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Abstrakt 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur barn- och ungdomslitteratur inleds, samt om det finns 

några specifika parametrar som avgör hur en bok inleds. Undersökningen har gjorts på ett 

material av åtta stycken barn- och ungdomsböcker för åldrarna 6 år upp till tonår/ungdom, där 

det är de första 40 meningarna i varje bok som undersökts. Detta har gjorts med hjälp av den 

systemisk-funktionella grammatikens begrepp processer, som delar in skeenden med hjälp av 

fyra olika processtyper. Den materiella processen handlar om vad som sker, den mentala 

processen om vad som upplevs, den verbala processen om vad som sägs och den relationella 

processen om vad som är. Slutsatsen är att det i barn- och ungdomslitteratur är flest materiella 

processer, följt av de relationella, mentala och verbala. De parametrar som kan påverka barn- 

och ungdomslitteraturs inledningar är vilken ålder böckerna riktar sig till. De böckerna för 

yngre barn hade en tendens att innehålla mer fakta. Det kan också ha att göra med vilken 

genre de tillhör. De böcker som hade spänning som genre hade fler materiella och mentala 

processer som antyder på händelser och upplevelser medan de böcker med genre vardag hade 

fler relationella processer och innehåller mer fakta. 



1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Det var en gång…” är kanske den mest välkända inledningen på berättelser och förknippas 

med sagoböcker riktade till barn. Dock börjar antagligen inte de flesta barnböcker på detta 

sätt. En boks inledning har många uppgifter. De kan börja mitt i handlingen, väcka intresse 

eller ge en bakgrund till historien och mycket kan sägas om en bok redan från dess början.  

Språket i barnböcker har inte undersöks i större skala men en del forskning har gjorts med 

syfte att kartlägga språket i barnböcker. Hene (1984) har undersökt vilka personbeskrivande 

adjektiv och adverb som finns i barnböcker och hur de kopplas till genus. Liknande 

undersökningar med koppling mellan språket i barnböcker och genus har fått ett stort 

genomslag i dagens forskning. En annan intressant undersökning är Lundqvist (1988) som 

gjort en stilistisk-textlingvistisk analys av språket i 18 barn- och ungdomsböcker. Syftet med 

hennes undersökning är att fastställa vad som kännetecknar språket i barn- och 

ungdomslitteratur och hur det skiljer sig från annan litteratur. Det hon har studerat är bland 

annat: längden på meningar, ord, led och makrosyntagmer; textbindning; vilka talspråkliga 

drag som finns, och stilistik.   

Både Hene och Lundqvist har gjort intressanta undersökningar och ger en omfattande 

översikt av de byggstenar som bygger upp en text i barn- och ungdomslitteratur men de 

saknar förankring i betydelsen. De ser på detaljer som ordklasser och meningslängd men det 

finns mycket mer att undersöka. Den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) fokuserar på 

betydelser, där grammatiken inte ses i svart och vitt, utan alltid i sitt sammanhang. Att 

undersöka barn- och ungdomslitteratur ur ett SFG-perspektiv skulle komplettera den 

forskning med traditionell grammatik som finns och ge en bredare kartläggning av hur språket 

i barn- och ungdomslitteratur ser ut.  

Det här uppsatsen kommer behandla språket i barn- och ungdomslitteratur 

utifrån SFG:s teoretiska antaganden i betydelsen för att kunna komplettera den tidigare 

forskningen som gjorts med den traditionella grammatiken. Fokus kommer ligga på 

barnböckers inledningar som kommer att undersökas utifrån SFG:s transitivitetsanalys, vilken 

fokuserar på processer och vad som sker i texten. Att använda SFG för att undersöka hur en 
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inledning ser ut är motiverat då SFG har ett system för att dela in processer i olika kategorier, 

så kallade processtyper. 

Det finns sedan tidigare ingen liknande undersökning som fokuserar på barn- och 

u n g d o m s l i t t e r a t u r s i n l e d n i n g u t i f r å n p r o c e s s e r , v i l k e t g ö r ä m n e t 

intressant. Transitivitetsanalyser på barn- och ungdomslitteratur fokuserar ofta på 

genusskillnader mellan deltagare i processer, vilket min undersökning inte kommer behandla. 

Den här undersökningen ska kunna bidra till forskningen över hur språket i barn- och 

ungdomslitteratur ser ut och dels visa på att det finns fler intressanta områden att undersöka i 

dem än just genus, dels visa hur SFG kan komplettera tidigare forskning med traditionell 

grammatik och hur teorin kan appliceras.   

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att jämföra inledningen till ett urval barn- och ungdom med 

avseende på vad som inom SFG brukar kallas processer. Det finns även tre delsyften, som 

syftar till att undersöka om inledningarna skiljer sig åt beroende på vilken åldersgrupp 

böckerna riktar sig till, vilken genre de tillhör, eller om de är den första boken i en bokserie 

eller en fortsättning. De frågeställningar jag använder mig av är: 

  

1. Hur ser fördelningen av processtyper ut i inledningar till barn- och ungdomslitteratur?  

2. Finns det några likheter eller skillnader mellan inledningarna i barn- och 

ungdomslitteratur utifrån…  

a) …Vilken ålder de riktar sig till? 

b) Vilken genre de är? 

c) Om de är först i en bokserie eller en fortsättning? 

  

Fråga 2 har för syfte att försöka hitta en specifik parameter som bestämmer hur en boks 

inledning ser ut. Kanske är det någon av dessa tre som ger ett större utslag och kan sägas vara 

den parameter som avgör hur inledningen ser ut. Kanske ger inget något utslag och då kan det 

antingen vara en helt annan parameter som avgör eller så är alla böckers inledningar 

slumpartat utformade och saknar ett givet mönster.  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2. Forskningsöversikt 

2.1 Barn- och ungdomslitteratur 

Det har gjorts begränsat med forskning på barn- och ungdomslitteratur och dess 

språk. Hene (1984) gjorde en undersökning av personbeskrivande adjektiv och adverb i 

barnböcker för att visa hur flickor och kvinnor respektive pojkar och män beskrivs i 

barnböcker. Lundqvist (1988) gjorde i sin avhandling en syntaktisk analys av ett 

barnboksmaterial. Syftet med hennes undersökning var att kartlägga hur språket i barn- och 

ungdomslitteratur ser ut och hur de skiljer sig från annan litteratur. För att komma fram till 

detta undersöktes 18 barn- och ungdomsböcker (1992:1). Det hon har studerat är bland 

annat: längden på meningar, ord, led och makrosyntagmer; textbindning, vilka talspråkliga 

drag som finns, och stilistik.    

Ett intresse vad gäller forskning på barnböcker verkar vara genus. Jag tog tidigare upp 

Henes undersökning 1984 som hade denna utgångspunkt, men även många undersökningar de 

senaste åren har gått i dessa fotspår. Flertalet mindre uppsatser har behandlat ämnet, så 

som Hoffme i j e r (2011) som gör en j ämföre l se me l l an köns ro l l e rna i 

deckarserierna LasseMajas detektivbyrå och Mästerdetektiven Blomqvist. Det finns även 

Olsson (2012) som i sin uppsats i utbildningsvetenskap undersökt hur könsroller framställs i 

fem stycken hästböcker och Tsiouris (2015) som analyserar hur deltagarna i LasseMajas 

detektivbyrå framställs ur ett genusperspektiv. 

Forskning om barnlitteratur är fortfarande ett rätt nytt område och i nuläget verkar genus 

vara en vanlig utgångspunkt. Dock finns det fortfarande mycket kvar att undersöka kring 

barnlitteraturen och det är mycket som inte gjorts vilket gör det till ett intressant material att 

forska på. 

2.2 Transitivitetsanalys 

Den systemisk-funktionella grammatiken öppnar nya dörrar för språkforskningen. Att 

beskriva språket i en text kan göras från en annan synvinkel i SFG än i den traditionella 

grammatiken. Då fokus i denna undersökning kommer ligga på transitivitetsanalysen som är 

en av metoderna i SFG, så är det intressant att se hur den tidigare använts och vilka resultat 
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som framkommit. En genomgående beskrivning av SFG, transitivitetsanalys och processtyper 

ges i kapitel 3.   

I Sellgrens artikel (2011) analyseras processer, deltagare, omständigheter och ergativitet. 

Materialet består av två läromedelstexter för åldrarna 4–6 och 7–9 år, där den ena texten 

handlar om regnskogen och den andra om havet. De båda texterna inleds med beskrivningar 

av hoten mot haven respektive regnskogen och utgörs av relationella processer. Texten som 

helhet domineras dock av materiella processer, som tyder på aktivitet och rörelse. Det finns 

inte många förstadeltagare och då är det främst hänvisningar till regnskogen eller det  

opersonliga ”man” som finns med (Sellgren 2011:55). Forskningen är intressant, dels för att 

den grundar sig på ett liknande metodval med processtyper och dels då även mitt material 

riktar sig till barn som åldersgrupp. Skillnaden är att detta är en mer informativ text medan 

mitt material består av skönlitterära texter, vilket kan ge upphov till skillnader i resultatet. 

