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Koll på strukturerna.  
Några didaktiska reflektioner

Stefan Blom

Större delen av min undervisningstid på Mälardalens högskola innebär 
att jag inom ämnet svenska utbildar blivande lärare. De grundläggande 
didaktiska frågorna ”Vad?”, ”Varför?” och ”Hur?” är förstås alltid aktuella 
i min undervisning, men det finns en dubbelhet när jag undervisar just 
lärarstudenter. Vari består dubbelheten? Jo, å ena sidan ska studenterna 
utveckla sina egna kunskaper och färdigheter inom ämnet, och å andra 
sidan ska de utveckla kunskaper och färdigheter som gör att de i sin fram-
tida lärargärning kan stödja elevers kunskapsutveckling. De möjliga svaren 
på de didaktiska frågorna är med andra ord särskilt mångfacetterade inom 
lärarutbildning.

Inte minst vad-frågan är ständigt aktuell. Vilka ämneskunskaper i 
svenska behöver de blivande lärarna? Väl medveten om att skolämnet 
svenska innefattar två akademiska ämnen – litteraturvetenskap och 
svenska språket – väljer jag att begränsa mig till svenska språket. Med den 
begränsningen kan vi identifiera ett antal språkvetenskapliga ämnesområ-
den som är relevanta för svenskämnet: grammatik, sociolingvistik, språk-
historia, pragmatik, retorik, stilistik, textlingvistik osv. Här fokuserar jag 
på grammatiken inom lärarutbildningen.

Vad behöver lärarstudenter ha med sig inom ämnesområdet svenska 
språkets grammatik? Låt oss ta grundlärarprogrammet med inriktning 
förskoleklass och årskurs 1–3 som exempel. På Mälardalens högskola in-
går grammatikmomentet i första terminens introduktionskurs i svenska 
om totalt 15 högskolepoäng. Vad ska väljas och vad ska väljas bort? 

Kursplanen i svenska för grundskolan (Lgr11) ger närmare besked.  
I kursplanen anges under rubriken Centralt innehåll för årskurs 1–3 som ett 
moment i kategorin Läsa och skriva följande: ”Språkets struktur med stor 
och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavnings-
regler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.” Den långa nomi-
nalfrasen om ”språkets struktur” visar entydigt att eleverna ska ha (vissa) 
kunskaper om grammatiska strukturer, och därigenom behöver lärarstu-
denterna gedigna kunskaper om dessa strukturer.

I introduktionskursen i svenska läser de blivande grundlärarna ett 
grammatikmoment om 3 högskolepoäng. I momentet behandlas ordklas-
ser, satser och fraser. En hel del energi ägnas åt de språkliga strukturer 
som fraser och satser representerar. Strukturerna står i ett hierarkiskt för-
hållande till varandra: en sats byggs upp av fraser som byggs upp av ord 
(som i sin tur byggs upp av morfem etc.). Beskrivningarna kompliceras av 
att hierarkierna kan byggas upp genom rekursiva processer; exempelvis 
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kan vissa fraser ingå i en överordnad sats samtidigt som de innehåller en 
underordnad sats. (Den relativa bisatsen är kanske det enklaste exemplet, 
genom att den underordnas en nominalfras som i sin tur ingår i en över-
ordnad sats.) Ytterligare exempel på hierarkisk satsstruktur diskuteras i 
SAG (volym 1, s. 30f).

För lärarstudenterna innebär fras- och satsstrukturer inledningsvis en 
utmaning, därför att de ofta är ovana att tänka i termer av språkliga hie-
rarkier. Under vårterminen 2016 har blivande grundlärare med inriktning 
förskoleklass till och med årskurs 3 kämpat med bland annat frasbegrep-
pet. Särskilt nominalfrasen innebär ofta en stor utmaning, eftersom den 
kan vara oerhört komplex, det vill säga den kan rymma många och långa 
underordnade led.

Ett sätt att beskriva komplexiteten är att tala om nominalfrasens rika 
struktur. Frasens huvudord, ett substantiv (inklusive egennamn) eller ett 
substantiviskt pronomen, kan ha framförställda attribut i form av bland 
annat adjektiv(fraser) och artiklar och dessutom efterställda attribut i form 
av adverb(fraser) och prepositionsfraser – ja, till och med infinitivfraser 
och bisatser (SAG, volym 3, s. 11f). Nedan ges några exempel på nominal-
fraser med respektive huvudord understruket:

Exempel 1. den gamle mannen
Exempel 2. tanken på salstentamen
Exempel 3. den gamla tavlan som kostade åtskilliga miljoner

I det första exemplet är attributen bestämd artikel (den) och adjektiv (gamle). 
I det andra exemplet är attributet en prepositionsfras (på salstentamen). Här 
tillkommer en svårighet, nämligen att attributet självt kan sönderdelas i 
huvudord och bestämning (prepositionsfrasens huvudord och bestämning). 
I det tredje exemplet finns ett efterställt attribut i form av en relativ bisats.

