sprintgruppen, där tre elever inte använder verba-

la processer och en elev använder sju. I NV-gruppen är det fyra elever som 

inte använder verbala processer, medan någon enstaka väljer att använda 

hela åtta. Den NV-elev, Petter, som använder åtta verbala processer, redogör 

bland annat för kaptenens kommunikation med passagerarna. Han berättar 

hur: the pilot informed us about this very situation och fortsätter: He told us 

not to panic. Sprinteleven Erika, som använder sju verbala processer, re-

dogör för ett samtal med sin chef: He said I had done such a perfect job the 

last six months, och fortsätter med att berätta vad hennes assistent frågar: 

about twelve o’clock my assistant asked if I wanted to go out and grab so-

mething to eat. Den engelska eleven Bob, som använder fem verbala proces-

ser, utgår i stället från sig själv när han säger: Twas a crazy day I can tell 

you! Han fortsätter: But I’ll tell you more about it when I see you. 

Sammanfattning av elevernas genomsnittliga använding av olika pro-

cesstyper i e-brevet 
Sammanfattningsvis kan sägas att användningen av olika processtyper i e-

brevet följer samma mönster i de båda svenska elevgrupperna, medan de 

engelska eleverna avviker något från detta mönster, eftersom de till skillnad 

från de båda svenska grupperna använder fler relationella än mentala proces-

ser. De materiella processerna är emellertid den mest frekventa processtypen 

i alla grupper i förhållande till andra processtyper, även om de är allra vanli-

gast i sprintelevernas e-brev. De mentala processerna används i samma om-

fattning i samtliga grupper. De relationella processerna däremot används i de 

svenska grupperna i samma utsträckning som de mentala processerna, me-

dan de engelska eleverna använder något fler relationella processer. De ver-

bala processerna, slutligen, är den minst frekventa processtypen i samtliga 

grupper och skillnaderna mellan grupperna är marginell. Även om skillna-

derna i huvudsak är små visar det sig således att de tre grupperna skiljer sig 
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något från varandra framför allt i användandet av materiella och relationella 

processer i e-brevet.  

6.5.3.2 Tidningsartikeln ideationellt 

Som tidigare nämnts menar Martin & Rose (2008:81) att news stories bland 

annat är textstrukturerade i stället för tidsstrukturerade, och att flera källor 

ofta åberopas. Dessa särdrag skulle kunna innebära att fördelningen av pro-

cesstyper ser annorlunda ut i tidningsartikeln än vad den gör i e-brevet. Tid-

ningsartikeln har dessutom, till skillnad från e-brevet, en anonym mottagar-

grupp och den skildrar inte heller något självupplevt, något som skulle kunna 

innebära att fördelningen mellan olika processtyper ser annorlunda ut, vilket 

också framgår av tabell 10 och figur 12 nedan. Man bör dock ha i åtanke att 

de engelska elevernas tidningsartiklar i genomsnitt är betydligt längre än de 

svenska elevernas, vilket kan vara en anledning till att det sammanlagda 

antalet processer i de engelska elevernas artiklar är högre.  

Tabell 10: Genomsnittlig användning av olika processtyper i tidningsarti-

keln. 

Processtyp NV-elever Sprintelever Engelska elever 

Medel σ Medel σ Medel σ 

Materiell  13,77 4,07 12,80 4,09 19,59 6,53 

Mental  2,27 1,97 2,30 1,53 3,47 2,07 

Relationell  5,27 2,69 5,55 2,46 5,24 2,05 

Verbal  1,31 1,29 1,25 1,37 3,29 1,90 

 

 

 
Figur 12: Genomsnittlig fördelning av processer i tidningsartikeln: 
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Materiella processer i tidningsartikeln 
Precis som i e-brevet dominerar de materiella processerna i alla grupperna, 

vilket rimligtvis beror på textens berättande struktur. Detta är allra tydligast i 

de engelska elevernas texter där användningen av materiella processer är 

mest frekvent. Eleverna redogör för bakgrunden, orsakerna till motorhaveriet 

och dess följder. Emma t ex skriver: The incident arose due to a bird strike 

which shut down the engines on the left wing of the planes. Lucy radar upp 

materiella processer ännu tätare: Flight 1549, which was piloted by Chesley 

Sullenberger, was heading for Charlotte in North Carolina when one of the 

engines contracted a fault and caught fire. På liknande sätt radar Nia upp 

materiella processser efter varandra: As the flight left the right wing engine 

stopped causing the Captain to call upon the nearest run way to land in. 

Uttrycket to call upon är kanske inte en självklar materiell process men i 

detta sammanhang kan det översättas som besöka/landa på, vilket innebär att 

det bör ses som en materiell process.  

Även om de båda svenska grupperna använder materiella processer i mindre 

utsträckning redogör de med materiella processer på ett liknande sätt för 

händelseförloppet. NV-eleven Ann skildrar på följande sätt vad som hände 

efter landningen på floden: Life boats arrived minutes later and picked them 

up from the wings where most were standing, some passengers had jumped 

into the water and was dragged up by divers. Sprinteleven Tom berättar hur 

piloterna kämpar för att rädda sina egna och passagerarnas liv: As pilots 

struggled to maintain their own lifes as well as passengers´, they managed 

to land safely and secure all human lifes onboard. 

Mentala processer i tidningsartikeln 
Användningen av mentala processer är i samtliga grupper betydligt mindre 

frekvent i tidningsartikeln än i e-brevet, vilket rimligtvis beror på att elever-

na inte skildrar något självupplevt och frekvensskillnaderna mellan grupper-

na är ytterst marginella. Den engelska eleven Louise berättar hur: The pas-

sengers of yesterday’s 15.49 flight did not expect to end up struggling for 

help in America’s Hudson River after the plane plunged into the river after 

hitting a birds nest on take off. Här låter hon passagerarna vara upplevare av 

processen. En intressant detalj är att hon hävdar att planet träffade ett fågel-

bo, vilket förmodligen borde fått helt andra konsekvenser. Senare i sin text 

låter hon först piloten och sedan ett underförstått jag eller vi vara upplevare: 

The pilot who used his annitiative and drew on all his training felt it was the 

safest way to land the aircraft in the situation; and judging by the results, he 

deffinately did the right thing. Sprinteleven Nils låter åskådarna på marken 

vara upplevare när han berättar hur: Spectators on the ground diden’t belive 

their eyes as they watched the plane safely land on the river. Vidare skriver 

han: Now the government has declared the captain as a nationalhero and I 

think everyone in America agrees with them. Här är det han själv som är 

upplevare, vilket kanske inte är så vanligt i tidningstext utan snarare ett ka-
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raktärsdrag i talade medier, och det tyder kanske på att han inte är så förtro-

gen med tidningstext. NV-eleven Ronja låter först åskådarna på marken vara 

upplevare: Yesterday many people didn’t believe there eyes. They saw a 

plane, with a burning engine craschlanding in the middle of Hudson River. 

Sedan låter hon passagerarna på planet vara upplevare: Just before Hudson 

River there was an explosion and the passengers could see fire sparkling 

from beneeth one of the wings. Efter detta är det kaptenens tur att vara up-

plevare: The captain had to act quickly, he got instruction that he cuold go to 

an airport not far away, but he realised they were never gonna make it so 

far. 

Relationella processer i tidningsartikeln 
Holmberg & Karlsson (2006:113) menar att relationella processer ofta kän-

netecknar ett opersonligt och abstrakt språkbruk samt att de är vanliga i fak-

tatexter av olika slag. Även om tidningsartiklar givetvis ibland kan liknas vid 

faktatexter avser den tidningsartikel som eleverna fått i uppgift att skriva en 

händelse som är högst konkret och dessutom tämligen dramatisk, vilket 

knappast kräver ett opersonligt och abstrakt språkbruk. Den genomsnittliga 

användningen av relationella processer i tidningsartikeln är i förhållande till 

e-brevet avsevärt mer sparsam i samtliga grupper.  

De attributiva relativa processerna är mest frekventa i alla grupper och ele-

verna anväder dem t ex när de beskriver olika förhållanden, som den engels-

ka eleven Bob: The Captain, in question, Mr Sullenburger, became aware  

of a problem with the plane and realised would have to land the plane im-

mediately, however the nearest airport was too far away and Captain Sul-

lenburger made the decsion to land the plane on the Hudson River. En annan 

engelsk elev, Sarah C, använder även hon attributiva relativa processer när 

hon återger vad en av passagerarna säger: ’The fire was so furious and ang-

ry, I was frightened it would break through into plane, it was so hot and 

powerful and everyone was fightened and scared’. På motsvarande sätt gör 

sprinteleven Elof när han redogör för kaptenens insats: Sullenbergers heroic 

effort is very rare in modern time, och NV-eleven Fredrik, som dock verkar 

ha missuppfattat utgången av olyckan: Many people Where hurted or dead. 