Hallesson (2011) undersöker i en DN-ledare bland annat vilken grad av abstraktion den 

har, alltså hur pass lättillgänglig den är för läsarna (Hallesson 2011:40). Han tar även ut 

textens processtyper och förstadeltagare, vilket ger resultatet att det finns flest relationella 

processer (att något är) och därefter materiella processer (att något händer). Det han även 

upptäckte var att det fanns få verbala processer (att något sägs) eller mentala processer (att 

något uppfattas) (Hallesson 2011:42–43). En text i en DN-ledare skiljer sig rätt markant från 

både skönlitteraturen och från barn- och ungdomslitteratur vad gäller språket. Därför kan det 

förväntas att det finns en skillnad även vad gäller processtyperna.    

I Wojahn (2011) analyseras två vigseltexter – den Svenska kyrkans och den borgerliga. 

Hans utgångspunkt är att vigseltexterna, som också utgör själva vigseln, visar hur synen på 

äktenskap ser ut. Genom att undersöka dessa två vigseltexterna vill han visa vilken bild av 

äktenskap som förmedlas (Wojahn 2011:168–169). Vigseltexterna skiljer sig åt vad gäller 

vilka processtyper de innehåller. I den borgerliga vigseltexten är de materiella processerna 

flest med 47 % medan det i den kyrkliga vigseltexten är de relationella processerna med 41 

%. Den näst vanligaste processtypen är för den borgerliga vigseltexten de verbala med 26 % 

och för den kyrkliga vigseltexten de materiella med 35 % (Wojahn 2011:182). Det är 

intressant att texternas fördelning av processtyper skiljer sig så, när texternas syfte är 

detsamma – att viga två människor. Detta visar att en transitivitetsanalys kan visa på 

skillnader som kanske inte är helt uppenbara.    
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En undersökning med ett liknande material och metod som den här uppsatsen kommer 

b e h a n d l a ä r Ts i o u r i s ( 2 0 1 5 ) , s o m g j o r t e n t r a n s i t i v i t e t a n a l y s a v 

boken Tidningsmysteriet ur serien LasseMajas detektivbyrå av Martin Widmark. Förutom att 

materialet är en barnbok, så består även mitt material av ett utdrag ur en bok 

från LasseMajas detektivbyrå. Det som skiljer våra undersökningar åt är att Tsiouris har 

undersökt genus och förstadeltagare, medan min uppsats mest syftar på själva processerna och 

vad som sker i texten.    

Dessa undersökningar visar att texter för olika målgrupper och med olika genrer har en 

annorlunda fördelning av processtyper. Detta är intressant då det visar på att det eventuellt 

skulle kunna finnas ett mönster i hur fördelningen av processtyper ser ut utifrån några 

specifika faktorer, vilket är något som kommer att undersökas i den här uppsatsen. 
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3. Teori 

I det här kapitlet kommer jag introducera och förklara den teori som är utgångspunkt för mitt 

arbete. I 3.1 tas kortfattat den systemisk-funktionella grammatiken upp och dess mest 

grundläggande utgångspunkter. I 3.2 kommer sedan transitivitetssystemet gås igenom mer 

ingående med fokus på processer och processtyper som är viktiga begrepp i min 

undersökning. Mitt teorikapitel grundar sig på böckerna Grammatik med betydelse (Holmberg 

& Karlsson 2013) och Funktionell textanalys (Holmberg m.fl. 2011). 

3.1 Systemisk-funktionell grammatik 

Holmberg m.fl. (2011) menar att den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) har sin 

utgångspunkt i betydelsen. Den visar att språket är med och formar vår bild av verkligheten. 

Något som skiljer SFG från andra perspektiv är dess omfattning. SFG innefattar alla de 

språkliga fenomen som semantik, lexikon, grammatik, fonologi, pragmatik och 

informationsstruktur, men även kontexten (Holmberg m.fl. 2011:7–9). Dessa fenomen 

sorteras i skikten: fonologi, lexikogrammatik, semantik och kontext samt 

metafunktionerna: den ideationella, den interpersonella och den textuella. Metafunktionerna 

är övergripande och finns i varje skikt (Holmberg m.fl. 2011:9–10).    

Den metafunktion som är mest intressant för denna undersökning är 

den ideationella metafunktionen. Holmberg & Karlsson (2013) beskriver den ideationella 

metafunktionen som: ”språket i dess funktion att beskriva världen” (Holmberg och Karlsson 

2013:73). De menar att allt språk beskriver på något sätt världen samt våra erfarenheter kring 

det. Huvudfokus i den ideationella metafunktionen är processer, alltså det som händer, görs, 

sägs, och så vidare. Runt dessa processer finns deltagare, alltså de som utövar processerna 

eller påverkas av dem (Holmberg & Karlsson 2013:73). 

3.2 Transitivitetssystemet 

Ett av de system som ingår i den ideationella metafunktionen är transitivitetssystemet (se 

Holmberg m.fl. 2011). Det handlar om olika typer av processer och om överföringen mellan 
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deltagare. Processer tillhör både det semantiska och det lexikogrammatiska skiktet (se 3.1), 

eftersom de både handlar om betydelse och lexikogrammatiska funktioner (Holmberg m.fl 

2011:22–24). 

Holmberg & Karlsson (2013) beskriver processer som händelser, eller skeenden. Dessa 

händelser binder ihop olika deltagare som antingen utför processen - förstadeltagaren, eller 

blir påverkad av processen - andradeltagaren. Processer uttrycks av ett verb eller en verbgrupp 

i en sats. Om processen består av en grupp verb så är det endast ett av dessa som är 

processkärnan, eller huvudverbet, och det bestämmer vilken typ av process och vilken typ av 

deltagare det handlar om. Nedan finns två exempel ur Grammatik med betydelse som visar 

hur man hittar processkärnan (Holmberg & Karlsson 2013:75–76). 

Satsen i exempelmening 1 nedan består av subjektet han, som är förstadeltagare, och 

predikatet/finitet hade. Predikatet innehåller dock inte själva betydelsen. Satsen handlar inte 

om att han hade något utan om att han hade sett något. Satsen skulle kunna omformuleras till: 

”Han såg henne tidigare” utan att ändra betydelse, vilket visar på att betydelsen ligger i sett. 

De verb som inte är processkärnan kallas för hjälpverb. 

Exempel 1 (ur Holmberg & Karlsson 2013:77). 

I exempelmening 2 är processen uppdelad med adverbialet aldrig mellan första delen ”skulle” 

och andra delen ”hinna spela”. Det räknas ändå som en process. I den här satsen finns två 

hjälpverb - skulle och hinna. Förstadeltagaren är vi och andradeltagaren är matchen, eftersom 

det är vad processen riktas mot. 

Exempel 2 (ur Holmberg och Karlsson 2013:77). 

Han hade sett henne tidigare

förstadeltagare process process (kärna) andradeltagare

Vi skulle aldrig hinna spela färdigt matchen

förstadeltagare process process process 

(kärna)

andradeltagare
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Processer kan se ut på olika sätt, enligt Holmberg & Karlsson (2013:78–79). Det kan vara 

något som sker i den fysiska världen, eller något som upplevs. Det kan vara något som sägs 

eller något som bara är och inte förändras. Processer kan därför delas in i olika processtyper 

utifrån vad de beskriver. Det finns fyra stycken processtyper inom den systemisk-funktionella 

grammatiken. Dessa är: materiella, mentala, verbala och relationella processer (Holmberg & 

Karlsson 2013:78–79). 

De materiella processerna handlar om att något görs eller att något sker i den yttre världen. 

Förstadeltagaren är aktören och den som berörs eller påverkas av processen är målet (jfr. 

Holmberg & Karlsson 2013:80). I exempelmening 2 ovanför så är processkärnan spela, vilket 

tyder på en materiell process, då det är något som görs. Enligt Holmberg & Karlsson (2013) 

är de materiella processerna den vanligaste processtypen (Holmberg & Karlsson 2013:84). 

 De mentala processerna handlar om att något upplevs och utspelar sig inte i den fysiska 

världen (jfr. Holmberg & Karlsson 2013:85–87). Det kan handla om tankar, sinnesuttryck, 

beslutande, planering, känslor eller önskningar. Den mentala processen upplevs av en 

deltagare som därför kallas upplevare. Det som upplevs kallas fenomen. I exempelmening 1 

ovanför är processkärnan sett, vilket är ett sinnesuttryck och tyder på att det är något som 

upplevs och är därför en mental process. Enligt Holmberg & Karlsson (2013:85) är mentala 

processer vanliga i berättelser, vilket är sannolikt då berättelser ofta innehåller en 

huvudpersons mentala värld, så som tankar och känslor.  

De relationella processerna beskriver hur saker är eller hur de förhåller sig till varandra och 

betyder oftast inte en förändring (jfr Holmberg & Karlsson 2013:89). Fokus ligger på 

relationen mellan två deltagare eller en deltagares existens. Det vanligaste verbet som 

uttrycker relationella processer är vara. Relationella processer är vanliga i faktatexter då de 

beskriver och förklarar saker och ting (Holmberg & Karlsson 2013:89–90). 

Det finns tre olika typer av relationella processer: de attributiva, de identifierande och de 

existentiella. De attributiva och de identifierande är snarlika och skillnaden mellan dem 

förklaras tydligare i exemplen nedan. 

De attributiva relationella processerna beskriver något eller någons egenskaper.  

Förstadeltagaren är en bärare medan andradeltagaren är ett attribut (Holmberg & Karlsson 

2013:89). I exempel 3 är björnen bäraren. Attributet sällsynt beskriver björnen, vilket gör det 

till en attributiv relationell process. Enligt Holmberg och Karlsson (2013) kan man skilja den 
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attributiva relationella processen mot den identifierande med att bäraren och attributet i den 

attributiva inte kan byta plats med varandra och få samma betydelse (Holmberg & Karlsson 

2013:90). Sällsynt beskriver björnen men björnen kan inte på samma sätt beskriva sällsynt. 

