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Sammandrag 

Partikelverb är en typ av verb vars uttal, med obetonat verb och betonad partikel, är svårt att 

behärska för andraspråksinlärare. Detta inte minst i de fall där en motsvarande konstruktion 

finns som verb med efterföljande prepositionsfras, där prepositionen ska hållas obetonad. 

Denna uppsats bygger på en experimentell undersökning av vuxna avancerade 

andraspråksinlärares uttal av partikelverb och verb med prepositionsfras, jämfört med 

personer med svenska som förstaspråk. En eventuell relation mellan behärskningen av de två 

verbtyperna undersöks också, samt hur väl den ena verbtypen behärskas jämfört med den 

andra. Sammanlagt 24 deltagare, 12 andraspråksinlärare och 12 förstaspråkstalare, spelades in 

när de läste upp ett antal exempelmeningar, varefter uttalet analyserades. Resultaten visar att 

andraspråksinlärare uttalar partikelverb korrekt i signifikant lägre utsträckning än de med 

svenska som förstaspråk. Partikelverben uttalas dock i viss utsträckning inkorrekt även av 

förstaspråkstalarna. Verben med prepositionsfras uttalas korrekt i medelhög utsträckning av 

andraspråksinlärarna, men i mycket hög utsträckning av förstaspråkstalarna. Verb med 

prepositionsfras verkar alltså vara den enklare verbtypen att behärska. Ingen signifikant 

relation mellan behärskningen av de olika verbtyperna stod att finna, dock finns möjligheten 

till ett annat resultat på denna punkt vid ett större antal deltagare. 
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1. Inledning  

Alltsedan jag inledde min utbildning i svenska som andraspråk har jag varit fascinerad av 

partikelverb. Mindre grammatiskt/fonetiskt intresserade svenskfödda förstår sällan detta 

intresse, och begripligt är väl det. Partikelverb tillhör en så pass central del i det svenska 

ordförrådet att de sällan reflekteras kring, eller ens noteras. Däremot har de 

andraspråksinlärare jag diskuterat fenomenet med, antingen kurskamrater på universitetet 

eller elever i mina svenskkurser, ofta även de starka känslor kring partikelverb. I deras fall är 

dock känslan inte sällan frustration. Att greppa vad enskilda partikelverb betyder kan vara 

enormt komplicerat, även att korrekt producera dem i skrift – men också just uttalet. 

Partikelverb som liknar verb med efterföljande prepositionsfras vållar särskilt stora problem. I 

många fall kan partikelverb och verb med prepositionsfras se likadana ut i skrift, och huruvida 

det rör sig om den ena eller andra verbtypen avgörs endast av kontexten. Uttalsmässigt låter 

de dock olika, då partikelverb har betoning på partikeln, och blandar man ihop uttal av de två 

konstruktionerna kan missförstånd uppstå. Att berätta för sin respektive att man stötte på 

någon på bussen kommer mottas annorlunda än att man stötte på någon på bussen. Frågan är 

i vilken utsträckning inlärare har svårigheter med uttal av dessa olika verb. Är det hela ett så 

stort problem som många inlärare ger uttryck för? I föreliggande studie undersöks hur 

andraspråksinlärare samt förstaspråkstalare av svenska uttalar partikelverb och verb med 

prepositionsfras, hur den ena verbtypen behärskas jämfört med den andra, och huruvida det 

finns någon relation mellan behärskningen av dessa två verb.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att undersöka andraspråksinlärares uttal av partikelverb i jämförelse 

med verb med efterföljande prepositionsfras. Min undran är om uttalet av verbtyperna i 

betydande grad är svårare för andraspråksinlärare jämfört med de som har svenska som 

förstaspråk. Jag har valt att rikta in mig på vuxna avancerade inlärare, vilka uppnått en hög 

nivå i sin svenska. Eftersom de som lär sig ett andraspråk i vuxen ålder generellt har svårare 

att till fullo behärska språkets uttal, finner jag denna grupp särskilt intressant att undersöka i 

detta avseende. 
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Frågeställningarna jag ämnar besvara med min undersökning är: 

1. I vilken utsträckning uttalas partikelverb målspråkligt, alltså med betoning på partikeln 

och med obetonat verb, hos personer med svenska som andraspråk i jämförelse med 

personer med svenska som förstaspråk? 

2. I vilken utsträckning uttalas verb med prepositionsfras målspråkligt, alltså med 

obetonad preposition, hos personer med svenska som andraspråk respektive 

förstaspråk? 

3. Hur förhåller sig partikelverb och verb med prepositionsfras till varandra i 

behärskningsgrad hos förstaspråkstalare respektive andraspråksinlärare, och vilken 

relation finns mellan behärskningen av de olika verbtyperna? 

 

Hypotesen, utifrån den forskning vilken redogörs för i nästkommande avsnitt, är att personer 

med svenska som andraspråk i betydligt högre grad än personer med svenska som förstaspråk 

uttalar partikelverb inkorrekt, det vill säga med obetonad partikel, som att det i stället hade 

rört sig om ett verb med prepositionsfras. Förstaspråkstalarnas uttal av partikelverben 

förväntas vara i största grad korrekt, då partikelverb tillhör det centrala ordförrådet i svenskan. 

När det gäller verb med prepositionsfras förväntas skillnaden mellan grupperna vara mindre, 

då prepositioner i svenskan i de allra flesta fall är obetonade, en regel vilken partikelverb är 

ett relativt unikt undantag till. Andraspråksinlärare bör av denna anledning i första hand ha 

kommit i kontakt med obetonad preposition. Dock förväntas de med svenska som andraspråk 

visa en mindre behärskning än de med svenska som förstaspråk, även om skillnaden mellan 

grupperna inte är avsevärd. Förstaspråkstalarnas uttal av verb med prepositionsfras väntas 

vara korrekt i de allra flesta fall. 

2. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för relevant teori för undersökningen samt tidigare forskning. 

Inledningsvis, i avsnitt 2.1, sammanfattas definitioner av termen partikelverb. Vilken av dessa 

som används i uppsatsen tydliggörs också. I avsnitt 2.2 framläggs vilka svårigheter som kan 

förekomma vid inlärningen och behärskningen av partikelverb, varefter, i avsnitt 2.3, 

sammanfattningar av tidigare forskning om partikelverb hos inlärare följer. I avsnitt 2.4 ges en 

övergripande beskrivning av svenskans prosodi, med särskilt fokus på betoning och 

satsaccent, då dessa aspekter är av särskild betydelse för föreliggande undersökning. I det 

avslutande avsnittet, 2.5, redogörs för tidigare forskning om andraspråksinlärare och prosodi. 
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2.1 Definitioner av partikelverb 

Innan någon undersökning gällande partikelverb kan genomföras och redogöras för, behöver 

själva termen definieras. Detta är emellertid inte en helt okomplicerad uppgift. Enligt Svenska 

Akademiens grammatik, SAG, (vol.2, 1999:127) räknas denna typ av verb som sammansatt 

verb (se exempel 1-2), men benämns inte som just partikelverb. Det sammansatta verbets 

efterföljande betonade preposition eller adverb, vilken står fri från verbet, kallas inte heller för 

partikel, utan partikeladverbial. Verb med partikeladverbial jämförs med sammansatta verb, 

då partikeladverbialet menas motsvara en verbsammansättnings förled. SAG vol.2 benämner 

de sammansatta verb vilka kan formas med partikeladverbial som lös sammansättning (se 

exempel 3-4), och skiljer denna från fast sammansättning (se exempel 5-6), där en 

konstruktion med partikeladverbial, vilket alltså står fritt från verbet, inte kan användas (SAG 

vol.2, 1999:526-528). Terminologiskt skiljer sig SAG vol.2 något från SAG vol.3, då verb 

med partikeladverbial i vol.3 benämns som partikelförbindelse (SAG vol.3, 1999:417). 

Partikeladverbial beskrivs bilda en fonologisk fras med verbet, och inom denna fras läggs 

betoning på partikeladverbialet medan verbet hålls obetonat (SAG vol. 3, 1999:413). 

 

Exempel: sammansatt verb 
(1)  Efraim smaksatte brödet med fänkålsfrön. 

(2).  Nina renskrev uppsatsen innan hon lämnade in den. 

 

Exempel: lös sammansättning 
(3)  Aino lagade till en god köttgryta (jfr. tillaga). 

(4)  Rånaren tjänade av sitt straff på Kumla (jfr. avtjänade) 

 

Exempel: fast sammansättning 
(5)  Alfred Nobel uppfann dynamiten (*fann upp) 

(6)  Polisen utrymde lokalen (*rymde ut). 

 

Även Enström (2016) beskriver fasta och lösa sammansättningar, men benämner dock verb 

med tillhörande adverb eller preposition som partikelverb, och adverbet eller prepositionen 

som partikel. Detta oavsett om verbet är fast sammansatt, dvs. med partikeln som förled, eller 

löst sammansatt, med fristående partikel efter verbet. Olika verb kan kombineras med många 

olika partiklar, och partiklar kan i sin tur ha varierande betydelser beroende på vilket verb de 

kombineras med. Enström förklarar att partikeln modifierar det aktuella verbet, om än i 

varierande grad. Partikeln i ett så kallat icke-lexikaliserat partikelverb (se exempel 7-8) 

preciserar verbet men ändrar inte verbets grundbetydelse. Icke-lexikaliserade partikelverb är 

relativt genomskinliga, till skillnad från lexikaliserade partikelverb, där verbets betydelse blir 
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en helt annan än grundverbets. Precis som i SAG förklaras i Enström 2016 att partikeln, inte 

verbet, alltid bär betoningen (Enström 2016:76-77, 107-109). 

 

Exempel: icke-lexikaliserade partikelverb 
(7)  Uno gick upp på övervåningen. 

(8)  Laila hällde ut den sura mjölken. 

 

Exempel: lexikaliserade partikelverb 
(9)  ABBA slog igenom 1974. 

(10)  Grannarna levde om så mycket att Leo vaknade. 

 

Holmgren Ording (1998:5) lägger ännu starkare emfas på partikelns betoning, då han menar 

att om prepositionen/adverbet inte betonas kan det inte röra sig om ett partikelverb. 

Betydelseskillnaden mellan ett verb med prepositionsfras och dess motsvarande partikelverb 

beskrivs som, i många fall, radikal. Dessa definitioner liknar SAG:s och Enströms, även om 

de uttrycks i något striktare ordalag. En viktig skillnad mellan begreppsförklaringen i 

Holmgren Ording, jämfört med ovanstående källor, är dock att partikelverb och sammansatta 

verb beskrivs som två tydligt åtskilda kategorier. Om partikeln sätts framför verbet så rör det 

sig, enligt denna definition, om ett sammansatt verb, inte ett partikelverb. Dessutom menas att 

betydelseskillnaden mellan ett partikelverb och motsvarande sammansatta verb ibland är 

avsevärd. Även i SAG nämns en betydelseskillnad mellan dessa olika konstruktioner, där 

benämnda som lös respektive fast sammansättning, dock i denna källa beskriven som främst 

på stilvärdesnivå. 

 Föreliggande undersökning jämför verb med fristående partiklar med motsvarande 

konstruktion som verb med prepositionsfras. Därför används för enkelhetens skull Holmgren 

Ordings definition i denna uppsats. När termen partikelverb används hädanefter avses alltså 

verb med fristående partikel. 

