
Redundanta eller motstridiga beskrivningar 
I de läromedel som behandlar både termerna predikat och verbfras uppstår problem genom att 
beskrivningen blir dubbel. Predikatet anges där vara huvudet till predikatsledet/predikatsdelen 
medan ”huvudordet” eller ”verbet” anges vara huvud till verbfrasen. Det tydliggörs inte i något 
läromedel att det finns någon skillnad i extension mellan predikatsledet och verbfrasen. Inte heller 
framgår det uttryckligt om predikatet och verbfrasens huvudord har samma extension. Detta kan 
däremot i vissa fall utläsas av läromedlens exempel. Nedan ritas en tolkning upp av beskrivningar 
där predikatet och verbfrasens huvudord har samma extension. Hakparenteserna beskriver det 
som hör till verbfrassystemet och de vanliga parenteserna beskriver det som hör till 
predikatsledssystemet.  

Jag Predikatsled(??[predikat(HOska ge bort) O[boken] Ad:al[i julklapp].]VP)predikatsled?? 

Denna beskrivning bygger på att verbfrasens huvudord kan bestå av flera ord. Att ange att ett 
huvudord kan bestå av flera ord är inte bara problematiskt för att beteckningen huvudord blir 
missvisande, utan även för att andra typer av fraser beskrivs ha enskilda ord som huvuden. I 
Svenska impulser 2 utses verb och verbpartiklar i de verbala leden till verbfrasens huvudord. 
Detta beskrivs med hjälp av förklaringen att ”[…] verbet i vissa fall består av fler ord,[…]” (s. 
464). Det är naturligtvis inte mindre problematiskt att beskriva ordklassen verb som att de kan 
bestå av flera ord (i icke-lexikaliserade sammansättningar). Förutom dessa problem är 
beskrivningen som sagt redundant, och det förklaras ingenstans vad som är syftet med att använda 
två beskrivningssystem. 

Jag Predikatsled(??[predikat(HOska V-best.ge)?? V-best.bort O/V-best[boken] Ad:al/V-best.[i julklapp].]VP)Predikatsfras? 

Ovan ses en beskrivning enligt den modell som presenteras i Svenska timmar (Waje & Skoglund, 
2011). Här finns det inte problem med redundans eftersom predikatet och verbrasens huvudord 
tydligt beskrivs som olika saker. Det finita verbet anges som huvudord i verbfrasen medan 
predikatet beskrivs som huvudord i predikatsledet. I det här fallet beskriver alltså verbfrasen och 
predikatsledet precis samma språkliga enheter, men de är inte samma sak eftersom de har olika 
huvuden. Det finita verbet är huvud till verbfrasen medan hela verbkedjan är huvudord till 
predikatsledet. Det är svårt att se något syfte med denna dubbla beskrivning och det förklaras inte 
i läromedlet. Detta riskerar därmed att bli mycket förvirrande för läsaren. De läromedel i 
undersökningen som både beskriver verbfraser och predikat dras med någon form av de problem 
som presenterats ovan, antingen redundans eller omotiverad dubbel beskrivning.  

De frågetecken som placerats ut i beskrivningarna ovan markerar svårigheter att uttolka vad som 
är form- och funktionsetiketter i beskrivningarna. I SAG beskrivs predikatsledet som en 
funktionsetikett till verbfrasen och termen predikat används inte. Därmed är det tydligt vad båda 
etiketterna har för syfte. I läromedlen är det dock tydligt att det inte är fråga om form- och 
funktionsetiketter eftersom de har olika huvuden (åtminstone till namnet). Att ange ett 
funktionshuvud och ett formhuvud verkar inte rimligt, särskilt inte utan förklaring. Vad innebär 
det att den funktionella enheten har ett annat huvudord än frasen som den utgörs av? Därmed är 
predikatsledet antingen både form- och funktionsetikett eller så saknas någon av dem i detta 
beskrivningssystem. Verbfras måste ses som en formetikett, och funktionsetikett till verbfrasen 
saknas därmed.  
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Tabellförklaring:!

Tvetydigt !Det!finns!motstridiga!uppgi4er!i!läromedlet!huruvida!enheten!ska!ingå!i!predikatet.!

;! ! !Det!anges!inte!a<!denna!språkliga!enhet!ska!ingå!i!predikat!
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Ospecifikt! !Det!framgår!inte!om!fler!eller!e<!verb!ska!ingå,!och!i!så!fall!vilket.!!
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Svenska!Impulser!2.
Ingår!ej! Ingår! ingår! ingår! ingår! Tvetydigt! Tvetydigt!

Fixa!grammaBken.
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