Exempel 3: Attributiv relationell process (ur Holmberg & Karlsson 2013:93) 

De identifierande påvisar något och ger den en identitet. Förstadeltagaren är då en utpekad 

och andradeltagaren ett värde (Holmberg & Karlsson 2013:89). I exempel 4 är björnen den 

utpekade och vårt största rovdjur värdet. Björnen har alltså fått en identitet som vårt största 

rovdjur. Här kan björnen och vårt största rovdjur byta plats med varandra utan att betydelsen 

förändras. Björnen pekar ut vad som är vårt största rovdjur och vårt största rovdjur pekar ut 

vad björnen är. 

Exempel 4: Identifierande relationell process (ur Holmberg & Karlsson 2013:93) 

De existentiella relationella processerna har endast en förstadeltagare, den existerande (jfr. 

Holmberg & Karlsson 2013:89). Den skiljer sig därför mer markant mot de attributiva och de 

identifierande relationella processerna. I exempel 5 finns varken något attribut som beskriver 

björnen eller ett värde som ger björnen en identitet. Därborta är endast en omständighet och 

beskriver inte björnen på något sätt. 

Exempel 5: Existentiell relationell process (ur Holmberg & Karlsson 2013:93) 

Björnen är sällsynt

bärare attributiv relationell process attribut

Björnen är vårt största rovdjur

utpekad identifierande relationell 
process

värde

Björnen är därborta

den existerande existentiell relationell 
process

(omständighet)
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Verbala processer handlar om kommunikation. De gränsar till de mentala processerna då det 

kan sägas vara en symbolisk händelse men även till de materiella processerna då det är något 

som faktiskt sägs och då alltså på något plan även görs. Närheten till de mentala och 

materiella processerna kan skapa en del problem i kategoriseringen av verbala processer. I 

Holmberg och Karlsson (2013) ges exemplet ”de babblade oavbrutet”, där babblade bör ses 

som en materiell process då det inte handlar om en kommunikation utan att babblandet  

snarare är ett beteende och något som görs. I det här fallet skulle alltså babblade bli en 

materiell process. I verbala processer är förstadeltagaren talaren och andradeltagaren kan 

antingen vara lyssnare, utsaga eller talmål (Holmberg & Karlsson 2013:94–95).  

För att avgöra om en process är materiell, mental, relationell eller verbal kan man, enligt 

Holmberg m.fl (2011) se till processtypen ovanifrån eller underifrån. Ovanifrån ser man till 

vad processen handlar om, alltså dess betydelse. De materiella processerna handlar om att 

något görs eller att något sker. De mentala processerna handlar om att något upplevs. De 

relationella processerna handlar om att något existerar eller beskrivs. De verbala processerna 

handlar om att något uttalas.  

Ser man processtyperna underifrån kan man se till vilka verb som processen uttrycks i. De 

materiella processerna uttrycks i verb som tyder på en rörelse eller ett skeende, som springa, 

diska, hoppa eller resa. De mentala processerna utgörs av verb som uttrycker tänkande eller 

kännande, som tro, se, tycka och känna. Verb som kännetecknar de relationella processerna 

är: har, är och finns. De verbala processerna kan uttryckas i verb som säga, berätta eller 

viska.  

Holmberg m.fl. (2011) påpekar dock att samma verb kan ge uttryck för olika processtyper 

och att det inte endast är verbet som skapar betydelsen i processen, utan hela konstruktionen 

med deltagare och omständigheter (Holmberg m.fl. 2011:23–24). Wojahn (2011) har 

undersökt processer i vigseltexter där verbet älska har varit svårt att placera. Meningen är: 

”Därför är det er uppgift att älska och ära varandra”. Att älska någon kan sägas vara en känsla 

och borde därför vara en mental process, analyserar Wojahn (2011:184) men samtidigt är 

älska, i den här kontexten en slags uppmaning till att göra något, vilket tyder på en materiell 

process. Detta är alltså ett exempel på att hela kontexten måste tas till hänsyn för att dela in 

processtyperna. 
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Processer uttrycks oftast med verb, men inte alltid. SFG:s utgångspunkt är att betydelsen 

väger tyngre än den traditionella grammatikens ordklasser. Holmberg & Karlsson (2013) 

förklarar att det i vissa fall finns ord från andra ordklasser som har betydelsen av ett verb, så 

som substantiveringar (Holmberg & Karlsson 2013:162–163) Ridning är till exempel ett 

substantiv men det handlar om att rida. Detta kallas för en ideationell grammatisk metafor 

(jfr. Holmberg & Karlsson 2011:162–163). Den har betydelsen av ett verb men formen av ett 

substantiv. Processer som däremot realiseras med verb kallas kongruenta, vilket betyder att 

betydelsen och lexikogrammatiken är nära varandra. Kongruens gör språket mer direkt, eller 

enklare (Holmberg & Karlsson 2013:162–163).  
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4. Metod och material 

4.1 Material 

Materialet består av åtta stycken barnböcker utgivna under de senaste tio åren (2006–2016). 

Samtliga böcker är välsålda och lätta att få tag på, exempelvis på bibliotek. Böckernas 

åldersgrupp är blandad från 6 år upp till tonår/ungdom. Tre stycken är för åldern 6–9 år, tre 

stycken för åldern 9–12 år och två stycken för åldern tonår/ungdom. Böckerna har blandade 

genrer. Samtliga valda titlar har funnits med minst en gång på Svensk Bokhandels topplista 

under åren 2006–2016 (Svensk Bokhandel). Materialet har begränsats till de första 40 

meningarna i varje bok, då det är böckernas inledningar som ska undersökas. Nedan följer 

böckerna som valts ut. 

För att lättare kunna diskutera böckerna har några av titlarna förkortats ner, vilket visas i 

listan ovan. Sal 305 och Cirkeln är redan så pass korta titlar att de inte behöver kortas ner 

något. 

Böckerna i materialet
Titel Författare Ålder Förkortning

Bert Badbojen (2008) Sören Olsson och Anders 
Jacobsson 

9–12 år Bert

Cirkeln (2011) Mats Strandberg och Sara 
Bergmark Elfgren

Tonår /
ungdom

Cirkeln

Hoppa högt, Sigge (2011) Lin Hallberg 6–9 år Sigge

Hotell Gyllene Knorren - Den 
mystiska gästen (2008)

Måns Gahrton och Johan 
Unenge

6–9 år Gyllene Knorren

LasseMajas Detektivbyrå - 
födelsedagsmysteriet (2012)

Martin Widmark 6–9 år LasseMaja

Sal 305 (2016) Ingelin Angerborn 9–12 år Sal 305

Stackelstrands hemlighet (2006) Laura Trenter och Tony 
Manieri

9–12 år Stackelstrand

Tillsammans. Andra boken 
(2008)

Denise Rudberg Tonår Tillsammans
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4.2 Metod 

I metodavsnittet förklaras hur jag har gått tillväga för att samla in och analysera mitt resultat. I 

avsnitt 4.2.1 tas avgränsningar i materialet upp, så som vad som räknas till meningar och delar 

från böckerna som räknats bort. I avsnitt 4.2.2 görs en tydligare definition av vad jag räknat 

som processer och konkreta exempel från materialet där avvägningar har gjorts. I 4.2.3 

diskuteras indelningen av processtyper som inte alltid är självklar, och konkreta exempel från 

materialet tas upp och diskuteras. I 4.2.3, som avslutar metodavsnittet, tas de olika 

kategoriseringarna upp som gjorts utifrån böckernas tilltänkta läsålder, genrer och plats i 

bokserie. 

4.2.1 Inledning om metod och avgränsningar 

Materialet har begränsats till de 40 första grafiska meningarna från varje bok. Meningar som 

innehåller kolon har räknats som en mening från det att meningen börjar tills den avslutas 

med stort skiljetecken. I fall som: ”Prästen viskar till Ivy Ros: -Nu ska Barbro hålla 

tal.” (LasseMaja s.14) så räknas hela sekvensen från Prästen till tal som en mening. Om det 

är något som sägs där det finns ett stort skiljetecken räknas även hela sekvensen även efter det 

stora skiljetecknet som en mening. Till exempel då någon ställer en fråga eller utbrister något. 

I exemplet ”Att säga att man gillar sin kompis? frågade morsan.” (Bert s.9) så räknas hela 

sekvensen från Att till morsan som en mening, även om det finns ett frågetecken i meningen. 

Ordet frågade börjar med liten bokstav vilket också tyder på att meningen fortsätter.  

I vissa av böckerna finns inledande texter innan bokens första kapitel börjar, vilka jag har 

räknat bort. I Gyllene Knorren inleds boken med en slags bakgrund om hur de kom att köpa 

hotellet och en presentation av familjen, som har räknats bort från mitt material. I Sal 305 

finns det på första sidan tre meningar som ger en kommentar till boken, vilket har räknats bort 

från mitt material. I LasseMaja finns en inledande text som beskriver staden där boken 

utspelar sig och beskriver vilka huvudpersonerna är, som har räknats bort från mitt material. 