Visserligen är where inte något processverb utan ett pronomen, men av 

sammanhanget framgår att det är verbet were som avses. 

De identifierande relationella processerna är något ovanligare, men det finns 

exempel även på dessa i flera av elevernas tidningsartiklar, som t ex hos 

sprinteleven Kate: This is what one of the passengers has to say about the 

accident: En liknande konstruktion finnar man hos NV-eleven Angelika: The 

reason why it was so much complicatiouns under the traffic in the same 

wave of the airoplanecrasch was a unarmed policestation and bad comuni-

cations with the hospital and firemens.  Även den engelska eleven Anne 
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använder en identifierande relationell process när hon skriver: Sullenberger 

was the last to leave the aircraft.  

De existentiella relativa processerna är också tämligen ovanliga men före-

kommer hos vissa elever. NV-eleven Fredrik skriver t ex: Here is an intervi-

ew with one of the victoms of the crash. Hans sätt att formulera sig tyder 

dock på att han är mer förtrogen med talade medier och inte riktigt behärskar 

tidningsartikeln som genre. Sprinteleven Fredrik förklarar hur man försäk-

rade sig om att det inte fanns några passagerare kvar på planet: People was 

taken out at the wings of the airplane, so that no one was in the plane if it 

was going under the water! På ett liknande sätt beskriver den engelska 

eleven Anne hur passagerarna räddades: After 45 minutes of hitting the wa-

ter, every passenger was off the aircraft and in the safe hands of the para-

medics. 

Verbala processer i tidningsartikeln 
Martin & Rose (2008:78) menar att ett annat typiskt drag för news stories är 

återgivandet av flera röster. I videoklippet som eleverna fick se innan de 

skrev sina texter ges också utrymme för flera passagerares röster och elever-

na använder i vis mån dessa röster i sina tidningsartiklar. Det genomsnittliga 

användandet av verbala processer är trots detta relativt sparsamt i alla grup-

per och ligger på än lägre nivå i de båda svenska grupperna än vad det gör i 

den engelska gruppen. De individuella variationerna är också större i de båda 

svenska grupperna där ett tiotal av eleverna i båda grupperna inte använder 

verbala processer över huvud taget, medan samtliga engelska elever använ-

der verbala processer. De svenska eleverna använder dessutom färre verbala 

processer i tidningsartikeln än vad de gör i e-brevet, medan förhållandet är 

det omvända för den engelska gruppen som använder något fler verbala pro-

cesser i tidningsartikeln.  

Den engelska eleven Kate ger uttryck för flera olika röster i sin artikel. Hon 

berättar inledningsvis om hur passagerarna bad för sina liv: The passengers 

of flight 1549 were praying for their lives as disaster hit in New York. Hon 

fortsätter sedan med att ge röst åt ett vittne på marken: At 15:30 a local man 

reported to have seen the plane set on fire, before plumiting towards the 

river. Sedan återger hon kaptenens röst: At 15:31 he told everyone to brace 

for impact as the plane hit the river. Fortsättningsvis låter hon en av passag-

erarna komma till tals: A male passenger reported “I was terrified, praying 

to God to watch over my family. Även sprinteleven Marielle låter olika röster 

höras. Hon inleder med en anonym röst: It’s said that it was due to an explo-

sion in the engine under the left ving. Sedan låter hon vittnen komma till tals: 

People who witnessed the horror landing say that it was a mirecle that eve-

rybody survived. Avslutningsvis låter hon en av passagerarna kommentera 

händelsen: “The rescue people couldn’t have done a better job” said Mar-

gareth Kennedy, a happy but chocked survivor. På motsvarande sätt redogör 
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NV-eleven Thomas för olika personers röster. Han börjar med kaptenen: 

Sullenberger told everyone to keep calm and go out to stand on the wings 

while himself searched trought the plane for people that hadnt managed to 

go out with water up to his waist. Sedan fortsätter han med en av passagerar-

na: One passanger even tells us how a pilot gave away his shirt to him to 

keep him from freezing. Han återgår fortsättningsvis till kaptenen och fyller 

på med en universell röst: The pilot havnt spoken to media yet, but is hailed 

all over the world as a hero today for his brave and heroic action. 

Sammanfattning av elevernas genomsnittliga användning av process-

typer i tidningsartikeln 
Sammanfattningsvis kan sägas att de tre elevgrupperna följer samma möns-

ter i sin användning av olika processtyper, med flest materiella processer, 

följt av relationella, mentala och verbala processer. Den mest uppenbara 

skillnaden i användningen av olika processer i tidningsartikeln är att de eng-

elska eleverna genomsnittligt använder betydligt fler materiella och fler ver-

bala processer än de svenska eleverna. Även om deras tidningsartiklar är 

längre än vad de svenska elevernas artiklar är, är det tydligt att det är just de 

materiella och verbala processerna som de väljer i högre utsträckning. De 

engelska eleverna använder även något fler mentala processer än vad de 

båda svenska grupperna gör, medan de relationella processerna ligger på 

samma nivå som hos de svenska eleverna. Man skulle kunna dra slutsatsen 

att bara det faktum att de engelska elevernas tidningsartiklar är längre än de 

svenska elevernas innebär att de innehåller fler processer. Detta är emellertid 

inte någon självklarhet eftersom det är fullt möjligt att de engelska elevernas 

tidningsartiklar kan innehålla fler konstruktioner med få verb och långa no-

minalfraser. Om man räknar samman det totala antalet processer i respektive 

grupp ser man dock att de engelska elevernas tidningsartiklar innehåller be-

tydligt fler processer, samtidigt som man kan konstatera att det är den högre 

frekvensen av materiella och verbala processer som skiljer dem från de båda 

svenska elevgrupperna.  

6.5.3.3 Resultatdiskussion av SFG-analyserna 

Den funktionella analysen av elevtexterna visar inte på några stora skillnader 

mellan de tre grupperna: det går alltså inte att säga att sprinteleverna tydligt 

skiljer sig från NV-eleverna eller att de engelska eleverna markant skiljer sig 

från de båda svenska elevgrupperna. Något som däremot är mycket tydligt är 

att de engelska elevernas tidningsartiklar i genomsnitt är betydligt längre än 

de svenska elevernas, vilket tyder på en större förtrogenhet med detta regis-

ter. 

Den interpersonella analysen av elevernas genomsnittliga användning av 

subjekt, finit och modalitet i e-brevet och tidningsartikel visar endast på små 
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skillnader. Man kan i alla tre grupperna se en tydlig skillnad på hur eleverna 

bland annat genom subjektsval uttrycker närhet i sina e-brev och distans i 

sina tidningsartiklar, men man kan inte se någon markant skillnad mellan de 

tre grupperna förutom att den individuella variationen är större i de båda 

svenska elevgrupperna. 

Den ideationella analysen visar på relativt små skillnader i e-brevet. Elever-

na i de olika grupperna använder sig av olika processtyper på ett liknande 

sätt, vilket kan tolkas som att alla elever känner sig hemma i detta register. 

Analysen av tidningsartikeln visar dock att de engelska eleverna använder 

sig av materiella processer i betydligt högre utsträckning än de båda svenska 

elevgrupperna. Det kan inte uteslutas att denna mer frekventa användning 

helt enkelt är ett uttryck för de engelska elevernas bredare lexikala register, 

vilket gör att de på ett varierat sätt kan ge uttryck för fler materiella proces-

ser.  

Resultaten i ovanstående analys tyder på en viss registermedvetenhet hos 

eleverna i alla grupper och att inte någon grupp ger uttryck för närhet eller 

distans i sina e-brev eller tidningsartiklar i högre utsträckning än någon an-

nan. På två punkter skiljer sig dock de engelska eleverna från de båda svens-

ka elevgrupperna och det är genom sina betydligt längre tidningsartiklar 

samt genom sin mer frekventa användning av materiella processer i tid-

ningsartikeln.  

6.6 Lexikal analys 

I kursplanen för engelska B (SKOLFS: 2000:4) anges att eleverna efter av-

slutad kurs ska kunna anpassa sin text till mottagare och situation, men även 

att de ska kunna uttrycka sig klart och varierat. Detta förutsätter en lexikal 

bredd som sträcker sig bortom vardagliga situationer och förmåga att variera 

sitt ordförråd inom denna lexikala bredd.  

