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Sammandrag 

För andraspråksinlärare utgör partikelverb oftast en svårhanterlig ordkategori, dels för att de 

kan förekomma i både lösa och fasta sammansättningar, dels för att sammansättningarna kan 

ha såväl regelbundna som oregelbundna lexikala betydelser. Denna studies huvudsakliga 

syfte är att undersöka relationen mellan andraspråksinlärares användning av partikelverb och 

deras betyg på den skriftliga delen av nationella provet i svenska som andraspråk. Som metod 

för studien konstruerades en analysmodell som bygger på ett antal olika kriterier som på olika 

sätt avgränsar fenomenet partikelverb. Materialet i studien består av 20 texter jämnt fördelade 

mellan två betygsgrupper, AB och DE. Resultaten visade att det inte föreligger några 

betydande skillnader mellan betygsgrupperna när det gäller den generella användningen av 

partikelverb. Däremot påvisade jämförelserna en statistiskt signifikant skillnad mellan 

grupperna gällande användning av fast sammansatta partikelverb, vilka AB-gruppen använde 

i mycket högre utsträckning än DE-gruppen. Slutsatsen är att valet av sammansättningstyp 

(lös eller fast) kan påverka flera betygskriterier som bedöms på nationella provet och inte 

bara den som explicit fokuserar på språkanvändning. Studien indikerar också att Sva-eleverna 

har en begränsad kunskap om partikelverbs syntaktiska egenskaper och att partikelverb som 

produktiv konstruktion med polysema betydelser inte är fullständigt förankrad i Sva-

elevernas språksystem. 
 

Nyckelord: partikelverb, svenska som andraspråk, nationella prov, skriftlig produktion,  

feltyper, gymnasieelever, andraspråksinlärning   
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1 Inledning 

Av de ordklasser som finns i svenskan anses verben särskilt svåra att tillägna sig för talare 

med annat modersmål än svenska. Orsaken till detta kan tillskrivas verbets låga grad av 

semantisk självständighet. Det betyder med andra ord att verbets betydelse bestäms och i hög 

grad är beroende av de andra syntaktiska strukturer som förekommer i en sats (Enström 

2013:185). Att det verkligen förhåller sig så vittnar särskilt de moderna grammatikteorier där 

verbfrasen istället betecknas som predikat och i princip innehåller all syntaktisk information 

som finns i en sats förutom subjektet, exempelvis P&P-grammatik (principer och parametrar) 

och LFG (Lexikal-funktionell grammatik)1. Den här stora mängden av syntaktisk information 

som kan kopplas direkt till verbet, även kallad valensbundna bestämningar, gör att verbets 

semantiska egenskaper kan variera mer i jämförelse med andra ordklasser (Lyngfelt 2015:17, 

31). Av den anledningen blir det svårt för en inlärare att avgränsa verbets betydelse, vilket i 

sin tur gör att verben som ord svårare fastnar i minnet och därmed blir besvärligare att lära in 

(Enström 2013:185).  

I motsats till verb hör till exempel substantiv alltid till något bestämt ämnesområde som är 

lätt att illustrera (Enström 2009:7). Exempelvis tillhör ordet apelsin familjen citrusfrukter, 

vilka i sin tur tillhör gruppen frukter och alltihop är mat. Vi kan med andra ord inte ringa in 

verbets betydelse då det inte har något entydigt innehåll och kan dessutom förekomma i 

många olika sammanhang (t.ex. lägga boken, lägga sig, lägga pussel, lägga ett brev). 

Situationen blir ännu mer komplicerad vid användning av partikelverb som med sina 

tillhörande partiklar ytterligare utvidgar både den syntaktiska och semantiska informationen 

som kan kopplas till verbet (t.ex. lägga upp boken, lägga sig i, lägga fram ett förslag).  

Eftersom partikelverb oftast bedöms som något av det svåraste att lära in men samtidigt 

utgör en mycket vanlig ordkategori i svenskan anser jag undersökningar om deras produktion 

och användning som särskilt värdefulla. På grund av sin uttrycksmässiga och semantiska 

komplexitet vållar de ofta stora svårigheter för den som lär sig svenska som andraspråk. För 

andraspråksinlärare brukar det dröja ganska länge innan de börjar använda partikelverb i 

såväl sin muntliga som språkliga produktion. Att dessutom använda dem på ett korrekt och 

meningsfullt sätt anses ta ännu längre tid (Enström 2013:190). I och med att partikelverb 

utgör en stötesten för andraspåskinlärare undrar jag hur dess förekomstfrekvens värderas när 

lärarna betygsätter andraspråkselevers texter i gymnasieskolan.   

                                                           
1 Både LFG och P&P-grammatik tillämpar frasstrukturgrammatik (PSG) i sina analysmodeller där satser 

betraktas utifrån ett hierarkiskt perspektiv: ord bygger upp små fraser som bygger upp större fraser som i sin tur 

bygger upp satser (Lyngfelt 2015:17). 
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1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan gymnasieelevers användning av 

partikelverb och deras betyg på den skriftliga delen av nationella provet i svenska som 

andraspråk 3, delprov C (skriftlig framställning). I och med att partikelverb är semantiskt, 

morfologiskt och syntaktiskt mer komplexa i jämförelse med andra ordkategorier i det 

svenska språket undrar jag hur elevernas bruk av partikelverb ser ut i förhållande till deras 

betyg på provet (betygen A–B jämfört med D–E). Vidare är jag intresserad av hur 

frekvensförhållandet av olika typer av partikelverb (indelade efter lexikaliseringsgrad och 

förbindelsetyp) ser ut i de olika betygsgrupperna. Vilka typer av fel görs av eleverna vid 

användning av partikelverb och hur detta påverkar betyget är också något som ska beaktas i 

denna undersökning. Frågeställningarna som studien avser besvara är följande: 

1. Vilka typer av partikelverb återfinns i texterna och hur ser deras fördelning ut? 

2. Finns det skillnader i användning av partikelverb mellan elevtexter som fått betygen 

A–B och C–D? Om skillnader finns, hur ser de ut? 

3. Vilka typer av fel görs av eleverna vid användning av partikelverb i skriven 

produktion? 

Min hypotes är att det finns en relation mellan användning av partikelverb i skriven 

produktion och elevernas betyg på den skriftliga delen av provet och att förekomsten av 

partikelverb är högre vid högre betyg på provet. Jag utgår här ifrån antagandet att en mer 

utvecklad språkförmåga leder till en högre användning av partikelverb och att den ökade 

förekomsten av partikelverb ger högre betygsvärde på provet. Det som talar för min hypotes 

är tidigare såväl nationella som internationella jämförande studier som visat att 

förstaspråkseleverna generellt presterar bättre än andraspråkseleverna på den skriftliga delen 

av nationella provet (Reid 1992, Crossley & McNamara 2009, Hagberg-Persson 2013). De 

elever som får högre betyg på provet har i regel bättre kunskap om ord, i synnerhet vad gäller 

användning av mångtydiga ord, sammansatta ord och verb (Brandt & Edqvist 2016). Då 

partikelverb innehar alla dessa kvaliteter, utgörs av ett verb, kan vara mångtydigt och 

förekomma i en sammansatt form (t.ex. avgöra) kan man förvänta sig vissa skillnader i 

användning av partikelverb mellan de texter som fått betygen A–B och de texter som fått 

betygen D–E. 
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2 Teori och tidigare forskning 

I litteratur om svensk grammatik och den senaste forskningen kring partikelverb förekommer 

ett antal olika definitioner och beskrivningar av denna verbtyp. I början av detta kapitel 

(avsnitt 2.1) redogörs för några av de vanligaste och mest diskuterade beskrivningarna. I detta 

sammanhang kommer begreppen verbpartikel och partikelverb att behandlas utifrån sina 

uttrycksmässiga och semantiska egenskaper. Min förhoppning är att redogörelsen kommer att 

bidra till en bredare förståelse av fenomenet partikelverb och hjälpa mig konstruera en så 

heltäckande definition som möjligt. I avsnitt 2.2 kommer utifrån denna redogörelse och med 

stöd i tidigare forskning en rad kriterier att sammanställas för att kunna identifiera 

partikelverb i de elevtexter som jag ämnar analysera. I avsnitt 2.3 diskuteras sedan de 

inlärningssvårigheter som partikelverb brukar vålla hos vuxna inlärare av svenska som 

andraspråk. Avslutningsvis presenteras i avsnitt 2.4 tidigare undersökningar kring 

användning av partikelverb i elevers skriftliga produktion. 

 

2.1 Definitioner av partikelverb 

Enligt Strzelecka (2003:15–16) kan partikelverb definieras som en verbfras bestående av ett 

verb och en efterföljande tryckstark partikel, t.ex. ställa in. Om partikeln fogas till basverbet 

som en förled, t.ex. avgöra, klassificeras konstruktionen genomgående som en 

sammansättning och inte som partikelverb. Även partiklarna måste uppfylla vissa villkor för 

att kunna klassificeras som partiklar. De måste  följa direkt efter det finita verbet, uppbära 

huvudtrycket i verbfrasen och tillsammans med verbet bilda en ny semantisk enhet. Om något 

av dessa kriterier inte uppfylls är det inte fråga om en verbpartikel, utan om en vanlig 

preposition eller ett adverb (Strzelecka 2013:15–16).  

I likhet med Strzelecka betraktar Kalmström (2002:70) inte heller förledda adverb och 

prepositioner som partiklar. Partikelverben kan enligt henne enbart förekomma som 

ordkombinationer, vilket förutsätter att partiklarna placeras efter basverbet, dvs. att verb och 

partikel utgör separata ord. Om partiklarna är bundna morfem är det i själva verket fråga om 

ett sammansatt verb, jfr. renskriva och avskriva. Norén (1996:1) framhäver dock partiklarnas 

uttrycksmässiga egenskaper och hävdar att partikelverb kan förekomma i både lös och fast 

sammansättning, t.ex. bryta av, ingå. Bodegård (1993:5) menar dock att beteckningen 

sammansatt är felaktig då partikel och verb också kan stå avskilt och i många fall med ännu 

längre avstånd från varandra. Han föredrar därför begreppen partikelverb i lös respektive fast 

förbindelse.  
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Likaledes som Norén använder Enström (2016:108–109) termerna lös och fast 

sammansättning och beskriver utförligt de skillnader som uppstår när ett och samma 

partikelverb förekommer i både fast och lös sammansättning. Om betydelsen i båda 

sammansättningsformerna inte förändras nämnvärt är det enbart frågan om stilistiska 

skillnader mellan dessa två former. De båda verben är i själva verket synonyma, t.ex. dela ut - 

utdela, känna igen - igenkänna. Den stilistiska skillnaden utgörs av att den sammansatta 

formen ger ett mer opersonligt intryck och är vanlig i formella texter, medan dess lös 

sammansatta motsvarighet har en mer vardagsnära ton och oftare används i talspråk (Enström 

2016:108–109).  

Ibland kan betydelseinnehållet däremot variera trots att partikelverbet förekommer i båda 

formerna. I sådana fall bär den löst sammansatta formen oftast mer konkreta egenskaper 

medan dess fast sammansatta motsvarighet har ett mer abstrakt innehåll. I följande exempel 

föreligger det vissa semantiska skillnader mellan sammansättningarna: gå förbi - förbigå, 

bryta av - avbryta, Det är alltså i första hand abstraktionsgraden som är betydelseskiljande. 

Den löst sammansatta varianten har en bokstavlig, konkret betydelse och kan lättare 

illustreras än den fast sammansatta varianten vars betydelse är mer abstrakt. I vissa fall 

betyder dock varianterna två helt olika saker, t.ex. dra upp - uppdra, slå an - anslå (Enström 

2016:108–109). 

Holmgren Ording (1998:8) understryker att partiklarna är homonyma med prepositioner 

och adverb, men att de senare varken är betonade eller förändrar verbets betydelse. Dessutom 

står partikeln oftast intill verbet och före ett eventuellt objekt i en sats (1), i motsats till 

prepositioner och adverb (adverbial) som har sin placering omedelbart efter objektet som 

visas i (2). Av den anledningen anser Josefsson (2005:47) att partiklarna bör klassas som en 

egen ordklass. Hon framhåller att partikelns funktion i hög grad bestäms av dess position i 

satsen, vilket talar för att betrakta partiklarna som en särskild ordklass. 

(1) Barnen sparkade    iväg         bollen     mot skogen 

                                   (partikel)   (objekt)    (adverbial) 

(2) Barnen sparkade    bollen      mot skogen 

                                    (objekt)     (adverbial) 

Enström (2016:77) betraktar i första hand verbpartiklar som operatorer som modifierar 

grundverbets betydelse. Denna modifiering kan medföra en unik betydelseändring, t.ex. slå 

igenom (med innebörden bli berömd), varför partikelverb kan ses som fasta lexikaliserade 

förbindelser och som sådana likställas med idiom. I många fall adderas verbets och partikelns 
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betydelse så att det sammansatta verbets betydelseinnehåll kan förutsägas ur de i förbindelsen 

ingående leden, t.ex. blixten slog ner i huset. Sådana partikelverb betraktas som halvfasta 

syntaktiska konstruktioner och kan räknas som kollokationer. Partikelverbkonstruktionen kan 

därför sägas befinna sig i en gråzon mellan lexikon och syntax (Laureys 1991:216).  

I Svenska Akademiens grammatik (SAG 2:127) definieras partikelverb huvudsakligen 

utifrån sina funktionella egenskaper. Verbpartikel betraktas därmed som en funktionstyp av 

adverbial och benämns därför partikeladverbial. Benämningen motiveras med att 

prepositioner och adverb i själva verket används adverbiellt för att bestämma verbets 

betydelse. På så sätt skiljer sig partiklarna inte avsevärt från andra verbkomplement såsom 

tids- och rumsadverbial. När ett sådant partikeladverbial fogs samman med ett verb kallas 

enheten inte för partikelverb, utan för partikelförbindelse. Med detta framhäves återigen 

denna ordgrupps funktionella drag, nämligen egenskapen att skapa såväl nyskapade som 

lexikaliserade konstruktioner (Strzelecka 2005:16, SAG 3:417). 