 

2.2 Varför är partikelverb svåra att lära in? 

Det finns ett flertal olika anledningar till att partikelverb är svåra att behärska för de med 

svenska som andraspråk. För det första utgör själva föremålet för denna undersökning, 

likheten mellan partikelverb och verb med prepositionsfras, en svårighet (Enström 2016:107, 

Holmgren Ording 1998:9). I skrift syns som sagt ingen skillnad mellan de olika verbtyperna, 

vilken kan orsaka förvirring vid läsning av en text, och antagningsvis i förlängningen även i 

uttal. Inlärare kan vara mindre känsliga för de skillnader i betoning som kan vara självklara 

för förstaspråkstalare. 
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 De flesta andra språk saknar partikelverb helt (Enström 2016:76), varför fenomenet kan 

vara helt främmande för inläraren. Ofta motsvaras partikelverben av ett enda ord i inlärarens 

förstaspråk, men det är dessutom så att partikelverben inte sällan har en synonym i svenskan 

bestående av just ett enda ord. Enström (1990) menar att konstruktionen är komplicerad och 

svårbehärskad på grund av mängden verb som kan specificeras med olika partiklar och 

därigenom ändra betydelse på olika sätt (exempelvis hoppa in, hoppa på, hoppa till), samt 

mängden partiklar som specificerar verb på varierande sätt beroende på vilket verb de 

kombineras med (exempelvis gå ut, hälla ut, ropa ut). Dessutom är det så att även när 

inläraren uppnått en förståelse för de olika partiklarnas funktion vid icke-lexikaliserade 

partikelverb, återstår de lexikaliserade partikelverben, där betydelsen inte går att gissa sig till 

(Holmgren Ording 1998:8). Sådana partikelverb måste alltså läras in ett och ett, och en extra 

komplikation är att dessa verb inte sällan saknas i ordböcker (Bodegård 1993:5). Sist kan 

nämnas att själva konceptet att verb inte bara har en betydelse, att det alltså inte råder något 

”ett-till-ett”-förhållande mellan ett verb i svenskan och ett verb i förstaspråket, är i sig en 

ibland svåraccepterad faktor, i alla fall i början av inlärningen (Rignell 1998:1). Av dessa 

anledningar utgör partikelverb en stor utmaning för andraspråksinlärare av svenska, varför 

ämnet är viktigt att undersöka. 

 

2.3 Partikelverb hos andraspråksinlärare 

Andraspråksinlärares uttal av partikelverb är ett outforskat område – så pass att jag inför min 

egen undersökning inte lyckats hitta någon studie på specifikt detta. Dock finns studier av 

andraspråksinlärares produktion samt perception av partikelverb i skrift. Nedan redogörs för 

några av dessa. 

 Enström (1990) jämförde i sin studie frekvensen av partikelverb hos gymnasieelever som 

läste ämnet svenska med elever som läste svenska som andraspråk. Studiens material bestod 

av 44 elevuppsatser från de nationella proven, hälften skrivna av svenskelever och hälften av 

elever i ämnet svenska som andraspråk. Undersökningen visade en betydande skillnad i 

frekvens mellan de två elevgrupperna. Texterna i ämnet svenska (vilka bestod av sammanlagt 

123 handskrivna sidor) innehöll 243 förekomster av partikelverb, varav 165 unika. Detta 

medan texterna i ämnet svenska som andraspråk (vilka bestod av 117 sidor handskriven text), 

innehöll 123 förekomster av partikelverb, varav 78 unika. Partikelverb var alltså mer än 

dubbelt så frekventa hos eleverna i ämnet svenska (Enström 1990:75).  
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 Enström fann även stora skillnader mellan grupperna gällande variation av vilka partiklar 

som användes. Verben gå och komma studerades särskilt, då dessa verb kan kombineras med 

en mängd olika partiklar för olika betydelser. För verbet gå använder svenskeleverna 14 olika 

partiklar, men eleverna i svenska som andraspråk endast 4. För verbet komma var skillnaden 

liknande, då svenskeleverna använde 14 partiklar även här, och eleverna i svenska som 

andraspråk endast 6. Enström menar att just modifieringen av ett grundverb utgör en 

utmaning för andraspråksinlärare, vilket kan förklara dessa resultat. Hon förklarar att de 

lexikaliserade partikelverben kan läras in som en enhet, men de icke-lexikaliserade, där ett 

grundverb alltså specificeras av sin partikel, kräver en mer omfattande förståelse för hur de 

olika partiklarna kan användas (Enström 1990:82). Sammanfattningsvis drar Enström 

slutsatsen att elever i ämnet svenska som andraspråk i stort undviker att använda partikelverb, 

på grund av de svårigheter de medför. 

 L. Thorén (2012) utförde en liknande undersökning i sitt specialarbete, i vilken även hon 

jämförde partikelverbs frekvens i texter skrivna av gymnasieelever i ämnet svenska respektive 

svenska som andraspråk till de nationella proven. I studien analyserades 30 texter, 10 av dessa 

skrivna av svenskelever, 10 skrivna av elever som började sin svenskinlärning innan sju års 

ålder, och 10 skrivna av elever i svenska som andraspråk vars svenskinlärning började efter 

sju års ålder. Gruppen som inledde sin svenskinlärning innan sju års ålder kallas i uppsatsen 

L2före7-eleverna, och gruppen vilken inledde sin svenskinlärning senare än så kallas 

L2efter7-eleverna. Undersökningen visade en kraftig variation på individnivå inom 

grupperna. Skillnaden mellan grupperna gällande total användning av partikelverb var dock 

inte så stor som förväntat, om än synbar. Det genomsnittliga antalet partikelverb för 

svenskeleverna var 9,4, för L2före7-eleverna 8,0, och för L2efter7-eleverna 9,2. Inte heller i 

partikelvariation var skillnaden avsevärd, då de tre grupperna använde sig av 18, 17 

respektive 15 unika partiklar. När det gäller användningen av icke-lexikaliserade jämfört med 

lexikaliserade partikelverb skilde sig grupperna dock åt i större utsträckning. Svenskeleverna 

använde sig av 33 icke-lexikaliserade och 34 lexikaliserade, L2före7-gruppen 35 icke-

lexikaliserade och 22 lexikaliserade, L2efter7-gruppen 34 icke-lexikaliserade samt 27 

lexikaliserade. Båda L2-grupperna producerade alltså en jämförbar mängd icke-lexikaliserade 

partikelverb som svenskeleverna, men betydligt färre lexikaliserade. Dessa resultat går emot 

Enströms teori om att icke-lexikaliserade partikelverb kan utgöra en större utmaning för 

andraspråksinlärare, i och med den stora möjligheten till partikelvariation. Den största 

skillnaden mellan de olika grupperna visade sig dock i på vilket sätt partikelverben i 

allmänhet, alltså även de icke-lexikaliserade, användes. Hos svenskeleverna fanns en klart 
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större tendens att använda partikelverben på ett metaforiskt vis, medan en bokstavlig 

användning var långt mer föredragen hos L2-grupperna. 

 En ytterligare intressant observation i L. Thoréns studie var att de elever som lärt sig 

svenska efter sju års ålder var starkare än de som påbörjat sin inlärning tidigare än så.  

L. Thorén konstaterar dock att denna skillnad kan bero på variationen på individnivå, då 

antalet elever är så pass litet. 

 Rignell (1998) undersökte sambandet mellan andraspråksinlärares förståelse av 

partikelverb och ett antal bakgrundsfaktorer. Bakgrundsfaktorerna som undersöktes var 

förstaspråk, vistelsetid i Sverige, ålder, kön, studietid, engelskkunskaper samt hur mycket 

svenska som talades av inläraren utanför skolan. I undersökningen deltog 148 personer, varav 

114 var vuxna från olika stadier av vuxenutbildning i svenska: SFI, Komvux samt Sviss 

(Svenska för icke-svensktalande studerande, jämförbar med kursen BUS varifrån deltagarna i 

föreliggande studie rekryterats, se avsnitt 3.1). Resterande 34 var barn och ungdomar i 

högstadieålder. Testet bestod av 17 meningar skrivna i fetstil, antingen fristående eller som 

del av en kort dialog, innehållandes partikelverb. Sedan följde fyra svarsalternativ, där 

deltagarna fick kryssa i det de ansåg motsvara den fetstilta meningens betydelse. Studien 

visade att bakgrundsfaktorerna engelskkunskaper, förstaspråk, ålder samt kön var 

betydelsefulla för förståelsen av partikelverb. Mest avgörande var engelskkunskaper, vilket 

författaren förmodar beror på att partikelverb existerar även i detta språk, och således är en 

bekant konstruktion för de deltagare vilka hade goda kunskaper i engelska. När det gäller 

förstaspråk visade det sig fördelaktigt med germanska och romanska sådana, vilka författaren 

menar är gynnsamma i allmänhet när det gäller inlärningen av svenska. Åldersfaktorn var 

betydande på så sätt att en yngre ålder påverkade förståelsen av partikelverb positivt, vilket 

Rignell anser föga förvånande, då en tidigare exponeringsålder generellt ger bättre resultat på 

språkinlärning, dels eftersom partikelverb utgör en del av det centrala ordförrådet vilket barn 

och ungdomar blir mer bekanta med i och med deras kontakt med vardagligt språkbruk. 

Vistelsetid hade dock ingen betydelse för resultaten, och inte heller studietid. Rignell ponerar 

dock att förstaspråk kan ha påverkan även här, då de med germanska eller romanska 

förstaspråk uppnår en hög nivå av svenska snabbare och således lämnar svenskundervisningen 

tidigare, emedan de med andra L1 blir kvar. Varför kön påverkade resultaten kan Rignell inte 

förklara, men konstaterar att kvinnorna behärskade partikelverben i högre utsträckning än 

männen. 

 Sammantaget har vi alltså sett att andraspråksinlärares användning av partikelverb 

skriftligen är mindre än förstaspråkstalares, samt att förståelsen av partikelverb i skrift är 
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begränsad. En slutsats kan dras att andraspråksinlärares behärskning av partikelverb överlag 

är bristfällig. Hypotesen inför föreliggande studie är att detta även gäller uttal.  

 

2.4 Prosodi 

För att korrekt uttala partikelverb och verb med prepositionsfras krävs en behärskning av 

svenskans prosodi. Särskilt viktigt är betoning, hur denna realiseras samt vilka ord i en fras 

eller sats som bär betoningen.  

 B. Thorén (2007) delar in de prosodiska elementen av svensk uttalslära i tre fonematiska 

områden: kvantitet, ton/melodi/intonation samt betoning. Kvantitet rör enkelt uttryckt längden 

på vokaler och konsonanter, en faktor som alltså ger betydelseskillnad mellan olika ord, 

exempelvis bus – buss. Ton/melodi/intonation rör bland annat tonaccent, vilken ger skillnaden 

mellan exempelvis ánden (accent 1, akut accent) och ànden (accent 2, grav accent). Betoning 

å sin sida handlar om förlängning av, och tryck på, stavelser. Det är ju som bekant skillnad på 

orden ban’an och ’banan, beroende på vilken stavelse som betonas. Men betoning är i 

svenskan inte endast viktigt på ordnivå, utan även på satsnivå. Detta är något partikelverb är 

ett exempel på, vilket kan illustreras av meningsparet ’hälsa på någon – hälsa ’på någon. 

 Då något av de betonade orden i en sats framhävs framför de andra rör det sig om 

satsaccent, även kallat fokusbetoning (Garlén 1998:146, Engstrand 2007:82). Vanligtvis är 

denna företeelse knuten till svenskans tema – rema-funktion. Det är i regel ett ord i remat, den 

nya informationen i satsen, som ges betoning. Då prepositioner generellt inte är 

informationsbärande på detta sätt blir de inte heller satsbetonade, om talaren inte särskilt vill 

markera en viss position till skillnad från en annan, exempelvis katten satt under bordet, inte 

på bordet. Så kallade lexikaliserade fraser (Garlén 1998:146), en fraskategori vilken 

partikelverb tillhör, utgör dock ett undantag till satsaccenten. I lexikaliserade fraser är 

betoningen konnektiv, vilket innebär att den har en sammanhållande funktion i frasen. I en 

fras med konnektiv betoning är det i regel just det sista ordet som blir betonat, vilket ju är 

fallet med partikelverb.  

