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Sammandrag
Partikelverb är semantiskt och syntaktiskt komplexa och är något andraspråksinlärare lär 

sig behärska sent i andraspråksutvecklingen. Syftet med studien är att undersöka hur ofta 

elever som läser svenska som andraspråk på gymnasiet använder partikelverb i skriven 

produktion i jämförelse med  elever som läser svenska. Analysmetoden bygger på ett 

antal kriterier som utarbetats med stöd i tidigare forskning. Materialet för studien utgörs 

av 12 elevtexter som hämtats ur det nationella provet från 2012 i svenska 1 och svenska 

som  andraspråk  1  på  gymnasiet.  Resultatet  visade  inga  stora  skillnader  mellan 

informantgrupperna, vilket inte överensstämmer med tidigare forskning. Slutsatsen är att 

avancerade andraspråksinlärare har uppnått sådan nivå i andraspråket att stora skillnader 

i användning av partikelverb endast kan ses i mer omfattande studier.

Nyckelord: svenska som andraspråk, partikelverb, nationella prov.
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1  Inledning
Lärare i svenska som andraspråk får många tillfällen i sitt yrkesutövande att observera 

inlärarnas  svårigheter,  såväl  lexikala,  semantiska  som  grammatiska.  En  av  dessa 

specifika svårigheter jag har observerat i mitt arbete som sfi-lärare (utbildning i svenska 

för invandrare) är de svenska partikelverben. Ett partikelverb är ett verb som kombineras 

med en fristående partikel (t.ex.  slå till) eller en partikel i prefixposition  (t.ex.  avslå) 

(Norén 1996). Partiklar kallas de prepositioner och adverb som när de tillsammans med 

ett verb utgör en semantisk enhet (Holmgren Ording 1998). Partiklarna är ord som är 

frekventa  i  det  svenska  språket  (t.ex.  på,  i,  vid,  av,  ner,  upp,  igenom,  etc.)  och  kan 

kombineras  med  verb  till  nya,  ofta  svårförutsägbara  betydelser  och  utgör  ibland 

intransparenta,  svårtolkade idiom (Bodegård 1985). Partikelverben bör för en inlärare 

vara något i svenskan som lärs in sent i tillägnandet av andraspråket. Till att börja med är 

det  inte  självklart  att  ortografiskt  eller  syntaktiskt  identifiera  partikelverbet  som  en 

semantisk  enhet,  utan  kan  för  en  andraspråkstalare  misstas  för  ett  verb  och  ett 

prepositionsobjekt.  Begrunda meningen  Varför  hälsar  Julia  aldrig  på dig?. Den kan 

läsas på två olika sätt: med betoningen på hälsar eller med betoningen på på. Betoningen 

är  avgörande  för  tolkningen  av  yttrandet  och  för  andraspråksinlärare  kan det  till  en 

början vara svårt att avgöra vad som är partikel och vad som är preposition eller adverb. 

Vidare kan partikelverben utgöra idiom som måste läras in som ett eget ord eller uttryck. 

Gå bort kan betyda antingen 'en person har avlidit', 'en fläck på kläderna som försvinner 

efter tvätt' eller 'gå på fest'. På grund av dessa och andra tänkbara svårigheter kan vi göra 

antagandet  att  flertalet  partikelverb  lärs  in  sent  i  tillägnandet  av  svenska  hos 

andraspråkstalare.  Om  det  förhåller  sig  så  bör  sådana  skillnader  kunna  ses  vid  en 

jämförelse mellan texter skrivna av en grupp informanter med svenska som modersmål 

och en annan med svenska som andraspråk.

Mot  den  bakgrunden  väcktes  idén  om att  göra  en  undersökning  av  avancerade 

andraspråksinlärares användning av partikelverb och jämföra med modersmålstalare. För 

material  till  den  planerade  undersökningen,  använder  jag  mig  av  texter  skrivna  av 

gymnasieelever i årskurs 1. Texterna är skrivna för det nationella provet i svenska och 

svenska som andraspråk för gymnasiet.

Den planerade undersökningen är tänkt att ingå i ett projekt rörande forskning kring de 

nationella  proven  i  svenska  som  andraspråk  vid  Uppsala  universitet.  Den  här 
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undersökningen kommer dock vara helt oavhängig projektets utformning. Materialet för 

undersökningen tillhandahålls av en arbetsgrupp inom projektet, men i övrigt kommer 

denna studie vara en helt fristående C-uppsats i svenska som andraspråk.

1.1  Syfte
Syftet med denna undersökning är att jämföra förekomster av partikelverb i elevtexter 

skrivna av elever på gymnasiet i ämnena svenska 1 och svenska som andraspråk 1. Min 

ambition är dels att jämföra förekomsten av olika kategorier av partikelverb som delas in 

efter förbindelsetyp, lexikalisering samt eventuella förekomster av fel i användning av de 

olika partikelverben i elevtexterna. Hypotesen för min studie är att andraspråkstalare av 

svenska använder färre partikelverb och mindre frekvent än modersmålstalare på grund 

av  att  partikelverben  innehåller  komponenter  som  gör  dem  mer  komplicerade, 

morfologiskt,  syntaktiskt  och  semantiskt,  än  andra  lexikala  kategorier.  I  synnerhet 

gällande  så  kallade  lexikaliserade  partikelverb,  som  har  metaforisk  betydelse  eller 

betydelser som inte kan utläsas av att kunna de två leden (verb och partikel) var för sig. 

Jag gör antagandet att  modersmålstalare är bekanta med partikelverb i högre grad än 

andraspråkstalare och att andraspråkstalarna kommer att ha fler upprepningar av samma 

partikelverb än modersmålstalarna.

Frågorna som jag vill ha svar på är:

• Hur ofta använder informanterna som läser svenska som andraspråk på gymnasiet 

partikelverb  i  skriven  produktion  i  jämförelse  med   informanterna  som läser 

svenska?

• Vilka kategorier av partikelverb förekommer oftare än andra i elevtexterna?

• Vilka fel gör informanterna vid användning av partikelverb?
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2  Bakgrund
I  denna del  av rapporten ska frågor  som vad partiklar  och partikelverb är,  tas  upp i 

tidigare forskning. Här redogörs för olika typer av indelningar av partikelverb. Utöver 

det behandlas också de olika svårigheter en andraspråksinlärare möter eller kan förväntas 

möta vid inlärning och påträffande av partikelverb. Dessutom förankras hypotesen för 

undersökningen i tidigare forskning.