Föreliggande studie undersöker elevernas användning av partikelverb i skriven 

produktion. Både Enström (2016) och Norén (1996) benämner verb med tillhörande betonad 

partikel (i första hand preposition eller adverb) som partikelverb oavsett om de förekommer i 

fast eller löst sammansättning. I denna uppsats (underavsnitt 3.4.2) kommer jag att 

klassificera partikelverb som fasta eller lösa varför jag finner lämpligt att använda deras 

definitioner i denna uppsats.  

 

2.2 Kriterier för avgränsning av partikelverb  

Strzelecka (2003:109) hävdar att ingen definition är heltäckande nog för att fullständigt 

avgränsa partikelverbet. De ovanstående definitionerna täcker in många typer av partikelverb 

men är för begränsade för att kunna tillämpas på alla konstruktionstyper. Därav föredrar hon 

snarare att prata om kriterier som på olika sätt avgränsar fenomenet partikelverb. När dessa 

kriterier till slut läggs ihop ger de en mer komplett bild av vad partikelverb egentligen står 

för. De fyra kriterierna som utarbetats av Strzelecka (2003), vilka framförallt bygger på 

Norén (1996) och delvis även SAG (vol.3, 1999:433) är följande: prosodiska, positionella, 

syntaktiska och semantisk-lexikala. Nedan redovisas samtliga kriterier samtidigt som de 

egenskaper dessa kriterier utgår ifrån beskrivs. 

Som det tidigare nämnts kännetecknas partikelverb av en särskild slags prosodi som råder 

mellan de ingående leden. Detta speciella prosodiska mönster som partikelverb ofta 

associeras med kallas sammanfattningsaccent och innebär att efterledet, dvs. den fristående 
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partikeln hos löst förbundna partikelverb uppbär huvudbetoningen (Norén 1996:5). Likartade 

tryckförhållanden råder hos fast sammansatta partikelverb vilkas förleda partiklar bär 

sammansättningsaccent precis som förleden gör i alla andra sammansatta ord, jfr. avgör och 

husbåt (Enström 2016:108). Med sin tryckstarka betoning markerar partiklarna sin 

semantiska samhörighet gentemot de verb de är knutna till. Genom att partikeln betonas 

tillförs det trycksvaga verbet med ny semantisk information.  

Förutom den betydelsebärande funktionen har partiklarnas tryckstarka betoning också en 

betydelseskiljande funktion. Det speciella betoningsmönstret kan i många fall vara avgörande 

för att skilja partikelverb från andra liknande konstruktioner, t.ex. verb med efterföljande 

prepositionsfras. I nedanstående meningar är betoningen på verbet respektive partikeln det 

som avgör betydelsen: 

      (3) Anna slog på teven  

      (4) Anna slog på teven 

I (3) ligger betoningen på grundverbet slog, varpå prepositionen på fått reducerat tryck. 

Därmed har grundbetydelsen av det enskilda verbet slå inte förändrats. I (4) har partikeln på 

däremot tagit betoningen ifrån verbet slå, vilket gjort att grundverbets betydelse har 

modifierats (Holmgren Ordning 1998:9). På samma sätt skiljer sig de fast förbundna 

partikelverben från de flesta prefixverb genom att partikeln är tryckstark, jfr. belysa (med 

prefix) och upplysa (med partikel) (Norén, 1996:12).  

Det ovan beskrivna prosodiska kriteriet räcker dock inte alltid för att identifiera löst 

sammansatta partikelverb. Detta gäller i synnerhet när andra satsdelar finns placerade mellan 

verbet och tillhörande partikel. I sådana fall har de satsdelarna som placerats mellan lika stark 

eller även starkare betoning än partikeln, t.ex. Igår lade partiet inte alls fram något förslag. 

Här har alltså partikelns betoning deaccenuterats till förmån för satsadverbialet inte alls, som 

uppbär huvudbetoningen i satsen (Strzelecka 2003:110). Likaledes kan accenten försvagas 

när den efterföljs av ett rematisk led som av talaren upplevs viktigare än partikeln, t.ex. Hon 

hoppade över Anna (Holmgren Ording 1998:9). Vad gäller de fast sammansatta 

partikelverben så finns det ett mindre antal prefixverb med betonade prefix, t.ex. i erfara och 

erkänna, som strider emot det prosodiska kriteriet.  

Ett annat kriterium som kan användas för att skilja löst sammansatta partikelverb från 

andra liknande fraser är det positionella kriteriet, dvs. som gäller den lösa partikelns position 

i satsen. Partiklarna hos löst sammansatta partikelverb har en särskild placering i satsen som 

skiljer sig från vanliga adverbial. Rums-, tids- och sättsadverbial placeras normalt efter 
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objektet (5) medan partiklarna har sin bestämda position före objektet och efter det finita 

verbet (6). Det bör alltså inte finnas några andra satsdelar dem emellan (Josefsson 2005:47).  

          5) Hon körde pojken ut på landet (ut är partikel) 

          6) Hon körde ut pojken på landet (ut är adverb) 

I ovanstående exempel (exemplen är hämtade ur Norén 1996:13) utgör objektet en självklar 

del av satsen då verben är transitiva. Därmed blir det ganska enkelt att identifiera partikelns 

position i satsen. Detta är dock inte lika tydligt i satser som saknar objekt. I sådana 

intransitiva satser står partikeln alltid före det egentliga subjektet (7), medan adverbet 

placeras efter subjektet (8) (Norén 1996:13). 

           7) Det sprang ut några pojkar på vägen (ut är partikel) 

           8) Det sprang några pojkar ut på vägen (ut är adverb) 

Det positionella kriteriet är likt det prosodiska inte heller heltäckande. I meningen (9) är 

sättsadverbet blek normalt placerat mellan partikeln och verbet och är dessutom starkare 

betonat än partikeln. Med detta sagt strider konstruktionen se lite blek ut emot både det 

positionella och prosodiska kriteriet. Här spelar därför det syntaktiska kriteriet en avgörande 

roll i klassificeringen av partikeln. Enligt detta kriterium kan verbpartiklen i regel varken 

placeras i fundamentet eller brytas ut (10) till skillnad från adverbial som kan stå ensamt i 

fundamentet (11). Detta faktum uppvisar också partiklarnas benägenhet att underordna sig 

huvudverbet (Norén 1996:14). 

            9) Jag tycker du ser lite trött ut  

         (10) *Ut ser du lite trött (ut är partikel) 2 

         (11) Ut kastade han stenen (ut är adverb) 

Vid intransitiva rörelseverb är det dock möjligt att placera partikeln i fundamentet, vilket 

strider mot det syntaktiska kriteriet (12). På samma sätt går det att spetsställa partikeln då 

partikelverbet har regelbunden rumslig (icke-lexikaliserad) betydelse (13), vilket inte är 

möjligt då partikelverbet är lexikaliserat (14). Därmed kan det konstateras att det syntaktiska 

kriteriet i själva verket säger mer om partikelverbets lexikaliseringsgrad än om 

partikelverbets funktion i satsen. (Norén, 1996:13–15).   

          (12) Ut klev tanten (ur bussen)  

                                                           
2 Ogrammatiskt/oacceptabelt exempel markeras med *. 
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          (13) I satt nyckeln (i låset)  

          (14) *Av håller jag henne 

Angående partikelverbets lexikala egenskaper så finns det ett mer semantiskt inriktat sätt att 

se på partikelverb. I detta sammanhang ses partikelverb i första hand som en betydelsemässig 

modifikation av det enkla verbet. Om verbets ursprungliga betydelse inte förändras nämnvärt 

genom tillägg av en partikel betraktas partikelverbet huvudsakligen som en ordkombination 

innehållande verb och adverb. Sådana partikelverb kallas icke-lexikaliserade då de har 

additiv, regelbunden betydelse som kan förutsägas utifrån verbets och partikelns betydelser 

(Norén, 1996:7,23). Till denna grupp hör oftast de semantiskt genomskinliga partikelverb 

vilkas partiklar preciserar grundverbets rumsliga aspekter, t.ex. gå ner, komma in, köra ut 

(Enström 2016:103).   

I många fall kan partikelverbets betydelse dock inte förutsägas genom att man lägger ihop 

verbets och partikelns egenbetydelse. Sådana partikelverb kallas lexikaliserade och likställs 

ofta med idiomatiska uttryck, t.ex. hålla av, känna till, säga upp. Man kan visserligen förstå 

vad partikeln upp och verbet säga betyder var för sig, men det hjälper ändå inte att tolka 

partikelverbets egentliga betydelse då denne i alldeles för hög grad avviker från den adderade 

betydelsen av de ingående orden (Norén, 1996:7,19). Sådana partikelverb benämns också 

som ogenomskinliga då tillägg av en partikel medför en kraftig förändring av grundverbets 

egenbetydelse som inte är uträckningsbar utifrån de ingående delarna (Enström 2016:103). 

Med utgångspunkt i de två ovannämnda lexikaliseringstyperna ska jag i underavsnitt 3.2.4 

analysera partikelverbets semantiska egenskaper och klassificera dem därefter.     

Ett kriterium som tillämpas på sådana ogenomskinliga partikelverb som både prosodiskt, 

ordföljdsmässigt och syntaktiskt avviker från de regelbundna rumsliga partikelverben är det 

lexikal-semantiska kriteriet. Oftast är detta kriterium till stor hjälp vid konstruktioner som har 

ett obligatoriskt led mellan partikeln och verbet och är dessutom lexikaliserade, t.ex. råka illa 

ut, ställa in sig, höra av sig. En rad lexikal-semantiska delkriterier såsom möjligheten att 

bygga motsvarande fast sammansatta verb (t.ex. ställa sig in - inställa sig), bilda 

perfektparticip (t.ex. komma ut - utkommen), påverka transitiviteten (t.ex. lysa - lysa upp 

något) samt ändra verbets betydelse (t.ex. läsa - läsa ut)  kan användas för att urskilja sådana 

oregelbundna och lexikaliserade partikelverb (Strzelecka 2003:114).  

I detta kapitel har jag beskrivit olika kriterier för avgränsning av fenomenet partikelverb. 

Utifrån dessa kriterier kommer jag att analysera partikelverbens semantiska och syntaktiska 

status i de elevtexter som ingår i min undersökning. I och med att det handlar om skrivna 
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texter blir det positionella och det syntaktiska kriteriet de mest användbara och enkla att 

tillämpa. Den största utmaningen i identifieringsprocessen kommer utgöra de partikelverb 

som uppfyller färre villkor och därav ligger längre bort från den prototypiska konstruktionen.  

 

2.3 Svårigheter vid inlärning av partikelverb 

Partiklar tillhör de mest frekventa orden i svenskan. En stor del av partiklarna används för att 

bilda ut just partikelverb och ”för några utgör detta cirka 80 procent av deras totala 

användning” (Språkriktighetsboken 2005:361). Sådana konstruktionsformer finns dock inte i 

de flesta andra språk där partikelverb istället motsvaras av ett enda ord, dvs. av ett grundverb 

(Kalmström 2002:67). Partikelverb kan därmed klassificeras som en språktypologiskt högt 

markerad struktur3 och kan därför medföra stora inlärningssvårigheter för en 

andraspråksinlärare. Enligt Eckmans Markedness Difference Hypothesis (MDH) blir en 

språkstruktur svår att lära in om den är hög markerad i målspråket och dessutom inte har 

någon motsvarande struktur i inlärares förstaspråk (Eckman 1977 i Flyman Mattson 2017:66–

67).  

Med det ovan sagda kan svårigheter vid användning av partikelverb vara påverkade av 

negativ transfer, eller interferens. Det som interfererar, dvs. stör inlärningen av partikelverb, 

är de strukturer som i inlärares förstaspråk uttrycker samma sak men på annorlunda sätt. Det 

är med andra ord inlärares ”gamla vanor” som står i vägen att använda partikelverb i enlighet 

med målspråket (Abrahamsson 2013:32–33). Felaktiga partikelverbanvändningar orsakade av 

negativ transfer görs ofta i form av bortfall av partikel i och med att partikelverb, som 

tidigare sagts, ofta motsvaras av ett enda verb i andra språk (Enström 1994:124–125). 

Upphov till felaktig användning av partikelverb behöver dock inte enbart bero på negativ 

transfer. Partikelverb har många inneboende komplexiteter som kan vålla stora 

inlärningssvårigheter även om liknande strukturer finns i inlärares förstaspråk. Bara det 

faktum att en stor del av svenskans verb kan kombineras med ett antal olika partiklar (t.ex. 

ligga efter, ligga för, ligga i, ligga på, ligga till, ligga över, ligga under) och därigenom 

skapa nya såväl icke-lexikala som lexikala betydelser gör partikelverbet till en svårhanterlig 

ordkategori. Detta kompliceras ytterligare av att en och samma partikel kan kombineras med 

olika verb och dessutom uppbära flera vitt skilda betydelser, t.ex. stå ut, gå ut, tänka ut, köpa 

ut, kommunicera ut (Enström 2013:190).  

                                                           
3 En språktypologiskt högt markerad struktur är en struktur som är mindre vanlig i världens språk än en som är 

lågt markerad. Den högt markerade strukturen (t.ex. partikelverb) förutsätter förekomsten av den lågt markerade 

strukturen (enkelverb) men inte tvärtom (Abrahamsson, 2013:95).  
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Svårigheter vid inlärning av partikelverb kan också orsakas av partikelverbets kvalitativa 

egenskaper. I meningarna Mikaela gick på bussen och Mikaela gick på bussen är betoningen 

på verbet respektive prepositionen (partikeln) den som avgör betydelsen. Eftersom 

betoningen inte kan utläsas ur skriven svenska kan det vara svårt att skilja en betonad partikel 

från obetonad preposition eller ett adverb (Holmgren Ording 1998:6). Om en lärare i svenska 

som andraspråk dessutom förklarar skillnaderna mellan en obetonad preposition och en 

betonad partikel just genom att visa de ovannämnda exemplen blir saken bara värre för 

inläraren. Varje gång inläraren hör eller vill säga ett av de exemplen kommer hen i samma 

ögonblick att tänka på det motsatta exemplet (Kjellin 2002).  