 

2.5 Prosodi hos andraspråksinlärare 

Betoning är avgörande i svenskan eftersom denna alltså används fonematiskt, vilket 

illustrerades av exemplet ba´nan - ´banan i avsnitt 2.4. Både B. Thorén (2007, 2009) och 

Abrahamsson (2013) understryker att det är högst väsentligt att behärska såväl stavelsers som 

ords betoning för att uppnå ett begripligt uttal av svenska. Undervisning bör enligt B. Thorén 
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(2007) därför lägga fokus på svenskans prosodi, dock med realistiska förväntningar på 

inlärarna.  

 Bannert (1990:26) menar att ett vanligt problem med ordbetoningen hos svenskinlärare är 

otillräcklig åtskillnad mellan vokalernas kvantitet. En lång vokal görs alltså inte tillräckligt 

lång, och en kort vokal inte tillräckligt kort, varför alla vokaler i ett ord uttalas med i stort sett 

samma kvantitet. Eftersom betoning och kvantitet är tätt sammanhängande i svenskan leder 

detta till betoningsproblem, då ingen stavelse ter sig betonad. Otillräckligt realiserad kvantitet 

leder även till problem med satsaccent, då den betonade stavelsen i ordet med satsaccent, 

exempelvis en partikel, i målspråkligt uttal förlängs kraftigt. Bannert (1990:27) nämner alltså 

partikelverb som ett problem för andraspråksinlärare, men också prepositioner, då de med 

svenska som andraspråk ofta betonar ordklasser som generellt är obetonade i svenskan, bland 

annat just prepositioner. Med andra ord kan antas att verb med prepositionsfras ofta utgör en 

svårighet för andraspråksinlärare. 

 Som nämns i avsnitt 2.3 tyder Rignells (1998) studie på att undervisning inte 

nödvändigtvis har påverkan på behärskningen av partikelverb. Dock finns studier som visar 

på att prosodifokuserad undervisning kan göra skillnad för andraspråksinlärares 

uttalsutveckling. Kuronen och Tergujeff (2020) lät en grupp finska inlärare av svenska gå en 

sexveckorskurs inriktad på svenskans prosodi. Före och efter kursen genomfördes ett 

uttalstest där inlärarna läste upp ett antal exempelmeningar, vilka spelades in. Inspelningarna 

analyserades före och efter kursen för att jämföra deltagarnas uttal. Resultaten visade att 

uttalet inom gruppen förbättrats efter kursen, samt att inlärning av en tonal aspekt, framför allt 

tonaccent, verkar underlätta inlärningen även av en annan. Rent teoretiskt skulle alltså 

undervisning om exempelvis tonaccent kunna främja inlärningen av bland annat partikelverb, 

och vice versa. På samma sätt skulle undervisning om uttalet antingen av partikelverb eller 

verb med prepositionsfras eventuellt kunna underlätta inlärningen av motsatt konstruktion. 

Detta är outforskat; Kuronen & Tergujeff påpekar att forskning om samverkan mellan olika 

tonala aspekter är nästintill obefintlig. Studien visar dock att fokuserad undervisning på just 

prosodi kan göra märkbar skillnad.  

 För ett begripligt, eller ”lyssnarvänligt”, uttal är en behärskning av den grundliga svenska 

prosodin nödvändig (B. Thorén, 2007). Vill en inlärare utöver det uppnå ett inföddlikt tal är 

dock prosodins roll inte lika självklar. I själva verket visar en studie av Kuronen och 

Zetterholm (2017) att korrekt realisering av segmenten, enkelt uttryckt konsonanter och 

vokaler, är mer avgörande för ett inföddlikt uttal än vissa prosodiska element. Huruvida 

inkorrekt uttal av partikelverb och verb med prepositionsfras påverkar inföddlikheten 
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behandlades emellertid inte i studien, och detta är således outforskat. För vidare diskussion 

utifrån Kuronen och Zetterholms studie, se avsnitt 5.5. 

 

3. Metod 

I föreliggande studie undersöks uttalet av partikelverb och verb med prepositionsfras hos 

avancerade vuxna andraspråksinlärare. Undersökningen utgörs av ett experiment där deltagare 

från den behörighetsgivande utbildningen i svenska (BUS) vid Uppsala universitet har spelats 

in när de läst upp ett antal exempelmeningar innehållandes partikelverb samt verb med 

prepositionsfraser, varefter inspelningarna bedömts. Andraspråksinlärarna jämförs med en 

grupp bestående av personer som vuxit upp med uteslutande svenska i hemmiljön, och alltså 

har svenska som enda förstaspråk. Eftersom en vedertagen förkortning för förstaspråk är L1 

(first language) och för andraspråk L2 (second language), benämns härefter gruppen med 

förstaspråkstalare L1-gruppen och gruppen med andraspråksinlärare L2-gruppen. 

 I avsnitt 3.1 beskrivs hur urvalet av deltagare gått till, samt deltagargrupperna som 

rekryterades. I avsnitt 3.2 framställs undersökningens tillvägagångssätt och procedur, samt 

utformandet av stimulusmaterialet. I avsnitt 3.3 redogörs för databearbetning och analys, och i 

avsnitt 3.4 motiveras metodvalet. I det sista avsnittet, 3.5, redogörs för etiska överväganden 

inför undersökningens genomförande.  

 

3.1 Urval och deltagare 

Det första kriteriet för att ingå som deltagare i L2-gruppen var en exponeringsålder, med 

andra ord den ålder då svenskinlärningen inletts, under puberteten eller senare. Det andra 

kriteriet var att svenskan uppnått en så pass hög nivå att ett längre samtal på svenska kan 

genomföras utan större svårigheter, även när samtalspartnern använder ett relativt avancerat 

ordförråd. Till denna grupp rekryterades deltagarna ur den behörighetsgivande utbildningen i 

svenska vid Uppsala universitet, BUS. Denna kurs är till för de med utländsk förutbildning, 

vilka önskar studera på högskolenivå i Sverige men saknar behörighet i ämnet svenska. 

Kursen ges i tre steg, vart och ett motsvarande en termins heltidsstudier. Godkänt resultat i 

BUS steg 3 ger behörighet i svenska för utbildning vid universitet och högskola i Sverige. 

 För att rekrytera deltagare tog jag kontakt med lärare på BUS steg två och tre, och bjöds in 

att delta vid en lektion i respektive klass för att presentera mig själv och min undersökning. 

De som var intresserade fick skriva upp sin mailadress på en lista, varefter jag skickade ett 
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dokument med information dels om undersökningen i stora drag, dels om anonymitet, 

frivilligt deltagande samt konfidentiellt hanterande av inspelningarna (se bilaga 1.). På detta 

sätt rekryterades sex deltagare ur vardera kurs, alltså sammanlagt 12 deltagare ur BUS steg 2 

och 3, vilka utgör undersökningens L2-grupp. Gruppen bestod av 9 kvinnor och 3 män i ett 

åldersspann på 18-50 år, med snittåldern 28 år. Inom gruppen finns 8 olika förstaspråk 

(hädanefter förkortat L1) representerade: spanska, engelska, italienska, arabiska, japanska, 

portugisiska, flamländska, rumänska samt tyska. Alla i gruppen anger engelska som ett språk 

de talar. Deltagarnas exponeringsålder, härefter benämnt AoO (age of onset), varierar mellan 

14-47 år, men de flesta inledde sin svenskinlärning i 20-årsåldern. I genomsnitt har dessa 

deltagare 6 års universitetsutbildning, och endast två av deltagarna har, på grund av sin låga 

ålder, ännu inte läst på universitet. Deltagarnas svenskstudier är av mycket varierande 

omfattning, de flesta har studerat omväxlande på deltid och heltid en längre period. Alla har 

studerat svenska minst 3 månader på heltid, och alla utom två har förutom det minst ett års 

deltidsstudier bakom sig. 

 Rekryteringen av L1-gruppen skedde via sociala medier, där jag lade ut en annons. En av 

deltagarna som tidigt anmälde intresse hjälpte mig med vidare rekrytering genom att sprida 

informationen i egna kretsar. Kriterierna för denna grupp var svenska som enda L1, samt en 

uppväxt i enspråkig hemmiljö. L1-gruppen som valdes ut liknar L2-gruppen vad gäller 

könsfördelning, ålder samt utbildningsbakgrund, dock med en något högre snittålder (34 år) 

och ett något lägre snitt för antal år på universitet (4 år).1 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Till min undersökning har jag utformat ett eget stimulusmaterial bestående av 21 

exempelmeningar, vilka deltagarna fick läsa upp under inspelning. Sju av meningarna 

innehöll partikelverb med partikel bestående av en preposition, sju innehöll verb med 

prepositionsfras, och sju meningar var s.k. fillers, dvs. utfyllnadsmeningar, vilka är till för att 

inte avslöja för deltagarna vad undersökningen behandlar. Fillermeningarna innehöll någon 

typ av språkljud som generellt är svårt för andraspråksinlärare att uttala. Alla meningar är 

utformade för att vara enkla för avancerade andraspråksinlärare, och de verb som förekommer 

var så pass vanliga att deltagarna sannolikt var bekanta med dem. Detta för att bristande 

förståelse inte skulle stå i vägen för deltagarnas uttal. För att i största möjliga mån undvika 

                                                
1 Ytterligare två deltagare med svenska som L2 rekryterades och genomförde experimentet. Dock visade det sig i 

efterhand att de inte uppfyllde kriterierna. Därför uteslöts de ur undersökningen och deras resultat visas inte.  
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tveksamhet kring betydelse medföljde en bild till varje exempelmening, vilken tydligt 

illustrerar meningens innebörd. Dessa bilder har utformats för just denna undersökning i 

samarbete med amatörkonstnärer i den egna bekantskapskretsen.  

 

3.2.1 Utformande av stimulusmaterialet 

Att ta fram lämpliga meningar till projektet visade sig vara något av en utmaning. Det första 

steget var att utforma meningarna innehållandes partikelverb. Min strävan var att hitta så pass 

vanligt förekommande partikelverb att deltagarna med stor sannolikhet stött på dem och 

utvecklat en förståelse för dem. Nödvändigt var att dessa partikelverb hade en motsvarighet 

som verb med prepositionsfras, och kravet var att även denna konstruktion sannolikt skulle 

vara bekant för deltagarna. Slutligen ville jag även ha en variation i prepositioner i verben 

med prepositionsfras. I sökandet efter lämpliga partikelverb vilka har en motsvarande 

konstruktion som verb med prepositionsfras, utgick jag ifrån uppslagsdelen i Holmgren 

Ording (1998:21-134), samt förteckningen över partikelverb med preposition som partikel i 

Bodegård (1993:27-34). Samma krav gällde för meningarna med verb med prepositionsfras, 

alltså att en motsvarighet skulle finnas som partikelverb, och att även denna skulle vara 

sannolikt bekant.  

 När de olika verben valts ut och meningarna författats matchades meningsgrupperna vad 

gäller tempus, antal ord samt om meningen innehöll en bisats eller ej. Slutligen utformades 

sju fillermeningar, i vilka ett flertal för en L2-inlärare svåra språkliga aspekter förekom, som 

tonaccent, sje-ljud, konsontantkluster samt rundade främre vokaler. Syftet med detta var att 

göra det mindre tydligt vad som faktiskt undersöks i studien. Fillermeningarna ingår dock inte 

i undersökningen och inga resultat kommer visas för dem. Även dessa meningar matchades 

med resten avseende antal ord samt förekomst av bisats. 