2.1  Att definiera partikelverb
Verben som ingår i partikelverb kräver ingen särskild förklaring. Alla svenskans verb bör 

teoretiskt sett kunna kombineras med en partikel och bilda ett partikelverb. En partikel är 

homonym antingen till en preposition eller ett adverb, som till exempel på, som antingen 

kan  vara  en  preposition  eller  en  partikel.  För  att  kunna  definiera  partikel  kan  vi 

kontrastera partikel med preposition och adverb. Prepositioner är i regel inte betonade, 

medan en partikel  i  kombination  med ett  verb tar  betoningen från  verbet  (Bodegård 

1985).  En i  talat  språk markerad skillnad mellan enkla verb och partikelverb är  den 

konnektiva  betoningen.  Konnektiv  betoning  innebär  att  verbfrasen  (partikelverbet) 

uttalas i ett löpande tempo med betoningen endast på det sista ledet för att markera att 

leden hör ihop. Betoningen förskjuts till partikeln och verbet blir obetonat: 

Erika 'går på vagnen. (verb och prepositionsfras)

Erika går 'på vagnen. (partikelverb). 

Detsamma gäller för adverben. I en verbfras med verb och ett adverb, beskriver adverbet 

verbet:  springer  fort,  slår  hårt,  studerar  noggrant,  och  har  inte  konnektiv  betoning. 

Adverb som anger riktning eller förflyttning:  ifrån, iväg, omkring,  eller resultat:  ihjäl,  

igång,  sönder, kan  om  de  har  konnektiv  betoning  vara  partiklar  i  partikelverb,  till 

exempel  gå om'kring, ha 'ihjäl, falla i'sär, fly 'undan (Bodegård 1985:35f).  En praktisk 

anledning till  denna betoningsförskjutning är att  signalera att  partikeln hör till  verbet 

även om den inte direkt följer efter verbet i satsen. 

Norén (1996), i likhet med Bodegård (1985), avgränsar definitionen av en partikel 

som homonymer  till  prepositioner  och  adverb,  till  skillnad  från  andra  forskare  som 

Teleman (1974) och Ejerhed (1978) som även räknar oböjda substantiv i kollokationer 

som  partiklar: köra  bil,  fatta  beslut,  handla  mat  (Norén  1996:1). Kollokationer  är 

kombinationer av ord som ofta förekommer tillsammans, t.ex.  strid ström, gul och blå,  
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partistöd, gröna oliver och även partikelverb som bryta av/avbryta, skjuta upp/uppskjuta  

(NE 2014).

Anders  Bodegård  skriver  i  sin  läro-  och  övningsbok  om  partikelverb  där  han 

beskriver dem ur ett  andraspråksperspektiv (Bodegård 1985). Bodegård skriver bland 

annat att partikelns funktion i många partikelverb är att visa ”att verbets handling leder  

till  resultat,  avslutas.”  (Bodegård  1985:5).  Partiklar  kan också  göra  intransitiva  verb 

transitiva: Bosse läser (intransitivt); Bosse läser 'in en text (transitivt). Det betyder alltså 

att  partikelverben  har  en  särskild  aspektuell  funktion  i  svenskan.  Partikelverben  kan 

tillföra aspekt som markerar en händelses eller handlings interna temporala beskaffenhet, 

det vill säga huruvida händelsen/handlingen är oavslutad eller avslutad och tillfällig eller 

upprepad. Till exempel är verbet i satsen Freja åt mat nyss endast temporal, det vill säga 

placerad  på  tidsaxeln.  Vi  förstår  av  verbets  tempus  att  subjektet  nyligen  utfört 

handlingen,  men under  en ospecificerad tidslängd.  Ett  partikelverb i  samma sats  kan 

markera  aspektuell  information  i  satsen:  Freja  åt  upp  maten  nyss.  Partikelverbet 

markerar att aktiviteten är fullbordad och avslutad. Det kallas  perfektiv  aspekt (Givón 

2002:288f). 

Partiklarna har också en speciell plats i satsen och kan inte placeras var som helst. I 

en  sats  har  partikeln  sin  plats  efter  de  infinita  verben  och  före  objektet  (Bodegård 

1985:61). I vissa fall kan dock partikeln förskjutas till efter objektet/predikativet, som i 

Tora ser  bra  ut.  I  satsen  Jenny  åt  inte  'upp maten  placeras  den  lösa  partikeln  efter 

satsadverbialet men före objektet.  Partikelns position i satsen är efterställd eventuella 

satsadverbial  och infinita  verb (Norén 1996:12f).  Norén påpekar  att  positionskriteriet 

ibland inte räcker till  för att urskilja ett  partikelverb i till  exempel satser som saknar 

objekt eller i satser där partikeln placeras efter objektet/predikativet (ibid.): Det har gått  

mig förbi; Teresa ser så trött ut. I sådana fall kan andra kriterium användas för att avgöra 

om det är ett partikelverb. Ett sådant kriterium är partikelns oförmåga att utbrytas och 

sättas  i  fundamentet,  så  kallad  fundamentering.  Norén exemplifierar  med satser  som 

saknar objekt, vari partikeln ej kan fundamenteras: Emilia pustade ut 'hon kände lättnad', 

*Ut pustade Emilia.

Ingegerd Enström (2004:191) skriver att verbet och partikeln tillsammans bildar en 

semantisk enhet och erbjuder stor frihet att kombineras med olika partiklar, t.ex. verbet 

gå kan kombineras med  partiklar i två olika förbindelsetyper. Enström (1990, 1996) och 

Norén (1996) använder termen (lös/fast) sammansättning.  Det kan även kallas  lös/fast  

förbindelse som i undersökningar av bland andra Thorén (2012) och Winqvist (2010). De 
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två förbindelsetyperna är lös förbindelse (gå av, på, ur, ner, till, bort, runt, ifrån, om,  

igenom, över,  m.fl.) och fast förbindelse: pågå, avgå, tillgå, frångå. Enström anser att 

ett  partikelverb  är  en  ordkombination  där  en  partikel  fogas  till  verbet  och  en 

betydelseförändring  sker,  där  båda  delarna  (verbet  och  partikeln)  bär  upp 

betydelseinnehållet  (Enström  1996:103f).  Verbet  ställa  kan  kombineras  med  en 

adverbiell  partikel,  till  exempel  ner, och  bildar  tillsammans  ställa  ner. Partikeln ner  

preciserar  ställa  ('placera  upprätt')  med  att  ange  en  riktning  och  en  avgränsning  i 

handlingen (t.ex. ställer ner bägaren).