Ytterligare text som tagit bort från mitt material är urklippet ur en tidningsartikel som finns i 

Stackelstrands hemlighet då den inte följer resten av texten utan har sin egen stil och ett annat 

syfte. Jag har räknat bort dessa inledande texters då jag anser att de fungerar som 

extrainformation innan själva boken börjar som läsaren får ta del av om den vill, ungefär som 
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texten på baksidan. De finns före det första kapitlet och tillhör inte själva berättelsen vilket 

gör att de inte är intressanta för min undersökning. 

Från de 40 första meningarna ur varje bok har jag tagit ut alla de processer som finns. 

Antalet meningar bestämmer inte över antalet processer. Vissa meningar kan innehålla fem 

processer medan andra inte innehåller en enda process. Detta gör att antalet processer från 

varje bok alltså inte blir detsamma utan kan variera mycket mellan böckerna. Efter att alla 

processer tagits ut har de kategoriserats efter sin processtyp. Kategoriseringen följer den 

systemisk-funktionella grammatikens processtyper: materiella processer, verbala processer, 

mentala processer och relationella processer. De delas in efter de hänvisningar som finns i 

Grammatik med betydelse och går att läsa om i avsnitt 3.2. Vissa processer och processtyper 

har dock varit svårare att reda ut och vid sådana fall har en diskussion förts i avsnitt 4.2.1 

nedan som handlar om klassificeringen av processer och i 4.2.2 som reder ut klassificeringen 

av processtyper.  

4.2.2 Klassificering av processer 

Till processer räknas huvudsatser, bisatser och infinitivfraser in. Ideationella grammatiska 

metaforer, så som substantiveringar, har räknats bort då de inte är särskilt vanliga i barn- och 

ungdomslitteratur och lämpar sig bättre för en undersökning i abstraktionsnivå (se t.ex. 

Hallesson 2011). 

I eventuella verbkedjor räknas det betydelsebärande verbet som verbets processkärna och 

avgör tillsammans med kontexten vilken processtyp den innefattar (se avsnitt 3.2). I exemplet: 

”Om det här är en av dina dåliga idéer kommer du få  ångra  dej resten av livet!” (Gyllene 

Knorren s.3 ) så är ångra  det verb med betydelsen och det verbet som räknas vid 1

bedömningen av processtyper. 

Påbörjade processer som avslutas mitt i räknas inte som en process då andradeltagaren i 

processen inte finns, vilket gör det svårt att avgöra i vilket sammanhang processen används. 

Detta finns bara med en gång i materialet och består av meningen: ”Barbo skakar på huvudet, 

ler och säger: Kära alla ni, jag skulle vilja...” (LasseMaja s.15). Här är det alltså processen 

 Gyllene Knorren har inga sidnummer utan sidnumreringen börjar på kapitel med s.1 osv.1
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med verbkedjan skulle vilja som inte är avslutad och därför inte går att kategorisera som en 

processtyp då det är oklart hur processen skulle avslutas.

Två verb med konnektivet och emellan som inte inleder en ny sats räknas som en process. 

Detta betyder att verben har en jämn relation och skulle kunna byta plats med varandra utan 

att betydelsen i meningen förloras, som i exemplet: ”Eller var det för att flyttbilen krängde 

och vinglade lite när Roger rattade fram den längs vägen?” (Gyllene Knorren s.2–3) Här har 

ordningen på krängde  och vinglade  ingen egentligen betydelse och textens betydelse skulle 

inte förändras om orden bytte plats, vilket är anledningen till att de räknats som en processtyp 

istället för två. Ett exempel där ordningen har betydelse är: ”Lasse nickar  och sätter  sedan 

fingret för munnen.” (LasseMaja s.13). Här sker verben i en bestämd ordning. Lasse nickar 

först och sätter sedan, vilket gör att de räknas till två olika processer.  

4.2.3 Klassificering av processtyper 

Hur processtyperna ska delas in är inte alltid självklart, då det finns vissa tvetydiga fall där det 

är svårt att avgöra vilken processtyp en process bör delas in i. För dem har jag främst gått på 

betydelsen, i enlighet med de systemisk- funktionella grammatikens kärna. Nedan följer en 

del konkreta exempel på sådana tvetydiga fall och hur jag har resonerat i vissa fall. 

Verbet sitta är svårt att placera då det är något som sker men även inte riktigt är . I 

Holmberg & Karlsson (2013) diskuteras verbet ligga och att kvinnan ligger på soffan, bör ses 

som en materiell process men att till exempel pläden ligger på soffan bör ses som en 

relationell process. Deras argument till detta är att det ändå krävs någon form av energi av ett 

levande ting att ligga, men inte för ett dött. Jag har resonerat på samma sätt när det gäller 

verbet sitta och räknar det därför till en materiell process när det är en person eller ett djur 

som gör det. Som i exemplet: ”Sedan klappar hon sin hund som ligger i hennes 

knä.” (LasseMaja s.14) så räknas ligger som en materiell process.  

När verb som vanligtvis uttrycker en verbal process men där kommunikationen inte verkar 

vara i fokus så har de räknats som materiella. Ett exempel på detta är: ”Nu ska tant Barbro 

prata” (LasseMaja s.14). Här ligger fokus på det som ska ske, inte på att någon förmedlar 

eller säger något. Meningen har varken en lyssnare, utsaga eller ett talmål, vilket gör att det 

räknas till en materiell process. 
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I materialet används ordet ses som en materiell process vid ett tillfälle. Se är egentligen ett 

verb som uttrycker en mental process men just i detta fall är det alltså inte så. Meningen lyder: 

”Efter ett långt bad och en del funderande bestämde jag mig till slut för att messa Melker och 

fråga om vi skulle ses” (Sal 305 s.8). Eftersom ses används med betydelsen träffas så räknas 

den som materiell.  

Verbet känna uttrycker egentligen en mental process, men i följande exempel bör det ses 

som en materiell process: ”Filippa hade suckat och sagt att då kunde hon väl lära känna dem.” 

(Tillsammans s.13). Här används känna som något hon ska göra, vilket leder till att det är en 

materiell process. Det hon ska göra är att lära känna dem.  

Verbet vänta är ett gränsfall mellan en mental process och en materiell process. Det verbet 

används i meningen: ”Jag tycker inte om att vänta, suckar Elina.” (Sigge s.14). Verbet vänta 

kan å ena sidan vara något man gör och som kan ses utifrån. Att stå och vänta på bussen är ju 

närmre den fysiska materiella världen än att stå och tänka på något. Å andra sidan sker ju 

själva väntandet ändå på någon nivå i den mentala världen och behöver inte vara så fysiskt 

som att stå och vänta på bussen. Att vänta på sommaren kan ses som att längta efter 

sommaren, som skulle ses som en mental process. Holmberg & Karlsson (2013) har räknat 

vänta som en materiell process i deras exempelmening ”Mannen som väntade i skuggorna 

intill stranden kände med en hand i luften varifrån vinden kom” (Holmberg & Karlsson 

2013:89). Utifrån det kommer även jag att bedöma vänta som en materiell process. 

Till de verbala processerna har, förutom de mest uppenbara verben som säga, berätta, 

meddela etc. även alla processer som uttrycker att något sägs. Ett urval av dessa är: börjar, 

suckar och fortsätter som i vanliga fall skulle vara materiella processer men utefter just 

kontexten bör räknas till de verbala. Ett exempel på detta är: ”L’amore, kärleken! suckar 

Dino och fortsätter med sina slängkyssar.” (LasseMaja s.14), som alltså är en verbal process 

eftersom suckar markerar att något sägs. Exemplet kan jämföras med meningen: ”Pappa 

suckar högt”, som istället är en materiell process.  

Till de relationella processerna hör förutom verben ha, vara och finnas även de verb som 

uttrycker liknande betydelse eller som gör det i sin kontext. Här räknas hänger, äger, täcker 

vetter, betyder, passar då det inte sker något i de verben eller att de handlar om döda ting utan 

energi. Ett exempel på detta är ”Det enda hon riktigt kommer ihåg är den enorma klätterväxt 

som täcker hela borgens yttersida, den som vetter mot havet” (Stackelstrand s.6), där jag 
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räknat både täcker och vetter som relationella processer, eftersom det inte är någon levande 

som täcker eller vetter. Detta leder dock till frågan var gränsen av definitionen levande och 

död går vad gäller växter. Jag har räknat växter som ting utan energi. Även verbet stod har jag 

räknat som en relationell process i exemplet: ”Och fast jag läste sms:et flera gånger, kunde jag 

inte riktigt fatta vad det stod” (Sal 305 s.9). Här har stod betydelsen av en text som står på 

någonting. Det är alltså något som finns, i denna kontext på en mobilskärm. 

Jag tog tidigare upp sitter som en materiell process, men i exemplet: ”Framför allt är de 

övertygade om att de sitter inne med lösningen på alla problem” (Cirkeln s.7). Här måste 

kontexten ses till. Vi kan byta ut sitter inne mot har utan att meningen ändrar betydelse, vilket 

tyder på att det är en relationell process, då det inte är något som sitter i den betydelsen av att 

sitta på exempelvis en stol. 

4.2.4 Indelning av kategorier 

Jämförelserna  har  gjorts  utifrån  tre  olika  kategorier  och  utgår  från  hur  processtyperna 

procentuellt ser ut i varje bok. De kategorier som undersökt är: Ålderskategori, genre och 

plats i bokserien. Uppdelningen av dessa visas nedan.

