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Grammatik i egen rätt 
 
 
Temarubriken, Grammatik – älskad och hatad, sammanfattar saken väl: Sveriges 

befolkning har starka känslor för grammatik. Man kan som lärare känna sig lite kluven 

inför det. Visst är det trevligt när elever eller studenter visar starka positiva känslor för 

ens ämne, men om känslorna är starkt negativa är det svårare. Moment i till exempel 

historia, kemi, slöjd, samhällskunskap, även matematik, driver inte upp så starka 

känslor. Alla accepterar dessa ämnen som legitima kunskapsområden. Så är det inte 

alltid med grammatiken och det är problematiskt. En väg framåt vore att ge 

grammatikundervisningen inom svenskämnet ett tydligare formulerat fokus, där 

grammatiken definieras som ett kunskapsområde i egen rätt. I denna artikel ska jag 

försöka klargöra vad jag menar med det.  

 

Text: Tomas Riad 

 
Låt oss börja med att ringa in problemet. I andra språkämnen som franska, tyska, kinesiska 

och latin väcker inte grammatiken samma känslor. Där uppfattas grammatiken som en 

naturlig och nödvändig del av undervisningen. Kan det då vara så att det är onödigt och 

onaturligt att undervisa i och om just det svenska språkets grammatik? Nej, läser man svenska 

som främmande språk eller svenska som andraspråk finns det ingen som ifrågasätter den 

grammatikens plats på schemat. Man måste inte gilla den, men man vet att man behöver den. 

 

Jag tror att problemet, i både filosofisk och pedagogisk bemärkelse, uppstår inom studiet av 

modersmålet när grammatiken betraktas som ett stödämne snarare än som det 

kunskapsområde det faktiskt är. Diskussionen om grammatik handlar i stor utsträckning om 

vad den ska vara bra för, och den förs också när det gäller till exempel engelska i den 
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anglosaxiska världen. Det verkar alltså vara grammatikundervisning i modersmålet som 

belastas med de starka känslorna.  

 

För att motivera grammatikundervisningen hämtas argument från olika håll. De vanligaste är 

1) redskapsargumenten – grammatiken är nyttig som redskap för den egna språkfärdigheten 

(skriva korrekt) och för inlärning av främmande språk, och 2) det humanistiska argumentet – 

grammatikstudiet ger oss kunskaper om oss själva som människor – eftersom språket är unikt 

för människan ska det självklart studeras. Argumenten förs i allmänhet fram av tillskyndare 

av grammatikundervisning i skolans svenskämne. I den kritik som framförts hörs stundom ett 

underkännande av dessa argument eller den undervisning som ska implementera 

grammatiken, men det har också förekommit en uppfattning om att grammatikmomentets 

huvudsakliga funktion skulle vara att sortera eleverna i smarta och korkade (Broady 1980). 

Den synpunkten har egentligen inte specifikt med grammatiken att göra (Boström & 

Josefsson 2006: 23), men den kan tolkas som en värdering av viss kunskap som viktig och 

annan som mindre viktig. Utförlig argumentation ges och sammanfattas i bland annat 

Teleman (1987, 1991), Brodow, Nilsson & Ullström (2000), Boström & Josefsson (2006) och 

Collberg (2013). 

 

Direktiven i läroplanen räcker för att svensklärarna ska genomföra undervisning i grammatik, 

men det betyder dessvärre inte att undervisningen som sådan överlag uppfattas som relevant. 

Bland pedagoger och läroplansförfattare har man emellanåt fått konsensus kring den radikala 

åtgärden att avlägsna grammatiken ur läroplanerna, vilket tyder på en utbredd skepsis till 

grammatikämnets relevans åtminstone i dessa led. Samtidigt finns en lika utbredd inställning 

bland undervisningsansvariga att grammatiken inom svenskämnet ändå är bra och nyttig. Så 
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återkommer den i skolundervisningen och i läroplanerna (som nu i Lpo11 och Lgy11). I detta 

läge bör vi fundera på hur vi kan bryta denna cirkelgång.  

 

Hur bryter vi cirkeln? 

Redskapsargumenten definierar grammatikundervisning inom svenskämnet som ett stödämne. 