Eftersom eleverna i en av grupperna i föreliggande studie har engelska som 

modersmål och med tanke på att sprinteleverna exponeras för engelska i 

högre utsträckning än NV-eleverna fanns anledning att undersöka om det i 

elevtexterna framkommer några lexikala skillnader mellan eleverna i de tre 

grupperna. För denna analys användes programmet LexTutor. Den lexikala 

analysen avser lexikal variation, s.k. type-token-ratio, samt lexikal bredd, 

s.k. vocab profile, i elevtexterna. 

6.6.1 Lexikal variation 

Med lexikal variation avses den ordvariation som en specifik text uppvisar. 

När man studerar elevtexter, eller texter över huvud taget, kan man se att 
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samma ord används om igen i vissa texter, medan andra visar prov på stor 

ordvariation. Ett sätt att beräkna den lexikala variationen är att mäta andelen 

unika ord i förhållande till det totala antalet ord i en specifik text, s.k. type-

token ratio. Denna räknas ut genom att man dividerar antalet unika ord (ty-

pes) med det totala antalet ord (tokens) och multiplicerar resultatet med 100, 

vilket ger ett värde på lexikal variation (type-token ratio) i procent. Ett lågt 

värde innebär att en text innehåller många identiska ord, medan ett högt vär-

de betyder rik ordvariation. 

Det finns dock ett inbyggt metodiskt problem när man jämför lexikal varia-

tion i texter av olika längd, då längre texter innehåller fler upprepningar av 

högfrekventa ord. Generellt innebär detta att ju kortare en text är desto högre 

värde får den för lexikal variation. Eftersom de undersökta texterna är av 

olika längd och med några undantag innehåller 150-250 ord har endast de 

första 130 orden i elevtexterna analyserats. Två elevartiklar är dock kortare 

än 130 ord. En NV-elevs artikel utgörs av endast 70 ord och en sprintelevs 

artikel består av endast 115 ord. Dessa två elevers värden påverkar emeller-

tid respektive grupps medelvärde endast marginellt och de behandlas därför 

på samma sätt som övriga elevers texter i studien.  

6.6.1.1 E-brevet 

I tabell 11 redovisas elevernas lexikala variation, type-token-ratio, och stan-

dardavvikelse i e-brevet. Den lexikala variationen anges i procent. I figur 13 

redovisas lexikal variation utifrån median och spridning. 

Tabell 11: Lexikal variation i e-brev. 

 NV-elever Sprintelever Engelska elever 

Medel σ Medel σ Medel σ 

Type-token-

ratio 

61,35 4,77 65,20 3,49 65,00 3,43 
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Figur 13: Lexikal variation i e-brev utifrån median och spridning av type-

token i procent i olika grupper. 

För att testa om det föreligger statistiskt signifikanta skillnader mellan grup-

perna gällande lexikal variation gjordes ett envägs oberoende ANOVA-test. 

Parvisa jämförelser visar att det föreligger signifikanta skillnader i resultatet 

mellan NV- och sprintelever (p=0,01), mellan NV-elever och engelska ele-

ver (p=0,02) Däremot föreligger inga signifikanta skillnader mellan sprint-

elever och engelska elever (p=0,99). 

Som framgår av tabell 11 samt av figur 13 är NV-eleverna den grupp som 

uppvisar lägst lexikal variation i e-breven. Det är också i denna grupp som 

spridningen är störst. Sprintelevernas lexikala variation är högre medan 

spridningen i denna grupp är lägre. De engelska elevernas lexikala variation 

ligger i nivå med sprintelevernas samtidigt som spridningen i denna grupp är 

ytterligare något lägre  

6.6.1.2 Tidningsartikeln 

I tabell 12 redovisas elevernas lexikala variation, type-token-ratio, i tid-

ningsartikeln. Den lexikala variationen anges i procent.  

Tabell 12: Lexikal variation i tidningsartikel. 

 NV-elever Sprintelever Engelska elever 

Medel σ Medel σ Medel σ 

Type-token-

ratio 

60,38 4,75 64,75 4,10 64,47 3,41 
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Figur 14: Lexikal variation i tidningsartikeln utifrån median och spridning i 

olika grupper. 

Parvisa jämförelser (ANOVA) visar att det finns signifikanta skillnader mel-

lan NV-gruppen och övriga grupper (p˂0,05). Mellan sprintelever och eng-

elska elever är skillnaden däremot inte signifikant (p˃0,05). 

Som framgår av tabell 12 och figur 14 är den lexikala variationen i samtliga 

grupper något lägre i tidningsartikeln än i e-brevet, men relationen mellan 

grupperna är densamma. NV-eleverna uppvisar således även i tidningsarti-

keln lägst lexikal variation. Sprintelevernas lexikala variation ligger även för 

tidningsartikeln i nivå med de engelska elevernas. Av tabell 12 och figur 14 

framgår även att spridningen bland sprinteleverna är något högre i tidnings-

artikeln än i e-brevet, i artikeln mot i e-brevet, medan man inte kan se någon 

sådan skillnad vare sig hos NV-eleverna eller hos de engelska eleverna. 

6.6.1.3 Sammanfattning av lexikal variation 

Resultaten pekar relativt tydligt på att sprinteleverna uppvisar en högre lexi-

kal variation och mindre spridning än NV-eleverna i såväl e-brev som tid-

ningsartikel. Dessutom visar resultaten att sprintelevernas lexikala variation 

är något högre än de engelska elevernas, vilket är intressant med tanke på att 

de skriver på sitt andraspråk. Spridningen bland sprinteleverna är dock högre 

än bland de engelska eleverna i tidningsartikeln. 
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6.6.2 Lexikal bredd 

Den lexikala variationen visar alltså i vilken utsträckning ord och uttryck 

upprepas eller varieras i en specifik text. Den säger däremot inte explicit 

någonting om frekvensen hos de ord som används, dvs. om texten består av 

vanliga eller mindre vanliga ord. Ett sätt att uppskatta ordförrådets storlek 

eller bredd hos en skribent utgår från en kartläggning av orden i skriftlig 

produktion utifrån de använda ordens fördelning på olika frekvensband. En 

skribent som uppvisar en relativt hög andel ord tillhörande lägre frekvens-

band antas här behärska ett större ordförråd än en skribent som huvudsakli-

gen använder mycket vanliga ord, dvs. ord från de högre frekvensbanden. 

Det är rimligt att anta att en text som ger prov på stor lexikal bredd även 

uppvisar en relativt hög lexikal variation. En elev som uppvisar stor lexikal 

bredd och som använder ord från flera olika frekvensband, har med stor san-

nolikhet bättre förutsättningar att variera orden i sin text än en elev som upp-

visar liten lexikal bredd genom användning av huvudsakligen högfrekventa 

ord. Ett sätt att mäta den lexikala bredden är att undersöka i vilken mån or-

den i en specifik text fördelas mellan olika frekvensband. Nation (2001) 

menar att ca 80 % av orden i de flesta akademiska texter (liksom i texter i 

allmänhet) utgörs av de 2000 vanligaste engelska orden, vilket innebär att 20 

% av orden utgörs av mindre frekventa ord. Av dessa tillhör 8–10 % av or-

den ett allmänt s.k. akademiskt ordförråd som återfinns i den s.k. Academic 

Wordlist (AWL), medan ca 5 % av orden är mer ämnesspecifika. Övriga ord 

representerar ett mer allmänt lågfrekvent ordförråd. För att kunna producera 

akademiska texter bör man alltså förutom att behärska de 2000 vanligaste 

orden också vara väl förtrogen med ett mindre frekvent såväl allmänt aka-

demiskt som mer ämnesspecifikt ordförråd för att kunna skriva effektivt om 

relativt komplexa ting. För elever i den svenska gymnasieskolan, som ännu 

inte behärskar det akademiska skrivandet, kan man förutsätta en bredd be-

gränsad till de 1000-2000 vanligaste orden. 

Den lexikala bredden mäts i denna studie med hjälp av programmet Vocab-

Profile (www.lextutor.ca) och baseras på Laufer och Nations Lexical Fre-

quency Profiler (1999). Det listar orden i olika frekvensband: de 1000 vanli-

gaste orden, K1, de följande 1000 orden, K2, ord från academic wordlist, 

AWL, samt ord som inte återfinns i dessa grupper, off-list words. 