Enström skiljer på icke-lexikaliserade och lexikaliserade partikelverb. En vanligt 

förekommande  typ  av  de  icke-lexikaliserade  partikelverben  är  sådana  där  partikeln 

preciserar verbet  i  fråga om tid,  rum eller  aspekt  (t.ex.  skrika till,  föra in,  slå ihjäl) 

(Thorell 1981, i Enström 1996:104). Lexikalisering innebär att ett ord, som ofta i fallet 

med partikelverb består av flera morfem - är morfologiskt komplext -  får en utökad 

betydelse  utöver  de  individuella  lexemen  eller  grundbetydelsen  (lemma)  av  ett 

partikelverb  med  genomskinlig  och  konkret  betydelse.  Angående  just  lexikalisering 

skriver Kerstin Norén: ”En viktig faktor i lexikaliseringen är den intensiva betydelsen.” 

(1996:108). Det vill säga att partikelverbets grundbetydelse, som ligger nära det enkla 

verbets och partikelns, intensifieras eller påverkas kraftigt. Verbet hålla, till exempel och 

prepositionen med, är var för sig två lexem. Hålla har enligt Norstedts svenska ordbok 

(1990,  förkortas  hädanefter  NSO)  elva  betydelser  under  lemmat,  men  partikelverbet 

hålla med  är ett eget lemma. Kollokationen har alltså lexikaliserats. Partikelverbet har 

använts så frekvent av språkbrukarna att det bildat ett nytt verb som upptagits i svenska 

ordböcker med betydelsen 'ha samma åsikt som någon' utifrån hålla 'utsätta för ett fast 

tag'  och  med  'i  anslutning'  (ibid.).  Vi  skulle  kunna  säga  att  partikelverbet  fått  en 

metaforisk betydelse (Norén 1996:210), eftersom något betydelseelement ur de bägge 

beståndsdelarna av partikelverbet ännu kan urskiljas som i exemplet hålla med. Det bör 

understrykas att lexikalisering inte är ett absolut begrepp. Huruvida ett partikelverb är 

lexikaliserat eller inte är en fråga om subjektiv bedömning likaväl som de kännetecken 

lexikalisering  bär:  att  partikelverbet  får   överförd  betydelse,  betydelsen  av  det  enkla 

verbet är i någon grad förflyttad från dess grundbetydelse eller lemma och att frekventa, 

lexikaliserade partikelverb tenderar stå som ett eget uppslagsord i ordböcker.

Bodegård  (1985:5f)  hävdar  att  partiklar  till  partikelverb  är  produktiva.  De 

produktiva partiklarna är enligt Bodegård de som kan kombineras med många olika verb 

och ger förutsägbara betydelser (gå av, klippa av, stiga av, bryta av). Det gäller även 
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partiklar i partikelverb som inte ger förutsägbara betydelser (tycka om, ställa om, bryta  

upp). Bodegård  (1985)  räknar  de  ca  40  mest  förekommande  partiklarna  till  de 

produktiva.  Det  gäller  främst  de  nukleära  verben,  det  vill  säga  verb  som  har 

motsvarigheter i de allra flesta språk som kan översättas direkt till andra språk. De är 

med  andra  ord  typologiskt  omarkerade,  har  hög  förekomstfrekvens  och  oftast  stor 

extension  (t.ex.  gå,  se,  göra,  säga,  lägga,  tala) (Viberg,  2000).  På  grund  av 

partikelverbens produktiva kvalitéer, att verb kan kombineras med olika partiklar för att 

skapa utökade, preciserade eller andra betydelser på ett sätt som inte alltid lexikaliseras 

och blir egna lemman, kan vi därmed tala om lexikaliseringsgrad.

I  likhet  med  Enström  (1990,  1996)  kallar  Kerstin  Norén  partikelverben  för 

sammansatta verb och hon ser dem som antingen löst, varierande eller fast sammansatta. 

De i lös förbindelse är partikelverb som normalt förekommer som verb + partikel (t.ex. 

rycka till). De  i fast förbindelse är partikelverb som normalt förekommer som verb + 

partikel i prefixposition på verbet (t.ex. avlida) och de varierande är de partikelverb som 

förekommer  både i lös och fast förbindelse (t.ex.  avbetala, betala av) (Norén 1996:2, 

10).  Dessa verb ser ortografiskt ut som prefixverb och för att skilja på prefixverb och 

partikelverb i fast  förbindelse ger Norén två huvudsakliga kännetecken. Det första är 

betoningen.  Prefix  i  prefixverb  är  ofta  obetonade:  be'gråta,  för'undras,  medan 

partikelverb  i  fast  förbindelse  har  betoning  på  partikeln:  'anslå,  'införa.  Det  andra 

kännetecknet är hur självständiga morfemen (prefix och partiklar) är. Prefix som er- och 

be- kan  inte  ställas  som  fristående  morfem,  medan  partiklar  alltid  kan  stå  i  lös 

förbindelse.  Det  betyder  inte  att  alla  partikelverb  i  fast  förbindelse  kan  stå  i  lös 

förbindelse  (t.ex.  tillverka),  men  partikeln  som  ingår  kan  användas  som  fristående 

morfem i kombination med ett annat verb (Norén 1996:8).

Norén (1996:10)  definierar  partikelverben som verb där partikeln i  uttrycket  ska 

kunna användas i både fast och lös förbindelse. Det skulle betyda att endast uttryck som 

inblanda/blanda  in  kvalificerar  sig  som  partikelverb.  Det  är  dock  vanligt  med 

oregelbundenhet i avseendet att verbet får helt ny eller mer specifik betydelse: framställa  

(ett förslag) - ställa fram (en maträtt). Det föreligger alltså en betydelseskillnad mellan 

den fasta och lösa förbindelsen i exemplet. Norén citerar en äldre studie av Johannisson 

från  1954  (ibid.)  där  en  åtskillnad  görs  mellan  fasta  och  lösa  förbindelser  utefter 

stilistiska  och  betydelseskiljande  kriterier;  avdela  -  dela  av  där  skillnaden  enligt 

Johannisson  enbart  är  stilistisk.  Den  fasta  förbindelsen  är  formell  och  den  lösa  är 

informell.  I  till  exempel  avslå  'ej  bevilja'  -  slå  av  (en  strömbrytare)  skiljer  sig 
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förbindelsetyperna betydelsemässigt. Även Malmgren (1994) gör en liknande indelning 

där  han skiljer  på partikelverb som förekommer i  både fast  och lös  förbindelse med 

betydelseskillnad eller utan (Malmgren 1994, i Westman 2013:6).  De partikelverb i lös 

och   fast  förbindelse  utan  betydelseskillnad  kan  dock  skilja  sig  något  i  fråga  om 

betydelse. Precis som i fallet med synonymer där det är sällsynt med absoluta synonymer 

(om vi  räknar  in  t.ex.  stilistiska  kriterier).  Malmgren  använder  omtala/tala  om som 

exempel på partikelverb i lös och fast förbindelse utan betydelseskillnad (ibid.), men en 

viss skillnad finns mellan verben. Omtala har betydelsen 'tala om ngn./ngt.' medan tala  

om kan betyda 'berätta', men i exemplet  avbetala/betala av  kan skillnaden anses vara 

mest stilistisk.