De tycks dock inte skapa tillräcklig relevans för elever och lärare om man inte också 

integrerar syftena direkt i grammatikundervisningen. Exempelvis har man nyligen visat att 

grammatikundervisning faktiskt kan förbättra elevers skrivande, men då under förutsättning 

att undervisningen i grammatiken integreras med skrivundervisningen (Myhill et al. 2012). 

Det humanistiska argumentet, däremot, definierar grammatiken som ett kunskapsområde i 

egen rätt och det skulle kunna erbjuda den erforderliga relevansen. 

 

Jag tror alltså att det vore en bättre utgångspunkt för undervisningen om fokus kunde skiftas 

från grammatikens stödfunktioner till grammatikens kunskapsområde. Med utgångspunkt i att 

vi, via vårt modersmål, ska studera människans unika språkförmåga kan vi rikta in oss på 

grammatiken som ett strukturerat system för tänkande och kommunikation. Att grammatiken 

är systematisk vet eller förutsätter nog alla, men systematiken blir sällan satt i fokus i 

grammatikundervisningen. Ändå är det just språkets systematicitet som rymmer potentialen 

att göra ämnet intressant och relevant. Barn, ungdomar och vuxna älskar system och få saker 

är så tillfredsställande som att komma till insikt om regelbundenheter genom att själv lista ut 

dem. Detta har länge varit känt inom den s.k. lyckoforskningen (Csíkszentmihályi 1990) och 

de naturvetenskapliga skolämnena nyttjar sedan länge strukturers systematicitet i de moment 

som innehåller problemlösning. Språkets systematik kunde alltså också utnyttjas som en 

resurs i undervisningen och jag skisserar nedan hur detta kunde gå till. 
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Glädjen i grammatisk problemlösning 

I utforskandet av språkets regelbundenheter har man som modersmålstalare stor nytta och 

glädje av sin språkliga intuition. Med språklig intuition menas här förmågan att konsultera 

den stora tysta kunskap man besitter om sitt modersmål och få ett omedelbart svar. Inget 

annat skolämne erbjuder ett sådant makalöst redskap. Men också utan modersmålsintuitioner, 

det vill säga om man är en inlärare av svenska eller har svenska som andraspråk eller studerar 

andra främmande språk, kan man arbeta mycket effektivt med att utforska språksystemet. Det 

beror på att grammatikstudiet huvudsakligen bedrivs med allmänna kognitiva förmågor såsom 

analytiskt tänkande, sorteringsförmåga, generalisering och fantasi.  

 

Låt oss nu titta på ett exempel för att få lite konkretion kring vad det innebär att studera 

grammatik som system. Det finns väldigt många regelbundenheter i ett språk men här har vi 

bara plats för en och jag har valt ett mönster hos svenska verbsammansättningar.  

 Vi börjar med den språkliga intuitionen. Nedan listas sex sammansatta verb, 

något av dem bekant, de andra sannolikt nya för de flesta. Med intuitionens hjälp kan vi raskt 

avgöra vilka som är goda svenska verb (också bland de nya) och vilka som inte passar in. En 

ungefärlig betydelse anges till höger. 

 

kvällshandla  ≈  ’handla på kvällen’ 

veckohandla  ≈  ’handla för hela veckan’ 

korvhandla  ≈  ’handla korv’ 

stresshandla  ≈  ’handla under stressartade former; handla skyndsamt’ 

långsamläsa  ≈  ’läsa långsamt’ 

bokläsa  ≈  ’läsa en bok’ 
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När man visar dessa verb för en grupp modersmålstalare sprider sig en viss munterhet inför 

korvhandla och bokläsa, eftersom den språkliga intuitionen meddelar att de inte är möjliga 

verb på svenska. För långsamläsa kan vi enkelt tänka oss en situation där man läser en text i 

långsamt tempo för något syfte (jämför med närläsa). Men vi kan inte uttrycka aktiviteten ’att 

läsa en bok under eftermiddagen’ som att bokläsa under eftermiddagen. Hur kan vi veta detta 

utan att någon upplyst oss om det?  

 

Vi har under vår uppväxt anammat språket och därmed dess grammatiska system. Kunskapen 

är automatiserad och tyst, men inte tystare än att den kan ge oss omedelbart besked om vad 

som är möjliga respektive omöjliga ord och konstruktioner i svenska. Detta är den språkliga 

intuitionen. Men den tysta kunskapen blir inte explicit förrän vi bearbetar exemplen ovan. 