Eftersom VocabProfile markerar såväl egennamn och felstavningar som 

specialtermer och ovanliga ord som off-list words kan man få helt felaktiga 

klassificeringar om en text inte korrigeras innan den körs i programmet. Fre-

kventa ord som t.ex. the, that, about, friends listas således på grund av att de 

är felstavade som off-list-ord i stället för som K1-ord. Därför har texterna 

bearbetats så att samtliga stavfel i elevtexterna rättats och alla personnamn 

strukits. Dessutom har frekventa egennamn som La Guardia och Hudson 

tagits bort ur elevtexterna. För att åskådliggöra detta får NV-eleven Fredriks 

okorrigerade tidningsartikel visa hur ord som egentligen ingår i andra fre-

http://www.lextutor.ca/
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kvensband listas som off-list-ord på grund av felstavningar och felaktiga 

grammatiska former. De ord som programmet här markerat som off-list-ord 

är understrukna:  

LATEST NEWS. I BIG PLANE HAVE CRASHED IN THW NEW YORK 

RIVER. MANY PEOPLE HAS DIED AND MANY ARE HURTED. 

A terrible chock went over New York when a big aeroplane crashed in 

the New York river. The plane where crosing new york when the en-

gine was abaout to crack so the plane had to land in thje new york riv-

er. Many people Where hurted or dead. Here is an interview with one 

of the victoms of the crash. 

How did you felt when you realized thad the plane was about to 

crash? 

-It was a very strange feeling to know that anytime you could die. I 

felt like that anytime I could fall in panic. 

How was it so see dead people in the aeroplanne after the crash? 

It was vero scary. It was such a big chock for me so I couldn’t re-

member so mouch. 

How do you feel about the crash right now? 

-I am relised that I survived but one of my best friwends died on that 

plane so I am very sad for him. The crash is one of my sadest memo-

ries in my life. 

I ovanstående okorrigerade version av artikeln listas hela 13,61 % som off-

list-ord medan andelen off-list-ord i en rättad version är 5,38 %.  

6.6.2.1 E-brevet 

I tabell 13 redovisas elevernas lexikala bredd i e-brevet. K1 avser de 1000 

vanligaste orden, K2 avser de nästföljande 1000 orden, AWL avser ord från 

academic wordlist och off-list avser ord som inte finns med i ovanstående 

ordlistor. Samtliga medelvärden anges i procent.  
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Tabell 13: Lexikal bredd i e-brev. 

 NV-elever Sprintelever Engelska elever 

Medel σ Medel σ Medel σ 

K1 88,59 2,53 86,09 3,89 84,50 3,27 

K2 7,63 1,85 8,35 2,91 8,53 2,86 

AWL 0,49 0,95 1,09 1,08 0,71 1,03 

Off-list 3,29 1,74 4,32 1,83 6,26 2,31 

Ovanstående medelvärden kan även åskådliggöras i ett fraktionsdia-

gram och får då följande utseende: 

 
Figur 15: lexikal bredd i e-brev. 

Som framgår av tabell 13 samt av figur 15 är NV-eleverna den grupp som i 

e-breven i högst utsträckning använder ord bland de tusen vanligaste orden, 

K1, medan sprinteleverna gör detta i något mindre utsträckning. De engelska 

eleverna uppvisar en ytterligare något lägre andel ord från K1. För de följan-

de tusen orden i frekvensband K2, är förhållandet det omvända även om 

skillnaderna här är mindre. Trots att användningen av mer skolrelaterade 

ord, AWL, är mycket begränsad kan man se att såväl sprintelever  som eng-

elska elever använder sådana ord i större omfattning än NV-eleverna. De 

engelska eleverna är också den grupp som i högst utsträckning använder 

mindre vanliga ord, s.k. off-list-ord, medan sprinteleverna gör detta något 

mindre frekvent och NV-eleverna i lägst utsträckning. 

I det följande redovisas de olika elevgruppernas använding av ord i olika 

frekvensband respektive AWL och off-list i figurerna 16, 17, 18 och 19. 
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Figur 16: Andelen ord  från K1 i e-brev i lika grupper i procent. 

I fråga om användningen av ord i K1 visar ett post-hoctest för parvisa jämfö-

relser signifikanta skillnader endast mellan NV-elever och engelska elever 

(p=0,005). För övriga jämförelser är p-värdet ˃0,05. 

 
Figur 17: Andelen ord från K2 i e-brev i olika grupper i procent. 

Elevernas resultat för användningen av ord i K2 visar stor överlappning i de 

tre grupperna och parvisa jämförelser visar inga skillnader mellan grupperna. 

Som framgår av figur 17 är spridningen bland de engelska eleverna störst. 
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Figur 18: Andelen ord från AWL i e-brev i olika grupper i procent. 

Inte heller i förhållande till ord från AWL visar de parvisa jämförelserna 

några signifikanta skillnader mellan grupperna Att observera här är de elever 

vars resultat starkt avviker från den övriga gruppens resultat (s.k. outliers). 

 
Figur 19: Andelen ord från off-list i e-brev i olika grupper i procent. 

Parvisa jämförelser andel ord i off-list visar en signifikant skillnad i resulta-

tet mellan NV-elever och engelska elever (p=0,003). För övriga jämförelser 

mellan grupperna är skillnaderna inte signifikanta (p˃0,05). 
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Sprinteleverna använder följaktligen färre högfrekventa och fler lågfrekventa 

ord i e-brevet än NV-eleverna. De använder dessutom fler akademiska ord, 

AWL, i sina e-brev än de engelska eleverna. 

6.6.2.2 Tidningsartikeln 

I tabell 14 redovisas elevernas lexikala bredd i tidningsartikeln. Samtliga 

medelvärden anges som tidigare i procent.  

Tabell 14: Lexikal bredd i tidningsartikel. 

 NV-elever Sprintelever Engelska elever 

Medel σ Medel σ Medel σ 

K1 83,10 3,18 81,47 3,63 80,39 3,42 

K2 10,37 2,60 10,54 2,48 8,75 2,94 

AWL 1,12 1,11 1,80 1,92 2,30 1,18 

Off-list 5,42 1,82 6,20 2,18 8,57 2,35 

När ovanstående medelvärden åskådliggörs i ett fraktionsdiagram får detta 

följande utseende: 

 
Figur 20: Lexikal bredd i artikel 

 

Tidningsartiklar ställer ofta högre krav på formalitet än e-brev. Andelen ord 

bland de vanligaste tusen orden är också i samtliga grupper lägre i tidnings-

artikeln än i e-brevet, medan andelen ord i det nästföljande frekvensbandet, 

K2, samt andelen ord i Academic Wordlist liksom ord i off-list är högre. Re-
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lationen mellan grupperna är emellertid i stort sett densamma även i tid-

ningsartikeln. NV-eleverna är den grupp som även i artikeln i högst ut-

sträckning håller sig till ord bland de tusen vanligaste ordfamiljerna. För det 

följande frekvensbandet, K2, är dock förhållandet mellan grupperna något 

annorlunda än i e-brevet. Såväl NV-elever som sprintelever använder fler 

ord från detta frekvensband än de engelska eleverna. De engelska eleverna 

använder däremot fler ord från Academic Wordlist och från off-list än de 

båda svenska grupperna. Sprinteleverna använder dock något fler ord från 

från AWL och off-list än NV-eleverna. 

I det följande redovisas de olika elevgruppernas använding av ord i olika 

frekvensband respektive AWL och off-list i figur 21, 22, 23 och 24. 

 
Figur 21: Andelen ord från  K1 i tidningsartikeln i olika grupper i procent. 

Post-Hoc-test för parvisa jämförelser av grupperna visar signifikanta skillna-

der mellan NV-elever och engelska elever (p=0,04). För övriga jämförelser 

är p-värdet ˃0,05, alltså inte statistiskt signifikanta. 
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Figur 22: Andelen ord från K2 i tidningsartikeln i olika grupper i procent. 

Parvisa jämförelser visar att inga signifikanta skillnader mellan grupperna 

när det gäller användningen av ord från K2.  

 
Figur 23: Andelen ord från AWL i tidningsartikeln i olika grupper i procent. 

Skillnader i resultatet för AWL för NV-elever och engelska elever är signifi-

kanta (p˂0,05). Övriga jämförelser ger inga signifikanta skillnader. 
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Figur 24: Andelen ord från off-list i tidningsartikeln i olika grupper i pro-

cent. 

För off-list-orden visar parvisa jämförelser en signifikant skillnad mellan 

NV-elever och engelska elever (p=0,000), och mellan sprintelever och eng-

elska elever (p=0,005). Däremot finns ingen signifikant skillnad mellan NV-

elever och sprintelever. 

Sammanfattningsvis använder sprinteleverna även i tidningsartikeln de tusen 

vanligaste orden i lägre grad än NV-eleverna, samtidigt som de använder ord 

från Academic Wordlist och off-list i större omfattning. I förhållande till de 

engelska eleverna använder sprinteleverna fler K2-ord men färre ord från 

Academic Wordlist och färre ord som inte är listade. 

