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Grammatiken är språkets mest centrala komponent: människans unika förmåga att kombinera 

ord till komplexa strukturer är själva förutsättningen för vår kommunikation. Eftersom vår 

språkförmåga skiljer oss från alla andra levande varelser, kan man till och med säga att vi 

genom att förstå grammatiken kan förstå mer av oss själva. Inom grammatikforskningen 

handlar den övergripande frågan om att just försöka förstå människans språksystem, dvs. vilka 

regler och begränsningar som styr och formar det språkliga uttrycket. 

Grammatikforskningen spänner därför över ett mycket brett fält, allt från barns 

språkinlärning till rekonstruering av utdöda språk. Under den här kursen kommer vi att, med 

utgångspunkt i Svenska Akademiens grammatik, gå på strövtåg i den svenska grammatiken och 

både diskutera specifika grammatiska fenomen och olika sätt att beskriva och analysera dessa.  

 

 

Tema: Svenska Akademiens grammatik  

Svenskans grammatik hör idag till en av världens mest utforskade och bäst beskrivna, inte minst 

tack vare Svenska Akademiens grammatik (SAG; Teleman et al. 1999) som med sina nära 

3 000 sidor är den hittills mest omfattande och kompletta beskrivningen av svenskans 

grammatik. SAG är omistlig som utgångspunkt för forskning om svenskan, men också som 

referensverk för språkvetare och, inte minst, för lärare. Ändå utgår i regel inte 

grammatikundervisningen på grundnivå från SAG (vilket är förståeligt eftersom 

framställningen är så detaljerad).  

Syftet med fördjupningskursen är dels att du ska lära dig att själv använda och hitta i SAG, 

dels att du ska få en fördjupad förståelse för olika grammatiska fenomen i svenskan och för hur 

dessa fenomen kan behandlas inom olika traditioner eller grammatiska ramverk. Eftersom SAG 

är ett referensverk kommer vi att ägna en del tid åt att sätta oss in i hur det är uppbyggt och hur 

man hittar i det. Vi kommer också att läsa vissa avsnitt ur SAG, både sådana som tar upp mer 

principiella frågor om grammatik och grammatikbeskrivning och sådana som behandlar 

specifika grammatiska fenomen. Dessa avsnitt kommer sedan att jämföras med 

forskningsartiklar och annan litteratur som behandlar samma (eller liknande) frågor. På så sätt 

får du både en förståelse för hur man kan resonera på olika sätt om samma grammatiska 

fenomen, t.ex. beroende av vilka teoretiska utgångspunkter man har, och en fördjupad förståelse 

för svensk grammatik i allmänhet. Vi kommer även att diskutera grammatikens roll utanför 

forskarsamhället med särskilt fokus på skolan.  
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Exempel på uppsatsämnen från tidigare terminer 

• En jämförelse mellan grammatiken i böcker som riktar sig till barn i åldrarna 0–3 och 

grammatiken hos barn i samma åldrar.  

• Vilka grammatiska färdigheter och förmågor aktualiseras i grammatikövningar för 

gymnasieelever? 

• Möjligheten till utlämning av formellt subjekt vid inverterad ordföljd. 

• Ordföljdsvariation i ja-/nej-frågor: Hade inte du gett upp kontra Hade du inte gett upp? 

• Artikelbruket i texter skrivna av andraspråkstalare.   
 