 Vi är då framme vid det analytiska steget. Det är inte specifikt språkligt. Vi 

analyserar ju vår omvärld från första levnadsdagen för att förstå mönster omkring oss. I den 

språkliga analysen av verbsammansättningarna riktar vi först uppmärksamheten mot delarna. 

Eftersom det är fråga om just sammansättningar tittar vi kanske på förleden (kväll, vecka, 

korv, stress, långsam, bok) och ser om vi kan upptäcka någon systematisk egenskap antingen 

hos de acceptabla eller de oacceptabla verben.  

 Så fort vi tycker oss se ett mönster ställer vi upp en hypotes. Kan det vara att 

förledet inte får vara ett alldeles konkret substantiv (korv, bok)? Det kan se ut att stämma i de 

exempel vi tittat på hittills, men när vi prövat hypotesen mot lite mer data kommer vi att finna 

att den dessvärre vederläggs av exempel som fotvandra och matvägra. Vi kan nu i stället 

fundera på vad sammansättningarna betyder och vänder då blicken mot den högra kolumnen 

där betydelsen är parafraserad. Då ser vi att de flesta acceptabla sammansättningar innehåller 

en preposition i sina parafraser (handla på kvällen), medan de oacceptabla inte gör det 

(handla korv). Det är en ledtråd till relationen mellan själva verbet och dess förled. 
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Betydelserna anges ju med lite syntax som tydligare uttrycker relationen mellan orden än 

sammansättningarna. Så småningom kommer vi fram till insikten att ett förled i 

verbsammansättningen till vänster inte tycks få vara direkt objekt till verbet i parafrasen till 

höger. Där har vi en god hypotes och den är giltig för den datamängd vi har tittat på så här 

långt. För att testa hypotesens hållbarhet – ett nödvändigt steg i varje vetenskaplig 

undersökning – samlar vi nu några exempel till. 

 

blustvätta, bullbaka, brevhämta, trädfälla, bilköra  – inte OK  

rentvätta, smygbaka, snabbhämta, vinterfälla, busköra  – OK 

 

Dessa sammansatta verb ger fortsatt stöd åt vår hypotes och vi kan känna oss rätt nöjda med 

vad vi funnit. Det är då en elev på fjärde raden räcker upp handen och levererar följande 

exempel. 

 

ytpolera (bilen)  ≈  ’polera ytan (på bilen)’ 

formge (vasen)  ≈  ’ge form (åt vasen)’ 

konditionstesta (eleverna)  ≈  ’testa konditionen (hos eleverna)’ 

 

Här är förlederna objekt till verbet i omskrivningarna och det ser ut som att vi hittat 

motexempel till vår hypotes. Innan vi låter modstulenheten gripa om våra hjärtan ska vi 

försäkra oss om att dessa verkligen är motexempel. De kan ju ha någon egenskap som skiljer 

dem från de andra. Vi lägger nu märke till att ytpolera, formge och konditionstesta har ett 

objekt till hela den sammansatta verbformen (formge vasen). Det hade inte de andra, 

oacceptabla verben med objekt som förled (korvhandla __). Denna skillnad kan leda oss till 

att titta dels på det inkorporerade objektet (yta, form, kondition), dels på det explicita objektet 
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(bilen, vasen, eleverna) och fundera på om detta faktum kan rädda vår ursprungliga hypotes. 

Mellan dessa objekt råder en speciell relation. De står nämligen i ett possessivt förhållande till 

varandra. Det är frågan om bilens yta, vasens form och elevernas kondition. De i 

verbsammansättningarna inkorporerade objekten är alltså en del av de explicita objekt som 

det sammansatta verbet tar. Och det är den generalisering som är relevant här.  

 Vår slutpunkt i denna övning blir därmed följande: Verb kan inte sammansättas 

med sina direkta objekt, utom då dessa objekt står i ett possessivt förhållande till det (nya) 

objekt som hela verbsammansättningen kräver. Nu kan vi känna oss riktigt nöjda. Här har vi 

nått ett tydligt analytiskt mål som blottlägger ett sammanhängande språkligt mönster som har 

en viss komplexitet. Graden av komplexitet står i direkt relation till den tillfredsställelse som 

infinner sig hos den som, vid rätt tidpunkt i studierna, arbetat sig igenom 

problemlösningsuppgiften. Det är likadant med ekvationer, kemiska laborationer och sudoku.  