Också det faktum att det finns partikelverb som stavas och uttalas likadant men har flera 

olika betydelser underlättar inte inlärningsprocessen. Exempelvis anger SAOL (Svenska 

akademins ordlista 2015) följande betydelser för partikelverbet lägga ut: 1) göra tillgängligt, 

2) tillfälligt stå för kostnader, 3) förklara, 4) bli tjockare. Sådana partikelverb kräver fler 

satsdelar för att klargöra sin betydelse och kan därmed tolkas endast utifrån kontexten. I 

meningen Göran har lagt ut i sommar framgår varken av partikelns, verbets eller adverbets 

betydelse vad som hänt med Göran. Partikelverbet har fått en speciell (lexikaliserad) 

betydelse och därför måste de två ingående orden (verbet och partikeln) läras in ihop som ett 

enskilt ord (Bodegård 1993:55).  

 En ytterligare svårighet vid inlärning av partikelverb kan förekomma när partikeln strider 

mot grundverbets egen betydelse men ändå kombineras. Exempelvis kan man prioritera ner 

eller prioritera bort skolan. För andraspråksinlärare kan sådana konstruktioner kännas 

motsägelsefulla och därmed besvärliga att lära in. I andra fall kan partiklarna vara 

tautologiska, dvs. upprepa något som redan framgår av grundverbet, t.ex. provocera fram, 

minska ner, summera upp. Sådana partiklar gör ingen skada men för andraspråksbrukare kan 

de uppfattas som omotiverade och överflödiga (Språkriktighetsboken 2005:366–368). 

Ibland kan tautologiska partiklar vara resultat av övergeneraliseringar och därmed 

felaktigt använda. Att övergeneralisera betyder att använda en erövrad regel alldeles för 

generellt. Den nyinlärda regeln anpassas till nya sammanhang och används på ett icke-

målspråkligt sätt (Abrahamsson 2013:114). I kontexten av partikelanvändning kan detta ta sig 

i uttryck på följande sätt: att inläraren som lärt sig att markera handlingens tidsgräns genom 

tillägg av en partikel övergeneraliserar mönstret till att gälla även verb som redan markerar 

tidsaspekten. För att exemplifiera det hela kan partikeln ut som annars markerar att 

handlingen nått sitt resultat (t.ex. tänka ut, gå ut) användas av inläraren även ihop med verb 

som redan har den innebörden som t.ex. gissa ut (Enström 1990 57–58).  
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Enström (2013:171) hävdar att svårigheten vid inlärning av ord bland annat ligger i ordets 

förekomstfrekvens. Ju mer frekvent ett visst ord förekommer i en inlärares inflöde desto 

lättare lär sig inläraren ordet. Så är dock inte fallet när det gäller partikelverb. Trots att 

partikelverben tillhör de mest frekventa orden i svenskan står många hinder i vägen för 

inläraren att behärska denna ordkategori till fullo. I detta avsnitt redogjordes för några av de 

vanligaste svårigheterna vid inlärning av partikelverb. En stor del av dessa svårigheter kan 

tillskrivas partikelverbets vida användningsområde och stora betydelseomfång (Enström 

2013:184). Hur dessa svårigheter tar sig i utryck i andraspråksinlärares skriftliga produktion 

av partikelverb beskrivs  i nästa avsnitt.  

 

2.4 Användning av partikelverb i skriven produktion 

Än så länge har inga tidigare studier av partikelverb undersökt relationen mellan 

andraspråksinlärares användning av partikelverb och betyg på det nationella provet. 

Internationellt har man ofta studerat andraspråksinlärares skriftliga produktion, förståelse och 

behärskning av engelskans partikelverb (t.ex. Liao & Fukuya 2004, Barekat & Baniasady 

2014). I Sverige har undersökningar oftast gjorts utifrån ett jämförande perspektiv där 

skriftliga framställningar av första- och andraspråkselever har jämförts med varandra (t.ex. 

Enström 1990, Thorén 2012). Nedan ska jag redogöra för några av de svenska studier som 

jag anser relevanta för min studie.  

I en omfattande studie analyserade Ingegerd Enström (1990) 407 uppsatser skrivna av 91 

gymnasieelever med svenska som andraspråk. Som kontrollgrupp undersöktes även texter 

skrivna av förstaspråkelever. Syftet med studien var bland annat att identifiera felaktiga 

användningar av partikelverb. Tre olika typer av fel identifierades: bortfall, tillägg och utbyte 

av partikel. Feltyperna uppdelades sedan i två grupper: fel gällande lexikaliserade och fel 

gällande icke-lexikaliserade verb. Resultaten visade att uteslutning av partikel (bortfall) samt 

användning av överflödig partikel (tillägg) var vanligt förekommande fel bland de icke-

lexikaliserade verben. Förväxling av partikel (utbyte) noterades endast bland de 

lexikaliserade verben. Det visade sig också att andraspråkseleverna hade fler fel kopplade till 

användning av partikelverb än prefixverb. Enström (1990) poängterade att detta inte var så 

anmärkningsvärt eftersom partiklarna är mer produktiva till sin natur, till skillnad från 

prefixen som kan kombineras med färre antal grundverb 

I samband med denna undersökning genomförde Enström (1990) också en mindre 

delstudie där hon jämförde texter skrivna av gymnasieelever som läste svenska som 
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andraspråk (Sva) med texter skrivna av elever som läste Svenska (Sve). Då hon i föregående 

kvantitativa studie kom fram till att användning av partikelverb vållar särskilda svårigheter 

för andraspråkselever förväntade hon sig en lägre frekvens av den verbtypen i 

andraspråkstexterna. Hypotesen bekräftades då hon fann att de elever som hade svenska som 

förstaspråk använde partikelverb i mycket högre utsträckning än de elever som hade svenska 

som andraspråk. Elever med svenska som förstaspråk använde ungefär dubbelt så många 

partikelverb som elever med svenska som andraspråk. Det visade sig också att 

andraspråkseleverna producerade färre unika partikelverb och dessutom fler felaktiga belägg 

(Enström 1990).  

I sin kandidatuppsats undersökte Maria Searle (2015) förekomsten av löst sammansatta 

partikelverb i texter skrivna av 42 vuxna inlärare som läste en högskoleförberedande kurs i 

svenska. Texterna som analyserades var inträdes- och slutprovuppsatser som skrevs med en 

termins mellanrum. Syftet med studien var bland annat att jämföra partikelverbsfrekvensen 

för att se om det skett en utveckling i studenternas användning av partikelverb. Resultaten 

visade att frekvensen av partikelverb inte ökade från kursens start till tillfället när studenterna 

skrev slutsuppsatserna. En möjlig förklaring till detta var att partikelverb är en för komplex 

ordkategori, både i semantisk och syntaktisk bemärkelse, för att kunna behärskas under en 

period av en studietermin (Searle 2015). Searle undersökte även hur frekvensmönstret för 

partikelverb i de 42 inträdesuppsatserna förhöll sig till frekvensen i de Sva-uppsatser skrivna 

av gymnasieelever som undersöktes av Enström (1990). Hon antog att Sva-eleverna i 

Enström studie skulle uppvisa större benägenhet att använda sig av partikelverb på grund av 

att de exponerats för svenskan i mycket högre utsträckning än de vuxna Sva-studenterna. Det 

visade sig stämma då den längre exponeringstiden gjorde att Sva-gymnasieeleverna 

producerade nästan dubbelt så många partikelverb som de utländska vuxna Sva-studerande 

(Searle 2015).  

Ett litet annorlunda resultat presenterades av John Dolve (2014) som i sin omfångsmässigt 

begränsade studie (12 elevtexter ingick i studien) inte fann några anmärkningsvärda 

skillnader mellan elever som läser Sve och Sva beträffande bruket av partikelverb (alla 

kategorier) i skriven produktion i årskurs 1 på gymnasiet. Skillnader i användning av 

partikelverb mellan elevgrupperna visade sig vara större när grupperna jämfördes med 

avseende på användning av partikelverb i lös och fast förbindelse. Sva-eleverna producerade 

betydligt fler partikelverb i fast förbindelse och betydligt färre partikelverb i lös förbindelse 

än Sve-eleverna. Differensen var dock något mindre när upprepade förekomster räknades 

bort. Vad gäller relationen mellan lexikaliserade och icke-lexikaliserade partikelverb fann 
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Dolve att Sva-gruppen använde lexikaliserade partikelverb mer frekvent än Sve-gruppen 

medan icke-lexikaliserade användes lika frekvent av bägge grupperna. Eftersom Sva-texterna 

innehöll betydligt fler partikelverb i fast än i lös förbindelse konstaterade Dolve att Sva-

eleverna använde ett mer formellt språk i sin skriftliga produktion. Detta förklaras med att 

den fasta förbindelsen har en högre stil och ger ett mer opersonligt intryck samt är vanlig i 

akademiska texter.  

Liknande resultat fanns av Malin Tropp (2015) som i sitt specialarbete studerade både 

kvantitativa och kvalitativa skillnader mellan vuxna Sva- och Sve elever avseende 

användning av partikelverb i skriftlig produktion. I studien analyserades 30 avslutande 

uppsatser i kurserna Sva 3 och Sve 3 skrivna inom den gymnasiala vuxenutbildningen. De 15 

vuxna Sva-eleverna utvaldes på basis av att de påbörjat sin andraspråksinlärning i vuxen 

ålder medan kontrollgruppen bestående av 15 Sve-elever utvaldes slumpvis. Tropp kom fram 

att till att Sva-eleverna använde partikelverb i avsevärt mindre utsträckning än Sve-eleverna. 

Dessutom var Sva-eleverna mer försiktiga i sitt bruk av partikelverb än de elever som läste 

Sve. Sva-eleverna gjorde färre fel och varierade mindre i sitt bruk av verbpartiklar till 

skillnad från sina Sve-kollegor som mycket bättre utnyttjade verbpartiklars uttrycksmässiga 

egenskaper. Sve-eleverna kunde använda samma verbpartikel för att utrycka rumsliga och 

tidsliga betydelser, t.ex. tänka ut och gå ut samt både konkreta och överförda betydelser, t.ex. 

lägga fram ett förslag och lägga fram brevet. Dessa partikelverbs produktiva egenskaper och 

polysema betydelser verkade dock vålla stora problem för de Sve-elever som i sin produktion 

främst använde partikelverb för att uttrycka lexikaliserade fasta betydelser.  

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att Sva-elever producerar färre partikelverb 

än Sve-elever, samt att Sva-elever har en begränsad kunskap om partikelverbets 

kombinatoriska möjligheter. Antagandet inför denna studie är att Sva-elever som får högre 

betyg på provet liknar Sve-elever när det gäller användning av partikelverb i skrift.  

 

3  Metod och material 

I föreliggande studie undersöks användning av partikelverb i skriven produktion hos 

gymnasieelever som läser svenska som andraspråk. Elevtexterna från det nationella provet i 

svenska som andraspråk 3 har samlats in och fördelats på två olika betygssteg, A–B 

respektive D–E. Eftersom eleverna i respektive grupp enbart är homogena med avseende på 
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det ämne de läser och de betyg de fått benämner jag dem som Sva-eleverna och när det är 

relevant som AB- respektive DE-gruppen/eleverna. 

I detta kapitel redogörs för studiens metod och material. I avsnitt 3.1 beskrivs materialet 

och hur insamlandet och urvalet av texterna gått till. I avsnitt 3.2 redogörs för motivering av 

metodval, medan etiska överväganden tas upp i avsitt 3.3. I det sista avsnittet (3.4) framställs 

bearbetning och analys av data.  
 

3.1 Material 

Materialet som den här studien baseras på utgörs av 20 uppsatser skrivna av gymnasieelever i 

årskurs 3 som läser skolämnet svenska som andraspråk. Uppsatserna har skrivits inom ramen 

för det nationella provet i gymnasiekursen svenska som andraspråk 3. Det nationella provet 

består av två delprov som examinerar elevernas muntliga och skriftliga färdigheter. I 

föreliggande studie har det sistnämnda delprovet använts, närmare bestämt delprov A som 

prövar skriftlig framställning. Detta delprov består av tre valbara skrivuppgifter och ett 

tillhörande texthäfte bestående av fem olika texter. Eleverna väljer en uppgift och i sin 

framställning bör de använda minst två av texterna i texthäftet. I denna studie utgår alla 

elevtexterna från samma uppgift och tema.  

Textgenren som eleverna förväntas producera är en sammanhängande utredande text med 

en inledande problemställning, en utredning i mitten och en tydlig avslutning i form av 

slutsats. I denna textgenre övar eleverna på att använda olika källor, värdera och reflektera 

över dessa, samt ta ställning till och argumentera för en viss lösning på frågeställningen. 

Omfång på texten rekommenderas vara 600–800 ord. Språkbruket bör vara objektivt och 

ämnesspecifikt, utan personligt tyckande (Skolverket 2018:1–2).  

De elevtexter som ingår i studien är hämtade ur elevarkivet vid Institutionen för nordiska 

språk vid Uppsala universitet. Med hjälp av provgruppen för nationella prov i svenska och 

svenska som andraspråk har jag fått tillgång till texter ur den digitaliserade textsamlingen 

som kallas Uppsala elevtextkorpus (Megyesi, Näsman & Palmér 2016). Från arkivet togs 

fram elevtexter från Sva 3 skrivna 2017 då det från detta år fanns ett relativt stort antal Sva-

texter i korpusen. Därefter satte hon samman ett dokument med lika många texter som fått 

betygen A eller B (17) och texter som fåt betygen D eller E (17). Den här textfilen med 

sammanlagt 34 elevtexter fick jag skickad via mejl varefter jag slumpmässigt plockade ut 20 

texter, dvs. 10 texter som fått betygen A eller B samt 10 texter som fått betygen D eller E.  
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Det har alltså inte gjorts någon styrning i insamlandet av materialet förutom att texterna i 

det första urvalet valdes ut efter de olika betygsstegen. Ur detta urval (34 uppsatser) har jag 

sedan slumpmässigt valt bort 14 uppsatser på grund av studiens utrymmes- och tidsmässiga 

begräsningar. Valet av de 20 elevtexter gjordes alltså genom ett stratifierat slumpmässigt 

urval. Denscombe (2018:63) skriver att två förutsättningar måste vara uppfyllda vid ett 

stratifierat urval. Undergrupperna måste för det första ha något i gemensamt som gör att de 

kan delas in i urskiljbara grupper och för det andra måste den gemensamma faktorn vara 

betydelsefull. Dessa två förutsättningar har uppfyllts inom föreliggande studie. 

