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Begrepp som predikat och verbfras ser ut att ha en tendens att skapa förvirring i pedagogiska 
sammanhang, vilket är olyckligt eftersom de samtidigt brukar utgöra centrala begrepp i 
beskrivningen av syntaxen. Redan 1882 förfasade man sig i ett kungligt betänkande över: ” […] 
den genomgående olikhet i framställningen af predikatets betydelse och uppgift […]” (Löfstedt 
m.fl. 1882, ss. 7-8). Sveriges roligaste grammatikförfattare Sara Lövestam uttrycker irritation 
över det betydligt modernare begreppet verbfras i en sång. Bland annat sjunger hon: ”En verbfras 
är inte en satsdel och den är inte en bestämning till någonting […] den är inte en ordklass. Den 
hjälper inte till att förstå syntax” (Lövestam, 2014). 

En undersökning av begreppen predikat och verbfras i nio nyutgivna läromedel i svenska för 
gymnasieskolan visar att dessa begrepp definieras på olika sätt i olika läromedel. Beskrivningarna 
av begreppen innehåller dessutom en hel del otydligheter och motstridiga uppgifter angående vad 
som ingår i predikatet respektive verbfrasen. Granskningen visar även att definitionen av 
begreppen ofta konkurrerar med varandra på ett ofördelaktigt sätt, vilket resulterar i att 
beskrivningen blir onödigt förvirrande.   

I min presentation vill jag visa hur de läromedel som getts ut i Sverige de senaste åren skiljer sig i 
sin beskrivning av predikat och verbfraser och ge förslag på hur man som svensklärare kan 
förklara detta på ett mindre motstridigt och svårbegripligt sätt. Förhoppningsvis kan 
presentationen ge svar på en central grammatikpedagogisk fråga som många svensklärare har 
ställt sig: Ska verbfrasen och predikatet visas ut ur klassrummet för ostyrigt uppförande eller 
behöver de bara lite extra omsorg och förståelse?  
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