6.6.2.3 Sammanfattning av lexikal bredd 

Resultaten visar att de engelska eleverna är den grupp som uppvisar störst 

lexikal bredd såväl i e-brevet som i tidningsartikeln. Vid sidan av använd-

ningen av ord från K2 i båda registren och ord från AWL i e-brevet är skill-

naden mellan dem och NV-eleverna signifikant. Framför allt är det en mind-

re frekvent användning av de tusen vanligaste orden samt en högre frekvens 

av off-list-ord som skiljer grupperna från varandra. Däremot föreligger inga 

signifikanta skillnader mellan de engelska eleverna och sprinteleverna vid 

sidan om användningen av off-list-ord i tidningsartikeln. Mellan sprintele-

verna och NV-eleverna föreligger inga signifikanta skillnader.  
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6.6.3 Analys av tre exempeltexter 

Även om värden för lexikal variation och lexikal bredd ger en viss bild av 

elevernas förmåga att skriva varierat om olika ämnen och ämnesområden, 

säger de inte så mycket om texterna bakom de lexikala värdena. För att illu-

strera hur texter med olika värden för lexikal variation och lexikal bredd kan 

se ut i materialet ges i det följande exempel på tre av de i studien ingående 

elevernas e-brev. Texterna har valts ut med avsikt att exemplifiera spännvid-

den i materialet. Därför återges en elevtext bland dem som fått de lägsta 

värdena för lexikal variation, och högst andel ord bland de tusen vanligaste 

orden (K1-ord) (Text 1), en text bland dem som fått bland de högsta värdena 

för lexikal variation, med förhållandevis låg andel K1-ord (Text 2), samt en 

text som fått värden någonstans däremellan (Text 3). De värden som anges 

för lexikal variation och lexikal bredd baseras på de 130 första orden, men 

texterna återges här i sin helhet. Texterna återges stavningskorrigerade och 

egennamn samt eventuella förkortningar, som vid inmatningen i VocabProfi-

le tagits bort, har i följande textexempel placerats inom hakparantes för att 

inte hämma läsbarheten. K1-ord, vilka utgör huvuddelen av orden i texterna, 

är omarkerade, K2-ord markeras med fetstil, AWL-ord med kursiv stil, och 

off-list-ord är understrukna. 

Den första texten är skriven av NV-eleven Nicole, den andra av sprinteleven 

Lissan och den tredje av den engelska eleven Gertrude. I nedanstående tabell 

redovisas de tre elevernas värden för lexikal variation, samt andelen K1-, 

K2-, AWL- samt off-list-ord. 

Tabell 15: Sammanställning av tre elevers värden för lexikal variation och 

lexikal bredd i e-brev. 

 NV-elev 

Nicole 

Sprintelev  

Lissan 

Engelsk elev 

Gertrude 

Lexikal variation 57 68 72 

K1 91,67 82,71 84,85 

K2 6,06 12,03 6,82 

AWL 0 1,5 0 

Off-list 2,27 3,76 8,33 

Text 1, Nicole: 

Oh my god, you can’t imagine what just happened to me yesterday! I guess 

you have heard on the news about the plane that landed in the [Hudson] Riv-

er. I was there! Well, not in the plane but on the coast of the river. It was un-

believable! Me and my boyfriend was on our way to the town, and we decided 

to walk. We heard on the news right before we left the apartment that a plane 

had problems with the engines, but how could we be able to know what was 

going to happened? Anyway, we started walking, and after a few minutes we 

saw a plane coming down in a very low high over the city. Where we were 

we couldn’t see the river but we absolutely saw in which direction the plane 

was heading, but how could we imagine. By the time we had come closer to 
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the riverside, so much had happened. The plane floated in the water and 

people where walking out from the plane. On the wings! I think there was 

about 150 people on the plane, and the rescuing was very effective. But I can 

tell you that it was a hell of activity on the ground.  

 So now we have been watching the news and trying to picking up informa-

tion about the event. I don’t know what you have heard but I must say that the 

action of the pilot was impressive! Exciting [hu]! You really shall come and 

visit us. You can never tell what will happened in this town! 

Fetstil = K2-ord, Kursiv = AWL-ord, understrukna ord = off-list-ord, Övriga 

= K1-ord 

Som framgår av tabell 15 har Nicoles text fått lägst värde för lexikal varia-

tion. Nicole använder sig dessutom av de vanligaste tusen orden i högre grad 

än de två andra eleverna, medan hennes användning av ord från övriga fre-

kvensband är mer sparsam. I Nicoles text är totalt 19 ord K2-ord, men endast 

elva av dessa är unika eftersom hon använder ordet plane åtta gånger och 

ordet imagine två gånger. Sex av orden är off-list-ord, men även dessa måste 

ses som relativt frekventa ord. Det enda ord som sticker ut som precist for-

mulerat är impressive. 

Text 2, Lissan: 

Hi [Becca]! 

You won’t believe me as I’m telling you this! I guess you have heard about 

the plane crash in the [Hudson] river last week, but what you probably don’t 

know is that I was on that flight. I was on my way to a meeting in [Seattle] 

(work related stuff) and shortly after taking off something hit the plane, it felt 

as if somebody had thrown several rocks at it. Nobody paid much thought to it 

but suddenly the engines started making a weird noise and the plane began 

shaking, not so harshly but still it made me and the other passengers worried. 

I have always felt safe in airplanes, the pilots are experts and the aircrafts are 

built with extreme accuracy but now, for the first time, I started doubting it. 

The pilot never said anything, but I could see on the faces of the waitresses 

that everything wasn’t as it should. The plane was shaking harder now, some 

people were crying, others screaming, I was just still. I began thinking of my 

family, my husband and my kids, would they be ok without me? I knew that I 

sure as hell wouldn’t be ok without them. I felt the panic, I had no control 

over the situation and the seat belt made me feel even more trapped. The 

plane lost altitude, I could see the ground again. I didn’t know how soon we 

would hit it but whenever we did it would all be over because underneath us 

was [New york], huge skyscrapers and buildings, nowhere to land.  

As you now know I am still alive and I will tell you more about this life 

changing day when we meet. So, you set the date ;) 

Love / [Lissan] 

Fetstil = K2-ord, Kursiv = AWL-ord, Understrukna ord = off-list-ord, Övriga 

= K1-ord 

Lissans text har ett betydligt högre värde för lexikal variation och hon an-

vänder sig också av K1-ord i avsevärt mindre omfattning än Nicole. Andelen 

K2-ord bland de första 130 orden är i stort sett dubbelt så hög, men när man 
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jämför hela texterna framkommer dock inte samma skillnad. Lissan använ-

der totalt tjugo K2-ord, men även i hennes text förekommer ordet plane rela-

tivt frekvent. Hon använder detta ord fem gånger och dessutom nyttjar hon 

sammansättningen planecrash. Två av orden är från AWL: experts och ac-

curacy, medan fjorton är off-list-ord, vilket gör att andelen ord från detta 

frekvensband blir högre när man analyserar hela texten. Lite förvånande är 

kanske att ok och kids listas som off-list-ord eftersom de enligt Longman 

Dictionary of Contemporary English (2003) tillhör de tusen vanligaste orden 

i talad engelska. I skriftspråket är de emellertid mindre frekventa. Använ-

dandet av ordet waitresses i stället för stewardesses eller air hostesses visar 

dock att hon inte hittat den adekvata termen för flygvärdinnor. Lissans text 

präglas emellertid av högre lexikal variation än Nicoles text och hon utnytt-

jar också olika frekvensband i större utsträckning. 

Text 3, Gertrude: 

Hello there [Marjery]   

I do hope you are well and the measles are cured [Lol]! As for me you’ll 

never guess what happened the other day! I was on my way to visit my mum 

and dad in [Charlottes-ville] when I had a near death experience. I had got on 

the flight at around 3 in the afternoon and was making good progress when 

some birds flew into the planes turbines! Of course at first everyone was in 

terror, passengers were grabbing oxygen masks, others clutching onto their 

seats, as the plane plummeted to the ground. The Captain [Chesley Sullenber-

ger] spoke on the radio. He explained we would be landing at a different air-

port nearby and for everyone to not panic. Yet that’s easier to say than do, I 

was so scared I’d never see you again . I looked around and everyone was 

praying, the terror was overwhelming. However our prayers were answered 

as the captain safely landed the plane on the [Hudson] river saving 155 lives, 

not even a major injury, isn’t that truly amazing? If that’s not a miracle, I 

don’t know what is. Hope you saw me on TV was very exciting being inter-

viewed.  

I love you (more then chocolate [hehe].)  