 Bilderna som hörde samman med meningarna, och således förtydligade deras betydelse, 

togs fram i samarbete med två amatörkonstnärer ur den egna bekantskapskretsen. 

Instruktionerna till konstnärerna var att teckna bilder i svartvitt med enkla linjer och få 

distraherande detaljer, för att rikta fokus till meningens själva huvudbetydelse. Jag översåg 

processen och gav önskemål om förändringar tills jag ansåg att bilderna uppfyllde mina 

kriterier. En av meningarna illustrerade jag själv. 

 I tablå 1 redovisas de meningar med partikelverb som ingick i undersökningen. I tablå 2 

redovisas meningarna med verb med prepositionsfras. För det fullständiga stimulusmaterialet, 

se bilaga 2. 
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Tablå 1. Meningar med partikelverb. 

Agnes slog på tv:n klockan åtta. 

Sune hoppade över fråga tre på tentan, eftersom den var för svår. 

Lucia måste skriva om sin underkända uppsats. 

Åsa tog med en present till Emanuel. 

Ylva hoppade i vattnet från bryggan. 

Jörgen tog av sin jacka i värmen utomhus. 

Erik fick bullar när han hälsade på Styrbjörn. 

 

Tablå 2. Meningar med verb med prepositionsfras. 

Britta visste inte vad hon tyckte om filmen. 

Filippas stora krukväxt stod på golvet i vardagsrummet. 

Agneta tog av barnens godis. 

Roland gick med sin hund i koppel, så den inte kunde jaga katter. 

Det stora paketet måste Bianca hålla med båda händerna. 

Enligt Torsten fick man inte gå på gräset. 

Åskan gick över Uppsala igår. 

 

3.2.2 Procedur 

I och med rådande pandemisituation vid tiden då denna uppsats skrivs, erbjöds deltagarna att 

genomföra undersökningen antingen i universitetets lokaler eller via videosamtal. Alla 

deltagare i L2-gruppen kunde jag träffa i anslutning till en BUS-lektion, och således utföra 

experimentet på plats. Flertalet ur kontrollgruppen valde i stället videosamtal. Jag ställde dock 

krav på tyst miljö och god internetuppkoppling hos dessa deltagare, och jag bedömer 

inspelningarnas kvalitet som likvärdiga. 

 Jag träffade varje deltagare i ca 10-15 minuter. Inledningsvis gavs de återigen den 

information de mottagit skriftligt, det vill säga angående undersökningens syfte, frivilligt 

deltagande, anonymitet och inspelningarnas konfidentialitet. Jag kontrollerade att deltagaren 

förstått och fortfarande ville delta, och vid muntligt samtycke gick vi vidare med 

undersökningen. Deltagaren fick svara på ett antal bakgrundsfrågor gällande ålder, kön, L1, 

utbildningsbakgrund, AoO, andra språk deltagaren talar samt erfarenhet av undervisning i 

svenska. Dessa frågor ställdes muntligt, och skilde sig åt i viss mån beroende på om 

deltagaren ingick i L1-gruppen eller L2-gruppen (se bilaga 3). Frågorna ställdes för att 

möjliggöra en analys av eventuella samband mellan dessa olika faktorer och testresultat. För 

anonymitetens skull tilldelades varje deltagare en kod. Denna bestod av L2 = 

andraspråksinlärare eller L1 = förstaspråkstalare, D = deltagare samt en siffra för deltagare i 

ordningen (exempel: L2D1, L1D1). 

 Deltagarna gavs instruktionen att läsa upp de 21 exempelmeningarna så naturligt som 

möjligt. Meningarna fanns utskrivna i en pärm, med en mening med tillhörande bild per blad, 
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och deltagarna fick läsa igenom denna pärm som om det vore en bok. Vid videosamtalen 

visades meningarna i stället i en PowerPoint-presentation. 

 

3.3 Databearbetning och analys 

Uttalet av meningarna bedömdes utifrån korrekthet och poängsattes binärt, med 1 poäng för 

korrekt betoning och 0 poäng för inkorrekt betoning. Verben med preposition bedömdes 

korrekt uttalade om prepositionen var obetonad. Partikelverben poängsattes två gånger för L2-

gruppen; i den första poängsättningen bedömdes partikelverben korrekt uttalade om partikeln 

var betonad, i den andra poängsättningen var kravet för korrekt uttal även obetonat verb. L1-

gruppen höll alltid verbet obetonat när partikeln betonades, varför endast en poängsättning 

krävdes, där poäng alltså gavs vid betonad partikel och obetonat verb. För utförligare 

beskrivning av L2-gruppens två poängsättningar, se nedan i detta avsnitt.  

 Eftersom bedömningen av inspelningarna inte är helt okomplicerad, då den grundar sig på 

min egen uppfattning av deltagarnas uttal, ansåg jag det viktigt att så långt som möjligt säkra 

en likvärdig bedömning av alla deltagare vid tolkandet av uttalen. Jag valde därför att lyssna 

igenom tre inspelningar i taget, med en stunds paus innan jag fortsatte med de nästa tre 

meningarna, för att säkerställa högsta möjliga koncentration. Dagen efter gjorde jag en andra 

genomlyssning på samma sätt. Detta för att öka undersökningens reliabilitet; då jag är ensam 

bedömare av talproven ökar sannolikheten för en neutral och likvärdig bedömning genom en 

andra tolkning av inspelningarna. Efter den andra genomlyssningen jämförde jag resultaten 

med mina resultat från föregående dag. I de fyra fall där min bedömning skilde sig åt mellan 

de två poängsättningarna gick jag igenom det aktuella talprovet igen, för att komma fram till 

ett slutgiltigt resultat. 

 Vid den inledande bedömningen gav jag poäng när ett partikelverb uttalades med betoning 

på partikeln. Dock stod det klart att även om L2-gruppen lade betoning på partikeln lät deras 

uttal av partikelverben ofta mycket olikt L1-gruppens, då L2-gruppen tenderade att även lägga 

betoning på verbet medan L1-gruppen konsekvent höll verbet obetonat. Med anledning av 

detta utförde jag ett antal dagar senare samma procedur som ovan ännu en gång, dock med 

striktare bedömning. Denna gång godkände jag inte uttal av partikelverb där både verb och 

partikel gavs betoning, utifrån Holmgren Ordings (1998:5) definition att om verbet betonas 

kan det inte röra sig om ett partikelverb. Denna andra bedömning var alltså inte planerad från 

början, men utfördes med anledning av det ofta distinkta uttalet hos L2-gruppen. Beslutet att 

utföra en ytterligare bedömning togs utifrån eget omdöme samt på inrådan från handledaren. 
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Båda poängsättningarna redovisas i uppsatsen (se avsnitt 4 samt 5). Den inledande 

poängsättningen benämns hädanefter tillåtande poängsättning, och den andra poängsättningen 

benämns strikt poängsättning. 

 

3.3.1 Statistiska test 

Resultaten av denna undersökning har analyserats med hjälp av tre typer av statistiska test, 

vilka genomförts tillsammans med, och under vägledning av, handledaren i 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 27. De tester som har utförts är s.k. icke-

parametriska, eftersom resultaten inte uppvisar normalfördelning, vilket är nödvändigt för 

parametriska test (Lowie & Seton 2013:39, 46-47). Andra skäl att genomföra icke-

parametriska tester är en begränsad datamängd, samt olika spridning mellan grupperna samt 

för olika mått, vilket är fallet i föreliggande studie. 

 Till jämförelsen mellan den tillåtande och den strikta poängsättningen har ett Wilcoxons 

signed rank-test genomförts. Detta test är en icke-parametrisk motsvarighet till ett beroende t-

test, vilket är vanligt för att analysera exempelvis två mått från samma deltagare (Denscombe 

2018:372-373, Lowie & Seton 2013:64). För jämförelsen mellan L1-gruppens och L2-

gruppens resultat på de olika verben genomfördes två Mann Whitneys U-test. Detta test är en 

icke-parametrisk motsvarighet till ett oberoende t-test, vilket används när två olika grupper 

ska jämföras med varandra (Denscombe 2018:372-374, Lowie & Seton 2013:64).  

 För att analysera relationen mellan gruppernas resultat för verb med prepositionsfras 

respektive partikelverb har ett Pearsons korrelationstest använts, vilket är det mest lämpliga 

för att testa relationen mellan två variabler då det rör sig om kvotdata (Denscombe 2018:368, 

Lowie & Seton 2013:66). 

 För att avgöra huruvida ett resultat är statistiskt signifikant har jag använt mig av den 

vedertagna gränsen p <,05. 

 

3.4 Motivering av metodval 

Anledningen till att ett experimentellt upplägg med exempelmeningar har valts till denna 

studie, är för att avgränsa just det som ska undersökas, alltså partikelverben och verben med 

prepositionsfras. Skulle deltagarna exempelvis läsa en längre text skulle andra svåruttalade 

ord, eller bristande förståelse för vissa ords eller meningars innebörd, kunna sätta käppar i 

hjulet för uttalet generellt. Vid inspelning av naturligt tal skulle det också vara svårt att 

inringa just partikelverben, eftersom det finns studier som tyder på att andraspråksinlärare 
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undviker partikelverb (Enström 1990, L. Thorén 2012). Att låta deltagarna uttala endast 

partikelverben samt verben med prepositionsfras var inget alternativ, då undersökningen 

gäller verb som kräver en kontext för att avgöra vilken typ av verb det rör sig om. Eftersom 

exempelmeningarna tagits fram i nära samarbete med handledaren menar jag att 

stimulusmaterialets svagheter är rimliga sett till denna undersöknings tidsmässiga 

begränsningar. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Inför denna undersökning har mina etiska överväganden utgått från Vetenskapsrådets (2002) 

fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Vad gäller informationskravet har deltagarna mottagit information om 

anonymitet, frivillighet, den konfidentiella hanteringen av inspelningarna samt 

undersökningens syfte både muntligen och skriftligen. Samtliga deltagare mottog 

informationen via mail innan undersökningstillfället, samt muntligen innan undersökningens 

genomförande. L2-gruppen mottog även muntlig information om undersökningen i helgrupp 

vid det lektionstillfälle där jag presenterade min studie. Efter den muntliga informationen vid 

undersökningstillfället kontrollerades att deltagaren förstått informationen, och denne fick 

möjlighet att ställa frågor. Vad gäller samtyckeskravet inhämtades samtycke muntligen efter 

att deltagarna mottagit information om undersökningen vid undersökningens tillfälle. 

Deltagaren fick möjlighet att dra tillbaka sitt deltagande om denne så önskade. Alla 

bekräftade dock att de ville delta. Konfidentialitetskravet uppfylldes på så sätt att 

inspelningarna samt deltagarnas svar på bakgrundsfrågorna förvarades lösenordskyddat på 

min dator. Inga känsliga uppgifter om deltagarna inhämtades. Varje deltagare tilldelades en 

kod och ingen information lagrades om personernas namn. I den del av uppsatsen där enskilda 

individer beskrivs (avsnitt 5.3) har åtgärder vidtagits för att försvåra identifiering av dessa. 

Nyttjandekravet uppfylls då inspelningarna samt uppgifter om deltagarna används endast till 

denna undersöknings syfte. Inspelningarna samt informationen om deltagarna förstörs i 

samband med att uppsatsen godkänns. 