I tabell 1 presenteras det totala antalet ord som ingår i min korpus, samt medelvärde (M), 

median (Mdn) och minimum (Min)- respektive maximumvärde (Max) för antalet ord. 

Värdena och antalet ord är uppdelade på två betygsgrupperna, A och B respektive D och E. 

 

                          Tabell 1. Antalet ord fördelade på betygssteg. 

Betyg AB DE 

Antal texter 10 10 

Antal ord 6774 5107 

M (ord) 677,40 510,70 

Mdn 680 496 

Min-Max 467–850 368–636 

                     Not. M = medelvärde, Mdn = median, Min = minimumvärde, Max = maximumvärde 

Skillnaden i antal ord mellan de två betygsgrupperna ger en differens på 1667 ord vilket är 

tillräckligt stort för att ge ett utslag i antal partikelverb. I och med den stora skillnaden i 

längdtexten kommer hädanefter, för jämförelser mellan AB- och DE-betygsgruppen enbart 

värdena för antal partikelverb per 100 ord att användas. 

 

3.2 Motivering av metodval 

Eftersom den elevkategori som ingår i denna studie har antagits till gymnasieskolan och 

klarat årskurs 1 och 2 anser jag att de behärskar det svenska språket på en avancerad nivå. Av 

samma skäl anser jag att elevernas ordförråd på denna nivå bör vara rikt och varierat. 

Anledningen till att jag valde att analysera just det skriftliga delprovet från årskurs 3 var att 

eleverna i den del av provet och på den nivån producerar den längsta sammanhängande texten 

under sin gymnasieutbildning. Ett större antal ord gör också att det blir lättare att få fram det 

man vill studera. Dessutom blir undersökningens resultat mer pålitligt ju fler relevanta belägg 
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uppsatserna innehåller. Förutom textens omfång ökar också svårighetsgraden för varje 

årskurs och under årskurs 3 förväntas komplexiteten på den skriva texten vara som störst, 

vilket i sin tur kan påverka elevernas produktion av partikelverb sett till både antal och 

kvalitet 

 

3.3 Etiska överväganden 

För att uppfylla denna undersöknings etiska principer har jag utgått ifrån Vetenskapsrådets 

(2002) fyra huvudkrav: samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Vid uthämtning av texter från arkivet har jag fyllt i en särskild blankett för 

sekretessbelagt material genom vilken jag förbundit mig att behandla provmaterialet enligt 17 

kap.4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Med detta sagt får varken provuppgifter 

eller bedömningsmaterial röjas under den tid provet omfattas av sekretess. Eftersom de 

inskickade nationella proven är anonymiserade handlingar och information om eleverna inte 

finns med i arkivet har jag väldigt begränsad information om elevernas språksituation. Det 

går dock med viss försiktighet att säga att eleverna i studien har svenska som sitt andraspråk. 

Däremot vet vi inte huruvida de läst Sve eller Sva under sin skolgång då det är ganska fritt att 

byta från Sva till Sve och vice versa utan endast att de under årskurs 3 läser Sva. Annan 

information om eleverna såsom antal år tillbringat i Sverige, ankomstålder och modersmål 

kan heller inte kontrolleras. 

Gällande informationskravet har jag informerat provgruppen om denna undersöknings 

syfte och förbundit mig att skicka min slutgiltiga uppsats till provgruppen för nationella prov 

vid Uppsala universitet. Det nationella provet i svenska som andraspråk 3 står under 

provsekretess fram till 2025-06-30. Därmed kan jag inte ange några teman från elevtexterna 

eller sprida information om en hel elevtext i min uppsats. Inte heller några titlar bör nämnas. 

Däremot kan jag använda exempelmeningar så länge jag väljer begränsade delar som inte 

medför en risk för att skrivämnet avslöjas. För att beakta sekretessen kommer jag därför att 

använda mellan 1–2 exempelmeningar i taget. I avsikt att garantera uppgifternas 

konfidentialitet har uppsatserna lagrats i en särskild mapp på min dator som skyddats med ett 

lösenord. Nyttjandekravet uppfylldes på så sätt att den lagrade datamängden anpassades efter 

undersökningens faktiska behov och enbart användes vid undersökningstillfället. Texterna 

kommer givetvis att raderas när undersökningen slutförts.  
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3.4 Databearbetning och analys  

Utifrån de fyra kriterier som framställts med stöd i tidigare forskning (Strzelecka 2003, Norén 

1996) har jag utarbetat en analysmetod som hjälpt mig att identifiera och klassificera 

partikelverb i mitt material. Dessa kriterier finns utförligt beskrivna i avsnitt 2.2 och 

redovisas nedan i form av en punktlista:  

 Det prosodiska kriteriet  

 Det positionella kriteriet 

 Det syntaktiska kriteriet  

 De semantisk-lexikala kriterierna (betydelsekriteriet, transitivitetskriteriet, bildandet 

av perfekt particip, förekomst av motsvarande sammansatta verb) 

Det bör dock understrykas att det inte finns något heltäckande kriterium för att avgränsa 

partikelverb från andra verbfraser. Visserligen finns det partikelverb som uppfyller alla de 

ovannämnda kriterierna, t.ex. äta upp, men det finns också en hel del mindre prototypiska 

konstruktioner som ligger långt ifrån prototypen men ändå anses tillhöra kategorin 

partikelverb, t.ex. bry sig om (Strzelecka, 2003:115). Därför är det viktigt att ha i åtanke att 

alla kriterier bör samspela med varandra samt att inte alla kriterier måste uppfyllas vid 

urvalsprocessen.   

 

3.4.1 Identifiering och excerpering av partikelverb 

Ur texterna excerperades partikelverb utifrån de ovan nämnda kriterierna och den definition 

av Norén (1996) och Enström (2016) som presenterades i avsnitt 2.1. Båda forskarna 

definierar partikelverb som konstruktionsform bestående av obetonat verb och efterföljande 

betonad preposition eller adverb och benämner konstruktionen som löst sammansatt 

partikelverb. I enlighet med dem betraktar jag även prepositioner och adverb i förleden som 

partiklar och därmed benämner konstruktionen förledd partikel + verb som fast sammansatt 

partikelverb. Ordkombinationer bestående av verb + substantiv (t.ex. åka hem) och verb + 

adjektiv (t.ex. bli varse, färdigställa) räknar jag dock inte som partikelverb. Idiomatiska 

uttryck innehållande partikelverb såsom gå in i väggen har däremot excerperats ur materialet 

och behandlas som lexikaliserade partikelverb.           

Under själva excerperingsprocessen har jag fått mest användning av det prosodiska 

kriteriet, i synnerhet vid excerpering av regelbundna och enstaviga partikelverb som i (16). 

Den konnektiva prosodin går visserligen inte att utläsa ur skriven svenska, men när verb och 
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partiklar (prepositioner och adverb) läses högt i ett sammanhang går det tämligen enkelt att 

identifiera det prosodiska mönstret och avgöra huruvida det rör sig om partikelverb eller 

någon annan konstruktionsform. 

(16) De flesta föredrar näthandeln eftersom de kan nå ut till fler personer. (C601)4 

I (16) framgår det tydligt av sammanhanget att skribenten menar att näthandeln har förmågan 

att komma i kontakt med många människor och inte nå ut till dem från insidan av något i en 

bokstavlig bemärkelse. Betoningen behöver dock inte alltid ligga på partikeln för att den ska 

uppfattas som verbpartikel. Verbartikelns tryckstarka betoning kan exempelvis påverkas av 

satsens informationsstruktur som i (17).  

(17) Ett klassiskt verk måste vara välskriven, ta upp ett aktuellt ämne och ha en          

       speciellt gripande berättelse. (C508) 

 

I (17) följs partikelverbet ta upp av ett starkt rematisk led, i detta fall objekt, som vi kan tänka 

oss att eleven särskilt ville betona. Då blir aktuellt det mest betonade ordet i verbfrasen ta upp 

ett aktuellt ämne medan upp i partikelverbet ta upp deaccenuteras. På samma sätt kan 

partikelverbets lexikala egenskaper bidra till att partikelns betoning försvagas som visas i 

(18). 

(18) Priserna för de fysiska böckerna och internetböckerna skiljer sig väldigt mycket åt.      

(C601)           

Det obligatoriska ledet väldigt mycket som står mellan grundverbet och partikeln i verbfrasen 

ovan har lika stark om inte starkare betoning än verbpartikeln. Det prosodiska kriteriet strider 

således mot sådana avvikande konstruktioner. Inte heller det positionella kriteriet är till stor 

hjälp då partikeln inte föregås av det finita verbet. Här har därför varit nödvändigt att tillämpa 

det tredje tungt vägande kriteriet dvs. undersöka om partikel låter sig ensamt fundamenteras 

eller inte, vilket visas i (19). 

(19) *Åt skiljer sig väldigt mycket priserna för de  fysiska böckerna och internetböckerna. 

Av (19) framgår det tydligt att partikeln i fråga inte låter sig fundamenteras varför det kan 

konstateras att det i själva verket handlar om verbpartikeln och inte om någon annan 

konstruktionsform med bundet adverbial. Dessa i stort sett lexikaliserade partikelverb går 

också gynnsamt att skilja ut från andra verbfraser med hjälp av de semantisk-lexikala 

kriterierna.  

                                                           
4 Denna typ av nummer är textens kod i korpusen. 
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Excerperingsmetoden har använts på alla delar av texterna förutom titlar och citat. För 

varje text har alla excerperade partikelverb förts in i ett Exceldokument i infinitivform. Listor 

över alla partikelverb och antalet förekomster av dessa redovisas i bilaga 1. För varje text har 

det totala antalet partikelverb tagits fram. I det totala antalet partikelverb för en text 

inberäknas även upprepade förekomster liksom felaktigt använda partikelverb. Både de 

upprepade och felaktiga förekomsterna (se avsnitt 4.2 för beskrivningen av de felaktiga 

förekomsterna) har sedan räknats bort för att få fram det totala antalet unika och därtill 

korrekta förekomster. Exempelvis har partikelverb uppleva som förekommit i tre olika 

tempus i en text räknats som 3 belägg för totalt antal förekomster (token), men för totalt 

unika förekomster (typer) har det räknats som 1 belägg. Om det i en text funnits homonyma 

partikelverb som stavas likadant men betyder olika saker (t.ex. ge upp i betydelsen sluta 

kämpa och ge upp i betydelsen ge ifrån sig) har de räknats som enskilda förekomster både för 

kategorin totalt antal partikelverb och totalt unika förekomster. Dessa partikelverb har sedan 

behandlats separat efter sin förbindelsetyp och sitt semantiska innehåll (se underavsnitt 

3.4.2). För att kontrollera för effekten av textlängd har jag för varje text tagit fram antalet per 

100 ord.  

 

3.4.2 Klassificering av partikelverb 

Alla excerperade partikelverb klassificerades efter sammansättningstyp (lös och fast) och 

lexikaliseringsgrad (lexikaliserade och icke-lexikaliserade). Dessa partikelverbkategorier 

återfinns i listform i bilaga 1. För var och en av de olika kategorierna har jag tagit fram både 

det totala antalet och antalet per 100 ord. Klassificering av löst och fast sammansatta 

partikelverb kräver ingen särskild förklaring. Gränsdragningen är tämligen entydig. När 

betonad partikeln kommer efter verbet betecknas partikelverb som löst sammansatt. Om 

partikeln istället sätts före verbet (som prefix) betraktas partikelverb som fast sammansatt.           

Gränsdragningen är dock inte lika enkelt när det gäller bedömning av vilka partikelverb 

som är icke-lexikaliserade och vilka som är lexikaliserade. I min granskning har jag i första 

hand utgått ifrån det sammanhang i texten som partikelverb som helhet befinner sig i. I de fall 

det funnits några frågetecken har jag, i likhet med Norén (1996), analyserat hur mycket 

gemensamt ett partikelverbs betydelse har med verbets respektive partikelns egenbetydelse. 

Ju mer abstrakt betydelse partikelverbet besitter i förhållande till talarens geo-spatiala 

omgivningen desto högre grad av lexikalisering (20) och vice versa (21).  

(20) Dessa listor är helt annorlunda från listorna vi känner till i dag. (C604) 
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(21) En annan faktor som krävs för att ett verk ska kunna leva kvar är tid. (C603) 

I (20) är partikelverbet känner till ett eget lemma eftersom dess betydelse varken framgår av 

verbet eller partikeln. Ordkombinationen har alltså lexikaliserats och bildat ett nytt verb med 

betydelsen ”ha kännedom om”. Däremot i (21) preciserar partikeln kvar grundverbet leva i 

fråga om tid. Partikelverbets betydelse har inte lexikaliserats utan ligger nära verbets och 

partikelns lexikala betydelser. Några av partikelverben har dock varit svåra att placera på en 

skala mellan lexikaliserade och icke-sådana som t.ex.:  

(22) Däremot anser han att utvecklingen håller på att gå åt det motsatta hållet, som i sin       

       tur resulterar i att de flesta bokhandlarna tvingas att gå i konkurs och läggas ner.      

      (C601) 

   

(23) Artikeln ”Döden och verken” (Vi läser 2012:3) som var skriven av Jens Liljestrand   

        visar upp intressanta idéer till varför kan några litteratur verk bli populär. (C582) 

I ovanstående meningar (22) och (23) är partikelverben i sig icke-lexikaliserade men i och 

med att de används i metaforiska syfte har jag klassificerat dem som lexikaliserade trots att 

sambandet mellan verbets och partikelns grundbetydelse ännu är någorlunda urskiljbart.  

Ur texterna togs också felaktiga partikelverb fram. I enlighet med Enström (1990:22) har 

de felaktigt använda partikelverben klassificerats i tre olika kategorier: tillägg, bortfall och 

utbyte av partikel. Om en feltyp inte tillhör någondera kategori klassificeras den som övriga 

fel (fjärde felkategori). Till denna kategori hör bland annat partikelverb som är semantiskt 

korrekta men används i fel sammanhang. De olika felkategorierna presenteras i resultatdelen 

(avsnitt 4.2) ihop med exempel som excerperats ur materialet. För fullständig översikt över 

antalet och andelen felaktiga användningar av alla partikelverb, se bilaga 3. 