Först och främst har böckerna i varje ålderskategori jämförts inbördes för att se om de har 

liknande resultat vad gäller fördelningen av processtyper. Därefter har en jämförelse mellan 

de olika åldersgrupperna gjorts. 

Böckernas  genrer  har  avgjorts,  dels  utifrån  vilken  placering  de  har  enligt  bibliotekens 

uppdelning, och dels utifrån deras handling. Cirkeln står under hyllan ”Övernaturligt och Sal 

305 under hyllan ”Rysare”. LasseMaja och Stackelstrand står under ”Deckare”. Dessa fyra 

böcker  handlar  alla  om  mysterier  och  de  innehåller  spänning.  Därför  ingår  de  i  genren 

spänning.  Bert  och  Gyllene  Knorren  står  under  hyllan  ”Roligt”.  Sigge  står  under  hyllan 

”Djur”  och  Tillsammans  under  hyllan  ”Vara  ung”.  Dessa  fyra  böcker  speglar 

Kategori: Ålder

6–9 år Gyllene Knorren, LasseMaja och Sigge

9–12 år Bert, Sal 305 och Stackelstrand 

Tonår/ungdom Cirkeln och Tillsammans
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huvudpersonernas vardagliga liv  där  relationer  och vardagliga händelser  är  fokus.  De har 

därför fått genren vardag. På samma sätt som i ålderskategorin har de olika genregrupperna 

analyserats  inbördes  för  att  se  om  det  finns  några  likheter  eller  skillnader  i 

processtypsfördelningen. Därefter har de jämförts med varandra för att se om olika genrer 

inleds på olika sätt.

Alla böcker ingår i en bokserie på minst två böcker, vilket kan påverka hur de inleds. I den 

första boken möter vi nya karaktärer och miljöer, medan de i fortsättningarna kan vara något 

redan välkänt. Därför har jag delat in böckerna i två olika kategorier utifrån var i bokserien de 

är placerade: första boken eller fortsättningar.

För varje gruppering i en kategori har det gjorts en tabell. Till exempel har gruppen 6–9 år 

inom kategorin ålder fått en tabell där de olika böckernas totala antal processer och 

processtyper i procent förts in. En sammanställning av hela gruppen 6–9 år har även gjorts i 

samma tabell där det totala antalet processer för alla böcker inom gruppen 6–9 år finns med 

samt en procentuell uträkning av processfördelningen av hela gruppen. Utifrån dessa tabeller 

och jämförelser kan en slutsats dras utifrån frågeställningarna som tas upp i avsnitt 1.2. 

Kategori: Genre

Spänning Cirkeln, LasseMaja, Sal 305 och Stackelstrand

Vardag Bert, Gyllene Knorren, Sigge och Tillsammans

Kategori: Plats i bokserien

Första boken Cirkeln och Gyllene Knorren

Fortsättningar Bert, LasseMaja, Sal 305, Sigge och Stackelstrand
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5. Resultat 

I det här kapitlet presenteras och analyseras resultatet i fyra punkter. I 5.1 behandlas det totala 

antalet processer och processtyper för varje bok. Här undersöks likheter och skillnader mellan 

samtliga utdrag ur böckerna, för att se hur fördelningen av processer ser ut. I 5.2 tas kategorin 

ålder upp, där de olika åldersgrupperingarna jämförs inbördes och med varandra för att ta 

reda på om det finns likheter eller skillnader i materialet beroende på vilken ålder de riktar sig 

till. I 5.3 behandlas kategorin genre, där de olika genrerna jämförs inbördes och med varandra 

för att se om det finns likheter eller skillnader i materialet beroende på vilken genre de tillhör. 

I 5.4 behandlas slutligen kategorin plats i bokserien för att se om det finns likheter eller 

skillnader i materialets fördelning av processtyper beroende på om det är första boken i en 

serie eller en fortsättning. 
Resultatet kommer att presenteras med hjälp av tabeller där det totala antalet processer för 

böckerna i materialet finns med, samt hur många andel varje processtyp är räknat i procent.  2

Procenten för processerna har avrundats till hela procent för enkelhetens skull. Detta gör att 

procenten i ett antal fall får en viss felmarginal som gör att den sammanlagda procenten inte 

alltid blir exakt 100 % utan kan även bli 99 % eller 101 % beroende på hur siffrorna 

avrundats. Detta anser jag inte påverkar resultatet märkbart då det viktiga är att se de tydliga 

likheterna och skillnaderna i materialet och då gör inte ett par enstaka procent någon större 

skillnad. 

5.1 Materialets processfördelning 

I tabell 1 presenteras hela materialets processer och processtyper i procent. Här kan vi se hur 

stor del varje processtyp är i varje bok. I sammanställningen av hela materialet på sista raden, 

ser vi att den vanligaste processtypen för det sammanlagda materialet är den materiella med 

44 %, följt av den relationella med 27 %, den mentala med 17 % och sist den verbala med 12 

%. 

 I bilaga 1 finns de exakta siffrorna för antalet processtyper.2

!19



5.2 Jämförelse utifrån ålder 

I det här avsnittet ställs böckerna i materialet mot varandra utifrån vilken ålder de riktar sig 

till. Först jämförs alla ålderskategorier inbördes för att sedan jämföras med varandra. 

I tabell 2 presenteras de böcker som ingår i gruppen 6–9 år där vi kan se fördelningen av 

processtyper av de enskilda böckerna, samt för gruppen i helhet. I tabellens sista rad ser vi att 

den vanligaste processen för åldern 6–9 år är de materiella processerna, följt av de 

relationella, verbala och mentala. I tabellen kan vi se att LasseMaja har fler materiella och 

verbala processer och färre relationella och mentala processer än resterande böcker inom 

åldersgruppen. 

Tabell 1. Fördelning av processtyper
Titel Processer Materiella Relationella Mentala Verbala

Bert 61 41 % 26 % 16 % 16 %

Cirkeln 71 41 % 25 % 27 % 7 %

Gyllene Knorren 54 37 % 37 % 15 % 11 %

LasseMaja 54 59 % 11 % 6 % 26 %

Sal 305 73 43 % 29 % 22 % 5 %

Sigge 89 36 % 33 % 19 % 12 %

Stackelstrand 74 45 % 27 % 19 % 9 %

Tillsammans 88 49 % 26 % 11 % 14 %

564 44 % 27 % 17 % 12 %

Tabell 2. Processtyper inom åldern 6-9 år
Titel Processer Materiella Relationella Mentala Verbala

Gyllene Knorren 54 37 % 37 % 15 % 11 %

LasseMaja 54 59 % 11 % 6 % 26 %

Sigge 89 36 % 33 % 19 % 12 %

197 42 % 28 % 14 % 16 %
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I tabell 3 presenteras de böcker som ingår i gruppen 9–12 år, där vi kan se fördelningen av 

processtyper av de enskilda böckerna, samt en sammanställning för gruppen i helhet. I 

tabellens sista rad ser vi att den vanligaste processen för åldern 9–12 år är de materiella 

processerna, följt av de relationella, mentala och verbala. I tabellen kan vi även se att samtliga 

böcker har liknande processfördelning i jämförelse med varandra, förutom att Bert har fler 

verbala processer än Sal 305 och Stackelstrand. 

I tabell 4 presenteras de böcker som ingår i gruppen tonår/ungdom, där vi kan se fördelningen 

av processtyper av de enskilda böckerna, samt för gruppen i helhet. I tabellens sista rad ser vi 

att den vanligaste processen för åldern tonår/ungdom år är de materiella processerna, följt av 

de relationella, mentala och verbala. Vi ser även i tabellen att det finns en  skillnad mellan 

procenten i de mentala och verbala processerna. Cirkeln har fler mentala processer än 

Tillsammans och Tillsammans har fler verbala processer än Cirkeln. 

I tabell 5 presenteras fördelningen av processtyper för de tre grupperna 6–9, 9–12 och tonår/

ungdom. Samtliga åldersgruppers sammanställning visar att processfördelningen är jämn över 

processtyperna materiella och relationella, men inte de mentala och verbala, där 6–9 år har 

fler verbala än mentala, medan 9–12 och tonår/ungdom har fler mentala än verbala.  

Tabell 3. Processtyper inom åldern 9-12 år
Titel Processer Materiella Relationella Mentala Verbala

Bert 61 41 % 26 % 16 % 16 %

Sal 305 73 43 % 29 % 22 % 5 %

Stackelstrand 74 45 % 27 % 19 % 9 %

208 43 % 27 % 19 % 10 %

Tabell 4. Processtyper inom åldern tonår/ungdom
Titel Processer Materiella Relationella Mentala Verbala

Cirkeln 71 41 % 25 % 27 % 7 %

Tillsammans 88 49 % 26 % 11 % 14 %

159 45 % 26 % 18 % 11 %
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Tabell 5. 

5.3 Jämförelse utifrån genre 

I det här avsnittet ställs alla böcker i materialet mot varandra utifrån vilken genre de tillhör. 

Först jämförs båda genrer inbördes för att sedan jämföras med varandra. 

I tabell 6 presenteras de böcker som ingår i genren spänning, där vi kan se fördelningen av 

processtyper av de enskilda böckerna, samt för gruppen i helhet. I tabellens sista rad ser vi att 

den vanligaste processen för genren spänning är de materiella processerna, följt av de 

relationella, mentala och verbala. 