 

4. Resultat 

I detta avsnitt redovisas undersökningens resultat. I det första delavsnittet (4.1) redovisas 

gruppernas totalpoäng samt beskrivande statistik. I underavsnitt 4.1.1 jämförs L2-gruppens 

tillåtande respektive strikta poängsättning, i underavsnitt 4.1.2 jämförs L1-gruppens och  
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L2-gruppens övergripande resultat, och i underavsnitt 4.1.3 jämförs resultaten på de två olika 

verbtyperna. I det andra delavsnittet (4.2) behandlas resultaten för båda grupperna på de 

enskilda verben, först partikelverben och därefter verben med prepositionsfras. I det tredje 

och sista delavsnittet (4.3) redovisas resultat för sambandet mellan behärskning av 

partikelverb och verb med prepositionsfras. För en tabell över fullständiga resultat på både 

grupp- och individnivå, se bilaga 4. 

 

4.1 Totalpoäng och beskrivande statistik 

I tabell 1 sammanfattas resultaten för de två grupperna, gällande både partikelverb och verb 

med prepositionsfras. Medelvärde, standardavvikelse, median samt minimalt respektive 

maximalt antal korrekta svar inom gruppen redovisas. För L2-gruppen redovisas både den 

tillåtande och strikta poängsättningen. L1-gruppens poäng var identisk i båda 

poängsättningarna, varför endast en poängsättning visas för denna grupp. Poängsättningen är 

binär, för varje korrekt betoning har individerna tilldelats 1 poäng, och för inkorrekt betoning 

0 poäng.  Maxantal poäng för båda verbtyper är 7. För fullständig resultattabell, se bilaga 4. 

 

Tabell 1. Totalpoäng 

  L1 L2 

Partikelverb  

tillåtande poängsättning 

M  - 4,2 (Max = 7) 

SD  1,8 

Mdn  - 4,5 (Max = 7) 

Min-Max  - 2-7 (Max = 7) 

Partikelverb  

strikt poängsättning 

M 5,3 2,8 (Max = 7) 

SD 1,1 1,7  

Mdn 5,0 2,5 (Max = 7) 

Min-Max 4-7 0-5 (Max = 7) 

Verb med prepositionsfras 

M 6,8 4,1 (Max = 7) 

SD 0,4 1,4 

Mdn 7,0 4,0 (Max = 7) 

Min-Max 6-7 2-6 (Max = 7) 
Not. M = medelvärde, SD = standardavvikelse, Mdn = median, Min-Max = minimalt respektive maximalt antal 

korrekta svar inom gruppen. 

 

4.1.1 Tillåtande och strikt poängsättning 

Skillnaden mellan tillåtande och strikt poängsättning för L2-gruppen är avsevärd. 

Medelvärdet för gruppen i den tillåtande poängsättningen är 4,2 poäng (mdn: 4,5), men i den 

strikta poängsättningen 2,8 (mdn: 2,5). Spridningen inom gruppen är näst intill densamma 

mellan de två poängsättningarna, då standardavvikelsen i den tillåtande är 1,8, och den strikta 
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1,7. I den tillåtande poängsättningen varierade antal poäng mellan 2-7, och i den strikta 0-5. 

Ett Wilcoxon signed rank-test visade att skillnaden mellan de två poängsättningarna är 

statistiskt signifikant (Z = 2,85, p = ,004). Hädanefter, för jämförelser mellan L1-gruppen och 

L2-gruppen, samt för jämförelser inom L2-gruppen för resultaten för partikelverb och verb 

med prepositionsfras, kommer värdena för den strikta poängsättningen användas. Skillnaderna 

mellan den tillåtande och strikta poängsättningen behandlas vidare i avsnitt 5.2. 

 

4.1.2 Jämförelse mellan grupperna 

När det gäller partikelverb är medelvärdet för L1-gruppen 5,3 (mdn 5,0). Standardavvikelsen 

är 1,1, med lägsta antalet poäng inom gruppen 4 och högsta antalet poäng 7. L2-gruppen å sin 

sida nådde som ovan nämnts ett medelvärde på 2,8 (mdn 2,5) med en standardavvikelse på 

1.7. Ett Mann-Whitneys U-test visade att skillnaden mellan grupperna här är statistiskt 

signifikant (U = 16,50, p = ,001). Värt att nämna är även att spridningen var betydligt mindre 

i L1-gruppen. 

 Rörande verb med prepositionsfras skiljer sig resultaten än mer mellan grupperna. 

Medelvärdet för L1-gruppen för dessa verb är 6,8 (mdn: 7,0), standardavvikelsen är 0,4 och 

antal poäng varierar minimalt, med lägst antal 6 och högst antal 7. Medelvärdet i L2-gruppen 

är istället 4,1 (mdn: 4,0), standardavvikelsen är 1,4 och antalet poäng varierar mellan 2-6. Ett 

Mann-Whitneys U-test visade att skillnaden är statistiskt signifikant (U = 3.00, p <,001).  

 

4.1.3 Jämförelse mellan verbtyperna 

Både L1- och L2-gruppen fick bättre resultat på verb med prepositionsfras än partikelverben. 

L1-gruppens medelvärden för verb med prepositionsfras och partikelverb är 6,8 (mdn: 7,0) 

respektive 5,3 (mdn: 5,0). Ett Wilcoxons signed rank-test visade att skillnaden mellan 

resultaten för dessa verbtyper är statistiskt signifikant (Z = 2,85, p = ,004). L2-gruppens 

medelvärden för verb med prepositionsfras och partikelverb är 4,1 (mdn: 4,0) respektive 2,8 

(mdn: 2,5).  För L2-gruppen är skillnaden mellan resultaten för verb med prepositionsfras och 

partikelverb inte statistiskt signifikant (Z = 1,59, p = ,112), trots att den ser ut att vara det sett 

till median och medelvärde, vilket beror på den större variationen inom gruppen. Skillnaden 

är inte heller konsekvent åt ett håll, då vissa deltagare har högre resultat på den ena verbtypen, 

och vissa deltagare på den andra verbtypen.  
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4.2 De olika verben 

Nedan redovisas antal deltagare som fått poäng på de enskilda verben. I avsnitt 4.2.1 

redovisas deltagarnas resultat för partikelverben. Resultaten i L2-gruppens olika 

poängsättningar jämförs också. I avsnitt 4.2.2 redovisas deltagarnas resultat på verb med 

prepositionsfras. Vid jämförelsen mellan L1-gruppen och L2-gruppen gällande partikelverben 

används framför allt den strikta poängsättningen. När den tillåtande poängsättningen 

kommenteras framgår detta.  

 

4.2.1 Partikelverb 

Figur 1 visar deltagarnas resultat på varje enskilt partikelverb. Både den tillåtande och den 

strikta poängsättningen för L2-gruppen redovisas. 

 

 

Figur 1. Antal deltagare med korrekt betoning för de enskilda partikelverben. 

 

De tre partikelverb som betonades korrekt i lägst utsträckning av deltagarna i L2-gruppen är 

slog på, vilket betonades korrekt av 1 deltagare, hoppade i, vilket även det betonades korrekt 

av 1 deltagare, samt hälsade på, vilket betonades korrekt av 2 deltagare. I L1-gruppen 

betonades dessa verb korrekt av 7, 2 respektive 8 deltagare. Av ovanstående verb är hoppade i 

särskilt noterbart, då detta verb betonats korrekt i lägst utsträckning även hos L1-gruppen (för 

vidare kommentarer om detta verb, se avsnitt 5.2). På de övriga verben producerade ungefär 

hälften av deltagarna i L2-gruppen korrekta betoningar. Inget av partikelverben betonades 

korrekt av samtliga deltagare i gruppen, dock betonades verbet inkorrekt av endast 1 deltagare 

om man ser till den tillåtande poängsättningen. I den strikta poängsättningen betonades inte 
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något partikelverb korrekt av fler deltagare i L2-gruppen än L1-gruppen, däremot i den 

tillåtande poängsättningen där hoppade i betonades korrekt av 3 deltagare i L2-gruppen 

jämfört med 1 deltagare i L1-gruppen.  

 Tre partikelverb betonades korrekt av samtliga deltagare i L1-gruppen: skriva om, tog med 

samt tog av. Verbet hoppade över betonades korrekt av 11 deltagare, dvs. alla utom en. Det 

verb som betonades korrekt av lägst antal deltagare i denna grupp är, som redan nämnts, 

hoppade i. När det kommer till just detta verb var alltså båda grupperna nästan lika svaga. De 

övriga två verben uttalades korrekt av drygt hälften av deltagarna i L1-gruppen (slog på: 7 

korrekta betoningar, hälsa på: 8 korrekta betoningar). 

 Den största skillnaden mellan grupperna observeras för de tre verben slog på, skriva om 

samt hälsade på, vilka alla betonades korrekt av 6 färre deltagare i L2-gruppen än i L1-

gruppen. Lägst skillnad gav verben hoppade i, vilket betonades korrekt av 2 deltagare i L1-

gruppen och 1 deltagare i L2-gruppen, samt hoppade över, vilket betonades korrekt av 11 

deltagare i L1-gruppen och 8 deltagare i L2-gruppen. 

 Mellan tillåtande och strikt poängsättning var skillnaden minst för verben slog på och tog 

med. Störst är skillnaden för verbet hälsade på, där 6 färre deltagare producerade korrekta 

betoningar i den strikta poängsättningen. Noterbart är att i den tillåtande poängsättningen 

betonades verbet hälsade på korrekt av lika många deltagare i L2-gruppen som i L1-gruppen, 

men i den strikta poängsättningen är detta verb ett av de tre där gruppernas resultat skiljde sig 

åt mest. 

 

4.2.2 Verb med prepositionsfras 

Figur 2 visar deltagarnas poäng på varje enskilt verb med prepositionsfras. 

 

Figur 2. Antal deltagare med korrekt betoning för de enskilda verben med prepositionsfras. 
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Fem av de sju verben med prepositionsfras betonades korrekt av samtliga deltagare i L1-

gruppen. Undantagen är tog av och gick över, vilka uttalades inkorrekt av en deltagare 

vardera. Med andra ord är variationen mellan verben mycket liten i L1-gruppen. Detta är dock 

inte fallet i L2-gruppen, där deltagarnas resultat på vissa verb skiljer sig märkbart från de 

övriga. Inte heller något av verben med prepositionsfras uttalades korrekt av samtliga 

deltagare i L2-gruppen, men för tyckte om (10 korrekta betoningar), stod på (11 korrekta 

betoningar) och gå på (10 korrekta betoningar) är resultaten mycket höga. Ett markant lågt 

resultat ses för tog av, vilket betonades korrekt av endast en deltagare. Tog av gav alltså störst 

skillnad mellan de två grupperna, då 10 fler deltagare i L1-gruppen betonade detta verb med 

prepositionsfras korrekt än i L2-gruppen. Skillnaden mellan de två verb med prepositionsfras 

som betonades korrekt av högst respektive lägst antal deltagare i L2-gruppen var lika stor, då 

stod på betonades korrekt av 11 deltagare medan tog av betonades korrekt av 1 deltagare. 

Också hålla med betonades korrekt av relativt få deltagare, 4 stycken. Övriga två verb 

betonades korrekt av ungefär hälften av deltagarna, då gick med betonades korrekt av 7 

deltagare, och gick över betonades korrekt av 6 deltagare. 

 

4.3 Relation mellan behärskning av partikelverb och verb med 

prepositionsfras 

Figur 3 visar förhållandet mellan gruppernas poäng på partikelverb samt verb med 

prepositionsfras. En cirkel kan stå för flera deltagare. 