 

3.4.3 Statistiska test  

Efter att alla partikelverb excerperats ur materialet togs antal förekomster per 100 ord per text 

fram för alla partikelverbtyper som klassificerats. Grupperna jämfördes utifrån följande mått:  

 Antalet partikelverb per 100 ord 

 Antalet lös sammansatta partikelverb per 100 ord 

 Antalet fast sammansatta partikelverb per 100 ord 

 Antalet icke-lexikaliserade partikelverb per 100 ord 

 Antalet lexikaliserade partikelverb per 100 ord 

 Andelen felaktiga partikelverb av alla partikelverb 
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För att testa om eventuella skillnader mellan de två gruppernas resultat på de olika måtten var 

statistiskt signifikanta användes Mann Whitney U-test. Testen utfördes under vägledning av 

handledare i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 27. Det handlar om ett icke-

parametrisk testmetod som används när resultaten mellan två oberoende grupper inte är 

normalfördelade, vilket är fallet i denna studie. Testmetoden är också mycket användbar vid 

få mätningar dvs. när liten datamängd undersöks. För att avgöra om skillnaden mellan 

grupperna är statistiskt signifikant har den allmänt vedertagna gränsen p <,05 använts, där ett 

p-värde lägre än ,05 innebär att det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. 

 

4 Resultat 

I det här kapitlet redovisas frekvensförhållanden av partikelverb mellan elevuppsatser som 

fått betygen A-B och de uppsatser som fått betygen D-E. Antal partikelverb per 100 ord för 

de olika kategorierna åskådliggörs genom tabeller och presenteras i siffror. Först redogörs för 

alla förekomster av partikelverb (avsnitt 4.1). I anslutning till det redovisas också felaktiga 

användningar (avsnitt 4.2). Därefter jämförs frekvensförhållandena mellan betygsgrupperna 

avseende bruket av löst och fast sammansatta partikelverb respektive lexikaliserade och icke-

lexikaliserade partikelverb (avsnitt 4.3). Inom samtliga kategorier anges såväl det totala 

antalet förekomster per 100 ord som antalet unika förekomster per 100 ord där upprepade 

förekomster räknats bort. De statistiska testen har som nämndes i föregående avsnitt enbart 

gjorts på kategorin unika förekomster/100 ord då denna inte påverkas av stora skillnader i 

antal ord mellan de båda betygsgrupperna och den ger därmed en rättvisande bild av antalet 

producerade partikelverb inom respektive betygsgrupp.  

 

4.1 Partikelverbfrekvensen mellan betygsgrupperna 

I tabell 2 sammanställs data för de två betygsgrupperna, gällande både det totala antalet 

förekomster och antalet unika förekomster av partikelverb per 100 ord. Tabell 2 visar antalet 

producerade partikelverb per 100 ord fördelade på de två olika betygsstegen. Resultaten 

sammanfattas i form av medelvärde (M) och median (Mdn) samt standardavvikelse (SD). 

Minimum- (Min) och maximumvärden (Max) av antalet producerade partikelverb per 100 

ord inom respektive grupp redovisas också. Dessa mått används genomgående i hela 

resultatdelen. 
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   Tabell 2. Antal totala och unika partikelverb/100 ord för de två betygsgrupperna. 

  AB DE 
 M       2,07           1,79 

     Antal totala förekomster    

                  /100 ord 

SD       0,64           1,08 

Mdn       2,13           1,53 

 Min-Max  1,28–3,10        0,88–4,61 

 M       1,45 1,44 

Antal unika 

       förekomster/100 ord 

SD 
Mdn                        

     Min-Max                 

      0,34 
      1.46 
 1,02–1,97 

0,79 
1,23 

       0,88–3,53 

   Not. M = medelvärde, Mdn = median, SD = standardavvikelse, Min = minimumvärde, Max = maximumvärde. 
 

Om vi tittar först på den totala andelen partikelverb är medelvärdet och medianen för AB-

gruppen (M=2,07, Mdn=2,13) något högre än för DE-gruppen (M=1,79, Mdn=1,53). Likaså 

är variationen i antalet förekomster per 100 ord högre i DE-gruppen (0,88–4,61) än i AB-

gruppen där antalet förekomster varierar mellan (1,28–3,10), vilket även ses i den högre 

standardavvikelsen för den förstnämnda gruppen. Då det gäller antalet unika partikelverb per 

100 ord är skillnaderna mellan betygsgrupperna mycket små. Medelvärdet för AB-gruppen 

ligger på 1,45 (Mdn 1,46) och för DE-gruppen på 1,44 (Mdn 1,23). Även här är den 

individuella variationen större i DE-gruppen, även om den är relativt låg i båda grupperna. 

Standardavvikelsen i AB-gruppen är 0,34 och i DE-gruppen 0,79. Ett Mann-Whitney U-test 

visar att skillnaden mellan de två betygsgrupperna inte är signifikant (U = 37, p = 

,353). 

 

4.2 Felaktiga partikelverbanvändningar 

Sammanlagt återfinns arton felaktiga partikelverbsanvändningar i det undersökta materialet, 

varav åtta i de texter som fått betyget A–B och tio i de texter som fått betyget D–E. DE-

betygsgruppen uppvisade större variation i antalet felaktiga förekomster (0–4) jämför med 

AB-gruppen (0–2). Värt att nämna är att den text i DE-gruppen som innehöll fyra feltyper 

också hade det lägsta antalet ord (368 ord) av alla texter som ingick i studien. Sett till antalet 

fel per 100 ord finns ingen signifikant skillnad mellan grupperna (U = 53, p = ,796). För en 

fullständig förteckning över central- och spridningsmått för gruppernas felaktiga 

användningar, se bilaga 3.  

De identifierade feltyperna har sedan delats upp utifrån sina kvalitativa egenskaper i 

följande kategorier: bortfall, tillägg och utbyte av partikel samt övriga fel. Antalet fel i de 

olika kategorierna redovisas i tabell 3 medan feltyperna illustreras med exempelmeningar ur 
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materialet i avsnitten därefter. Alla exempelmeningarna återges ordagrant utan att skrivfel 

korrigeras. 

                      Tabell 3 Antal felaktiga partikelverb för de två betygsgrupperna. 

 AB DE 

Bortfall av partikel 0 0 

Tillägg av partikel 1 4 

Utbyte av partikel 2 2 

Övriga fel 5 4 

Totalt 8 10 

 

Feltypen övriga fel utgör den vanligaste felkategorin i både AB- och DE-gruppen. Även 

tillägg av en partikel  är vanlig felkategori i DE-gruppen då den förekommer lika många 

gånger som övriga fel. I båda betygsgrupperna påträffades inget exempel på bortfall dvs. 

utelämning av partikel. Utbyte av partikel har skett lika många gånger i båda betygsgrupperna 

och här är likheterna mellan grupperna mest iögonfallande. Skillnaden mellan grupperna är 

dock som störst inom felkategorin tillägg av en partikel där fyra exempel identifierades i DE-

gruppen och enbart ett exempel i AB-gruppen. 

 

4.2.1 Tillägg av partikel  

Nedanstående mening (24) är utdragen ur en text tillhörande betygsgrupp AB.  

 (24) Ännu ett tips på effektivare marknadsföring är även att hålla i många evenemang  

      försvarar Eva Carlberg Larsson. (C513) 

Här har alltså skett ett tillägg av partikeln i. Partikelverbkonstruktionen hålla i är i och för sig 

korrekt men passar inte in i sammanhanget. Eleven menar nog till enbart verbet hålla med 

betydelsen att anordna ett evenemang. Det har alltså antagligen skett en övergeneralisering av 

partikelverbet hålla i med betydelsen att ta ett fast grepp om någon som eleven tror kan gälla 

även i uttrycket att anordna/organisera något. Följande exempelmening (25) tillhör DE-

betygsgruppen och innehåller två exempel på tillägg. I det första meningen syftar eleven nog 

på det fast sammansatta partikelverbet tilltala med betydelsen att falla i smaken. Eleven ville 

kanske genom tillägg av partikeln till påverka transitiviteten som t.ex. att lysa och att lysa 

upp något/någon. Problemet är dock att partikelverbet att tilltala redan i sig är transitivt och 

därför inte går att transitivera. I båda meningarna i (25) skulle det också vara korrekt att 
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använda den intransitiva löst sammansatta  partikelverb tala till med betydelsen att yttra en 

verbal fras till någon. 

(25) För att den tilltalade till oss. För att en klassiker ska överleva ska den helt enkel        

        tilltala till de kommande generationer. (C562)  

 

4.2.2 Utbyte av partikel 

Partikeln har byts ut två gånger i AB-gruppen och lika många gånger i DE-gruppen. 

Exempelmeningarna nedan (26) och (27) tillhör AB- respektive DE-gruppen. 

(26) Sådant kritik fick han för sin debutroman som kom upp i år 1895. (C582)  

(27) Det kommer i alltid finnas dom som vill bläddra genom boken innan dom till slut           

            bestämmer sig för att köpa den. (C556) 

 

I båda exemplen ovan har utbyte av partikeln avsevärt påverkat betydelsen. I mening (26) har 

partikelverbet komma ut bytts mot komma upp. Eleven ville i själva verket uttrycka en 

tidpunkt när debutromanen kommer att publiceras dvs. komma ut och inte komma upp med 

betydelsen att diskuteras. Felanvändningen i (27) kan tolkas som att människor vill bläddra in 

på ena utsidan av boken och ut på den andra. Eleven har förmodligen blandat ihop 

prepositionen genom med adverbet igenom som i bläddra igenom boken. Problemet är 

emellertid att båda kan fungera som partikelverb, dock i två olika sammansättningar. Genom 

kan enbart fungera som förled i fast sammansatta partikelverb t.ex. genombläddra, genomgå 

medan igenom enbart kan fungera som efterled i löst sammansatta partikelverb, t.ex. bläddra 

igenom eller gå igenom. I talspråk kan det dock vara svårt att höra skillnad mellan partiklarna 

genom och igenom varför ovanstående fel också skulle kunna tolkas som felstavning och inte 

som felaktigt val.   

 

4.2.3 Övriga fel  

I båda betygsgrupperna har även fel hittats där eleven sätter ut rätt partikel men kombinerar 

den med fel verb som i (28) och (29). 

(28) Så har hon/han någon att kolla upp till och kan rädda deras liv. (C562) 

(29) Professorn betonar att en klassiker måste kunna formulera ett problem och växa upp        

   nya frågor. (C582) 
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Verben se och ta har byts ut mot verben kolla och växa. I båda fallen har eleverna tänkt att 

använda lågt lexikaliserade partikelverb med metaforiska inslag. I (28) avsåg eleven nog att 

uttrycka att någon beundrar någon, dvs. ser upp till. I (29) har partikeln upp i både det 

felanvända partikelverbet att växa upp och det egentliga att ta upp en betydelse uppåt, mot ett 

högre läge, dock med en överförd betydelse att behandla. Även lyfta fram med betydelsen 

framhäva speciellt hade varit tänkbart att använda.  

 

4.3 De olika partikelverbtyperna  

I detta avsnitt redovisas frekvensen av de enskilda verbkategorierna i förhållande till 

elevernas betyg på provet. I det första underavsnittet (4.3.1) redovisas skillnader i 

förekomster av löst sammansatta partikelverb medan förekomster av fast sammansatta 

partikelverb tas upp i det andra underavsnittet (4.3.2). Vidare i underavsnitteten (4.3.3) och  

(4.3.4) redovisas förekomster av icke-lexikaliserade respektive lexikaliserade partikelverb  

mellan de två betygsgrupperna.  

 

4.3.1 Löst sammansatta partikelverb 

I tabell 4 visas det totala antalet löst sammansatta partikelverb per 100 ord samt antalet unika 

partikelverb per 100 ord.  

 

Tabell 4. Antal totala och unika löst sammansatta partikelverb/100 ord för de två 

betygsgrupperna. 

  AB DE 
 M       0,75          0,91 

      Antal totala förekomster                    

                   /100 ord 

SD       0,58          0,51 

Mdn 

Min-Max 

      0,57 

 0,21–2,11 

         0,82 

     0,15–2,17 

 M        0,51          0,65 

     Antal unika förekomster   

                  /100 ord 

SD 
Mdn                        

     Min-Max                 

       0,28 
       0,44                 
 0,21–1,12 

         0,31 
         0,66 
     0,15–1,35 

  Not. M = medelvärde, Mdn = median, SD = standardavvikelse, Min = minimumvärde, Max = maximumvärde. 

 

När det gäller användning av löst sammansatta partikelverb förekommer det inga betydande 

skillnader mellan betygsgrupperna, varken för det totala antalet per 100 ord (M:0,75 i AB-

gruppen jämfört med M:0,91 i DE-gruppen) eller för antalet unika per 100 ord (M:0,51 i AB-

gruppen jämfört med M:0,65 i DE-gruppen). Skillnaden i spridningen mellan grupperna inom 
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de båda förekomstgrupperna är mycket små, i synnerhet vad gäller de unika förekomsterna då 

standardavvikelsen i AB-gruppen är 0,28 och i DE-gruppen 0,31. Ett Mann Whitney test 

visade ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna för antalet unika förekomster per 

100 ord (U = 67, p = ,218). 

 

4.3.2 Fast sammansatta partikelverb 

Tabell 5 redovisar det totala antalet fast sammansatta partikelverb per 100 ord samt antalet 

unika partikelverb per 100 ord. Skillnaderna mellan grupperna är större när man jämför antal 

förekomster av endast fast sammansatta partikelverb jämfört med de löst sammansatta. 

  

 Tabell 5. Antal totala och unika fast sammansatta partikelverb/100 ord för de två 

  betygsgrupperna. 

  AB DE 
 M      1,19           0,66 

     Antal totala förekomster          

                 /100 ord 

SD      0,36           0,39 

Mdn 

Min-Max 

     1,17 

 0,64–1,91 

          0,60 

       0,17–1,35 

 M      0,81           0,59 

     Antal unika förekomster       

                 /100 ord 

SD 
Mdn                         

     Min-Max                 

     0,19 
     0,82 
 0,48–1,17 

          0,37 
          0,53 
      0,17–1,35 

  Not. M = medelvärde, Mdn = median, SD = standardavvikelse, Min = minimumvärde, Max = maximumvärde. 