2.1.1  Sammanfattning av partikelverbets definition
Partikelverb definieras som en semantisk enhet bestående av ett verb och en partikel. 

Partiklar  är  homonyma med prepositioner  och  adverb  och är  fristående  morfem.  Ett 

partikelverb är sålunda en kollokation där:

(1) partikeln antingen har prefixposition:  avhålla  (fast förbindelse),  eller placeras 

efter finit och infinita verb, efter satsadverbial och före objekt:  De kommer alltid hålla  

av varandra (lös förbindelse); 

(2) partikeln förändrar eller preciserar betydelsen hos verbet: falla 'ramla', falla bort  

'försvinna', falla ner (precisering); 

(3) partikeln är betonad (både i fast och lös förbindelse): bryta 'av/'avbryta; 

(4) partikeln ej kan brytas ut och placeras i fundamentet;

(5)  partikelverbet  kan  markera  aspekt:  Jag  åt  (endast  temporal  markering,  här: 

preteritum),  Jag åt upp (fortfarande preteritumtempus men med perfektiv aspekt, d.v.s. 

handlingen är fullbordad/avslutad).

Vi kan utifrån denna sammanfattning fastställa några kriterier för hur vi kan gå till 

väga  för  att  identifiera  ett  partikelverb:  (1)  och  (4)  positionskriterierna,  (2) 

betydelsekriteriet, (3) betoningskriteriet och (5) aspektkriteriet.
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2.2  Undersökningar kring inlärning av partikelverb
I  två  undersökningar  av  Ingegerd  Enström (1990 och  1996)  jämfördes  uppsatser  av 

gymnasieelever ur två grupper, en med svenska som modersmål och en med svenska som 

andraspråk. Syftet var att katalogisera lexikala feltyper avseende partikelverb, prefixverb 

och reflexiva  verb.  Hon upprättade två  kategorier  av  partikelverb:  lexikaliserade  och 

icke-lexikaliserade. Enström identifierade tre kategorier av lexikala fel: tillägg, bortfall 

och  utbyte.  I  vissa  fall  tillhörde  inte  de  excerperade  partikelverben  någon  av 

kategorierna,  varför det  blev nödvändigt att  upprätta en fjärde kategori  som Enström 

kallade  övriga fel  (Enström 1990:52ff).  Enström fann flest fel bland de lexikaliserade 

partikelverben,  och  till  övervägande  del  i  uppsatser  skrivna  av  andraspråkstalare. 

Enström  undersökte  även  frekvensförhållanden  av  partikelverb  mellan  uppsatser  i 

svenska och svenska som andraspråk och fann att elever med svenska som modersmål 

använde  nästan  dubbelt  så  många  partikelverb  per  elev  som  andraspråkseleverna 

(Enström 1990:75). 

Enström  katalogiserade  olika   feltyper  i  användningen  av  verb,  däribland 

partikelverb, i andraspråksinlärares uppsatser i svenska som andraspråk på gymnasiet. 

Hennes material var 407 uppsatser skrivna av 91 elever med svenska som andraspråk, 

insamlade under flera år. Hon etablerade tre olika typer av partikelfel:  övermarkering, 

undermarkering och felval (Enström  1990  och  1996:130ff).  Övermarkering av 

partikelverb  gav tautologisk  effekt,  som kan beskrivas  som att  säga  samma sak  två 

gånger. Verbet som eleven använt angav redan den betydelse som den tillförda partikeln 

annars  tillför,  till  exempel  bevarat  kvar,  förmultnas  bort,  gissa  ut.  Undermarkering 

benämndes den feltyp där partikel hade utelämnats, där det kunde påvisas ur kontexten 

att det var ett partikelverb som hade åsyftats. Felval kallade Enström kategorin där hon 

förväntade sig finna verb kombinerade med fel partikel i stil med *tänka ur istället för 

tänka  ut. Dock  fann  Enström  inget  sådant  fall  i  materialet,  däremot  fanns  fel  där 

”uttrycken som helhet är felvalda” och ger exemplet ”Hösten har fallit ner” där Enström 

antar att informanten menat något inom betydelsesfären 'hösten har kommit'  (Enström 

1996:143).  Resultaten visade att  andraspråkseleverna i  undersökningen använde långt 

färre partikelverb än vad modersmålstalarna gjorde. Andraspråkseleverna använde sig av 

ungefär hälften så många olika partikelverb som de med svenska som modersmål. De 

olika  feltyperna  var  också  ojämnt  fördelade  mellan  grupperna.  Andraspråkseleverna 

valde  i  några  fall  fel  partikel,  vilket  Enström  tolkade  som  att  andraspråkseleverna 
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behärskade  det  enkla  verbets  grundbetydelse,  men  inte  den  mer  specifika  betydelse 

partikelverbet kunde ge (Enström 1990 och 1996). 