 

 

Figur 3. Korrelation mellan resultat för partikelverb och verb med prepositionsfras.  
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För L1-gruppen går inget samband att analysera, då 10 av 12 deltagare uttalat alla verb med 

prepositionsfras korrekt. För L2-gruppen ser det i diagrammet ut som att en svag, negativ 

relation kan finnas, dvs att ett högre resultat på den ena verbtypen leder till ett lägre resultat 

på den andra. Ett Pearson-korrelationstest visade dock att sambandet mellan resultaten på 

partikelverb och verb med prepositionsfras inte är statistiskt signifikant (r = -,491, p = ,105).  

 

5. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras undersökningens resultat. I delavsnitt 5.1 sammanfattas och 

utvärderas resultaten utifrån studiens hypotes och forskningsfrågor. I delavsnitt 5.2 följer en 

resultatdiskussion vilken behandlar resultaten mer ingående, och diskuterar möjliga orsaker 

till vissa resultat. Avsnittet inkluderar även kopplingar till tidigare forskning samt förslag 

inför framtida undersökningar. I delavsnitt 5.3 diskuteras tre särskilt intressanta inlärares 

resultat, analyserade utifrån bakgrundsfaktorer som kan tänkas ha påverkat resultaten. I 

delavsnitt 5.4 diskuteras den metod som använts i undersökningen. I det sista delavsnittet, 5.5, 

finns reflektioner om resultatens betydelse för framtida undervisning inom svenska som 

andraspråk. 

 

5.1 Resultatsammanfattning 

I föreliggande undersökning studerades uttalet av partikelverb och verb med prepositionsfras 

hos en grupp vuxna inlärare med svenska som L2 samt en grupp personer med svenska som 

L1, vardera grupp bestående av tolv deltagare. Hypotesen var att L2-gruppen i betydligt större 

utsträckning än L1-gruppen skulle uttala partikelverben inkorrekt, men att grupperna skulle 

likna varandra gällande uttalet av verb med prepositionsfras. Förväntningen var att L1-

gruppen genomgående skulle uttala både partikelverb och verb med prepositionsfras korrekt, 

medan L2-gruppen skulle behärska partikelverben i betydligt lägre utsträckning än verben 

med prepositionsfras. Resultaten av undersökningen motsäger denna hypotes på flera punkter. 

L2-gruppens låga resultat på partikelverben var förväntat, men L1-gruppens något 

inkonsekventa uttal av partikelverben var oväntat. Skillnaden mellan grupperna är större när 

det kommer till verb med prepositionsfras, vilka L1-gruppen konsekvent uttalar korrekt, 

medan L2-gruppen visar vissa problem med denna verbtyp. 

 Studiens första forskningsfråga gällde utsträckningen av målspråkligt uttal av partikelverb 

hos personer med svenska som L2 i jämförelse med personer med svenska som L1. Det kan 
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konstateras att L2-gruppen uttalar partikelverben målspråkligt i relativt låg utsträckning, dock 

med stor variation inom gruppen samt mellan olika verb. L1-gruppen uttalar däremot 

partikelverben i relativt hög utsträckning, med viss variation inom gruppen samt mellan de 

olika verben. Skillnaden mellan grupperna är statistiskt signifikant, L2-gruppen uttalar alltså 

partikelverben målspråkligt i betydligt lägre utsträckning än L1-gruppen. 

 Den andra forskningsfrågan gällde utsträckningen av målspråkligt uttal av verb med 

prepositionsfras hos personer med svenska som L2 i jämförelse med personer med svenska 

som L1. Hos L2-gruppen uttalades dessa verb målspråkligt i medelhög utsträckning, dock 

med stor variation inom gruppen samt mellan de olika verben. L1-gruppen uttalar verben med 

prepositionsfras målspråkligt i mycket hög utsträckning, med nästintill minimal variation både 

inom gruppen samt mellan de olika verben. Även här är skillnaden mellan de olika grupperna 

statistiskt signifikant, L2-gruppen uttalar verb med prepositionsfras målspråkligt i betydligt 

lägre utsträckning än L1-gruppen. 

 Den tredje och sista forskningsfrågan gällde vilken relation som finns mellan behärskning 

av partikelverb och verb med prepositionsfras, samt hur verbtyperna förhåller sig till varandra 

i behärskningsgrad inom grupperna. Undersökningen visar att båda grupperna behärskar 

uttalet av verb med prepositionsfras bättre än partikelverb, samt att ett viss negativt samband, 

alltså att en bättre behärskning av den ena verbtypen leder till en sämre behärskning av den 

andra, eventuellt kan finnas - dock var inte denna relation statistiskt signifikant. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 Som nämnts i föregående avsnitt fick L2-gruppen ett signifikant sämre resultat på 

partikelverben, vilket var förväntat utifrån Enströms (1990), L. Thorens (2012) samt Rignells 

(1998) studier. Dock är det viktigt att ta hänsyn till den stora variationen i korrekt uttal mellan 

de olika verb som ingick i denna undersökning. Faktum är att verben hoppade över, skriva 

om, tog av samt tog med uttalades korrekt av ungefär hälften av deltagarna. Intressant här är 

verbet skriva om vilket får anses mest ogenomskinligt. Partikeln om kan modifiera verb på 

flera olika sätt (jfr. tycka om, hålla om), och att denna partikel kan bära betydelsen igen kan 

inte antas vara självklart för en inlärare. Trots att förståelsen i det här fallet alltså kan orsaka 

problem, var detta verb ett av de som L2-gruppen behärskade bättre. Anledningen till att detta 

verb valdes ut till föreliggande undersökning var att deltagarna, i och med sin pågående 

heltidsutbildning i svenska, antogs sannolikt ha kommit i kontakt med verbet. Visserligen är 

detta partikelverb ogenomskinligt, men deltagarna kan i undervisningssammanhang ha lärt in 
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det som en lexikalisk enhet, i linje med Enströms (1990) teori. Att lära in ett partikelverb som 

en enhet rent förståelsemässigt skulle kunna innebära en liknande inlärning uttalsmässigt.  

 Tre partikelverb sticker ut med mycket låga resultat: slog på, hoppade i samt hälsade på. 

Intressant nog har även L1-gruppen fått lägst resultat på just dessa tre verb. I och med att båda 

grupperna presterar sämre på dessa verb än övriga måste det inledningsvis utredas om några 

otydligheter finns i stimulusmaterialet. Vid en egen utvärdering har dock inga direkta sådana 

hittats när det gäller dessa partikelverb. Eventuellt skulle bilden till verbet hälsade på kunnat 

förbättras, då den inte visar några människor utan i stället två kaffekoppar och ett fat bullar på 

ett bord innanför en öppen dörr. Det ter sig dock osannolikt att betydelsen skulle vara 

tillräckligt oklar för att generera så pass låga resultat. L2-gruppens låga resultat på dessa tre 

partikelverb kan nog snarare förklaras på samma sätt som L1-gruppens resultat på samma 

verb. 

 Den relativt stora spridningen i resultat gällande partikelverb hos L1-gruppen var oväntad, 

då partikelverb är ett så pass centralt element i svenskan att jag antog att korrekt uttal av dem 

är mer eller mindre automatiskt hos de med svenska som L1. Att L1-gruppens resultat för 

partikelverben var så mycket lägre än förväntat är intressant. Sannolikheten att denna grupp 

missförstått meningarna eller verbens betydelse torde vara minimal, varför det även borde 

vara tydligt att det handlar om just partikelverb i de aktuella meningarna, och inte verb med 

prepositionsfras. Anmärkningsvärt är att de tre partikelverb där L1-gruppen, likväl som L2-

gruppen, har lägst resultat är de vars betydelse är mest beroende av sammanhanget. Verben 

hoppade över, skriva om, tog med och tog av kan stå ensamma med sina objekt och ändå vara 

klara i sin betydelse (hoppade över frågan, skriva om sin underkända uppsats, tog med en 

present, tog av jackan). Men när partikelverben slog på, hoppade i samt hälsade på står 

ensamma med sina objekt (slog på tv:n, hoppade i vattnet, hälsade på Styrbjörn) är dessa helt 

tvetydiga, även om slog på tv:n relativt sannolikt betyder att tv:n sätts i gång. Trots denna 

möjliga tvetydighet får dessa verb alltså lägst antal poäng hos L1-gruppen, vilket förvånar 

eftersom korrekt uttal i dessa fall kan vara avgörande för att undvika missförstånd, och därför 

borde prioriteras. Vad detta beror på är svårt att säga. När det gäller hoppade i vattnet är det 

möjligt att vissa L1-talare i vanliga fall skulle använda detta verb i denna betydelse med både 

partikel och preposition, hoppade i i vattnet, och att deltagarna i detta fall väljer att framför 

allt uttala prepositionen. Det är också tänkbart att det anses vanligare att hoppa i vattnet från 

en brygga eller en båt jämfört med att stå i vattnet och hoppa upp och ner, varför L1-talare 

inte känner att denna distinktion är nödvändig. En liknande förklaring kan tänkas för slå på 

tv:n, då det sker oftare att någon sätter i gång en tv än behandlar den omilt. Men när det gäller 
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hälsade på Styrbjörn är båda betydelserna så pass vanligt förekommande, och har så pass 

skilda betydelser, att tidigare nämnda resonemang inte kan appliceras. En intervju med L1-

talarna efter genomfört uttalstest kring varför de tror att de uttalade partikelverben på olika 

sätt hade varit intressant, och hade kanske gett vidare förklaringar kring detta. 

 Det verkar alltså råda viss tvekan även hos L1-gruppen om huruvida ett verb ska uttalas 

som partikelverb eller verb med prepositionsfras, men när verbet uttalas just som partikelverb 

görs detta med största tydlighet. Detta var dock inte fallet i L2-gruppen. Inför denna 

undersökning hade jag inte reflekterat kring möjligheten att L2-gruppen skulle uttala 

partikelverben med betoning inte bara på partikeln utan även på verbet. Dock var detta uttal 

alltså så frekvent, och distinkt, att min undersökning fick byggas ut med ytterligare en 

poängsättning. Det är anmärkningsvärt att skillnaden mellan den tillåtande och strikta 

poängsättningen är så stor. Det verkar alltså som att även när en inlärare förstått att ett verb är 

ett partikelverb, och försöker uttala verbet därefter, är risken stor att uttalet ändå inte blir 

målspråkligt. Detta betoningsmönster i sig självt anser jag intressant för framtida 

undersökningar. 

 Något oväntat var L2-gruppens signifikant lägre resultat än L1-gruppens på verb med 

prepositionsfras. Här var skillnaden mellan grupperna dessutom större än vid partikelverben, 

vilket går emot den inledande hypotesen. Visserligen finns en tendens hos svenskinlärare att 

lägga betoning på ordklasser som ska hållas obetonade (Bannert 1997:27), men ett så pass 

mycket lägre resultat än L1-gruppen var ändå oväntat. Hos L2-gruppen fanns inte någon 

deltagare som uttalade alla verb med prepositionsfras korrekt, medan tio av tolv deltagare i 

L1-gruppen uppnådde maxpoäng. Inget av verben uttalades heller korrekt av samtliga 

deltagare i L2-gruppen, vilket var fallet med fem av sju verb hos L2-gruppen. Det är alltså 

tydligt att verb med prepositionsfras orsakar problem i betydligt större omfattning än 

förväntat. 