I tabell 7 presenteras de böcker som ingår i genren vardag, där vi kan se fördelningen av 

processtyper av de enskilda böckerna, samt för genren i helhet. I tabellens sista rad ser vi att 

den vanligaste processen för genren vardag är de materiella processerna, följt av de 

relationella, mentala och verbala. 

Tabell 5. Jämförelse av processtyper inom kategorin ålder
Ålder Processer Materiella Relationella Mentala Verbala

6–9 år 197 84
42%

55
28%

28
14%

31
16%

9–12 år 208 90
43%

57
27%

40
19%

21
10%

Tonår/ungdom 159 72
45%

41
26%

29
18%

17
11%

Tabell 6. Processtyper inom genren spänning
Titel Processer Materiella Relationella Mentala Verbala

Cirkeln 71 41 % 25 % 27 % 7 %

LasseMaja 54 59 % 11 % 6 % 26 %

Sal 305 73 43 % 29 % 22 % 5 %

Stackelstrand 74 45 % 27 % 19 % 9 %

272 46 % 24 % 19 % 11 %
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I tabell 8 presenteras fördelningen av processtyper för genren spänning i jämförelse med 

genren vardag.  

5.4 Jämförelse utifrån plats i bokserien 

I det här avsnittet ställs alla böcker i materialet mot varandra utifrån vilken plats i bokserien  

de har. Först jämförs båda genrer inbördes för att sedan jämföras med varandra.  

I tabell 9 presenteras de böcker som är den första i sin bokserie, där vi kan se fördelningen 

av processtyper av de enskilda böckerna, samt för gruppen i helhet. I tabellens sista rad ser vi 

att den vanligaste processen för den första boken i bokserien är de materiella processerna, 

följt av de relationella, de mentala och  de verbala. 

Tabell 7. Processtyper inom genren vardag
Titel Processer Materiella Relationella Mentala Verbala

Bert 61 41 % 26 % 16 % 16 %

Gyllene Knorren 54 37 % 37 % 15 % 11 %

Sigge 89 36 % 33 % 19 % 12 %

Tillsammans 88 49 % 26 % 11 % 14 %

292 41 % 30 % 15 % 13 %

Tabell 8. Jämförelse av processtyper inom kategorin genre
Titel Processer Materiella Relationella Mentala Verbala

Spänning 272 46 % 24 % 19 % 11 %

Vardag 292 41 % 30 % 15 % 13 %

Tabell 9. Processer för de böcker som är först i bokserien
Titel Processer Materiella Relationella Mentala Verbala

Cirkeln 71 41 % 25 % 27 % 7 %

Gyllene Knorren 54 37 % 37 % 15 % 11 %

125 39 % 30 % 22 % 9 %
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I tabell 10 presenteras de böcker som är fortsättningar i sin bokserie, där vi kan se 

fördelningen av processtyper av de enskilda böckerna, samt för gruppen i helhet. I tabellens 

sista rad ser vi att den vanligaste processen för den första boken i bokserien är de materiella 

processerna, följt av de relationella, mentala och verbala. 

I tabell 11 presenteras fördelningen av processtyper för de böcker som är först i sin bokserie i 

jämförelse med fortsättningarna. 

Tabell 10. Processer för de böcker som är fortsättningar i bokserien
Titel Processer Materiella Relationella Mentala Verbala

Bert 61 41 % 26 % 16 % 16 %

LasseMaja 54 59 % 11 % 6 % 26 %

Sal 305 73 43 % 29 % 22 % 5 %

Sigge 89 36 % 33 % 19 % 12 %

Stackelstrand 74 45 % 27 % 19 % 9 %

Tillsammans 88 49 % 26 % 11 % 14 %

439 45 % 26 % 16 % 13 %

Tabell 11. Jämförelse av processtyper inom kategorin plats i bokserien
Titel Processer Materiella Relationella Mentala Verbala

Första boken 125 39 % 30 % 22 % 9 %

Fortsättningar 439 45 % 26 % 16 % 13 %
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6. Slutsats och diskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur ett urval barn- och ungdomsböcker 

inleds med hjälp av att analysera deras processer, samt om inledningarna skiljer sig åt 

beroende på vilken åldersgrupp böckerna riktar sig till, vilken genre de hör till och om det är 

den första boken i en bokserie eller en fortsättning.  

Den första frågeställningen lyder: Hur ser fördelningen av processtyper ut i inledningar till 

barn- och ungdomslitteratur? Fördelningen av de olika processtyperna för det sammanlagda 

materialet visas i tabell 12 nedan. Den slutsats jag har kommit fram till är alltså att den 

materiella processen är den vanligaste i det sammanlagda materialet, följt av den relationella, 

den mentala och den verbala.  

I Sellgrens undersökning om läromedelstexter för åldrarna 4–6 år och 7–9 år är också de 

materiella processerna de vanligaste och Sellgren menar att det tyder på aktivitet och rörelse. 

Mitt material består av skönlitterära böcker och där kan vi förvänta oss mycket aktivitet och 

rörelse. Det är intressant att även läromedelstexterna, som är mer informativa i sitt syfte, hade 

samma resultat. Holmberg & Karlsson (2013:84) påstår att den vanligaste processtypen är de 

materiella processerna, vilket skulle kunna vara en förklaring till det liknande resultatet, men 

ser vi till Hallesson (2011) och Wojahn (2011) så är inte de materiella processerna flest i deras 

material. I Hallesson (2011) innehåller en DN-ledare flest relationella processer och därefter 

materiella processer. I Wojahn (2011) innehåller den kyrkliga vigseltexten flest relationella 

processer och därefter materiella processer. Den borgerliga vigseltexten innehåller dock flest 

materiella processer och därefter relationella processer. I samtliga undersökningar är det alltså 

de materiella och relationella processerna som är i topp, men vilken av dem som är i topp 

skiljer sig. Det är svårt att dra någon slutsats om varför det är så utifrån dessa undersökningar 

som har så olika målgrupp, syfte eller stil. I Sellgrens undersökning (2011) av 

läromedelstexter, skriver hon att det inledningsvis är flest relationella processer i materialet 

även om det annars är flest materiella. Då jag endast undersökt inledningen till böckerna så 

kan det ha påverkats så att mitt material har fler relationella processer än t.ex. om jag skulle 

undersökt hela böckerna. 
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Det finns en del skillnader i fördelningen av processtyperna mellan böckernas inledningar, 

som är värda att ta upp. För att tydligast se dessa har jag nedan ordnat om tabell 1 så vi ser 

vilken processtyp som varit vanligast för varje bok i kolumn 1, näst vanligast i kolumn 2 osv. 

Samtliga åtta böckers inledningar hade flest materiella processer, förutom Gyllene Knorren 

som hade lika många materiella som relationella processer. Gyllene Knorren var även den bok 

vars inledning hade minst materiella processer. Den slutsats vi kan dra i det fallet är att det 

antagligen finns mycket fakta och att det inte händer lika mycket i inledningen till Gyllene 

Knorren som det gör i resterande böcker. 

Den näst vanligaste processtypen är den relationella, vilket gäller alla böcker utom Gyllene 

Knorren (som har lika många relationella som materiella), LasseMaja och Cirkeln. 

LasseMajas näst största processtyp är de verbala processerna och det är även den bok som 

Tabell 12. Fördelning av processtyper
Totalt antal 
processer

Materiella 
processer

Relationella 
processer

Mentala processer Verbala processer

564 44 % 27 % 17 % 12 %

Tabell 13. Fördelning av processtyper i varje bok
1 2 3 4

Bert Materiella (41 %) Relationella (26 
%)

Mentala (16 %)
Verbala (16%)

Mentala (16 %)
Verbala (16%)

Cirkeln Materiella (41 %) Mentala (27 %) Relationella (25 
%)

Verbala (7 %)

Gyllene Knorren Materiella (37 %)
Relationella (37%)

Materiella (37 %)
Relationella (37%)

Mentala (15 %) Verbala (11 %)

LasseMaja Materiella (59 %) Verbala (26 %) Relationella (11 
%)

Mentala (6 %)

Sal 305 Materiella (43 %) Relationella (29 
%)

Mentala (22 %) Verbala (5 %)

Sigge Materiella (36 %) Relationella (33 
%)

Mentala (19 %) Verbala (12 %)

Stackelstrand Materiella (45 %) Relationella (27 
%)

Mentala (19 %) Verbala (9 %)

Tillsammans Materiella (49 %) Relationella (26 
%)

Verbala (14 %) Mentala (11 %)
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hade flest verbala processer med 26 %, vilket vi kan jämföra med genomsnittet för alla 

böckers verbala processer som var 12  %. I Cirkeln var den näst vanligaste processtypen de 

mentala och det var även den bok vars inledning har flest mentala processer med 27 % i 

jämförelse med samtliga böckers mentala processer som i genomsnitt står för 17 %. 

För Gyllene Knorren, Sal 305, Sigge och Stackelstrand är de mentala processerna den 

tredje vanligaste processtypen. Bert har lika många mentala som verbala processer. I Cirkeln 

och LasseMaja är de relationella processerna den tredje vanligaste processtypen. Tillsammans 

har de verbala processerna som sin tredje vanligaste processtyp. 

Den minst vanligaste processtypen är den verbala, vilket gäller för alla böcker utom Bert, 

som har lika många mentala som verbala processer,  LasseMaja och Tillsammans. Den minsta 

processtypen i LasseMaja och Tillsammans är de mentala processer.  