I  en  kandidatuppsats  av  Viveka  Winqvist  (2010)  undersöktes  vilken  typ  av 

partikelverb  som vållar  störst  svårigheter  för  inlärare  av svenska som andraspråk  på 

SASG (svenska som andraspråk grund på komvux). Winqvist testade 42 informanters 

receptiva ordförråd. Hon använde 50 olika partikelverb i lös förbindelse som hon delade 

upp i fem grupper: vaga/flexibla partikelverb (gå framåt, komma bort), partikelverb som 

liknar  verb  +  preposition  (gå  på,  ligga  över),  lexikaliserade  (passa  på,  koppla  av), 

preciserande  (bygga  ut,  fylla  i)  och  partikelverb  där  en  kombination  av  dessa  olika 

svårigheter kunde identifieras (t.ex. hålla på ser ut som verb+preposition, är lexikaliserat 

och  är  flexibelt).  Testet  bestod  av  ett  flervalstest  med  fyra  alternativ,  varav  tre 

distraktorer.  Undersökningens  resultat  stödjer  hypotesen  om  att  de  lexikaliserade 

partikelverben  är  de  svåraste  att  uppnå  god  behärskning  av  som  inlärare,  eftersom 

betydelsen  inte  går  att  genomskåda,  utan  måste  läras  in  som egna  lexem.  Bland  de 

partikelverb som informanterna klarade av att tolka mest korrekt var så kallade vaga verb 

som kan kombineras med ett stort antal partiklar, i synnerhet om partikeln preciserade 

verbet i ordkombinationen. Andraspråkseleverna uppvisade högre grad av korrekta svar 

på partikelverb där partikeln preciserar verbet i fråga om riktning: gå in, gå ut, gå ner,  

och så vidare.

Till  skillnad  från  Winqvist  (2010)  undersökte  Håkan  Westman  (2013)  det 

produktiva ordförrådet hos inlärare av svenska som andraspråk gällande partikelverb 

och  vilka  typer  av  partikelverb  som  inlärarna  behärskade  sämst  respektive  bäst.  I 

Westmans undersökning användes två typer av test (ett flervalstest och ett lucktest) som 

gavs till två grupper av informanter, en grupp gymnasister med svenska som modersmål 

(referensgrupp) och en grupp bestående av gymnasister med svenska som andraspråk, 

inklusive vuxen personal med utländsk bakgrund. Westman granskade behärskningen av 

partikelverb  med  ställa,  lägga  och  sätta  och  resultaten  visade  att  de  lexikaliserade 

partikelverben  var  svårast  att  använda  korrekt  för  andraspråkstalarna.  Ett  fynd  i 

Westmans  undersökning  var  att  partikelverb  som  ingår  i  idiom  var  svåra  även  för 

referensgruppen, men också att  de vuxna andraspråkstalarna behärskade dessa bättre. 

Westman  hävdade  att  en  möjlig  förklaring  till  detta  var  att  de  vuxna  hade  vistats  i 

Sverige minst lika länge som gymnasisterna i referensgruppen och därmed varit i kontakt 

med svenskan längre än gymnasisterna.

Thorén (2012) undersökte i sin kandidatuppsats frekvensförhållanden i användning 

12



av partikelverb i gymnasisters uppsatser i det nationella provet i svenska och svenska 

som andraspråk. Tre grupper av informanter valdes, 10 stycken uppsatser i svenska 2 och 

3 (kontrollgrupp), 10 uppsatser i svenska som andraspråk 2 och 3 där informanterna hade 

börjat  lära  sig  svenska  före  sju  års  ålder  och  10  uppsatser  i  samma  ämne  där 

informanterna  hade  börjat  lära  sig  svenska  efter  sju  års  ålder.  I  undersökningen 

excerperades partikelverb i lös förbindelse ur uppsatserna och jämfördes i antal. Thorén 

fann  att  sva-elevtexterna  innehöll  färre  partikelverb.  Thorén  fann  att  skillnaderna  i 

behärskning  och  produktion  mellan  grupperna  var  störst  för  de  lexikaliserade 

partikelverben.

3  Metod och material
I detta avsnitt redovisas vilket material som använts och dess tillförlitlighet, dessutom 

beskrivs  och problematiseras  metoden.  Först  ges en översiktlig  lista  över  termer och 

begrepp.

3.1  Termer som används i uppsatsen
På  grund  av  skiftande  terminologi  mellan  tidigare  undersökningar  om  inlärning  av 

partikelverb så upprättas här för tydlighets skull en lista  över termer och förkortningar 

som förekommer i den här rapporten.

fast förbindelse -  när partikeln i ett partikelverb sitter ihop med verbet som ett 

prefix: uppge, avhandla, ingå.

icke-lexikaliserad - uttryck vars betydelse kan härledas ur delarna: ta ut, gå in,  

köra bort.

kollokation -  termen syftar  till  alla  ordsammanhang i  vilket  ett  ord kan eller 

brukar ingå, till exempel kamma sig, kamma noll, finkamma.

lexikalisering - uttryck som fått egen betydelse vilken inte kan härledas ur leden 

uttrycket består av: stå på, sätta in, avhandla.

lös  förbindelse  -  när  partikeln  i  ett  partikelverb  är  efterställd  verbet  med 

mellanrum: stirra ut, växa upp, trycka till.

partikel  -  ord  bestående  av  antingen  ett  adverb  eller  en  preposition  i  ett 
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partikelverb. En partikel är alltså inte ett adverb eller en preposition, utan bör ses som 

homonymer till dessa.

partikelverb -  beteckning för alla verb som består av ett verb och en partikel: 

låsa in, föra vidare, utgå, förekomma.

sv - beteckning för informanter som läser ämnet svenska 1 på gymnasiet. 

sva  -  beteckning  för  informanter  som  läser  svenska  som  andraspråk  1  på 

gymnasiet.

I exempel som ges i denna uppsats kommer betonade stavelser markeras med enkelt 

citattecken (t.ex. gå 'på). Ordförklaringar återges med enkla citattecken efter kursiverat 

ord (t.ex. äta upp 'äta ngt. till det är slut')

3.2  Materialet
Materialet  som  ligger  till  grund  för  denna  undersökning  är  12  texter  skrivna  av 

gymnasieelever i årskurs 1. Texterna har skrivits för det nationella provet i svenska 1, 

respektive svenska som andraspråk 1. Sex av texterna är skrivna av elever med svenska 

som modersmål och sex texter av elever med svenska som andraspråk. Eleverna är helt 

anonyma och det är huruvida eleven är modersmålstalare eller andraspråkstalare som är 

av relevans för undersökningen. Eleverna kan förväntas vara mellan 16 och 18 års ålder, 

då elever i svenska som andraspråk kan börja gymnasieutbildningen senare än de elever 

som är födda i Sverige. 