 

Eleverna som fått högre betyg (A/B) tenderar att använda fler fast sammansatta partikelverb 

(M:1,19; Mdn 1,17) än eleverna vars uppsatser betygsatts med D/E (M:0,66; Mdn;0,60). 

Unika förekomster av denna sammansättningstyp har också producerats i större utsträckning 

av de elever som erhållit högre betyg på provet, (M:0,81 (Mdn 0,82) i AB-gruppen jämfört 

med M:0,59 (Mdn 0,53) i DE-gruppen. Antalet unika förekomster varierar något mer i DE-

gruppen (0,17-1,35, SD=0,37) än i AB-gruppen (0,48-1,17, SD=0,19). Det som också 

utmärker DE-gruppen är att värdena mellan det totala antalet och antalet unika förekomster är 

nästintill detsamma vilket innebär att DE-eleverna nästan inte gjorde några upprepningar i 

produktionen av fast sammansatta partikelverb. Ett Mann-Whitneys U-test visade att 

skillnaden mellan grupperna för den här partikelverbtypen är statiskt signifikant (U = 43, p = 

,043). 

När förekomsterna av de två sammansättningstyperna inom respektive grupp jämförs med 

varandra framgår av värdena ovan (tabell 4 och 5) att AB-gruppen använder partikelverb i 

fast sammansättning (M=1,19, M=0,81) mer frekvent än de i lös sammansättning (M=0,75, 
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M=0,51). Fördelningen är annorlunda i DE-gruppen där den lös sammansatta varianten är 

den vanligaste typen med medelvärdet på 0,91 (totalt) och 0,65 (unika) jämfört med den fast 

sammansatta varianten som är något ovanligare med medelvärdet på 0,66 (totalt) och 0,59 

(unika).  

 

4.3.3 Icke-lexikaliserade partikelverb  

I tabell 6 visas det totala antalet icke-lexikaliserade partikelverb per 100 ord samt antalet 

unika partikelverb per 100 ord. Denna verbtyp har producerats i lägst utsträckning av båda 

grupperna sett både till det totala antalet och antalet unika förekomster. Medelvärdena för de 

båda grupperna är mycket lika för både det totala antalet per 100 ord och antalet unika 

förekomster per 100 ord. Även spridningen inom grupperna är likartad med 

standardavvikelsen på 0,19 (totalt) och 0,17 (unika) i AB-gruppen jämfört med DE-gruppens 

0,26 (totalt) och 0,17 (unika). Det är också värt att notera att det finns texter i bägge 

betygsgrupperna som inte innehåller några icke-lexikaliserade partikelverb alls. Ett Mann-

Whitneys U-test visade att skillnaden mellan grupperna gällande antalet unika icke-

lexikaliserade per 100 ord  inte är statistiskt signifikant (U = 54, p = ,739). 

 

  Tabell 6. Antal totala och unika icke-lexikaliserade partikelverb /100 ord för de två 

  betygsgrupperna. 

  AB DE 

 M      0,36           0,39 

 Antal totala förekomster 

/100 ord  

SD      0,19           0,26 

Mdn 

Min-max              

     0,32 

0,00–0,69 

          0,40 

      0,00–0,89 

 M      0,29           0,31 

               Antal unika       

        förekomster/100 ord 

SD 
Mdn                              

     Min-Max                 

     0,17 
     0,28 
0,00–0,58 

          0,17 
          0,36 
      0,00–0,54 

   Not. M = medelvärde, Mdn = median, SD = standardavvikelse, Min = minimumvärde, Max = maximumvärde. 

 

4.3.4 Lexikaliserade partikelverb 

Vad gäller lexikaliserade partikelverb skiljer sig resultaten mer mellan betygsgrupperna än 

det gör för de icke-lexikaliserade partikelverben. Detta sammanfaller i stort sett med det 

högre antalet producerade fast sammansatta partikelverb för AB-gruppen då denna typ av 

partikelverb oftast också är lexikaliserad. När medelvärdena av lexikaliserade och icke-

lexikaliserade partikelverb inom respektive betygsgrupp jämförs med varandra visar det sig 
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att både AB- och DE-gruppen använder lexikaliserade partikelverb mer frekvent än icke-

lexikaliserade gällande både antalet totala och unika förekomster. 

 

Tabell 7. Antal totala och unika lexikaliserade partikelverb/100 ord för de två   

betygsgrupperna. 

  AB DE 
 M      1,58           1,15 

Antal totala förekomster  

/100 ord  

SD      0,68           0,74 

Mdn 

Min-max        

     1,71 

 0,64–2,82 

          0,92 

      0,47–2,71 

 M      1,02            0,90 

   Antal unika förekomster  

/100 ord 

SD                       
Mdn                         

     Min-Max                 

     0,37 
     0,97 
 0,55–1,69 

           0,51 
           0,68 
      0,47–1.90 

  Not. M = medelvärde, Mdn = median, SD = standardavvikelse, Min = minimumvärde, Max = maximumvärde. 

 

Som framgår av tabellen är siffrorna för antal unika partikelverb mellan grupperna väldigt 

nära varandra, medan skillnaden är något större för det totala antalet partikelverb. AB-

gruppens medelvärde för antalet totala och antalet unika förekomster per 100 ord är 1,58 

respektive 1,02. DE-gruppen nådde å sin sida ett medelvärde på 1,15 för det totala antalet 

förekomster respektive 0,90 för antalet unika förekomster. Spridningen är något större inom 

DE-gruppen för båda förekomstkategorierna med standardavvikelser på 0,74 (totalt) 

respektive 0,51 (unika). Inte heller här visade ett Mann-Whitneys U-test några signifikanta 

skillnader mellan grupperna (U = 34,  p = ,247).  

 

5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till dess syfte och forskningsfrågor. 

Först ges en kort sammanfattning av resultatet i avsnitt 5.1 som följs av en djupare analys där 

resultatens möjliga orsaker diskuteras mer ingående samt där resultaten jämförs med tidigare 

studier (avsnitt 5.2). I avsnitt 5.3 diskuteras studiens styrkor och svagheter gällande metod 

och material. I det sista avsnittet (5.4) diskuteras studiens betydelse för undervisning inom 

svenska som andraspråk. Här ges även förslag på vidare forskning inom området.  
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5.1 Resultatsammanfattning  

Den här studien undersökte om det finns någon koppling mellan betyg på den skriftliga delen 

av nationella provet i svenska som andraspråk (gymnasiet, årskurs 3) och elevernas 

produktion av partikelverb. Studiens första forskningsfråga handlade om vilka typer av 

partikelverb som återfinns i elevtexterna och hur deras fördelning ser ut i de texter som fått 

betygen A–B respektive D–E. Resultaten visade att AB-gruppen använde fast sammansatta 

partikelverb i högre utsträckning än löst sammansatta partikelverb. Ett motsatt 

fördelningsmönster gäller för DE-gruppen som använde flera löst sammansatta partikelverb 

än de i fast sammansättning. Båda grupperna använde flera partikelverb med lexikaliserad än 

med icke-lexikaliserad betydelse. 

Den andra forskningsfrågan handlade om skillnader i användning av partikelverb mellan 

de elevtexter som betygsatts med AB och de elevtexter som betygsatts med DE. Det kan 

konstateras att AB-gruppen använder något fler partikelverb än DE-gruppen sett till det totala 

antalet partikelverb per 100 ord. När de upprepade förekomsterna räknas bort visar det sig att 

båda betygsgrupperna använder partikelverb i nästan lika hög utsträckning. Om man istället 

tittar på hur de två sammansättningstyperna har fördelats mellan betygsgrupperna visar 

resultaten att AB-gruppen använder fast sammansatta partikelverb i betydligt högre 

utsträckning än DE-gruppen. Både AB- och DE-gruppen använder icke-lexikaliserade 

partikelverb i nästan lika stor utsträckning sett både till det totala antalet och antalet unika 

förekomster per 100 ord. Vad gäller användning av lexikaliserade partikelverb används de i 

större utsträckning av AB- än DE-gruppen.  

Den tredje forskningsfrågan gällde utsträckningen av feltyper i användning av partikelverb 

i elevtexter med betygen A-B i jämförelse med elevtexter med betygen D-E. Resultaten 

visade inga anmärkningsvärda skillnader i användningen av de felaktiga partikelverben. Båda 

grupperna producerade väldigt få fel. Skillnaderna mellan grupperna blev dock tydligare när 

de felaktiga användningarna delades in i underkategorier. Tillägg av partikel är den 

felkategori där det rådde störst differens mellan grupperna. Bortfall av partikel förekom inte i 

någondera gruppen medan utbyte av partikel förekom lika många gånger i AB- som i DE-

gruppen. Övriga fel var den mest förekommande feltypen inom bägge grupperna. 

Hypotesen var att AB-gruppen skulle producera ett högre antal partikelverb per 100 ord än 

DE-gruppen och att det även skulle förekomma skillnader i användning av olika typer av 

partikelverb. Resultaten av studien strider delvis mot denna hypotes då det visade sig att det 

inte fanns några betydande skillnader i produktion av partikelverb mellan elever med betygen 
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A-B och elever med betygen D-E. Inga statistiskt signifikanta skillnader mellan 

betygsgrupperna kunde påvisas när det gäller den generella användningen av partikelverb. 

Däremot fanns en skillnad mellan grupperna när det kom till fast sammansatta partikelverb, 

vilka AB-gruppen använde i signifikant högre utsträckning än DE-gruppen. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultaten från föreliggande studie kan jämföras med en tidigare studie, nämligen Dolves 

(2014) studie av elever i gymnasiets årskurs 1, där en grupp texter från elever med svenska 

som förstaspråk (Sve) och en grupp med svenska som andraspråk (Sva) undersöktes. 

Eftersom omfånget på de skrivna texterna är större i min studie av årskurs 3 än i Dolves 

studie av årskurs 1 anser jag att värdet på antalet unika förekomster per 100 ord är det mått 

som är lämpligast att använda för att jämföra dessa två studier5. Jämförelserna redovisas i 

tabell 8. 

 

      Tabell 8. Antal unika partikelverb(typer)/100 ord i jämförelse med Dolves studie. 

 Dolves studie Denna studie 

Texterna (Årskurs) Sve (Åk 1)     Sva (Åk 1) 

    (N=6)              (N=6) 

 AB (Åk 3)    DE (Åk 3) 

    (N=10)         (N=10) 

Antal unika  

partikelverb/100 ord 

1,13                 1,20      1,46              1,37 

Antal unika löst sammansatta 

partikelverb/100 ord 

0,82                 0,71      0,52              0,63     

Antal unika fast sammansatta 

partikelverb/100 ord 

0,30                 0,50      0,83              0,57 

Antal unika icke-lexikaliserade 

partikelverb/100 ord 

0,33                 0,31      0,31              0,31 

Antal unika lexikaliserade 

partikelverb/100 ord 

0,79                 0,92      1,03              0,86 

        Not. N = antal texter, Åk = Årskurs 

 

Tabell 8 visar att Sva-eleverna från årskurs 3 (både AB- och DE-betygsgruppen) använder 

partikelverb i högre utsträckning än Sva- och Sve-eleverna i årskurs 1. Dock uppvisar inte 

alla typer av partikelverb detta mönster. Om vi tittar närmare på de olika förbindelsetyperna 

använder Sva-eleverna i min studie färre partikelverb i lös och fler i fast förbindelse än Sve- 

och Sva-eleverna i Dolves studie. Skillnaden är i båda fallen störst mellan AB-eleverna i min 

studie och Sve-eleverna i Dolves studie. När det gäller användning av de två 
                                                           
5 Andra mått såsom Mdr, SD, Min-Max har inte använts i Dolves studie och går därmed inte att         

jämföras. 
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lexikaliseringstyperna har de icke-lexikaliserade partikelverben producerats i nästan lika hög 

utsträckning av alla fyra elevgrupper. De lexikaliserade partikelverben har dock använts mer 

frekvent av Sva-eleverna i min än i Dolves studie. Sammantaget kan det konstateras att både 

AB- och DE-elevernas användning av partikelverb mer liknar  Sva-elevernas i Dolves studie. 

Om AB- och DE-eleverna istället jämförs med de Sve-eleverna i Dolves studie är det mest 

iögonfallande frekvensmönstret mellan de två olika förbindelsetyperna. Dessa 

partikelverbfrekvenser verkar öka (fast förbindelse) respektive minska (lös förbindelse) i takt 

med skolgången så att skillnaderna eleverna emellan blir ännu större. Detta kan bero på att 

textens genre skiljer sig mellan årskurs 1 och 3 dvs. att svårighetsgraden på de skrivna 

texterna ökar genom skolåren samt att ett mer abstrakt och formellt språk krävs av eleverna.  