Fördelningen av processtyperna är alltså lite olika från bok till bok. De materiella 

processerna är övervägande flest i materialet, vilket är logiskt då materialet är skönlitterärt 

och det händer därför mycket i det. På andra plats finns flest relationella processer men även 

verbala och mentala. Att det finns näst flest relationella processer kan ha att göra med att 

materialet består av inledningar. Sellgren (2011) skriver att hennes material  som är 

läromedelstexter hade mest relationella processer i inledningarna. På tredje plats är det rätt 

spritt, med relationella, mentala och verbala processer, medan det på fjärde plats finns flest 

verbala processer men några mentala. Att det överlag finns minst verbala processer kan ha att 

göra med att det i inledningarna kanske inte finns så många som säger så mycket, utan att det 

kanske är mer fokus på specifika händelser eller bakgrunden. 

Den bok som sticker ut mest i fördelningen är LasseMaja, som har störst antal materiella 

och verbala processer och minst antal relationella och mentala processer i jämförelse med 

resterande böcker. Detta visar på att boken börjar mitt i händelsernas centrum där mycket 

händer och många dialoger förs. Det finns inte mycket fakta om något eller att någon upplever 

något. En annan avstickare är Cirkeln, vars näst vanligaste processtyp är de mentala med 27 

%. Detta tyder på att inledningen fokuserar på någons mentala värld - någons känslor, tankar 

eller sinnesintryck.  

Den andra frågeställningen lyder: Finns det några likheter eller skillnader mellan 

inledningarna i barn- och ungdomslitteratur utifrån vilken ålder de riktar sig till?  
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Den vanligaste processtypen för gruppen 6–9 år är den materiella som utgör 42 %, följt av 

de relationella processerna med 28 %, de verbala processerna med 16 % och de mentala 

processerna med 14 %. Likheterna i åldern 6–9 år är att det finns flest materiella processer. 

Sigge och Gyllene Knorren har en jämn fördelning av resterande processtyper, men inte 

LasseMaja. I jämförelse med Sigge och Gyllene Knorren har LasseMaja betydligt fler 

materiella och verbala processer men färre relationella och mentala processer.  

Den vanligaste processtypen för gruppen 9–12 år är de materiella med 43 %. Därefter 

följer de relationella med 27 %, de mentala med 19 % och de verbala med 10 %. Likheterna i 

gruppen 9–12 år är fördelningen av de materiella, relationella och mentala processerna, där 

det endast skiljer några få procentenheter. Den största skillnaden finns i de verbala 

processerna där Rum 305 har 5 % verbala processer, Stackelstrand 9 % medan Bert har 16 %. 

Den vanligaste processtypen för åldern tonår/ungdom är de materiella processerna med 45 

%, följt av de relationella processerna med 26 %, de mentala med 18 % och de verbala med 

11 %. Likheterna i åldern tonår/ungdom är alltså andelen materiella och relationella processer. 

Cirkeln har fler mentala processer än Tillsammans, och Tillsammans har fler verbala processer 

än Cirkeln. Den största skillnaden gäller de mentala processerna där Tillsammans har 11 % 

medan Cirkeln har 27 %. 

I alla tre ålderskategorier är de materiella processerna vanligast, följt av de relationella. 

Även fördelningen är här relativt jämn med några procentenheters skillnad. Något som är 

intressant är fördelningen av de relationella processerna. I tabell 5 ser vi att det sammanlagt 

för 6–9 år är 28 % relationella processer, i 9–12 år 27 % och i tonår/ungdom 26 %. Detta är 

små skillnader men i en översikt av samtliga böcker kan vi enklare jämföra enskilda böcker 

inom ålderskategorierna. Tabell 14 är ordnad så att den bok med flest relationella processer 

står högst upp och sedan fylls listan på i fallande ordning utifrån antal procent relationella 

processer. Här ser vi att gruppen 6–9 år är representerad högt upp i tabellen, sedan kommer 9–

12 år och sist tonår/ungdom, förutom LasseMaja från gruppen 6–9 år som kommer absolut 

sist.  

 Utifrån detta kan vi skapa en hypotes att det finns fler relationella processer i böcker för 

yngre åldrar och att det finns färre i böckerna ju längre upp i åldrarna man kommer. Med det 

här materialet är det svårt att dra en slutsats om att så skulle vara fallet, då det rör sig om små 
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skillnader i procent. Detta kan dock tyda på att det eventuellt finns fler 

bakgrundsbeskrivningar eller att inledningarna är mer förklarande i åldern 6–9 år.  

Sellgren (2011) menar att det finns mycket information i hennes materials inledningar, 

vilka realiseras i relationella processer. Detta skulle alltså även kunna gälla för böckers 

inledningar, om vi ser till resultatet i mitt material. Om de relationella processerna skiljde sig 

mellan de olika åldrarna hon undersökt finns dock inte med. 

Den tredje frågeställningen lyder: Finns det några likheter eller skillnader mellan 

inledningarna i barn- och ungdomslitteratur utifrån vilken genre de är?  

Den vanligaste processtypen för genren spänning är den materiella med 46 %, följt av den 

relationella med 24 %, den mentala med 19 % och den verbala med 11 %. Cirkeln, Sal 305 

och Stackelstrand har liknande fördelning av materiella och relationella processer med endast 

några få procentenheters skillnad. LasseMaja står ut i jämförelse med de andra böckerna i 

genren spänning och har en olik fördelning av processtyper. Den processtyp där det finns 

mest skillnad är de mentala processerna. Sal 305 och Stackelstrand har liknande stor andel 

mentala processer med 22 % respektive 19 %. LasseMaja har betydligt färre mentala 

processer med endast 6 % och Cirkeln har betydligt fler mentala processer med 27 %.  

Den vanligaste processtypen i genren vardag är den materiella med 41 %, följt av den 

relationella med 30 %, den mentala med 15 % och den verbala med 13 %. Gyllene Knorren 

och Sigge har liknande processfördelning där det skiljer några enstaka procentenheter mellan 

Tabell 14. Fördelning av relationella processer i kategorin ålder
Titel Relationella processer Ålderskategori

1 Gyllene Knorren 37 % 6–9 år

2 Sigge 33 % 6–9 år

3 Rum 305 29 % 9–12 år

4 Stackelstrand 27 % 9–12 år

5 Bert 26 % 9–12 år

5 Tillsammans 26 % Tonår/Ungdom

6 Cirkeln 25 % Tonår/ungdom

7 LasseMaja 11 % 6–9 år

!29



dem angående alla processtyper. Den bok som sticker ut mest är Tillsammans som har flest 

materiella processer med 49 % i jämförelse med resterande som har 36–41 %. Tillsammans 

har även fler verbala än mentala processer, till skillnad från resterande böcker som har fler 

mentala än verbala eller lika många mentala som verbala. Några större skillnader i genren 

vardag finns dock inte, utan böckerna håller en jämn processfördelning.  

I båda genrerna spänning och vardag är de materiella processerna flest. Det finns en liten 

skillnad på 5 % vad gäller de materiella processerna mellan genren spänning som har 46 % 

och genren vardag som har 41 %, men om vi ser till hela materialet ser vi överlag att de 

böcker med flest materiella processer ofta ingår i genren spänning. Tabell 15 är ordnad så att 

den bok med flest materiella processer står högst upp och sedan fylls listan på i fallande 

ordning utifrån antal procent materiella processer. Vi ser i tabellen att genren spänning finns 

representerad högre upp än genren vardag. Det behövs dock mer forskning för att kunna dra 

några mer exakta slutsatser, men detta skulle kunna visa på att det händer mer i böcker i 

genren spänning, just för att de är menade att vara spännande vilket förutsätter att det händer 

saker. En sådan slutsats verkar därför fullt rimlig. 

Den näst vanligaste processen för de båda genrerna är relationella processer. Här finns en 

skillnad på 6% om vi ser till genomsnittet i de båda genrerna då genren spänning har 24 % 

relationella processer medan genren vardag har 30 % relationella processer. Det är dock 

naturligt att om genren spänning har fler materiella processer än genren vardag så har genren 

spänning i stället färre relationella processer än genren vardag. Materiella och relationella 

Tabell 15. Fördelning av materiella processer i kategorin genre
Titel Materiella processer Genre

1 LasseMaja 59 % Spänning

2 Tillsammans 49 % Vardag

3 Sal 305 45 % Spänning

4 Stackelstrand 43 % Spänning

5 Cirkeln 41 % Spänning

5 Bert 41 % Vardag

6 Gyllene Knorren 37 % Vardag

7 Sigge 36 % Vardag
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processer står lite i motsats till varandra då den ena syftar till att något sker medan den andra 

syftar till att något är. Att det finns fler relationella processer i genren vardag än genren 

spänning kan bero på att det finns mer fakta och fler beskrivningar i genren vardag. Detta är 

rimligt då genren vardag kanske inte försöker fånga sina läsare på samma sätt som genren 

spänning utan kanske mer fokuserar på att ge en bakgrund till boken och dess karaktärer.  

Vad gäller de mentala processerna finns en liten skillnad mellan genrerna men även här 

kan vi se en större skillnad vad gäller vilka enskilda böcker som har flest respektive minst 

mentala processer. Tabell 16 är ordnad så att den bok med flest mentala processer står högst 

upp och sedan fylls listan på i fallande ordning utifrån antal procent mentala processer. Här 

ser vi att genren spänning finns representerad högre upp medan genren vardag finns 

representerad längre ner. Detta kan tyda på att böcker i genren spänning har fler mentala 

processer och fokuserar mer på karaktärers sinnesintryck, känslor och tankar. 