Det är lätt att se att nominalfrasen är helt central som byggsten i 
grammatiken. Det är med nominalfrasen vi betecknar konkreta och  
abstrakta referenter, det vill säga det som vi talar och skriver om. I exem-
pel 3 ovan är referenten ett konkret föremål (en tavla) om vilket vi får ett 
antal upplysningar. För det första presenteras tavlan som känd, vilket den 
bestämda artikeln (den), adjektivets bestämdhetssuffix (-a) samt substan-
tivets bestämdhetssuffix (-n) visar. För det andra får vi veta att tavlan har 
egenskapen att vara gammal, något som det adjektiviska attributet visar. 
För det tredje får vi ytterligare tilläggsinformation, nämligen den beskriv-
ning av nominalfrasens referent som det efterställda attributet (bisatsen) 
bidrar med.

Ibland uppstår det tolkningssvårigheter inom nominalfrasen. Exem-
pelvis kan det vara svårt att säkert identifiera korrelatet för ett relativt 
pronomen, som här: Fru L fick låna en bil med chaufför som var alldeles underbar. 
Beroende på hur vi tolkar betydelsen får nominalfrasen en bil med chaufför 
som var alldeles underbar olika struktur. Den ena tolkningen innebär att bil 
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har två efterställda attribut på samma grammatiska nivå: med chaufför res-
pektive som var alldeles underbar.

Den andra tolkningen innebär att bestämningen chaufför (i preposi-
tionsfrasen) har ett efterställt attribut som var alldeles underbar. Enligt tolk-
ningsalternativ 2 är det alltså prepositionsfrasen som innehåller en relativ 
bisats. Bisatsen är attribut i den nominalfras som utgör bestämning till 
prepositionen med.

De båda möjliga tolkningarna av nominalfrasens struktur innebär 
med andra ord att attributet som var alldeles underbar kan hänföras till två 
olika nivåer i nominalfrasen.

I exemplet med fru L, bilen och chauffören ovan förblir nominalfrasen 
ändå ett sammanhållet led, oavsett vår tolkning av strukturen. I andra fall, 
däremot, kan nominalfrasen splittras. Se på följande, närmast klassiska, 
exempel:

Exempel 4. Handeln med Frankrike har ökat.
Exempel 5. Handeln har ökat med Frankrike.

Båda exempelmeningarna handlar om handeln med Frankrike vilket förstås 
är en nominalfras med efterställt attribut i form av prepositionsfrasen med 
Frankrike. Vad har hänt i exempel 5? Jo, prepositionsattributet har skiljts 
från sitt huvudord av huvudsatsens finita verbfras (har ökat). En vanlig be-
teckning är löst attribut. Svenska Akademiens grammatik använder termen 
adverbialiserat attribut (SAG, volym 3, s. 448ff ). Beteckningen speglar att 
det adverbialiserade attributet återfinns i en position där man vanligen 
förväntar sig adverbiella led, samtidigt som det ”till både betydelse och 
struktur framstår som attribut i en nominalfras” (SAG, volym 3, s. 448).

Språkvårdare har traditionellt uttryckt viss tveksamhet till användning 
av attribut som har ”lossnat”. Den inflytelserika språkvårdaren och profes-
sorn i tyska Erik Wellander (1973 s. 220) skriver om ”lösa” prepositions-
attribut: ”Prepositionsattributet måste följa så nära på sitt huvudord att 
dess karaktär av bestämning till detta blir fullt klar.” Han rekommenderar 
professorn vid Köpenhamns universitet A.K. framför professor A.K. vid Köpenhamns 
universitet, ”ty bestämningen vid Köpenhamns universitet hör till professor, inte 
till namnet” (s. 220).

Numera är inställningen inte fullt så sträng till adverbialiserade attri-
but.1 Olle Josephson (2006) menar tvärtom att lösa prepositionsattribut 
ofta bidrar till läsbarheten. Läsningen underlättas helt enkelt om långa 
eller betydelsetunga led flyttas till meningens slut. ”Vad var god menings-
byggnad 1950?” frågar sig Josephson och ger svaret att det handlade om  
logisk precision i de grammatiska strukturerna. ”Lösenordet 1950 var logik,  
 

1 Meningen du nyss har läst illustrerar detta faktum. Läsbarheten hade nog inte 
blivit bättre om det i stället hade stått, utan adverbialiserat attribut: Numera är 
inställningen till adverbialiserade attribut inte fullt så sträng.
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idag är det mottagaranpassning”, skriver han och konstaterar att de adver-
bialiserade attributen inte längre betraktas som något språkvårdsproblem.

Wellanders (1973) och Josephsons (2006) olika sätt att belysa frågan om 
nominalfrasens struktur är tydliga exempel på perspektivförskjutningar 
inom språkvården.