 Precis som med partikelverben finns en variation mellan uttalet av de undersökta verben 

med prepositionsfras hos L2-gruppen, vilken kanske till viss del kan förklara resultaten. Tog 

av fick lägst resultat med endast en korrekt betoning. Detta verb har en något abstrakt 

illustration i stimulusmaterialet. Verbet förekommer i meningen Agneta tog av barnens godis 

och bilden föreställer en person, sedd snett bakifrån, med handen i en godispåse. Om 

deltagaren inte är helt bekant med verbets betydelse är det eventuellt otydligt vad personen på 

bilden gör. Dessutom är verbet en aning komplicerat och abstrakt i sig självt. Att ta av något 

är inte samma sak som att ta något, och det är möjligt att denna konstruktion faktiskt är 

obekant för L2-gruppen. Deltagarnas felaktiga uttal kan alltså bero på en bristande förståelse 
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för meningens innebörd. Samma sak skulle kunna gälla för gick över, vilket förekommer i 

meningen åskan gick över Uppsala igår. Verbet gick används här på ett sätt som eventuellt är 

okänt för deltagarna. En förklaring till de låga resultaten på gick med och hålla med har dock 

inte stått att finna i stimulusmaterialet. Noterbart här är prepositionen med. Kanske har denna 

preposition högre sannolikhet att uttalas som partikel hos svenskinlärare, vilket även det 

skulle kunna vara ett föremål för framtida studier.   

 Intressant hade varit att undersöka om någon typ av övergeneralisering sker när inlärningen 

av partikelverbens distinkta betoning kommit i gång. Som tidigare visats fanns ingen 

statistiskt signifikant korrelation mellan antal poäng på partikelverb respektive verb med 

prepositionsfras, dock visar diagrammet (figur 3) samt r-värdet (-,491) att en viss negativ 

korrelation eventuellt kan finnas, och med ett större antal deltagare skulle de statistiska testen 

möjligen ge ett annorlunda svar. En eventuell relation mellan behärskningen av partikelverb 

och verb med prepositionsfras är ett tänkbart ämne för en studie av större omfattning. 

 

5.3 Inlärare med utmärkande resultat 

Tre inlärare stack ut lite extra med sina resultat i denna undersökning. I figur 5.1, vilken visar 

L2-gruppens resultat på partikelverb och verb med prepositionsfras, är dessa individer 

markerade. I detta avsnitt beskrivs de tre individernas resultat närmare, och några teorier läggs 

fram om resultaten kopplat till bakgrundsfaktorer.  

 

 
Figur 4. Deltagare L2D5, L2D7 samt L2D3. 

 

Deltagare L2D7 utmärkte sig på så sätt att denne hade högt resultat både på partikelverb och 

verb med prepositionsfras, 5 poäng (av 7 möjliga) på båda konstruktionerna. Denna deltagare 
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har ett germanskt och ett romanskt förstaspråk, och mycket goda engelskkunskaper. Hen har 

universitetsutbildning inom språk och till synes ett särskilt intresse för ämnet. Deltagaren har 

studerat svenska i två år, dock i varierande omfattning. Noterbart för denna person är just hens 

språkliga bakgrund. Rignell (1998) menar ju att särskilt engelskkunskaper, men även 

romanska och germanska förstaspråk, verkar ha en positiv inverkan på behärskandet av 

partikelverb avseende förståelsen. En god förståelse för partikelverb torde vara en 

förutsättning för ett konsekvent korrekt uttal av partikelverb, varför dessa bakgrundsfaktorer i 

förlängningen kan förmodas vara relevanta även i föreliggande undersökning. L2D7 har alltså 

goda förutsättningar att behärska partikelverb utifrån Rignells teori, dock är det svårare att 

säga varför hen är skicklig på att hålla prepositionerna obetonade. En orsak kan vara att 

prepositioner är obetonade även i personens förstaspråk. Sannolikt är dock att personens 

betydande kunskaper inom språk som ämne bidrar till en allmänt hög nivå på svenskan, vilket 

kan leda till ett korrekt uttal överlag. Detta skulle i så fall inkludera verb med prepositionsfras 

likväl som partikelverb.  

 Deltagare L2D5 utmärker sig på så sätt att hen har högt resultat på partikelverben (5 

poäng), men är den deltagare som har lägst resultat när det gäller verb med prepositionsfras (2 

poäng). Personen har ett asiatiskt förstaspråk i vilket partikelverb förekommer, och hen talar 

även engelska. Hen har studerat svenska i två år, dock framför allt på egen hand. Hen har bara 

mottagit heltidsundervisning i svenska i tre månader, men talar svenska så pass obehindrat 

under vårt möte att hen uppfyller kriterierna för att ingå i L2-gruppen. En förklaring till denna 

deltagares höga resultat på partikelverben är, förutom att hen är bekant med fenomenet i och 

med det egna förstaspråket, att hen stött på denna typ av verb samt dess uttal i läroböcker, och 

särskilt noterat dessa. Deltagarens relativt konsekvent felaktiga uttal av verb med 

prepositionsfraser skulle kunna bero på en övergeneralisering, då hens inlärning av 

partikelverb kommit så pass långt. Denna undersökning har ju som bekant inte visat på ett 

signifikant samband mellan korrekt uttal av partikelverb och verb med prepositionsfras, men 

det är möjligt att vissa deltagare uppvisar detta mönster, även om det generella sambandet 

saknas.  

 Deltagare L2D3 utmärkte sig i och med ett högt resultat på verb med prepositionsfras (6 

poäng), men ett mycket lågt resultat på partikelverben; personen var den enda som fick 0 

poäng (strikt poängsättning) på dessa verb. Personen har ett germanskt förstaspråk, behärskar 

ett romanskt språk och engelskkunskaperna är mycket goda. Precis som L2D5 har denna 

person främst bedrivit studier på egen hand och har endast mottagit svenskundervisning i 3 

månader (heltid). Personen är trots detta en av de i L2-gruppen som pratar svenska mest 
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obehindrat vid vårt möte. Vad denna persons bristande behärskning av partikelverb beror på 

är svårt att säga. Hen uppfyller ju den bakgrundsfaktor som Rignell (1998) menar är viktigast, 

nämligen goda engelskkunskaper. Värt att notera är dock att i den tillåtande poängsättningen 

är personens resultat på partikelverb högre, 3 poäng, alltså strax under medelnivå. Detta tyder 

på att personen ändå registrerar att det rör sig om partikelverb och strävar efter att uttala dessa 

på annorlunda sätt än verb med prepositionsfras, men behärskar inte ännu att hålla verbet 

obetonat. I och med att personen är så skicklig på verb med prepositionsfras kan det ju vara så 

att detta uttal är det mest automatiserade, och individen vill markera det annorlunda uttalet 

särskilt starkt, varför betoningen läggs även på verbet.  

 Visserligen är föreliggande undersökning av mindre omfattning, och de skilda resultaten 

kan bero på individuella orsaker. Dock är det intressant att analysera särskilt intressanta 

individer närmare, för att lägga grund till en förståelse för vilka faktorer som kan ligga bakom 

ett visst uttalsmönster. Eventuella kopplingar mellan bakgrundsfaktorer och behärskandet av 

verbtyperna är en intressant fråga, och en undersökning liknande Rignells (1998) skulle vara 

intressant att genomföra gällande uttal. 

 

5.4 Metoddiskussion 

Att genomföra språkliga undersökningar med hjälp av exempelmeningar är en etablerad 

metod, använd bland annat i Rignells (1998) och Kuronen och Tergujeffs (2020) studier. 

Metoden ger forskaren möjlighet att minimera distraktioner och avgränsa precis det som ska 

undersökas, vilket ger en god validitet. Viktigt att beakta är dock att metoden medför vissa 

ofrånkomliga svagheter. Rignells (1998) undersökning handlar visserligen om ordförståelse, 

men hans reservationer kring materialets utformning är applicerbara även här. Han menar att 

kontexten där ett undersökt fenomen förekommer (i detta fall exempelmeningarna) kan verka 

förvillande och distraherande, och således ge ett resultat som visar på en sämre behärskning 

hos deltagaren än vad som egentligen är fallet. Att helt undvika en förvillande effekt, och att 

såväl de valda verben som själva meningarna påverkar resultatet, torde vara omöjligt. Risken 

för detta lär emellertid minska vid en ökning av studiens omfattning. I en större studie skulle 

möjligheten finnas att utforma ett mer kontrollerat och omfattande stimulusmaterial. För en 

grundligare undersökning kring verben skulle dessa behöva förekomma i text vid flera 

tillfällen, i olika kontexter samt eventuellt med olika innebörd. Ska verben förekomma fler 

gånger behöver förstås även fillermeningarna utökas och förbättras, för att inte avslöja 

studiens specifika syfte.  
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 Som ovan nämnts finns möjligheten att bristande förståelse hos L2-gruppen av specifika 

meningars innebörd påverkat gruppens resultat negativt. Det går ju inte att i efterhand slå fast 

vilka meningar som deltagarna i L2-gruppen förstod och inte. Intressant kan vara att intervjua 

deltagarna om detta efter ett genomfört uttalstest, och tolka resultaten utifrån deras svar. Har 

en person inte förstått att det rört sig om ett partikelverb alternativt ett verb med 

prepositionsfras är det ju högst förklarligt att denne misslyckas med uttalet. 

 Viktigt att nämna är även att min metod förutsätter en tolkning från forskaren av 

informanternas uttal. Det är inte självklart tydligt var betoningen ligger, och detta kräver att 

forskaren drar vissa slutsatser som ibland kan anses godtyckliga. I mitt fall behöver jag även 

vara ödmjuk inför det faktum att jag är en student på grundnivå, och således har begränsad 

kompetens inom ämnet. Dock har jag vidtagit de åtgärder jag kunnat för att så långt som 

möjligt säkerställa reliabiliteten, då jag lyssnat igenom talproven tre i taget samt upprepat 

proceduren nästkommande dag. I en framtida undersökning kan reliabiliteten stärkas 

ytterligare med hjälp av en bedömning från ytterligare en person. 

 Den mest avgörande faktorn för att förbättra studien torde dock vara att öka antalet 

deltagare, samt optimera urvalsprocessen. Till denna studie gjordes ett bekvämlighetsurval 

(Eliasson 2018:47), vilket var vad tidsbegränsningen tillät. Deltagarna i denna undersökning 

är också för få för att långtgående slutsatser ska kunna dras (Denscombe 2018:72, 77), vilket 

ju är ett allmänt faktum vid undersökningar genomförda på kandidatnivå. Ett större antal 

deltagare hade lett till mindre påverkan från individuella faktorer och mer pålitliga resultat, 

inte minst i de statistiska testen. 

 

5.5 Studiens betydelse för undervisning i svenska som andraspråk 

Resultaten av föreliggande undersökning visar att även avancerade svenskinlärare har 

problem med uttalet av partikelverb. Bör då undervisningen lägga fokus just på dessa verb? 