Den fjärde frågeställningen lyder: Finns det några likheter eller skillnader mellan 

inledningarna i barn- och ungdomslitteratur utifrån huruvida de är först i en bokserie eller ej?  

Böckerna som är först i sin bokserie har sammanlagt flest materiella processer med 39  %, 

följt av de relationella med 30  %, de mentala med 22  % och de verbala med 9  %. Likheterna 

mellan böckerna är att de har ungefär lika många materiella och verbala processer. Skillnaden 

är att Gyllene Knorren har fler relationella processer än Cirkeln medan Cirkeln har fler 

mentala processer än Gyllene Knorren. 

Tabell 16. Fördelning av mentala processer i kategorin genre
Titel Mentala processer Genre

1 Cirkeln 27 % Spänning

2 Sal 305 22 % Spänning

3 Sigge 19 % Vardag

3 Stackelstrand 19 % Spänning

4 Bert 16 % Vardag

5 Gyllene Knorren 15 % Vardag

6 Tillsammans 11 % Vardag

7 LasseMaja 6 % Spänning
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Fortsättningarna har sammanlagt flest materiella processer med 45 %, följt av de 

relationella processerna med 26 %, de mentala processerna med 16 % och de verbala 

processerna med 13 %. Likheterna mellan fortsättningarna är att de alla har flest materiella 

processer och alla utom LasseMaja har de relationella processerna näst på tur. De flesta 

böcker har liknande andel processtyper, förutom några avstickare som skiljer sig. Huruvida 

det finns minst andel mentala eller verbala processerna är olika. I LasseMaja och Tillsammans 

är de mentala processerna den processtyp det finns minst av. I Sigge, Stackelstrand och Sal 

305 är det de verbala processerna det fanns minst av. Bert hade lika många mentala som 

verbala processer. 

I en jämförelse mellan de böcker som är först i sin bokserie och de böcker som är 

fortsättningar verkar det inte finnas så stora skillnader. Dock kan detta bero på att det enbart 

är två böcker som är först i sin bokserie och hela sex böcker som är fortsättningar. 

Fördelningen blir därför lite ojämn vilket gör det svårt att se några tydliga likheter eller 

skillnader mellan grupperna. 

Ett övergripande syfte för fråga 2 har varit att undersöka om det finns någon parameter 

som bestämmer hur processfördelningen i inledningarna ser ut. Jag tycker mig ha sett 

tendenser - som att åldern kan påverka de relationella processerna på det sättet att det finns 

fler beskrivningar av bakgrunden i inledningarna till böcker för de yngre och att de sedan 

trappas av ju högre upp i åldern böckerna kommer. En annan är att genren spänning och 

vardag skiljer sig åt på det sättet att det finns fler materiella processer i inledningarna till 

genren spänning, alltså att det händer mycket, och att det finns fler relationella processer i 

inledningarna till genren vardag, alltså att det finns mer fakta. Dock har skillnaderna varit rätt 

små, vilket gör att detta enbart är en hypotes. För att klargöra en sådan slutsats skulle den 

hypotesen behöva testas i större utsträckning. I kategorin plats i bokserien syntes inga 

specifika skillnader mellan de böckerna som var först i sin bokserie och de som var 

fortsättningar, vilket kan ha att göra med att fördelningen av grupperna var så pass ojämna att 

det var svårt att se samband mellan dem. 

Även om vi har ett resultat över hur fördelningen av processtyper ser ut så finns det inte så 

mycket att fästa det på. Vi vet att de materiella processerna visar på att något sker, de 

relationella processerna talar om hur något är, de mentala processerna urskiljer någons 

känslor, önskningar eller sinnesintryck och i de verbala processerna är det någon som säger 
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något. Men vet vi egentligen vad det betyder att en text har fler eller färre av den ena eller den 

andra processtypen? Holmberg & Karlsson (2013) menar att relationella processer är vanliga i 

faktatexter men det motsatta verkar inte stämma - att många relationella processer betyder att 

det är en faktatext. I en DN-ledare (Hallesson 2011) och i den kyrkliga vigseltexten (Wojahn 

2011) är det flest relationella processer. Kan vi då säga att en DN-ledare och den kyrkliga 

vigseltexten innehåller fakta?  

Det är svårt att säga exakt vad mängden av en viss processtyp betyder eller vad den säger 

om en text. Den här uppsatsen kan bidra till att fastställa vilken fördelning av processtyper 

som är typiska för barn- och ungdomslitteratur, samt föreslår vad som kan ligga bakom 

skillnaderna i dessa. 
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7. Sammanfattning 

”Det var en gång…” är kanske den mest välkända inledningen på berättelser och förknippas 

med sagoböcker riktade till barn. Dock börjar antagligen inte de flesta barnböcker på detta 

vis. En boks inledning har många uppgifter och några av dessa kan vara att väcka intresse 

eller ge en bakgrund till bokens innehåll. 

Den här uppsatsen syfte är att undersöka hur barn- och ungdomslitteraturs inledningar ser 

ut genom att analysera deras processer. Ett delsyfte är även att undersöka om det finns någon 

parameter som bestämmer hur processfördelningen i inledningarna ser ut. För att undersöka 

detta används en transitivitetsanalys som fokuserar på processer, alltså vad som sker, vad som 

är, vad som upplevs eller vad som sägs i en sats. Transitivitetsanalysen är motiverad att 

använda eftersom den har ett system för att dela in processer i olika kategorier. 

Teorin som ligger till bakgrund för uppsatsen är den systemisk-funktionella grammatiken  

(SFG) som har sin utgångspunkt i betydelsen och att språket formar vår bild av verkligheten. 

SFG sorteras i tre metafunktioner: den ideationella, den interpersonella och den textuella. 

Huvudfokus för den här uppsatsen är den ideationella metafunktionen, som Holmberg & 

Karlsson (2013) beskriver  som ”språket i  dess funktion att beskriva världen” (Holmberg & 

Karlsson 2013:73). De menar att allt språk beskriver världen och våra erfarenheter kring det. 

Den ideationella metafunktionen fokuserar på processer, alltså det som händer, upplevs, sägs 

eller är, vilket är just vad som undersöks i denna uppsats. För att undersöka processer 

använder man transitivitetssystemet som handlar om att alla processer kan delas in i fyra olika 

processtyper. De materiella processerna handlar om att något händer, de mentala processerna 

att något upplevs, de verbala processerna att något sägs och de relationella processerna att 

något är. 

Materialet består av åtta populära barn- och ungdomsböcker utgivna under åren 2006–2016 

för åldern 6 till tonår/ungdom. Materialet har begränsats till de första 40 meningarna i varje 

bok då det är böckernas inledningar som ska undersökas. Från de första 40 meningarna har 

alla processer räknats och delats in efter de fyra olika processtyperna - de materiella, de 

relationella, de verbala och de mentala. Därefter jag gjort olika jämförelser utifrån 

kategorierna: ålder, genre och plats i bokserie för att se om det finns någon komponent som 

avgör hur inledningen till en bok ser ut. Åldern har delats in i 6–9 år, 9–12 år och tonår/
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ungdom. Genrerna böckerna delats in i är spänning och vardag. Plats i bokserie har delats in i 

första boken och fortsättningar. 

Resultatet var att de materiella processerna var vanligast med i genomsnitt 44 %, följt av 

de relationella med 27 %, de mentala med 17 % och de verbala med 12 %. I jämförelsen 

mellan de olika kategorierna finns det inget tydligt resultat över om det finns en specifik 

parameter som avgör hur språket i böckernas inledningar ser ut, men jag har upptäckt några 

tendenser i mitt material. Böcker riktade till yngre åldrar har fler relationella processer, vilket 

kan uttrycka sig i fakta, så som förklaringar eller beskrivningar. Genren spänning har fler 

materiella processer där det händer mycket, medan genren vardag har fler relationella 

processer med fakta. Genren spänning har även fler mentala processer vilket kan tyda på att 

det finns fler skildringar av karaktärers mentala värd i dem. I kategorin plats i bokserien 

syntes inga specifika skillnader mellan de böckerna som var först i sin bokserie och de som 

var fortsättningar, vilket kan ha att göra med att fördelningen av grupperna var så pass ojämna 

att det var svårt att se samband mellan dem. Dock har det inte funnits några självklara resultat 

vad gäller jämförelserna och för att klargöra en sådan slutsats skulle den hypotesen behöva 

testas på ett större material.  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Bilaga 1. 

Tabell över hela materialets antal processer, processtyper och uträkning i procent. 

Processer och processtyper-1
Titel Processer Materiella Relationella Mentala Verbala

Bert 61 25
41 %

16
26%

10
16%

10
16%

Cirkeln 71 29
41%

18
25%

19
27%

5
7%

Gyllene Knorren 54 20
37%

20
37%

8
15%

6
11%

LasseMaja 54 32
59%

6
11%

3
6%

14
26%

Sal 305 73 32
43%

21
29%

16
22%

4
5%

Sigge 89 32
36%

29
33%

17
19%

11
12%

Stackelstrand 74 33
45%

20
27%

14
19%

7
9%

Tillsammans 88 43
49%

23
26%

10
11%

12
14%

564 246
44%

153
27%

97
17%

69
12%
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