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SFL förstår betydelseskapande som … 

 

1. skiktat      

 

2. flerdimensionellt    

 

3. systemiskt     

 

4. potentiellt/instantierat   

 

5. multimodalt     
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4. Potentiellt/instantierat 

Språket i sin kulturkontext     Register för olika situationstyper    Texter i sina situationskontexter 



www.gu.se 

5. Multimodalt 

Verbalspråk och andra 

semiotiska resurser 
Multimodala texter 
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Två avhandlingsprojekt med SFL som metod 
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Exemplet ”processanalys” 
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Kongruens vs. grammatisk metafor 
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Inga-Lill Grahn (2012): Tala om att tänka 

 

• Vad håller talare på med när de talar om att 

tänka (i psykologisk rådgivning av KBT-typ)? 

 

• Material: Tre samtal mellan inringare (IR) 

och rådgivare (RG) i ”Radiopsykologen” 

Totalt 58 tänka och 58 tanke 

 

• Metod: Kvalitativ processanalys (SFL) 

 

• Kompletterar SFL med verksamhetsanalys 

(Linell) för tolkning av resultat 
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Den grammatiska metaforen tanke  

ger många olika grammatiska alternativ 
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Den grammatiska metaforen tanke  

ger många olika grammatiska alternativ 

• Tanken dyker upp/slår till [materiell processtyp] 

• Tanken far iväg med/slår till tänkaren [materiell processtyp] 

• Tänkaren kontrollerar/närmar sig tanken [materiell processtyp] 
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Den grammatiska metaforen tanke  

ger många olika grammatiska alternativ 

• Tanken dyker upp/slår till [materiell processtyp] 
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• Tanken talar till tänkaren [verbal processtyp] 

• Tänkaren ifrågasätter/pratar mot tanken [verbal processtyp] 
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Den grammatiska metaforen tanke  

ger många olika grammatiska alternativ 

• Tanken dyker upp/slår till [materiell processtyp] 

• Tanken far iväg med/slår till tänkaren [materiell processtyp] 

• Tänkaren kontrollerar/närmar sig tanken [materiell processtyp] 

 

• Tanken talar till tänkaren [verbal processtyp] 

• Tänkaren ifrågasätter/pratar mot tanken [verbal processtyp] 

 

• Tänkaren iakttar/ser tanken [mental processtyp] 

 

• Tänkaren har tankar [relationell processtyp] 

• Tänkarens tankar är negativa/dömande [relationell processtyp] 
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Orienteringsfasen: Tänkaren och tanken skiljs åt 

 

 

[…] 
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Utforskningsfasen: Tänkaren i underläge 

[…] 
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Åtgärdsfasen: Tänkaren i överläge 

[…] 
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Ulrika Magnusson (2011): Skolspråk i utveckling 

 

 

• Hur utvecklar tonåringar bruket av 

grammatisk metafor i sitt eget skriftspråk      

(i nationella prov för svenska/svenska som 

andraspråk)? 

 

• Material: 365 nationella skrivprov från år 9 

och gymnasiet (Svenska B) 

 

• Metod: kvantitativ processanalys (SFL) 

 

• Kompletterar SFL med teori om 

andraspråksutveckling för tolkning av resultat 
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Från en gymnasietext 

Olika kulturer lever sida vid sida med varandra och våra tankar 

och handlingar bygger på ömsesidig respekt och förståelse. 

Trots det utgör vår religiösa tro grunden för våra normer och 

moralprinciper. Oavsett om det gäller kristen, muslimsk eller 

judisk tro. På samma sätt har landets lagar utformats. Tron är 

djupt förankrad i vårt medvetande och kultur, trots att vi är öppet 

sekulariserade. […]  

Jag är glad över att frågan om månggifte diskuteras och att 

lagar ifrågasätts. Men jag anser att det finns mycket att invända 

mot Åsa Nilsonnes befängda åsikter och argument. Även här 

ligger kristna värderingar som grund för lagen och den allmänna 

opinionen. […] Månggifte leder till maktkamp och svartsjuka, 

inte den ömhet och respekt som ett äktenskap bygger på. 

(Exempel 7.23) 
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Från en gymnasietext 

Månggifte leder till maktkamp och svartsjuka, inte den ömhet 

och respekt som ett äktenskap bygger på.  

 

 

 

 

Om någon gifter sig med flera personer börjar de kämpa om 

makten och de blir svartsjuka. De är inte ömma mot varandra 

och respekterar inte varandra på det sätt som man ska i ett 

äktenskap. 

Utan grammatiska metaforer 
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Grammatisk metafor är ett utvecklingsdrag 
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Flerspråkiga elevers genomsnittliga bruk av 

grammatiska metaforer är något lägre 
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Minst bruk av grammatisk metafor har gymnasie- 

elever som börjat tala svenska i åldern 4-7 år 
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Bruket av grammatisk metafor skiljer mycket 

mellan olika skolor 
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 SFL: en teori om grammatik och betydelse i kontext 