Beteckningarna för de enskilda informanternas texter är inte mina egna, utan har 

valts för att ge samstämmighet med andra undersökningar som ingår i ett projekt vid 

Uppsala universitet där samma material används (se avsnitt 1). Alla återgivna exempel ur 

materialet  kommer  att  återges  ordagrant,  utan  att  stavfel  eller  annat  korrigeras.  De 

excerperade fraserna och satserna med partikelverb kommer inte att anges med siffror 

eller  annat,  utan  återges  i  sitt  sammanhang vid behov.  Alla  excerperade  partikelverb 

skrivs  i  infinitiv  och  kommer  att  ställas  upp  i  tabeller  för  jämförelser  i 

frekvensförhållanden grupperna (sv/sva) emellan.
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Tablå 1. Informanter - översikt

Typ av 
informanter

Elevtextens titel Antalet 
ord

SVA-1 En bästa vän eller ett stort kontaktnät? 522
SVA-2 Nätmobbning – ett växande problem 442
SVA-3 En bästa vän eller ett stort kontaktnät? 589
SVA-4 En bästa vän eller ett stort kontaktnät? 376
SVA-5 Ärlighet varar längst – eller? 288
SVA-6 Nätmobbning – ett växande problem 600
SV-7 En bästa vän eller ett stort kontaktnät 552
SV-8 En bästa vän eller ett stort kontaktnät 332
SV-9 En bästa vän eller ett stort kontaktnät 335
SV-10 Ärlighet varar längst – eller? 589
SV-11 Ärlighet varar längst – eller? 323
SV-12 Ärlighet varar längst – eller? 520

3.3  Undersökningens tillförlitlighet
Texterna är svenska gymnasieelevers texter från de nationella proven i svenska 1 och 

svenska  som  andraspråk  1  och  därmed  belagda  med  sekretess.  Informanternas 

språksituation kan därför inte kontrolleras. Med språksituation menas alla faktorer som 

påverkar inlärning och andraspråksutveckling. Några exempel på det är ankomstålder till 

Sverige,  hur  mycket  svenska  som talas  i  hemmet  och utanför  skolan,  modersmålets 

typologiska  avstånd  till  svenskan  (d.v.s.  hur  mycket  språken  skiljer  sig  i  olika 

avseenden). Det är därtill fullt möjligt att informanter som läser svenska 1 på gymnasiet, 

inte har svenska som modersmål, eftersom gymnasieelever oftast får välja om de vill läsa 

svenska  eller  svenska  som  andraspråk.  Det  får  konsekvenser  för  undersökningens 

validitet. Vi får ändå förmoda att de elever som läser svenska 1 på gymnasiet har skäl för 

att  läsa svenska och inte svenska som andraspråk,  som till  någon del beror på deras 

behärskning  av,  och  kontakt  med  svenska.  Informanternas  ålder  har  inte  kunnat 

kontrolleras och därför kan det finnas informanter som är äldre än de andra med ett eller 

ett par år och har en annan nivå av kognitiv mognad.

Materialet har ett begränsat omfång och generella slutsatser grundade på statistiska 

beräkningar kan inte göras med god tillförlitlighet. Däremot bör tendenser i resultaten 

kunna  jämföras  med  andra  undersökningar  och  analyseras  utifrån  respektive 

förutsättningar i dem.
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3.4  Metod för excerpering av partikelverb
Ur materialet excerperas partikelverb i fast och lös förbindelse utefter de kriterier som 

presenterades i sammanfattningen  av avsnitt 2.1. Excerpering görs ur all text exklusive 

citat och rubriker. De tidigare undersökningar i det här ämnet som genomförts gav med 

varandra  jämförbara  resultat  (Enström 1990,  Thorén  2012,  Westman  2013,  Winqvist 

2010). Dessa undersökningar var till stor hjälp när jag utarbetade analysmetoden. Det bör 

nämnas att Enströms studie (1990) skiljer sig från denna i några väsentliga avseenden. 

Bland  annat  var  hennes  undersökning  avsevärt  mer  omfattande  och  materialet  hon 

använde  sig  av  var  producerat  under  1980-talets  senare  hälft  då 

andraspråksundervisningen i Sverige ännu var ung och relativt obeprövad och sannolikt 

inte helt jämförbar med dagens undervisning i svenska som andraspråk.

Partiklarna har i tidigare undersökningar definierats som prepositioner eller adverb 

(bl.a.  Enström 1990,  1996;  Norén  1996),  så  lexikaliserade  fraser  med  verb  +  oböjt 

substantiv ses inte som partikelverb, utan som kollokationer (fatta beslut, äta mat, etc.) 

eller andra typer av flerordsenheter (se Prentice & Sköldberg 2013). Kollokationer med 

konnektiv  betoning  som  väga tyngre  (SV-11)  räknas  inte  heller  som partikelverb  på 

grund av att  tyngre  inte  fyller  kriterierna för vad jag definierar  som en verbpartikel. 

Flerordsenheter (lexikaliserade fraser) där ett partikelverb ingår, excerperas ur materialet, 

t.ex.  kasta in handduken  med betydelsen 'ge upp', men kommer att behandlas separat, 

eftersom hela uttrycket utgör en lexikal enhet (lexikaliserad fras) och rimligtvis lärs in 

som en sådan. Sådana kollokationer följer inte nödvändigtvis samma syntaktiska mönster 

och  bör  därför  utgöra  en  egen  kategori  i  den  mån  de  förekommer.  I  materialet 

förekommer också adverbiella partiklar som anger typ av handling. I (SVA-6) fann jag 

”Många unga människor begår självmord och gör illa sig[...]”  (min markering).  Jag 

valde  att  räkna  adverbet  illa  som  en  adverbiell  partikel  eftersom  göra  illa  fyller 

betoningskriteriet,  positionskriterierna  och  det  är  ett  eget  lemma  i  ordböcker 

(Språkbanken 2014-05-21). Det här är också ett exempel på hur jag ibland har använt 

korpussökning för att kunna se hur frekvent ett verb är, vilken syntaktisk position det 

oftast antar och hur ofta det förekommer som partikelverb. Dessa sökningar har inte varit 

avgörande för min analysmetod, utan har endast tjänat som stöd efter att jag genomfört 

en analys av ett partikelverb.