Frågan är: Vad innebär dessa perspektivförskjutningar för våra lärar-
studenter, som ska kunna undervisa i och om språkets struktur? Jag menar 
att ett förändrat språkbruk ställer högre krav på lärarstudenter att lära sig 
känna igen hierarkiska strukturer i språket. 

Håkansson och Josefsson (2010) diskuterar fras- och satsstrukturer och 
åtskillnaden mellan form och funktion i språket i en artikel i festskriften 
Med sinnen känsliga för språk, utgiven som hyllning till professor Jan Svens-
son. Artikeln följer upp Svenssons undersökning från 1980-talet2  om hur 
skolans läromedel i grammatik förklarar språkets hierarkiska strukturer. 
Håkansson och Josefsson (2010 s. 131, 136) konstaterar att Svensson fann 
problematiska och direkt felaktiga beskrivningar av grammatiska struk-
turer i läroböcker från 1960- och 1970-talen. Ofta var det ett rent linjärt 
synsätt som dominerade. Håkansson och Josefsson noterar att frasstruktu-
rer diskuteras i större utsträckning i 1990-talets och 2000-talets läromedel, 
men att det kvarstår problem med att synliggöra de hierarkiska struktu-
rerna. Detta gäller även kurslitteratur på högskolenivå, som ibland ställer 
upp exempel som kan vara svårtolkade. 

Delvis handlar det om att det valda sättet att illustrera hierarkier kan 
bli tvetydigt. Håkansson och Josefsson (2010) anför som exempel följande 
till synes hierarkiska uppställning av huvudsatsen Runa sa att hon skulle 
ringa när hon kom hem:

Exempel 6. 

Huvudsats: Runa sa

Bisats 1: att hon skulle ringa

Bisats 2: när hon kom hem

Exemplets avsedda tolkning är att den första bisatsen är att hon skulle ringa 
när hon kom hem och att den andra bisatsen är när hon kom hem, men ”trapp-
stegsuppställningen” tvingar inte fram den tolkningen. Den som är ovan 
vid grammatisk analys kan uppfatta det som att Runa sa är huvudsatsen 
medan den första bisatsen är att hon skulle ringa och den andra bisatsen är 
när hon kom hem.

Håkansson och Josefsson (2010:136) föreslår i stället att man använder 
så kallade lådagram för att tydligare illustrera hierarkin, ungefär så här:

2  Se Ulf Teleman, red (1987), Grammatik på villovägar.
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Exempel 7.
 

Runa sa att hon skulle ringa när hon kom hem

Bisats 2

Bisats 1

Huvudsats

Jag menar att diskussionen skulle kunna fördjupas ytterligare om studen-
terna fick möjlighet att diskutera möjliga betydelseskillnader. Vad händer 
exempelvis om vi flyttar när hon kom hem till huvudsatsens början? Exem-
pel 8 nedan visar resultatet.

Exempel 8. 

När hon kom hem sa Runa att hon skulle ringa.

Frågan är nu: Är exempel 8 en rimlig tolkning av den ursprungliga me-
ningen? Var det först efter hemkomsten som Runa sa att hon skulle ringa? 
Återigen har vi ett exempel på hur en omflyttning ändrar inte bara struk-
turen utan också betydelsen hos meningen. 

Om nu den blivande läraren inte själv har koll på strukturen, kan hon 
eller han föra resonemang som ovan på ett systematiskt sätt? I viss ut-
sträckning går det förstås, men utan tillräckliga kunskaper kan läraren 
inte förklara på vilka sätt rimliga, och mindre rimliga, tolkningar också 
påverkar de grammatiska strukturerna.

Om vi vidgar perspektivet något inser vi att språkförståelse alltid 
innebär tolkning av ett innehåll som uttrycks i en viss form. Vi säger att 
språket har en betydelsesida och en formsida. Platzack (2010) menar att 
grammatiken är en tredje komponent, utöver betydelse och form, och 
han konstaterar: ”En dissekering av det språkliga yttrandet innebär att 
man skiljer grammatik, form och innehåll åt, så att dessa beståndsdelars 
egenskaper kan beskrivas var för sig” (s. 7). En sådan sönderdelning av 
språket innebär en ökad abstraktion, vilket kan ge en delförklaring till 
varför studenter får kämpa med grammatiken i allmänhet, och med gram-
matiska strukturer i synnerhet. Studenter upplever dessutom ett glapp 
mellan gymnasieskolans och högskolans grammatikundervisning, vilket 
Bergström (2007) har beskrivit i en forskningsrapport om övergången från 
gymnasieskolans till den högre utbildningens svenskämne. I rapporten 
framgår att studenterna anser att gymnasieskolan inte lyckas med att för-
bereda dem för högskolans mer krävande grammatikundervisning (s. 76). 
Detta är förstås allvarligt, och det innebär en stor utmaning för oss som 
undervisar i grammatik på högskolan.
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