 

Struktur och organisation hjälper fantasin 

För att göra det lätt för hjärnan att se mönster behöver vi vårt ordningssinne. Genom att 

organisera exemplen i grupper efter de observationer man gör och de hypoteser man ställer 

upp får man lättare får syn på de relevanta egenskaperna. Inte heller detta är en specifikt 

språklig aktivitet. God organisation gör det också lättare att ta fram nya exempel när man 

behöver det. Den förmågan kallar vi för fantasin och den behöver stimuleras för att man ska 

bli bra på att genomsöka sin tysta språkkunskap. Ofta har man också god användning av en 

sökmotor, en konkordans eller en ordbok.  

 

Beträffande exemplet ovan kan man invända att det verkade behövas en del grammatisk 

förkunskap (substantiv, verb, objekt, sammansättning, inkorporerad, possessivt förhållande). 

Det betyder bara att just detta exempel inte är det allra första man gör i sin skolklass. Faktum 
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är att det går att få syn på väldigt många språkliga generaliseringar utan att redan ha namnen 

för de olika kategorier som ingår i dem. En god ordning är att börja med den (nivåanpassade) 

grammatiska problemlösningsuppgiften och sedan låta arbetet med uppgiften dra 

terminologin. När man väl behöver benämna kategorier eller tala om de mönster man funnit 

är man högst motiverad att anamma termerna för dem. Ingen kommer att uppfatta detta som 

exercis. Det är ju också väldigt svårt att prata om räta vinklar i geometrin eller kolföreningar i 

kemin utan att säga rätvinklig eller kolförening. 

 

Grammatikstudium av det slag jag skisserat ovan är väl förankrat i vetenskapen. Det är just så 

som grammatikforskare arbetar och i skolan innebär det ett utmärkt område för eleverna att 

träna sitt vetenskapliga tänkande och utveckla sin förståelse för vetenskaplig metod (Honda et 

al. 2010). Det är också praktiskt, eftersom det inte kräver någon annan utrustning än ett 

modersmål och de redskap man redan besitter. Naturligtvis behöver man öva för att bli bättre 

på grammatisk analys, men det gäller ju alla ämnen i skolan. Min poäng här är att det finns 

mer relevanta saker att göra på grammatikmomentet än att öva sig på att känna igen ett antal 

kategorier och mönster, så som ofta är fallet i skolan (se till exempel Hansson 2011: 204).  

 

Att undersöka språket på samma sätt som forskare gör skulle också placera grammatikstudiet 

i samma pedagogiska fåra som andra teoretiska skolämnen som kemi, fysik och matematik, 

där många moment i undervisningen av hävd efterliknar forskarens arbete. I kemin, till 

exempel, ägnar man sig åt att labba, pröva hypoteser och rapportera. Däremellan läser man 

och diskuterar metodiska och teoretiska frågor. Målet är att förstå hur grundämnen och 

kemiska föreningar är uppbyggda, vad de har för egenskaper och hur de reagerar med 

varandra. Detta vore, mutatis mutandis, ett lika naturligt fokus inom kunskapsområdet 

grammatik inom svenskämnet (Josefsson 2003, Hansson 2011, Riad 1999/2015).  
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Inom språkvetenskapen studerar man också hur språkets grammatiska system samverkar och 

varierar med andra system – sociala, geografiska, historiska, kognitiva – och dessa områden 

brukar man också ha med som moment inom svenskämnet. Kunskaperna om grammatiken 

som system är till stor nytta i dessa moment. För sociolingvistiska frågor samlar man typiskt 

in data för sedan inducera fram sociala mönster. Mellansvenska talare uttalar till exempel sje-

ljudet lite olika i olika stavelsepositioner, jfr dusch, kurs med skjuta, skina? Finns det någon 

variation beroende på talarens ålder? Man kan också samla in data för att bättre förstå 

exempelvis syntaktiska mönster: När kan man stryka eller inte stryka att? Vid vilka verb är 

s.k. dubbelt supinum vanligt (Har du hunnit börjat med uppsatsen?). Man kan också med 

kända mönster i hand studera hur det ser ut i andra dialekter, andra språk och vid andra 

historiska tidpunkter. Hur realiseras till exempel åtskillnaden mellan var och vart i 

norrländska varieteter? Hur korrelerar denna distinktion med ålder? Var verkar vara på 

tillbakagång, och vart på frammarsch, i den yngre mellansvenska generationen och då kan 

man jämföra till exempel 10–20-åringars tal med 30–40-åringars. Sedan kan det passa att 

jämföra med situationen i engelska (where i båda funktionerna) respektive tyska (wo, wohin). 