I de flesta fall i urvalsprocessen identifieras partikelverben med hjälp av kontexten 

för att avgöra om partikeln är betonad, vilket kan illustreras med exempel ur materialet: 
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”Jag är fullt beredd att hålla med H. i den saken” (SV-7). I meningen framgår det att 

informanten delar  åsikt i  en fråga med en annan person. Partikelverbet  hålla med  är 

synonymt med 'instämma', 'vara överens', 'dela åsikt'. Det är osannolikt att skribenten 

skulle menat verb + preposition 'hålla med som är en kollokation med betydelsen 'stå till 

tjänst  med'.  Det  är  heller  oftast  inte  några  problem att  urskilja  när  ett  enkelt  verb 

förekommer tillsammans med en preposition: ”att förklara varför jag ska gå på den där  

festen”  (SV-10).  Att  gå på 'fest  utgör  inget  partikelverb,  men väl  en  kollokation  av 

samma slag som gå på 'bio, se på 'film, ta en 'kaffe, o.s.v. Vi kan kontrollera huruvida det 

är ett partikelverb eller inte genom att flytta betoningen till prepositionen, gå 'på (en) fest 

och vi får då en ny betydelse som kräver en helt annan kontext än den i materialet och 

eventuellt obestämd artikel eller bestämd form på substantivet.

I  några  fall  gör  inte  kontexten  det  lika  självklart  om prepositionen/adverbet  är 

betonat.  I  sådana  fall  kan  de  olika  kriterierna  för  partikelverb  samverka 

(positionskriterierna,  betydelsekriteriet,   betoningskriteriet  och  aspektkriteriet).  I 

meningen ”Jag stirrade ut genom fönstret och tänkte på hur lite jag, på senaste tiden,  

har kontaktat min bästa vän.” (SVA-3), preciseras verbet av prepositionen  ut  och kan 

därmed anses vara partikelverbet  stirra 'ut  som anger riktning för verbet  stirra. Det är 

möjligt att säga Jag 'stirrade ut genom fönstret, men det skulle innebära att läsaren måste 

göra  en  liten  paus  efter  verbet  för  att  markera  att  det  inte är  ett  partikelverb  och 

signalerar att verbet stirra är emfaserat och har en central ställning i satsen. Så är dock 

inte fallet eftersom stirra ut följs av en ny huvudsats som ger information som påtagligt 

knyter an till ämnet för texten. Därför tolkar jag stirra ut (SVA-3) som ett partikelverb.

Vissa  partikelverb  ingår  ofta  i  kollokationer  med flera  ord  utöver  partikelverbet.  Ett 

exempel ur materialet är satsen ”Tycker man något med en person inte ser bra ut [...]” 

(SV-12). Adjektivet har betoningen i frasen (ser 'bra ut) och reser frågan om det ska 

klassas som ett partikelverb eller inte. I frasen se bra ut kan adjektivet bra bytas ut mot 

något  annat,  till  exempel  se  trött  ut,  se  gammal  ut, och  liknande,  där  frasen  har 

betydelsen  'att ha ett visst utseende' och skulle kunna vara ett lexikaliserat partikelverb. 

Det stöds av att adjektivet mellan verbet och partikeln kan bytas ut vilket antyder att det 

inte är ett helt stelnat uttryck. I den icke-lexikaliserade motsvarigheten se ut, preciserar 

partikeln ut, handlingens riktning utan att förändra betydelsen av verbet se. Enligt Norén 

(1996) har partikelverb ofta en lexikaliserad och en icke-lexikaliserad motsvarighet och 

utgör i Noréns studie ett av kriterierna för vad som klassas som partikelverb. Därför har 
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jag  räknat  med  sådana  kollokationer  (ordsammanhang)  och  redovisar  dem  i 

resultatdelen.

I arbetet med materialet är det nödvändigt att kombinera de olika kriterierna för vad 

som konstituerar ett partikelverb, för ett partikelverb behöver inte uppfylla alla kriterier 

som angivits, vilket även Norén (1996:13ff) påpekar.

När materialet analyserats dividerades antalet förekomster av partikelverb med det 

totala antalet ord i respektive grupps texter. Därefter multiplicerade jag med 100 för att 

få ett värde på antalet förekomster per 100 ord.

3.5  Lexikaliserade partikelverb
Vilka ord som bör räknas som lexikaliserade kan vara en aning svårt att avgöra. Bara för 

att  vi  känner  de  enskilda  ordens  betydelser  i  en  kollokation  betyder  det  inte 

nödvändigtvis att vi också per automatik förstår partikelverb som till exempel lägga på 

med betydelsen 'höja priset'. Av den anledningen vill jag redogöra för hur jag gått till 

väga när jag delat in de excerperade partikelverben i kategorierna  icke-lexikaliserade 

och lexikaliserade.

I materialet fann jag följande exempel: ”Vi skulle inte ha tid att lägga ner på alla  

våra 500 600 vänner som vi har på Facebook.” (SVA-1), där partikelverbet  lägga ner  

används i betydelsen 'ägna tid'. Av kontexten ('tid') är det rimligt att anta att informanten 

avser just den betydelsen och inte en precisering av rörelsen lägga på det abstrakta (eller 

icke-fysiska)  objektet  tid  eller  en  annan lexikaliserad betydelse av  lägga ner  ('sluta', 

'avveckla ett företag').  Utifrån kontexten kan alltså andra betydelser av ett partikelverb 

uteslutas  och  placeras  i  korrekt  kategori.  Det  innebär  att  samma  partikelverb  kan 

förekomma  i  olika  kategorier,  det  vill  säga  icke-lexikaliserade  eller  lexikaliserade 

partikelverb, eftersom kontexten angivit olika betydelser.

 Norén  (1996)  använde  i  sin  metod  semantiska  komponenter  för  att  analysera 

partikelverben  utifrån  partiklarna.  Jag  utgår  ifrån  kontexten  och  partikelverben  som 

helhet i första hand, och det enkla verbet i andra hand för min analys. Det skulle krävas 

en grundlig lexikal analys av varje påträffat verb och varje partikel för att metoden för 

excerpering skulle kunna göras absolut  tillförlitlig.  Principen jag går  efter  är:  ju mer 

konkret betydelse partikelverbet har i förhållande till den geo-spatiala omgivningen och 

talarens  fysiska verklighet,  desto lägre grad av lexikalisering.  Omvänt:  ju  mindre ett 
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partikelverbs  betydelse  har  gemensamt  med  verbets  lemma,  desto  högre  grad  av 

lexikalisering. Om ett partikelverb med icke-lexikaliserad betydelse används metaforiskt 

och i överförd betydelse, kan det innebära att det bör räknas som lexikaliserat.
Redan vid tonåren har jag tänkt mycket på vänskapens innebörd, men  
sällan har jag kommit fram till något. (SVA-3, min markering)

Exemplet ur materialet visar att ett partikelverb –  komma fram – med den förutsägbara, 

transparenta  betydelsen  'anlända  till  plats',  används  metaforiskt  i  betydelsen  'uppnå 

insikt/nå slutsats'. Partikelverbet är inte ett eget uppslagsord i NSO, men eftersom hela 

frasen komma fram till (slutsats) förekommer i den givna kontexten ovan, räknar jag det 

som lexikaliserat.