Som nämnts i avsnitt 5.1 är skillnaden mellan betygsgrupperna endast signifikant gällande 

användning av fast sammansatta partikelverb. Därför är den också mest intressant att 

diskutera. Att det just är den fast sammansatta kategorin av partikelverb som använts oftare 

av AB-gruppen kan till en viss del tillskrivas textens genre. Skrivuppgiften på nationella 

provet i svenska som andraspråk 3 består av att skriva en utredande uppsats utifrån ett antal 

inspirationstexter kopplade till ett tema. För att fullfölja uppgiften förväntas eleverna använda 

referatteknik när de återger delar från texthäftet (Nationella provgruppen u.å.). En god 

referatteknik förutsätter i sin tur användning av olika referatmarkörer såsom anser, 

understryker, framhåller, påpekar m.m. En stor del av referatmarkörerna utgörs av fast 

sammansatta partikelverb, vilket delvis förklarar varför denna verbkategori i så stor 

utsträckning förekom i elevernas uppsatser. Dessutom lämnar denna sammansättningstyp ett 

mer formellt intryck och ger en stilistisk prägel på skriftspråket, till skillnad från den löst 

sammansatta varianten som är mer vardagsrelaterad (Enström 2016:108–109). Det är därför 

mycket troligt att fast sammansatta partikelverb på grund av sin stilistiska karaktär passar 

bättre i texter av utredande genre och därmed påverkar elevernas betyg på provet positivt. Till 

följd därav kan det konstateras att valet av förbindelsetyp (lös eller fast) kan påverka flera 

betygskriterier som bedöms på nationella provet och inte bara den som explicit fokuserar på 

språkanvändning. Att t.ex. skriva tillägga istället för lägga till eller använda referatmarkören 

påpeka istället för säga kan göra intryck på såväl elevers språkanvändning som förmågan att 

anpassa sitt språkbruk till textens syfte och sammanhang. Det är dock viktigt att ha i åtanke 

att språk och stil samt disposition och sammanhang är två utav tre betygskriterier som 

bedöms på nationella provet. Textens innehåll och källhantering är också ett kriterium som 

avgör betyget på den skriftliga delen av nationella provet (Nationella provgruppen 2022:3).  
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Vad gäller bruket av de lexikaliserade partikelverben sammanfaller resultatet i stort sett 

med användningen av de fast sammansatta partikelverben. De förekommer något mer 

frekvent i AB-gruppen än i DE-gruppen (även om skillnaden inte är signifikant), vilket kan 

förklaras med att de fast sammansatta partikelverben oftast också är lexikaliserade. Huruvida 

den högre frekvensen av lexikaliserade och fast sammansatta partikelverb resulterar i högre 

betyg på provet kan denna studie inte besvara då den endast analyserat gruppskillnader och 

inte effekt av partikelverbanvändning på betyget. Resultaten har ändå påvisat en signifikant 

skillnad mellan grupperna gällande användning av partikelverb i fast sammansättning. En 

möjlig tolkning av resultaten kan vara att AB-eleverna har bättre kännedom om 

partikelverbets kvalitativa egenskaper. Av den anledningen kan de medvetet välja bort de 

vardagsnära löst sammansatta partikelverben (t.ex. visa upp) och istället använda de 

formellare fast sammansatta partikelverben som dessutom stilistiskt passar bättre till texter av 

utredande genre (t.ex. uppvisa). Huruvida de disponerar över två olika sammansättningstyper 

eller den fast sammansatta typen är den enda de förfogar över är en fråga som vore intressant 

att undersöka. I så fall skulle det krävas en analys av två olika typer av texter skrivna av 

samma elevgrupp för att utesluta genrens påverkan på valet av sammansättningstyp. AB-

gruppens något frekventare användning av de lexikaliserade partikelverben kan å sin sida 

innebära att elever med högre betyg på provet har bättre kunskap om idiomatiska uttryck. Då 

hela ordkombinationen bildar en fast lexikalisk enhet som inte är avläsningsbar utifrån de 

enskilda delarna måste de ingående orden läras in som ett enskilt ord (Norén 1996:7). Det bör 

också understrykas att det abstrakta uppsatsämnet kan ha dirigerat valet av lexikaliseringstyp.  

 Det finns också vissa utmärkande kvalitativa skillnader i elevernas användning av de 

lexikaliserade och icke-lexikaliserade partikelverben. Inom både AB- och DE-texterna 

påträffades väldigt få icke-lexikaliserade partikelverb som har sin motsvarande lexikaliserade 

partikelverb (se bilaga 1). Enström (1990:82) hävdar att lexikaliserade partikelverb är lättare 

att använda i skrift än de icke-lexikaliserade då de har en mer särpräglad betydelse som är lätt 

att identifiera. Med andra ord kan lexikaliserade partikelverb inte variera i lika hög grad som 

de icke-lexikaliserade partikelverb varför de lättare fastnar i minnet. De flesta icke-

lexikaliserade partikelverben som excerperats ur materialet har en renodlat konkret betydelse 

som inte kan användas metaforiskt, t.ex. leva kvar, komma tillbaka, bläddra igenom. Starkt 

produktiva partikelverb som kan användas i både konkret och abstrakt betydelse har däremot 

uteslutande använts med abstrakt betydelse, som t.ex. lyfta fram (med betydelsen framhäva 

speciellt), och ta upp (med betydelsen tala om, behandla). Med det sagt har partiklarnas 

uttrycksmässiga egenskaper inte utnyttjats till fullo. En sådan ensidig användning av 
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lexikaliserade respektive icke-lexikaliserade partikelverb antyder att eleverna i studien inte 

behärskar partikelverb på ett idiomatiskt sätt. De excerperade förekomsterna ger intrycket av 

att eleverna inte är bekanta med partikelverbets produktiva egenskaper och att medvetenhet 

om partikelverb som ett kvantitativt fenomen ligger bortom deras räckhåll. Bodegård 

(1984:6) menar att partikelverb som en produktiv konstruktion tillhör det vardagliga språket 

och ofta används i konkreta sammanhang. För att bekanta sig med partikelverbets produktiva 

karaktärsdrag är det därför viktigt att möta målspråket i dess muntliga form.  

Även användning av de felaktiga partikelverben pekar på att elevernas användning av 

partikelverb bygger på helfrasinlärning och att medvetenhet om partikelverbets 

produktionsmöjligheter saknas. De felaktiga användningarna är för det första för få sett till 

det totala antalet producerade partikelverb, vilket återger elevernas försiktighet i 

användningen av partikelverb. Dessutom tillhör majoriteten av de påträffade feltyperna 

kategorin övriga fel vilka inte har något med partiklarnas produktiva egenskaper att göra. 

Enligt Abrahamsson och Hyltenstam (2013:249) finns det en biologiskt betingad kritisk 

period som säger att en individ kan tillägna sig ett andraspråk på en inföddlik nivå om 

individen påbörjat exponeras för andraspråket före 7-årsåldern. Efter 7 år försvagas förmågan 

att enbart utifrån ett språkligt inflöde tillägna sig andraspråk och andra sociala och 

psykologiska faktorer spelar därför en viktig roll i inlärningsprocessen. Det kan delvis 

förklara varför eleverna i denna studie har svårigheter med partikelverbets produktivitet, även 

om det är möjligt att vissa (eller alla) elever i studien har exponerats för svenska mycket 

tidigare än vid 7-års ålder, då denna elevgrupp innehåller elever som är födda i Sverige 

och/eller har gått i svensk förskola från tidig ålder. Huruvida faktorer som är kopplade till 

elevernas språksituation (ankomstålder, exponeringsgraden, sociala faktorer) kan ha påverkat 

resultaten kan föreliggande studie inte undersöka, då denna typ av information saknas i 

elevtextkorpusen. Påverkan av denna typ faktorer skulle kunna vara ett intressant föremål för 

framtida undersökningar.    

Det är också viktigt att resultaten ses i en större kontext. Texterna i studien är skrivna 

inom ramen för det nationella provet i Sva och väger tungt för elevernas slutbetyg, vilket kan 

orsaka en förhöjd nivå av stress såväl inför som under provet. Detta kan i sin tur påverka 

elevernas prestation negativt. Många tidigare studier (t.ex. Barrows et al. 2013, Roome & 

Soan 2019) har visat att provstress minskar den kognitiva kapaciteten och sänker elevers 

förmåga att prestera på provet. Det faktum att eleverna har en begränsad tid på sig kan också 

ge upphov till ostrukturerade meningar. När det gäller partikelverbsanvändning kan t.ex. 

bortfall av partikeln i själva verket vara slarvfel orsakat av tidspressen och inte av elevens 
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brist på kunskap. Det bör dock understrykas att inga sådana fel hittades i det undersökta 

materialet. Sist men inte minst kan både tids- och provstressen leda till användning av 

undvikandestrategier där eleverna väljer bort partikelverb som de är osäkra på och istället 

väljer att utrycka samma sak med motsvarande grundverb, t.ex. besöka istället för hälsa på.  

     En ytterligare faktor som kan ha påverkat elevernas partikelverbsanvändning är de 

inspirationstexter som eleverna läst innan de skrev uppsatserna. Även om jag inte haft 

tillgång till dessa är min uppfattning efter att jag analyserat det empiriska materialet att 

eleverna använde samma partikelverb som återfanns i inspirationstexterna. Mitt antagande är 

baserat på att liknande partikelverb används i alla texterna. Ett liknande resultat fanns även av 

Searle (2015) som bland annat analyserat förekomster av partikelverb i inspirationsmaterialet 

och jämfört dessa med förekomsterna i elevernas uppsatser. Hon kom fram till att alla 

partikelverb som förekom i inspirationsmaterialet återfanns i elevernas texter. 

Inspirationsmaterialet verkar alltså påverka användningen i hög grad. Enström (1994) menar 

dock att återfinnandet av partikelverb i elevernas texter ändå förmedlar en rättvis bild om 

elevens kunskap om ordbildning. Hur stor del partikelverb som använts och hur mycket 

inspirationstexterna påverkat partikelverbsfrekvensen i elevernas uppsatser är en fråga som 

vore intressant att undersöka i framtida studier. 

 

5.3 Metoddiskussion  

Att använda kvantitativ textanalys i syfte att genomföra en språklig undersökning är en väl 

etablerad metod i forskning inom svenska som andraspråk (Enström 1990, Norén 1996). För 

att metoden ska ge så pålitliga resultat som möjligt bör såväl de beroende variablerna som 

analysens tillvägagångssätt vara väl definierat. Därför har jag i teoriavsnittet noga beskrivit 

de kriterier för avgränsning av fenomenet partikelverb och de olika underkategorierna samt 

tagit hjälp av andra liknande studier vid utarbetning av analysmetoden. Ett sådant 

systematiskt genomförande ökar också studiens trovärdighet och möjliggör att metoden kan 

upprepas av andra forskare och ge med varandra jämförbara resultat. Det bör dock 

understrykas att min studie är av begränsat omfång och som sådan inte fullständigt jämförbart 

med t.ex. Enströms storskaliga studie. Till skillnad från Enströms studie har jag exempelvis 

ingen kännedom om elevernas språksituation såsom deras modersmål, ankomstålder, om de 

är födda i Sverige och antal år de tillbringat i Sverige. Därför har jag ingen vetskap om hur 

homogena mina två betygsgrupper är i dessa avseenden. Exempelvis kan en dominans av 

inlärare med ett visst förstaspråk i en av betygsgrupperna eller i båda i min studie inte 
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uteslutas. Enligt Abrahamsson (2009:236) spelar inlärares förstaspråk en avgörande roll i 

inlärning av ett andraspråk, och därmed antagligen även på tillägnandet av svenskans 

partikelverb. Med detta sagt hade t.ex. en dominans av nederländska modersmålstalare 

onekligen haft en viss effekt på denna studies resultat och dess validitet eftersom 

nederländskan och svenskan uppvisar stor överenstämmelse med avseende på partikelverb. 

Partikelverb är något som går att mäta med tämligen god precision, i synnerhet i skrift, 

vilket ökar studiens validitet. Den kvantitativa analysen och excerperingsmetoden har gjorts 

manuellt vilket har varit nödvändigt för att kunna göra komplicerade bedömningar. 

Nackdelen är dock att en människa, till skillnad från datorn, kan tröttna, varpå bedömningen 

kan påverkas av koncentrationssvårigheter och dagsform. För att så långt som möjligt 

säkerställa reliabiliteten har därför varje text lästs igenom vid två olika tillfällen. 

Reliabiliteten hade dock varit ännu högre om två olika personer hade läst igenom texterna, 

helst vid ett flertal tillfällen.    

Alla elevtexter som ingår i studien är skrivna under likadana betingelser och vid exakt 

samma tidpunkt. Texterna utgår ifrån samma skrivuppgift med samma inspirationstexter som 

underlag och har därmed samma tema. Detta har gjorts för att öka undersökningens 

trovärdighet, i synnerhet dess validitet. Validiteten har också säkerställts genom en noggrann 

och utförlig beskrivning av de avgränsningskriterier som använts. Vid enstaka tillfällen har 

det dock varit ofrånkomligt att använda ett personligt omdöme, i synnerhet vid 

kategoriseringen av de lexikaliserade partikelverben. Det bör dock påpekas att jag inte haft 

tillgång till texthäftet och därför inte kunnat kontrollera eventuella icke-citerade meningar. 

Jag har alltså fått förlita mig på de av eleverna citat-markerade meningarna som jag räknat 

bort. Detta får konsekvenser för studiens validitet; tillgång till texthäftet hade här kunnat 

förbättra studien.  

     Resultaten av denna studie är inte helt generaliserbar då materialet är begränsat. För att 

generella slutsatser ska kunna dras krävs det ett högre antal informanter (Denscombe 

2018:77), dvs. texter. Däremot kan man diskutera eventuella tendenser i resultaten som kan 

ligga till grund för bredare analys. Tendenserna kan också sättas i jämförelse med andra 

undersökningar utifrån de förutsättningar som finns dem emellan. Det bör också nämnas att 

jag slagit ihop elever med två olika betyg till en grupp och att det kan ha påverkat resultatet i 

min studie. En större studie borde ta med alla betygssteg och inte bara jämföra högre och 

lägre betyg. 
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5.4. Studiens betydelse för undervisning i svenska som andraspråk  

I och med partikelverbets breda användningsområden kan det vara svårt för lärare att utarbeta 

övningar som tydliggör alla partikelverbets karaktärsdrag. Föreliggande studie har utgått ifrån 

en vid definition av partikelverb. I teoriavsnittet har partikelverbet grundligt behandlats 

utifrån sina prosodiska, morfologiska, syntaktiska och semantiska egenskaper. Analysen och 

diskussionsdelen har också belyst partikelverbets användning ur det paradigmatiska och 

syntagmatiska perspektivet. Denna studie har därför goda möjligheter att fungera som ett 

kunskapsunderlag för tillämpning av de lingvistiska beskrivningarna av partikelverb i 

undervisningssammanhang. De teoretiska insikter som har vunnits kan utnyttjas metodiskt 

och tjäna som utgångspunkt i utveckling av nya undervisningsmetoder. Enström (2013:180) 

framhåller att inlärare i vuxen ålder behöver mer explicit inriktad undervisning än barn, inte 

minst i ordbildning och grammatik. I kontexten av partikelverbsundervisning betyder det att 

vuxna inlärare kräver ändamålsenliga och strukturerade övningar för att använda partikelverb 

på ett målspråkligt sätt. Större kunskaper om partikelverbets struktur och funktion skulle 

också möjliggöra Sva-lärarna att systematiskt kunna förklara felaktiga användningar, istället 

för att bara tala om att en vis form inte är lämplig i sammanhanget. Dessutom skulle 

partikelverbets betydelse kunna klargöras på ett planmässigt sätt (Enström 1994:202–203).  