[Gertrude]  

Fetstil = K2-ord, Kursiv = AWL-ord, Understrukna ord = off-list-ord, Övriga 

= K1-ord 

Gertrudes text har fått det högsta värdet för lexikal variation bland dessa tre 

texter. Om man utgår från de första 130 orden använder hon visserligen K1-

ord i något högre omfattning än Lissan. Hon nyttjar också K2-ord i något 

mindre utsträckning, men använder fler off-list-ord. När man utgår från hela 

hennes text visar det sig att hon även använder ord från AWL, nämligen 

major och injury. Totalt sett använder hon tolv K2-ord, men olika former av 

ordet plane utgör tre av dessa förekomster. Dessutom använder hon både 

prayer och praying. Sjutton av orden är off-list-ord och samtliga av dessa är 

unika ord. Ordet TV är visserligen, enligt Longman, bland de tvåtusen vanli-

gaste orden i talad engelska, men eftersom det i skriftspråket inte är lika 

vanligt listas det här som off-list. Hennes användning av off-list-ord som: 
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measles, turbines, oxygen masks, clutching, plummeted samt overwhelming, 

antyder dock att hon har en betydligt större lexikal bredd än de båda svenska 

eleverna. 

6.6.3.1 Sammanfattning av analysen av de tre exempeltexterna 

Den kvalitativa analysen av tre elevtexter tyder på att det här finns ett sam-

band mellan lexikal variation och lexikal bredd. NV-eleven Nicole, som har 

lägst värde för lexikal variation, använder K1-ord i högre utsträckning än de 

båda andra eleverna samtidigt som hennes användning av mindre frekventa 

ord är mer begränsat. Sprinteleven Lissan, som har ett tydligt högre värde för 

lexikal variation, använder förhållandevis färre K1-ord och fler mindre fre-

kventa ord än Nicole. Den engelska eleven Gertrude, med högst värde för 

lexikal variation, använder off-list-ord i högre utsträckning än de båda 

svenska eleverna och man kan ana att dessa ord är mindre frekventa än de 

off-list-ord de båda svenska eleverna utnyttjar.  

6.6.4 Resultatdiskussion 

Resultaten visar att sprinteleverna är den grupp som uppvisar störst lexikal 

variation i såväl e-brev som tidningsartikel, även om skillnaden mellan dem 

och de engelska eleverna är försumbar. För e-brevet skiljer endast 0,2 pro-

centenheter mellan de båda grupperna och för tidningsartikeln endast 0,28 

procentenheter och skillnaderna är inte signifikanta. NV-elevernas lexikala 

variation är signifikant lägre: 61,35 % i e-brevet och 60,38 % i tidningsarti-

keln. Det faktum att sprinteleverna visar prov på lika hög, eller till och med 

högre lexikal variation än de engelska eleverna är intressant men något ovän-

tat. De engelska eleverna borde rimligen gynnas av att de skriver på sitt mo-

dersmål. De har också valt engelska som en av sina tre A-levels, vilket pekar 

på ett intresse för språk och litteratur, samtidigt som det innebär att de inom 

ramen för sin utbildning har förhållandevis mycket tid att arbeta med såväl 

läsande som skrivande av olika typer av texter. Trots detta uppvisar deras 

texter en något lägre lexikal variation än sprintelevernas. Sprinteleverna har 

valt naturvetenskapligt program med undervisning på engelska i stället för 

på svenska, vilket mycket väl kan innebära en fallenhet och ett intresse för 

engelska samtidigt som detta val kan vara avhängigt andra faktorer som so-

cioekonomisk bakgrund och kamrater. Det framkommer dock tydligt att 

sprintelevernas lexikala variation i såväl e-brev som tidningsartikel är avse-

värt högre än NV-elevernas. 

Resultaten visar även att sprinteleverna sannolikt har ett större ordförråd än 

NV-eleverna eftersom de använder färre ord bland de tusen vanligaste orden, 

K1-ord, men fler K2-ord, fler AWL-ord, samt fler ovanliga ord, off-list-ord 

än NV-eleverna i såväl e-brev som tidningsartikel. Alla grupperna använder 
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dock fler K1-ord och färre K2-ord i e-brevet än i artikeln, vilket tyder på viss 

registeranpassning. De engelska eleverna är dock den grupp som använder 

K1-ord minst frekvent samtidigt som de använder fler K2-ord och fler ovan-

liga ord, off-list-ord, än de båda svenska grupperna i såväl e-brev som arti-

kel, vilket tyder på en större lexikal bredd. 

Sammanfattningsvis kan sägas att sprinteleverna i denna studie visar på sig-

nifikant högre lexikal variation än NV-eleverna och att de i detta avseende 

ligger i nivå med de engelska eleverna. Resultaten tyder också på att sprint-

eleverna har en större lexikal bredd än NV-eleverna men mindre än de eng-

elska eleverna, även om denna skillnad inte är signifikant. Den mer kvalita-

tiva studien av tre exempeltexter tyder på ett samband mellan lexikal varia-

tion och lexikal bredd eftersom den eleven med högst värde för lexikal varia-

tion visar störst lexikal bredd i sin text.  
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7 Sammanfattning och diskussion 

Studiens övergripande syfte har varit att undersöka i vilken utsträckning 

gymnasieelever i olika undervisningsprogram ger uttryck för ett genremed-

vetet skrivande i texter med olika syften och olika register. Svenska sprint-

elever på Naturvetenskapsprogrammet, som använder engelskspråkiga läro-

medel och som uteslutande undervisas på engelska, har stått i centrum för 

undersökningen. Dessa elever har jämförts med elever på Naturvetenskaps-

programmet som följer reguljär svensk undervisning, samt med en grupp 

engelska elever med engelska som modersmål som studerar på en skola i 

England.  

Det empiriska materialet har omfattat ovanstående tre elevgruppers texter, en 

elevenkät som besvarades av samtliga i studien ingående elever, en intervju 

med de svenska elevernas engelsklärare, samt av en tidigare genomförd pi-

lotundersökning. I huvudstudien deltog totalt 63 elever och eftersom varje 

elev fick i uppgift att skriva två texter i olika register uppgick det totala anta-

let elevtexter till 126 stycken. De båda texter som eleverna fick i uppgift att 

skriva baserades på samma händelse, nödlandningen på Hudsonfloden i bör-

jan av 2009. Den ena texten skulle utformas som ett e-brev till en kamrat, 

medan den andra skulle vara en tidningsartikel. De två texterna som kan 

sägas infalla under samma berättande huvudgenre tillhör två olika register, 

nämligen ett mer informellt vardagligt och talspråkligt register (e-brevet) och 

ett mer formellt register (tidningsartikeln). 

För att undersöka elevernas registerkompetens har jag genomfört dels en 

systemisk-funktionell analys av deras texter med utgångspunkt i de interper-

sonella och ideationella metafunktionerna, dels en lexikal analys. De båda 

analyserna har såväl kvantitativa som kvalitativa inslag, även om de i huvud-

sak är kvantitativa, vilket i synnerhet gäller den lexikala analysen. 

 Samtliga elevgrupper ger uttryck för ett visst registermedvetet 

skrivande, även om skillnaderna mellan de olika texterna en-

ligt de genomförda analyserna är små. 

 Sprinteleverna uppvisar en lexikal variation som är signifikant 

högre än NV-elevernas och i nivå med de engelska elevernas 

och en lexikal bredd som är större än NV-elevernas men mind-

re än de engelska elevernas, en skillnad som dock inte är signi-

fikant. 
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Den funktionella analysen av elevernas texter visar visserligen att det före-

ligger marginella skillnader mellan grupperna i vissa avseenden. Det är där-

emot tveksamt om man av dessa skillnader kan dra slutsatsen att någon av 

grupperna uppvisar en större registerkompetens än övriga grupper.  

Eftersom skillnaden mellan första och andraspråksskribenternas texter ut-

ifrån de här genomförda analyserna förefaller relativt obetydlig kan det inte 

uteslutas att genre- och registerkompetens är förhållandevis lätt att överföra 

mellan två så strukturellt och socio-pragmatiskt närstående språk som svens-

ka och engelska. Det kan emellertid inte heller uteslutas att såväl de syste-

misk-funktionella som de lexikala analyserna som här tillämpats har utgjort 

alltför grova raster och trubbiga analysverktyg för att avtäcka mer subtila 

skillnader i registerkompetens mellan de tre undersökta grupperna. Eftersom 

studien inte heller omfattar den textuella metafunktionen kan det inte uteslu-

tas att en analys av registerskillnader med avseende på hur elevernas texter 

byggs upp och binds samman hade kunnat påvisa skillnader mellan grupper-

na. En sådan analys skulle därför vara en intressant utgångspunkt för en 

framtida studie. Det är också uppenbart att en analys av andra språkliga drag 

som inte undersökts i denna studie, då de inte ansetts direkt relevanta för en 

analys av genremedvetenhet och registervariation, som t.ex. idiomaticitet 

och grammatikalitet, såväl som språklig korrekthet och stavning hade kunnat 

påvisa större skillnader mellan texter skrivna av första respektive andra-

språkselever och möjligtvis också mellan sprintelever och övriga svenska 

elever. 