Sådana jämförelser, också historiskt (äldre engelska har ju till exempel både where och 

whither), kan ge goda perspektiv på den språkriktighetsdiskussion som omgärdar var och vart 

i dagens svenska. I skrift är /d/ alltid ett <d>, men i tal kan /d/ stundom uttalas [r] som i Ge rej 

iväg nu rå! men inte *Ru är rum! Vad är mönstret för när /d/ kan bli [r] eller inte? Kunskaper 

om språket som system kan således ge större djup åt diskussionen om språkets sociala roller, 

dess historia och dialektala variation. Dessutom blir själva undersökningarna metodisk mer 

stringenta när man håller ögonen på det systematiska i språket och redan har tränat på 

metodisk språkanalys.  
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Med verkliga forskningsfrågor som utgångspunkt, särskilt om de har studerats av forskare och 

det därför finns svar att tillgå, kan man som lärare konstruera lämpliga 

problemlösningsuppgifter som styr eleverna mot generaliseringarna. På detta sätt kan man 

både införliva grammatikstudiet i ambitionen att skola eleverna i det vetenskapliga och 

kritiska tänkandet, och förstärka den vetenskapliga grunden i undervisningen. Båda dessa mål 

är tydligt uttalade i läroplanen. Därtill kan man skapa ett större sammanhang mellan de olika 

språkrelaterade moment som brukar ingå i skolämnet svenska. 

 

Det flerspråkiga klassrummet 

Avslutningsvis ska vi komma ihåg att det samtida klassrummet rymmer flera modersmål. I det 

ovan skisserade grammatikstudiet blir den språkliga mångfalden en naturlig resurs att ta i 

anspråk. Exempelvis kan man utnyttja de för majoriteten främmande språken till att öva den 

analytiska förmågan via problemlösningsuppgifter. Då kan det till exempel se ut såhär.  

 

Somaliska pluralformer 

I somaliska finns flera sätt att bilda pluralis av substantiv. Två av dem förekommer i 

ordgruppen nedan. Sortera substantiven i två klasser och beskriv så precist som möjligt 

hur plural bildas i dem. 

 
 singular plural betydelse 
 abti abtiyo ’morbror’ 
 af afaf ’mun; språk’ 
 dab dabab ’eld’ 
 durmaan durmaanno ’trumma’ 
 buug buugag ’bok’ 
 gorgor gorgorro ’gam’ 
 huudhi huudhiyo ’kanot’ 
 miis miisas ’bord’ 

 
Man kan också öva datainsamling med hjälp av en talare av ett annat modersmål än ens eget. 

Detta är en realistisk forskningsmetod som lämpar sig för att undersöka grundläggande 
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mönster som deklinationer, konjugationer och fonemsystem. Den ger också insikter i hur det 

är att lära sig svenska som främmande språk. 

 

Att arbeta med grammatik på det sätt som jag skisserat ovan ställer andra krav både på lärare 

och elever, eftersom det skiljer sig från det traditionella grammatikstudiet. Men det är fullt 

genomförbart (jag har provat) och det ger förträffliga utgångspunkter för diskussion om såväl 

språklig variation och normer som vetenskaplig analys och metod.  

 

 
Lösning till uppgiften med de somaliska pluralformerna.  
 

 typ singular plural betydelse 
  af af-a-f ’mun; språk’ 
 1 buug buug-a-g ’bok’ 
  dab dab-a-b ’eld’ 
  miis miis-a-s ’bord’ 
 2a durmaan durmaann-o ’trumma’ 
  gorgor gorgorr-o ’gam’ 
 2b abti abti-yo ’morbror’ 
  huudhi huudhi-yo ’kanot’ 

 
Typ 1 bildar plural genom att dubblera sista konsonanten och sätta in ett a mellan konsonanterna (till exempel 
buug, buug-a-g). Typ 2 lägger till en ändelse –o. Om singularen slutar på konsonant så dubbleras den (typ 2a: 
gorgor, gorgorr-o). Om singularen slutar på vokal får ändelsen formen –yo (typ 2b: huudhi, huudhi-yo). 
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