Rignells (1998) undersökning visade att studietiden inte hade gjort någon skillnad för 

förståelsen av partikelverb (även om han föreslår en annan förklaring till detta, nämligen 

förstaspråket, se avsnitt 2.3), men när det gäller uttalet finns indikationer på att 

prosodifokuserad undervisning kan ge effekt. Kuronen och Tergujeffs (2020) studie visar att 

en kurs inriktad på just tonala aspekter kan göra skillnad för elevernas uttal, samt att 

behärskandet av en tonal aspekt underlättar inlärningen av en annan. Att lägga vikt på 

partikelverb i undervisningen skulle alltså eventuellt kunna innebära att man slår två flugor i 

en smäll, då även inlärningen av exempelvis tonaccent kan vara betjänt av detta. 
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 Frågan kan också ställas om huruvida denna detalj av svensk prosodi påverkar 

begripligheten eller inföddlikt tal. Visst kan missförstånd uppstå vid inkorrekt uttal av 

partikelverb eller verb med prepositionsfras, men begripligheten, vilken enligt B. Thorén 

(2007) är det mest essentiella att främja vid undervisning, står inte och väger med just 

partikelverb eller verb med prepositionsfras. Däremot teoretiserar jag att inföddlikheten kan 

påverkas, vilket inte är utan betydelse för inlärare. Studien av Kuronen och Zetterholm (2017) 

visade visserligen att segment verkar ha större relevans för inföddlikhet i svenska än 

prosodiska element. Dock lades inget särskilt fokus på partikelverb eller verb med 

prepositionsfras i denna studie. Särskilt kring verb med prepositionsfras ser det i föreliggande 

undersökning ut att finnas en stark enighet hos förstaspråkstalare kring hur dessa verb ska 

uttalas, och frågan är i vilken utsträckning personer med svenska som förstaspråk skulle 

reagera på ett felaktigt uttal av just verb med prepositionsfras. Även när det gäller partikelverb 

skulle förstaspråkstalares reaktioner på felaktigt uttal vara spännande att undersöka. Kanske 

skulle dessa verb accepteras i högre grad med ett icke-typiskt uttal, i och med att även L1-

gruppen i denna undersökning fick ett relativt högt antal fel på just partikelverb. Å andra 

sidan lades ju betoningen så starkt på partikeln, samtidigt som verbet hölls obetonat, i de fall 

där L1-gruppen uttalade partikelverben enligt normen, vilket teoretiskt skulle kunna innebära 

att reaktionen på ett felaktigt uttalat verb även i dessa fall skulle orsaka en reaktion hos de 

med svenska som L1. 

 

6. Slutsatser 

I föreliggande studie undersöktes uttalet av partikelverb och verb med prepositionsfras hos 

avancerade vuxna andraspråksinlärare av svenska, jämfört med förstaspråkstalare. Resultaten 

visar att uttalet av partikelverb är en utmaning för de med annat förstaspråk än svenska, vilket 

var väntat i och med att tidigare studier visat på en sämre behärskning av partikelverb i skrift 

hos andraspråksinlärare, både vad gäller produktion och förståelse. Även uttalet av verb med 

prepositionsfras visade sig utgöra en svårighet för gruppen, om än i mindre omfattning. 

Förstaspråkstalarna å sin sida visade en mycket hög korrekthet gällande verb med 

prepositionsfras, medan uttalet av partikelverben var mer varierande även hos denna grupp. 

Slutsatsen är dock att behärskningen av både partikelverb och verb med prepositionsfras är 

avsevärt lägre hos andraspråksinlärare jämfört med förstaspråkstalare. Även om denna studie 

inte visat på ett signifikant samband mellan behärskningen av de olika verbtyperna, finns 
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dock indikationer på att ett negativt sådant kan finnas, varför vidare undersökningar kring 

detta behövs. 

 Eftersom partikelverb är så pass vanligt förekommande i svenskan är det synd, och något 

förvånande, att inte mer forskning bedrivs i ämnet. Inte minst när det gäller uttalet, eftersom 

det är så pass distinkt i svenskan. Beträffande förstaspråkstalares uttal av partikelverb finns 

flera frågor som fortfarande är obesvarade, bland annat dialektal påverkan och eventuella 

generationsskillnader. När det gäller andraspråksinlärare finns ännu fler vinklar att utforska. 

De bakgrundsfaktorer som Rignell (1998) valde att undersöka vid sin studie av förståelsen av 

partikelverb (förstaspråk, vistelsetid i Sverige, ålder, kön, studietid, engelskkunskaper samt 

hur mycket svenska som talas utanför undervisningen) är relevanta att undersöka även 

gällande uttal, eftersom förståelse och uttal i detta fall torde vara starkt sammankopplat. 

 Föreliggande studie har endast skrapat på ytan av det outforskade ämne som uttalet av 

partikelverb jämfört med verb med prepositionsfras är. Vidare forskning kan i högre 

utsträckning bringa klarhet i hur stora svårigheter dessa verbtyper utgör för inlärare, vilket 

kan ge en fingervisning om hur ämnet ska prioriteras i undervisningen i svenska som 

andraspråk. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Information till deltagarna 

Hej! 

Mitt namn är Lena Berlin och jag studerar Svenska som andraspråk vid Uppsala universitet. 

Jag arbetar just nu med min C-uppsats, vars syfte är att undersöka andraspråksinlärares uttal 

av svenska. Till min studie söker jag både informanter med svenska som förstaspråk och 

andraspråksinlärare. Uppsatsen kommer utgå ifrån den undersökning du kommer delta i. 

 

Undersökningen består i att du läser upp ett antal meningar med tillhörande illustrationer. Du 

behöver inte tänka på något särskilt, läs bara meningarna på det sätt som känns naturligt för 

dig. 

 

Du kommer spelas in med smartphone när du läser exempelmeningarna. Dessa inspelningar 

utgör materialet till min undersökning, och de kommer inte användas i något annat syfte. De 

enda som har tillgång till inspelningarna är jag och min handledare, och de kommer att 

raderas när uppsatsen blir godkänd. 

 

Jag garanterar att du förblir anonym i uppsatsen. Du kommer få ett kodnamn. Ditt riktiga 

namn kommer att inte synas någonstans. 

 

Denna undersökning sker helt på frivillig basis. Du kan när som helst välja att avbryta 

och/eller dra tillbaka ditt deltagande utan att ange någon förklaring.  

Skulle du ha några frågor om ditt deltagande är du givetvis välkommen att ställa dem. 

 

Stort tack för din medverkan! 

 

Lena Berlin 

lena.berlin.8942@student.uu.se 

 

Handledare: 

Josefin Lindgren 

Biträdande universitetslektor i svenska som andraspråk, fil. dr i lingvistik 

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 

josefin.lindgren@nordiska.uu.se 
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Bilaga 2: Stimulusmaterialet 

Nedan visas stimulusmaterialet. Meningarna är här uppdelade efter kategori, och är 

numrerade efter den ordning de presenterades för deltagarna. 

 

Partikelverb 

 2. 5. 7. 

     
 9.  11. 12. 

    
 18. 
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Verb med preposition 

 3. 4. 6. 

 
 13. 14. 16. 

 
 21. 
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Fillermeningar 

 

 1. 8. 10. 

 
 14. 17. 19. 

 
 20. 
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Bilaga 3: Bakgrundsfrågor 

L2-gruppen 

Hur gammal är du? 

Vad är ditt kön? 

Vilket/vilka är ditt/dina förstaspråk? 

Vilken är din utbildningsbakgrund?  

Hur gammal var du när du började lära dig svenska?  

Hur länge har du studerat svenska? I vilken omfattning? 

Vilka andra språk talar du? 

 

L1-gruppen 

Hur gammal är du? 

Vad är ditt kön? 

Vilken är din utbildningsbakgrund? 

Vilka språk talar du förutom svenska? 
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Bilaga 4: Fullständiga resultat 

Deltagare 

Grupp L2: Partikelverb tillåtande poängsättning 

slog 

på 

hoppade 

över 

skriva 

om 

tog 

med 

hoppade 

i 

tog 

av 

hälsade 

på Totalpoäng 

L2D1 0 1 1 0 0 1 0 3 

L2D2 0 1 0 1 0 0 1 3 

L2D3 0 0 1 1 0 0 0 2 

L2D4 0 1 0 0 0 1 0 2 

L2D5 0 1 1 1 1 1 1 6 

L2D6 0 1 0 0 0 1 0 2 

L2D7 0 1 1 1 0 1 1 5 

L2D8 1 1 1 1 1 1 1 7 

L2D9 0 1 1 1 0 1 1 5 

L2D10 1 1 0 1 0 1 1 5 

L2D11 0 1 1 1 1 1 1 6 

L2D12 0 1 1 1 0 1 0 4 

Totalt antal 

korrekta svar 2 11 8 9 3 10 7 50 

 
 

Deltagare 

Grupp L2: Partikelverb strikt poängsättning 

slog 

på 

hoppade 

över 

skriva 

om 

tog 

med 

hoppade 

i 

tog 

av 

hälsade 

på Totalpoäng 

L2D1 0 1 1 0 0 1 0 3 

L2D2 0 1 0 1 0 0 0 2 

L2D3 0 0 0 0 0 0 0 0 

L2D4 0 0 0 0 0 1 0 1 

L2D5 0 1 1 1 0 1 1 5 

L2D6 0 1 0 0 0 0 0 1 

L2D7 0 1 1 1 0 1 1 5 

L2D8 1 1 0 1 1 1 0 5 

L2D9 0 1 1 1 0 1 0 4 

L2D10 0 1 0 1 0 0 0 2 

L2D11 0 0 1 1 0 1 0 3 

L2D12 0 0 1 1 0 0 0 2 

Totalt antal 

korrekta svar 1 8 6 8 1 7 2 33 
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Deltagare 

Grupp L2: Verb med prepositionsfras 

tyckte 

om 

stod  

på 

tog  

av 

gick 

med 

hålla 

med 

gå 

på 

gick 

över Totalpoäng 

L2D1 1 1 0 1 0 0 1 4 

L2D2 1 1 1 1 0 1 1 6 

L2D3 1 1 0 1 1 1 1 6 

L2D4 1 1 0 1 0 1 0 4 

L2D5 1 0 0 0 0 1 0 2 

L2D6 1 1 0 0 1 0 0 3 

L2D7 1 1 0 1 1 1 0 5 

L2D8 0 1 0 1 0 1 0 3 

L2D9 1 1 0 0 0 1 0 3 

L2D10 1 1 0 0 0 1 1 4 

L2D11 0 1 0 0 0 1 1 3 

L2D12 1 1 0 1 1 1 1 6 

Totalt antal 

korrekta svar 10 11 1 7 4 10 6 49 

 
  

Deltagare 

Grupp L1: Partikelverb 

slog 

på 

hoppade 

över 

skriva 

om 

tog 

med 

hoppade 

i 

tog 

av 

hälsade 

på Totalpoäng 

L1D1 1 1 1 1 0 1 1 6 

L1D2 0 1 1 1 0 1 1 5 

L1D3 1 1 1 1 1 1 1 7 

L1D4 0 1 1 1 0 1 0 4 

L1D5 0 1 1 1 0 1 0 4 

L1D6 1 1 1 1 0 1 0 5 

L1D7 0 1 1 1 0 1 1 5 

L1D8 0 1 1 1 0 1 0 4 

L1D9 1 0 1 1 0 1 1 5 

L1D10 1 1 1 1 0 1 1 6 

L1D11 1 1 1 1 1 1 1 7 

L1D12 1 1 1 1 0 1 1 6 

Totalt antal 

korrekta svar 7 11 12 12 2 12 8 64 
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Deltagare 

Grupp L1: Verb med prepositionsfras 

tyckte 

om 

stod  

på 

tog  

av 

gick 

med 

hålla 

med 

gå 

på 

gick 

över Totalpoäng 

L1D1 1 1 1 1 1 1 1 7 

L1D2 1 1 1 1 1 1 1 7 

L1D3 1 1 1 1 1 1 1 7 

L1D4 1 1 1 1 1 1 1 7 

L1D5 1 1 1 1 1 1 1 7 

L1D6 1 1 0 1 1 1 1 6 

L1D7 1 1 1 1 1 1 1 7 

L1D8 1 1 1 1 1 1 1 7 

L1D9 1 1 1 1 1 1 0 6 

L1D10 1 1 1 1 1 1 1 7 

L1D11 1 1 1 1 1 1 1 7 

L1D12 1 1 1 1 1 1 1 7 

Totalt antal 
korrekta svar 12 12 11 12 12 12 11 82 
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