Den lexikala analysen visar att sprintelevernas lexikala variation är något 

större än NV-elevernas och på ungefär samma nivå som de engelska elever-

nas. De uppvisar också en större lexikal bredd än NV-eleverna, medan de i 

jämförelse med de engelska eleverna förefaller ha ett mer begränsat ordför-

råd. Det faktum att sprinteleverna uppvisar en lexikal variation i nivå med de 

engelska eleverna kan naturligtvis diskuteras med tanke på att de engelska 

eleverna rimligtvis har ett större ordförråd till sitt förfogande. En orsak till 

detta kan vara att de olika elevgrupperna deltog i studien på lite olika pre-

misser. De engelska eleverna producerade sina texter under en utbytesvecka 

i Sverige, vilket förmodligen innebar att de inte upplevde samma krav på att 

prestera som i sin reguljära engelska skolkontext. Man kan därför inte ute-

sluta att de tagit uppgiften på något mindre allvar än de svenska eleverna och 

att deras texter därför inte riktigt återspeglar deras fulla kompetens. Sprint-

eleverna har å andra sidan, både i förhållande till sina engelska och svenska 

kamrater, mer att bevisa då de utgör en grupp som följer ett program med 

särskilt fokus på utveckling av engelskkunskaper. Deras resultat skulle där-

för genom att de upplevt sig stå i centrum för studiens intresse kunna vara 

påverkade av den s.k. Hawthorneeffekten, vilket skulle innebära att de i hög-

re grad än de övriga grupperna motiverats att prestera så bra som möjligt (jfr 

Landsberger 1958). 
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Studien visar även att sprinteleverna har ett högre betygsgenomsnitt såväl för 

engelska A som för engelska B, vilket skulle kunna antyda att de redan i 

initialskedet kan ha haft högre färdigheter i engelska än sina kamrater på det 

reguljära programmet och att detta också kan ha varit en av anledningarna 

till att de valde sprint (jfr. Sylvén 2004/2010). Det faktum att skillnaderna 

mellan de båda grupperna ökade under årskurs 2 och att betygen enligt lära-

ren också väl avspeglade elevernas resultat på det nationella provet i engels-

ka B tyder ändå på att programmet kan vara en av förklaringarna till skillna-

derna mellan grupperna. Läraren framhåller också att sprinteleverna spontant 

använder engelska i större utsträckning än NV-eleverna under lektionerna 

medan NV-eleverna gärna övergår till att prata svenska. 

Man kan dock inte utan vidare dra slutsatsen att sprintelevernas något högre 

resultat än de andra svenska elevernas är en direkt följd av att de deltagit i 

sprintundervisning då det också finns andra faktorer som måste beaktas. Som 

tidigare påpekats får man förmoda att de flesta elever som väljer sprintun-

dervisning framför traditionella program har ett intresse och en fallenhet för 

engelska. Detta val kan också vara kopplat till faktorer som social och språk-

lig bakgrund samt föräldrars eller kamraters påverkan. Det går heller inte att 

utesluta att vissa elever väljer denna undervisningsform då den anses ha hög 

status bland både lärare och elever. Detta är samtliga faktorer som ligger 

utanför själva undervisningen men som indirekt kan påverka resultaten efter-

som de inverkar på jämförbarheten mellan grupperna och kan innebära att 

sprinteleverna delvis kan ha andra förutsättningar än elever i reguljära pro-

gram. Vidare måste man överväga i vilken utsträckning elevernas fritidseng-

elska påverkar deras resultat (jfr. Sundqvist 2009). Sylvén (2004/2010) 

framhåller i sin avhandling att det är just mängden engelska i tal och skrift 

som eleverna möter utanför skolan som avgör i vad mån de utvecklar sitt 

engelska ordförråd. Eftersom sprinteleverna genom sitt val av gymnasiepro-

gram får antas ha ett större intresse för engelska än elever i allmänhet är det 

ju också troligt att de oftare använder engelska på fritiden utanför skolan. 

Dessutom är det rimligt att anta att den täta kontakt med engelska som un-

dervisningen erbjuder öppnar upp för en intensivare användning av engelska 

även på fritiden. 

Slutligen är det viktigt att framhålla att man utifrån denna studie inte kan dra 

några slutsatser om själva undervisningen eftersom denna inte studerats. 

Någon analys av de aktuella lärarnas kompetens i engelska har inte heller 

genomförts i samband med denna studie. Det är därför omöjligt att uttala sig 

om på vilket sätt sprintundervisningen i sig eller språkbruket i klassrummet 

kan ha bidragit till sprintelevernas utveckling i engelska utöver det faktum 

att den inneburit en ökad exponering. I vilken utsträckning undervisningen 

på ett systematiskt och medvetet fokuserat elevernas genremedvetenhet och 

språkfärdigheter i engelska i förhållande till olika register är ju dessutom en 

öppen fråga även när det gäller övriga gruppers undervisning. Även om de 

engelska elevernas texter i denna undersökning används som referensram är 
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det ju viktigt att komma ihåg att inföddhet inte på något sätt garanterar ett 

genreanpassat skrivande i olika register eftersom denna typ av språkfärdig-

heter inte utvecklas automatiskt utan modeller och stöd i undervisning. Att 

detta stöd kan vara bristfälligt även i undervisning på och i elevernas eget 

modersmål är väl dokumenterat i såväl internationell som svensk forskning 

(t.ex. Rothery 1996, af Geijerstam 2008). De engelska eleverna kan därför 

mycket väl ha saknat det stöd för utvecklingen av skolrelaterade språkfär-

digheter som krävts för en adekvat genre- och registeranpassning av texter-

na, vilket kan ha bidragit till att skillnaderna mellan första- och andra-

språksskribenterna i detta fall var förvånansvärt blygsamma. 

7.1 Sprintundervisning i dag och i framtiden 

Som tidigare nämnts finns i Sverige inte några nationella riktlinjer eller tyd-

lig syftesformulering för sprintundervisning (Nixon 2000), vilket innebär att 

denna undervisningsform kan se ut på många olika sätt. På vissa skolor er-

bjuds undervisning på engelska i samtliga ämnen medan andra skolor be-

gränsar denna undervisningsform till några få ämnen eller till tidsbegränsade 

projekt. Lärarna har också varierande kompetens i engelska och många har 

begränsad erfarenhet av att undervisa på engelska, vilket bland annat Lim 

Falk (2008) framhåller i sin avhandling. Det finns heller inte någon kvali-

tetssäkring av ämneslärarnas engelska. Det är i stället rektor på skolan som 

ytterst är ansvarig för att lärarnas kompetens i engelska är tillräcklig. Detta 

bidrar naturligtvis till att det därför är omöjligt att säga vad sprintundervis-

ning i Sverige egentligen innebär eftersom det finns så många skiftande 

praktiker.  

Man kan inte utesluta att intresset för sprintundervisning kommer att växa 

som en följd av den pågående globaliseringsprocessen. Det behövs därför 

tydliga mål och klara riktlinjer för vad som krävs för den undervisningsform 

som går under beteckningen sprint i Sverige. Den hittills genomförda forsk-

ningen kring sprint visar också att den fortsatta diskussionen kring hur 

sprintundervisningen ska utformas i framtiden bör utgå från såväl språkideo-

logiska som språkpolitiska överväganden och göras till föremål för en med-

veten och mer övergripande språkplanering (t.ex. Hyltenstam 2004). Engels-

kans starka ställning och dominans som världsspråk och det faktum att 

många ungdomar väljer sprint för möjligheten att tillägna sig så bra engelska 

som möjligt utan att närmare reflektera över utbildningens kvalitet och even-

tuella konsekvenser för lärandet kräver en mer genomtänkt och reglerad 

sprintverksamhet. Här måste även svenskans roll beaktas både som moders-

mål för många av sprinteleverna och som samhällsbärande språk i Sverige. 

Den språkpolitiska målsättningen med en parallell användning av svenska 

och engelska i samhället förutsätter att man i gymnasieutbildningens samtli-

ga program satsar på utveckling av såväl svenska som engelska i mer for-
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mella register. Därutöver bör skolan naturligtvis på alla sätt även uppmuntra 

och möjliggöra studier av många andra språk för olika syften (Lindberg 

2009). 