 Skillnaden i antalet producerade partikelverb i de olika underkategorierna är också 

intressant ur ett undervisningsperspektiv. Ett lågt antal regelbundna icke-lexikaliserade 

partikelverb (t.ex. springa bort, arbeta ut) och högt antal oregelbundna lexikaliserade 

partikelverb (t.ex. hänvisa, tycka om) kan tyda på att andraspråkselever å ena sidan 

undervisas explicit i hur man skriver formella texter men å andra sidan inte får det stöd de 

behöver för att tillägna sig de produktiva partikelverb som kännetecknar vardaglig 

kommunikation. Samma frekvensmönster som i föreliggande studie har noterats i studierna 

av Searle (2015) och Dolve (2014) där det visat sig att Sva-eleverna valt en mer formell 

stilnivå i jämförelse med Sve-eleverna som skrivit sina uppsatser i en mer vardaglig stil. 

Enligt Skolverket (2022:1) bör undervisningen i Sva bland annat bidra till att stärka elevernas 

medvetenhet om språkbrukets variation i olika sammanhang. Detta skulle i sin tur leda till att 

eleverna själva vågar uttrycka sig i olika sociala kontexter och för skilda syften.  

Utifrån det ovan sagda vore det intressant att genomföra en undersökning med inlärare 

som exponerats för svenska i olika hög utsträckning för att se hur exponeringstiden påverkar 

tillägnandet av olika partikelverbtyper. Säger en högre frekvens av en viss 

partikelverbkategori i inlärares skriftliga produktion något om inlärarens kontakt med 
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andraspråket? Hur förhåller sig inlärares sociala situation i samhället till dennas användning 

av partikelverb är också en frågeställning som vore intressant att undersöka. Att partikelverb 

som en produktiv konstruktion bör belysas i undervisningen av svenska som andraspråk 

framkommer av resultatet då frekvensen av icke-lexikaliserade och löst sammansatta 

partikelverb är relativt låg i båda betygsgrupperna. DE-gruppens låga frekvensanvändning av 

de fast sammansatta partikelverben tyder på att dessa elever behöver mer stöd i referatteknik 

och skrivandet av faktatexter. Inom dessa typer av texter förekommer fast sammansatta 

partikelverb ofta i form av referatmarkörer samtidigt som de besitter en högre stilnivå som 

bättre passar textens genre och syfte.  

 

6 Slutsatser  

I föreliggande studie jämfördes användningen av partikelverb mellan eleverna som fått 

betygen A-B och eleverna som fått betygen D-E på den skriftliga delen av nationella provet i 

Sva. Resultaten visar att elever med högre betyg använder fast sammansatta partikelverb mer 

frekvent än elever med lägre betyg. Skillnaden mellan grupperna är statistiskt signifikant i det 

avseendet. Den frekventare användning av fast sammansatta partikelverb hos AB-gruppen 

kan tolkas som ett resultat av en helordsinlärning som i sin tur resulterat i ett större ordförråd 

hos denna elevgrupp jämfört med eleverna med lägre betyg (DE). Även användning av 

lexikaliserade och icke-lexikaliserade partikelverb inom båda  betygsgrupperna kan beskrivas 

i termer av helords- och helfrasinlärning. Både AB- och DE-gruppen använder fler 

lexikaliserade partikelverb och en stor del av dessa har en renodlad abstrakt betydelse som 

inte har en konkret motsvarighet, jfr hänvisa och tycka om med gå förbi - förbigå. De icke-

lexikaliserade partikelverben har däremot använts mindre frekvent och merparten av dem har 

en renodlad konkret betydelse som inte kan användas metaforiskt. En sådan 

partikelverbsanvändning indikerar att eleverna inte har något problem med inlärning av 

partikelverb som lexikaliskt fast konstruktion, utan att det är partikelverbets syntaktiska 

egenskaper som ställer till problem. Denna slutsats stärks av tidigare studier som visat att 

Sva-elever inte behärskar partikelverb på samma sätt som Sve-elever (Tropp 2015, Enström 

1990, Dolve 2014). Det abstrakta uppsatsämnet i dessa studier kan visserligen ha påverkat 

valet av partikelverb efter både förbindelse- och lexikaliseringstyp men resultaten indikerar 

ändå att Sva-eleverna har en begränsad kunskap om partikelverbs kombinatoriska möjligheter 

och att partikelverb som syntaktisk och produktiv konstruktion med polysema betydelser inte 

är förankrad i Sva-elevernas språksystem på samma sätt som hos Sve-eleverna.  
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Även om resultatet i denna studie pekar på att elever som har högre betyg producerar fast 

sammansatta partikelverb i signifikant högre utsträckning än elever med lägre betyg betyder 

det inte att eleverna med högre betyg också har bättre förståelse om partikelverb. Av den 

anledningen anser jag att elever på olika nivåer behöver mer explicit och systematiserad 

undervisning om partikelverb, i synnerhet om dess syntaktiska egenskaper. Syntaktiska typer 

av partikelverb bör därför tidigt inkluderas i Sva-undervisningen. Sist men inte minst är det 

även viktigt att Sva-eleverna ges rika möjligheter att möta målspråket i dess muntliga form så 

att partikelverb som kvantitativt och kvalitativt fenomen upplevs i och genom interaktion 

med andra människor. En integrerad undervisning i Sva och Sve skulle exempelvis kunna 

fungera som en mötesplats mellan två olika synsätt på partikelverb, vilket i sin tur skulle höja 

medvetenhet kring denna verbkategori hos båda elevgrupperna. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Excerperade partikelverb 
 

Samtliga excerperade partikelverb 

 

 

 

 

 

 

 

                              AB DE 
anpassa 

anse (4) 

använda 

avgöra (3) 

avlida (3) 

avsluta (2) 

bidra (4) 

bläddra igenom 

framföra 

förutspå 

glömma bort 

gå bort 

gå förbi 

gå vidare 

hålla i 

hålla på 

hänvisa (5) 

innehålla (3) 

inträda (2) 

inverka (2) 

komma fram 

komma tillbaka 

känna igen sig 

känna till (2) 

leva kvar (8) 

lyfta fram (2) 

lägga fram 

lägga ner 

medföra 

 

motta (2) 

nå ut (5) 

påpeka (5) 

påstå (7) 

påverka (5) 

sammanfatta 

se ut (4) 

skilja åt 

slå ut (3) 

spela in 

ta upp (11) 

tala vidare (2) 

tillhöra 

tilltala 

tycka om 

understryka (4) 

uppfylla (2) 

uppleva (4) 

uppnå 

uppskatta 

upptäcka 

uppvisa (2) 

utföra 

utgå 

utmana (3) 

återpublicera 

överleva (2) 

översätta 

ange 

anpassa 

anse (3) 

använda 
avgöra 

avslutar 

binda ihop 

bläddra igenom 

finnas kvar (2) 

framgå (2) 

föra vidare (2) 

ge ut 

gå igenom (2) 

gå in (3) 

hjälpa till 

inleda 

innebära (3) 

komma fram 

komma ihåg (2) 

komma in (2) 

komma tillbaka 

känna på 

känna till 

köpa in (2) 

 

leva kvar (2) 

lyfta fram (2) 

nå ut (3) 

omtrycka 

påstå (3) 

påverka 

se ut 

se över 

skriva vidare 

ta emot 

ta fram 

ta upp (7) 

ta över 

tilltala 

tillägga (2) 

tycka om 

uppleva (2) 

uppnå 

uppstå 

utgöra 

utmana 

utse 

utvidga 

överleva (2) 
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Excerperade fast sammansatta partikelverb                  Excerperade löst sammansatta partikelverb 

       AB               DE         AB        DE 

bläddra igenom 

gå bort 

gå förbi  

gå vidare 

gömma bort 

hålla i 

hålla på  

komma fram 

komma tillbaka 

känna igen sig 

känna till (2) 

leva kvar (8) 

lyfta fram (2)  

lägga fram 

lägga ner 

nå ut (3) 

se ut (4) 

skilja åt 

slå ut (3) 

spela in  

      ta upp (11) 

tala vidare (2) 

tycka om 

visa upp 

 

binda ihop 

bläddra igenom 

finnas kvar x2 

föra vidare (2) 

ge ut 

gå igenom (2) 

gå in (3) 

hjälpa till 

komma fram 

komma ihåg (2)  

komma in (2) 

komma tillbaka 

känna på 

känna till 

köpa in (2) 

leva kvar (2) 

lyfta fram (2) 

nå ut (3) 

se ut 

se över 

skriva vidare  

ta emot 

ta fram 

      ta upp (7) 

ta över  

tycka om 

hänvisa (5) 

påstå (7) 

tillhöra 

använda 

avgöra (3) 

anse (4) 

sammanfatta 

bidra (4) 

förutspå 

framföra 

utmana (3) 

understryka (4) 

inverka (2) 

påpeka (5) 

återpublicera 

uppskatta 

uppleva (4) 

motta (2) 

avsluta (2) 

uppfylla (2) 

innehålla (3) 

översätta 

medföra 

upptäcka 

påverka (5) 

utgå 

utföra 

 inträda (2) 

anpassa 

överleva (2) 

 tilltala 

uppnå 

avlida (3) 

uppvisa (2) 

påstå (3) 

omtrycka 

avgöra 

uppstå 

utse 

uppnå 

anse (3) 

innebära (3) 

inleda 

tillägga (2) 

avslutar  

tilltala  

ange 

överleva (2) 

utmana 

utvidga   

uppleva (2) 

påverka 

anpassa  

framgå (2)                      

utgöra  

använda 
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   Excerperade lexikaliserade partikelverb                   Excerperade icke-lexikaliserade partikelverb 

AB           DE           AB          DE 

 anpassa 

anse (4) 

använda  

avgör (3) 

avlida (3) 

bidra (4) 

framföra 

förutspå 

gå bort 

gå förbi 

hålla i 

hålla på 

hänvisa (5) 

innehålla (3) 

inverka (2) 

komma fram 

känna igen sig 

känna till (2) 

lyfta fram (2) 

lägga fram 

lägga ner 

medföra  

motta (2) 

nå ut (5) 

påpeka (2) 

påstå (7) 

påverka (5) 

sammanfatta  

se ut (4) 

slå ut (3) 

spela in  

ta upp (11) 

tillhöra 

tilltala 

tillägga 

tycka om 

understryka (4) 

uppfylla 

uppleva (4) 

uppnå 

uppskatta  

upptäcka  

utföra 

utgå  

utmana (3) 

utreda (2) 

överleva (2) 

översätta  

 

 

ange 

anpassa  

anse (3) 

använda 

avgör 

framgå (2) 

ge ut 

gå igenom (2) 

innebära (3) 

komma fram 

komma ihåg (2)  

känna till 

köpa in (2) 

lyfta fram (2) 

nå ut (3) 

omtrycka 

påstå (2) 

påverka 

se ut 

se över 

ta emot 

ta fram 

ta upp (7) 

ta över 

tilltala  

tillägga (2) 

tycka om 

uppleva (2) 

uppnå 

uppstå 

utgör 

utmana  

utse 

överleva (2) 

 

 avsluta (2) 

bläddra igenom 

glömma bort 

gå vidare 

inträda (2) 

komma tillbaka 

leva kvar (8) 

påpeka (5) 

skilja åt 

tala vidare (2) 

uppvisa (2) 

visa upp 

återpublicera 

avsluta 

binda ihop 

bläddra igenom 

finnas kvar (2) 

föra vidare (2) 

gå in (3) 

hjälpa till 

inleda 

komma in (2) 

komma tillbaka 

känna på 

lever kvar (2) 

skriva vidare 

utvidga 
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Bilaga 2: Sammanställning av resultaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Betyg AB 

(10 elevtexter) 

Betyg DE 

(10 elevtexter) 

antal ord 

partikelverb totalt 

/100 ord 

varav unika förekomster 

/100 ord 

6774 

143 

(2,11%) 

99 

(1,46%) 

5107 

86 

(1,68%) 

70 

(1,37%) 

löst sammansatta partikelverb 

/100 ord 

   varav unika förekomster 

                      /100 ord 

53 

(0,78%) 

35 

(0,52%) 

44 

(0,86%) 

32 

(0,63%) 

fast sammansatta partikelverb 

/100 ord 

 varav unika förekomster 

 /100 ord 

82 

(1,21%) 

56 

(0,83%) 

32 

(0,63%) 

29 

(0,57%) 

lexikaliserade partikelverb 

 /100 ord 

varav unika förekomster 

 /100 ord 

109 

(1,61%) 

70 

(1,03%) 

55 

(1,08%) 

44 

(0,86%) 

icke-lex. PV totalt  

 /100 ord 

varav unika förekomster 

/100 ord 

26 

(0,38%) 

21 

(0,31%) 

20 

(0,39%) 

16 

(0,31%) 

felaktiga partikelverb 

/100 ord 

8 

(5,59%) 

10 

(11,63%) 
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Bilaga 3: Fullständiga resultat  

 
 Tabell 9. Antal partikelverb (totalt/unika) 

 
  AB DE 
 M     14,30 8,60 

Antal totala           

 förekomster  

Mdn     15,00 9,00 

SD       5,22 3,50 

 Min-Max       6-22 4-17 

 M       9,90 7,00 

Antal unika 

förekomster  

 

Mdn 
SD   

     Min-Max               

    10,50 
      2,88 
      5-14 

6,50 
2,53 
4-15 

 

Antal ord                

M 
Mdn                             
Min-Max 

    677,40 
      680 
   467-850 

          510,70 
            496 
        368-636 

  Not.  M = medelvärde, Mdn = median, SD = standardavvikelse, Min = minimumvärde, Max = maximumvärde. 

 

 

 

  Tabell 10. Antal och andel felaktiga partikelverb av alla producerade partikelverb  

 
  AB DE 
 M       0,80 1,00 

Antal felaktiga 

förekomster 

Mdn       0,50 0,50 

SD 

Min-max 

      0,91 

       0-2 

1,33 

 0-4 

 M       0,76 0,10 

                 Andel felaktiga      

                    förekomster  

 

Mdn 
SD                      

     Min-Max               

      0,25 
      0,94 
     0-0,25 

0,55 
0,12 

          0-0,33 

  Not. M = medelvärde, Mdn = median, SD = standardavvikelse, Min = minimumvärde, Max = maximumvärde. 

 

 