En grundläggande tanke bakom sprintundervisningen när den introducerades 

var, som tidigare framhållits, att öka exponeringen av målspråket. Denna 

tanke gavs stöd av forskare som Krashen (1985, 1989) som anser att vi till-

ägnar oss ett språk genom begripligt inflöde. Vygotskij (1962, 1978) under-

stryker dock det sociala samspelet som grund för inlärning och utveckling av 

kunskaper och färdigheter. Andra forskare, som t.ex. Swain (1985, 1995) 

och Lindberg (2001, 2004) framhåller den egna produktionens centrala roll 

för andraspråksinlärning och understryker även vikten av språklig interak-

tion, vilket kräver att eleverna deltar aktivt på ett kvalificerat sätt. Det gäller 

således bl.a. att successivt ställa allt högre krav på elevernas förmåga att 

uttrycka sig så precist, grammatiskt, genre- och registeradekvat som möjligt, 

vilket förutsätter en parallell och systematisk utveckling av deras lexikala 

och grammatiska och pragmatiska kompetens. Förtrogenhet med det talade 

och skrivna språk som är karaktäristiskt för språkbruket i skolan är också en 

faktor som lyfts fram för allmän skolframgång (Bernstein 1971, Collier 

1987, Cummins 2000), vilket gör att det för sprintundervisning ställs språk-

liga krav på eleverna som de tidigare inte mött i skolan. De ställs nu inför ett 

informationstätt, abstrakt och ofta tekniskt språk som i många avseenden 

skiljer sig från det mer vardagliga språk de utvecklat i sin tidigare engelsk-

undervisning. 

Den egna produktionen och den språkliga interaktionen är emellertid något 

som verkar saknas i det svenska sprintklassrummet, vilket Lim Falk 

(2008:274) framhåller i sin avhandling. Man kan därför inte utesluta att det 

föreligger en bristande medvetenhet om andraspråksforskning på svenska 

sprintskolor och att den engelska sprintundervisningen i Sverige utgår från 

att den ökade exponering av språket, som undervisning och läromedel inne-

bär, är tillräcklig för att eleverna ska utveckla såväl det talade som det skriv-

na språket i högre utsträckning än elever som deltar i traditionell undervis-

ning. 

Mot bakgrund av tidigare forskning och resultaten i denna studie kan man 

hävda att en ökad exponering av målspråket, baserad på Krashens inflödes-

teori, inte är någon garanti för att sprintundervisningen framgångsrikt ska 

bidra till elevernas språkutveckling i fråga om mer skolrelaterade språkfär-

digheter i mer formella register. Här krävs en systematisk satsning på en 

genre- och registermedveten undervisning med kvalificerat lärarstöd i form 

av tydliga modeller och stöttning genom språklig interaktion med fokus på 

form. Genom sådan språklig stöttning, s.k. scaffolding (t.ex. Wood, Bruner 

& Ross 1976, Gibbons 2001), kan undervisningen successivt bidra till en 

språkutveckling som leder mot en alltmer självständig genremedveten munt-

lig och skriftlig produktion i olika register. Behovet av tydliga modeller och 
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språklig stöttning i lärprocessen är något som lyfts fram av de australiska 

genrepedagogiska forskarna (t.ex. Rothery 1996, Gibbons 2001, Moham & 

Slater 2006), som även har mycket att tillföra i fråga om forskning kring det 

skolrelaterade språket i olika ämnen. 

Sprintklassrummet kan erbjuda eleverna goda förutsättningar för språkut-

veckling också när det gäller ett skolrelaterat språk (Dalton-Puffer 2007). 

För att denna undervisning samtidigt ska kunna garantera eleverna goda 

ämneskunskaper och en parallell utveckling av svenskan, något som enligt 

tidigare forskning kan ha försummats i dagens sprintundervisning (t.ex. 

Washburn 1997, Lim Falk 2008) krävs, som tidigare nämnts, bl.a. tydliga 

modeller och språklig stöttning. Det gäller således att vara medveten om 

svenskans och andra modersmåls betydelse samtidigt som den språk- och 

innehållsintegrerade undervisningen, vid sidan av förmedlandet av viktiga 

ämneskunskaper, även måste utgå från att utveckla elevernas språkliga re-

pertoar.  

Avslutningsvis bör det framhållas att det finns ett stort behov av forskning 

kring sprint i Sverige, inte minst med tanke på den utbredning denna under-

visning fått på senare år. Dessutom måste den ges en tydligare syftesbesk-

rivning och förankring i aktuell andraspråksforskning. För att man ska få en 

heltäckande bild av sprintundervisning i Sverige bör den också snarast göras 

till föremål för en nationell utvärdering.  
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Bilaga 1. Medgivandeblankett 

 

 

 

 

 

Anders Edlund 
anders.edlund@usos.su.se 
 

Samtycke 

 

Jag är väldigt tacksam för att du valt att delta i min studie. För att jag 

ska kunna använda de texter som jag bett dig skriva behöver jag emel-

lertid ditt samtycke. Det material som samlas in för studien kommer 

endast att användas för akademisk forskning och kommer att behand-

las konfidentiellt så att uppgifter om enskilda identifierbara personer 

skyddas. Jag kan försäkra dig om att varken ditt namn eller några per-

sonliga detaljer kommer att användas om jag använder delar av eller 

hela din text. 

 

Genom att skriva under detta medgivande så ger du mig tillåtelse att 

använda dina texter för akademisk forskning. Om du skulle ändra dig 

så kan du när som helst under pågående studie maila mig om att du 

inte längre önska delta. 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att medverka i studien om sprintele-

vers engelska: 

 

Östersund 13/4 2010  

 

Underskrift 

 

Namnförtydligande 

________________________________________________________

_____ 

e-post 

mailto:anders.edlund@usos.su.se
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Bilaga 2. Agreement Form 

 

Anders Edlund 

anders.edlund@usos.su.se 

 
Agreement Form 

 

I am very grateful that you have agreed to participate in my study. 

However, to be able to use the texts I have asked you to write I need 

your consent. Your text will only be used for academic research pur-

pose and treated with utmost confidentiality. I can assure you that nei-

ther your name nor any other personal details will be revealed if I use 

your text, in full or in parts. 

 

By signing this agreement form you thus give me your permission to 

use your text for academic research. You should also be aware of the 

fact that you can withdraw your contribution from my study by mail-

ing me. 

 

Östersund 26 February 2010 

_________________________________ 

Signature 

_________________________________ 

Name in print 

 

_________________________________ 

e-mail 
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Bilaga 3. Elevenkät 

 
Anders Edlund 
anders.edlund@usos.su.se 
 

Bakgrundsenkät 

 

Namn:____________________________________ 

Alias:_____________________________________ 

Kön: □ man □ kvinna 

 

 

1. Födelseår:___________________ 

2. Är du född i Sverige? □ ja □ nej 

3. Är svenska ditt modersmål? □ ja □ nej 

4. Om inte, vilket är ditt modersmål? 
_________________________________ 

5. Använder du något annat språk än svenska hemma? □ 

ja □ nej 

6. Om ja, vilket språk? 
______________________________________________ 

7. Läsvanor, skönlitteratur. Kryssa endast för ett alternativ: 

 

□ Varje dag________ timmar 

□ Varje vecka________ timmar 

□ Varje månad_______ timmar 

□ Nästan aldrig 

8. Vilket är ditt senaste betyg i engelska?_________________ 

9. Vilket betyg tror du att du kommer att få i engelska 

B?____________________ 

 

Tack för din medverkan! 

mailto:anders.edlund@usos.su.se
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Bilaga 4. Student Questionnaire 

Anders Edlund 

 

Student Questionnaire 

 

Name: _____________________________________ 

Alias: ______________________________________ 

Sex:   □ male  □ female 

 

1. When were you born (year)? ___________ 

2. Were you born in the UK? □ yes □ no 

3. Is English your first language? □ yes □ no 

3b. If no, what is your first language? 

__________________________ 

4. Do you use any other language than English at home? □ yes □ 

no  

4b. If yes, what language? 

____________________________________ 

5a. Reading habits, fiction. Tick one only:  

□ Every day _______hrs 

□ Every week ______hrs 

□ Every month _____hrs 

□ Hardly ever 

5b. Reading habits, newspapers, magazines, etc. Tick one only: 

□ Every day _____hrs 

□ Every week ____hrs 

□ Every month ___hrs 

□ Hardly ever 

6a. What is your most recent grade in English? 
____________________ 

6b. What is your most likely A-level English grade? 

_________________ 

 

Thank you! 
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