Det är svårt att uppnå fullständig konsekvens i detta avseende då viss subjektivitet i 

bedömningen  av  partikelverben  är  ofrånkomlig.  I  bilagorna  till  denna  uppsats  finns 

fullständiga tabeller över alla excerperade partikelverb indelade i respektive kategorier.

3.6  Icke-lexikaliserade partikelverb
På  samma  sätt  som  det  ibland  är  komplicerat  att  avgöra  om  ett  partikelverb  är 

lexikaliserat kan motsatsen,  icke-lexikaliserat, vara detsamma, varför det är motiverat 

att redovisa metoden för bestämning separat och ge exempel ur materialet för att visa hur 

kontexten spelar in vid kategoriseringen av de excerperade partikelverben. 

”Man  kan  vara  elakt  ärlig  ibland  och  peka  ut någons  brister”  (SV-11,  min 

markering).  Partikelverbet  peka ut  har betydelsen 'visa belägenhet av något genom att 

peka'.  Objektet  i  satsen  Man  kan  peka  ut någons  brister är  ett  abstrakt  substantiv 

(brister). Betydelsen är dock inte intransparent eftersom betydelsen i det här fallet endast 

är  aningen överförd ('peka ut  ngt.  m.  andra medel  än t.ex.  pekfingret')  och inte  helt 

lexikaliserad  till  en  svårförutsägbar  betydelse.  Partikelverbet  är  heller  inte  ett  eget 

uppslagsord i NSO. Peka ut räknar jag alltså som icke-lexikaliserat. 

I SV-2 finns ett liknande exempel: ”Jag föreslår att man ska ta tag i det i skolan,  

fast man inte tar bort det som barnen använder för att kommunicera.” (min markering). 

Där finner vi en förekomst av icke-lexikaliserade partikelverb i lös förbindelse: ta bort.  

Partikelverbet har transparent betydelse eftersom verbet ta  refererar till talarens fysiska 

verklighet, även om det inte är i talarens omedelbara närhet. Den adverbiella partikeln 

bort  har i meningen kvar sin grundbetydelse 'avlägsna' och motiverar kategoriseringen 
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som icke-lexikaliserat partikelverb. Jag underströk även ta tag  i citatet för att visa varför 

det inte är ett partikelverb. Det har förvisso konnektiv betoning liksom ta bort, men det 

betonade ledet  tag, är  ingen verbpartikel,  utan är ett  substantiv  och kan därmed inte 

räknas som ett partikelverb.
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4  Resultat
I det här avsnittet visas sammanställningar av data (excerperade partikelverb) i tabeller 

och resultaten kommenteras kort i anslutning till varje tabell. Alla resultat anges i antal 

förekomster av partikelverb ur respektive kategorier om inget annat anges. Partikelverb 

som återges i tabeller visas i infinitiv om inget annat anges. Jag har valt att använda 

förbindelsetyp (fast och lös förbindelse) som överordnad kategori  i  presentationen av 

resultaten i  syfte  att  försöka göra tabellerna så överskådliga som möjligt.  Den andra 

indelningen är i  icke-lexikaliserade och lexikaliserade partikelverb.  I tabellerna anges 

först det totala antalet förekomster (”totalt”) och under ”unika” visas antalet partikelverb 

där  varje  partikelverb  endast  räknas  första  gången  det  förekommer  i  varje  uppsats, 

oavsett om det har olika böjningsformer.

4.1  Partikelverb i lös förbindelse
Partikelverb i lös förbindelse är den kategori som enligt hypotesen för undersökningen 

förväntades vara mest förekommande och där skillnader mellan grupperna skulle vara 

störst  i  fråga  om de  lexikaliserade  partikelverben.  Både  de  lexikaliserade  och  icke-

lexikaliserade  partikelverben  i  lös  förbindelse  har  slagits  ihop  i  den  här  delen  av 

resultatet. De lexikaliserade partikelverben redovisas separat under avsnitt 4.3.

Tabell 1. Antal förekomster av partikelverb i lös förbindelse

totalt /100 ord unika /100 ord antal ord
sv 28 1,0 22 0,8 2651
sva 25 0,9 20 0,7 2817

Skillnaderna mellan grupperna är mycket små. Det totala antalet ord för respektive grupp 

var 2651 ord i sv-texterna och 2817 i sva-texterna. Skillnaden i antal ord mellan de båda 

grupperna (166 st) är heller inte tillräckligt stor för att ge något betydande utslag i antal 

partikelverb per 100 ord. Bägge grupperna (sv och sva) har närapå lika många unika 

förekomster av partikelverb i lös förbindelse och tabellen visar att sv-gruppen har några 

fler upprepningar av somliga partikelverb.
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4.2  Partikelverb i fast förbindelse
Här  visas  sammanställningar  av  alla  partikelverb  i  fast  förbindelse.  Det  inkluderar 

partikelverb som enbart förekommer i fast förbindelse och de som har en motsvarighet i 

lös förbindelse oavsett lexikaliseringsgrad och betydelserelationer. 

Tabell 2. Antal förekomster av partikelverb i fast förbindelse

totalt /100 ord unika /100 ord
sv 8 0,3 8 0,3
sva 25 0,9 14 0,5

Informanterna i sva-gruppen har använt drygt tre gånger så många partikelverb i fast 

förbindelse som sv-gruppen och nästan dubbelt så många unika förekomster.

I sv-texterna är förekomsterna av partikelverben i fast förbindelse ojämnt fördelade 

mellan informanterna. Två av informanterna har noll (0) förekomster, en informant har 

tre (3) (uppstå,  utveckla,  förekomma),  två informanter har två (2) vardera (upptäcka,  

använda  resp.  ingå,  fortsätta) och  en  informant  har  en  (1)  förekomst  (avgöra)  av 

partikelverb i fast förbindelse. Av sva-informanterna är det endast en som inte använt 

några partikelverb i fast förbindelse, men förekomsterna är även här ojämnt fördelade. 

För att lättare se fördelningen av förekomster av partikelverb i fast förbindelse i sva-

texterna, visas de i tabell 3.

Tabell 3. Fördelning förekomster partikelverb i fast förbindelse grupp sva

informant totalt /100 ord unika /100 ord antal ord
SVAAK1 2 0,4 2 0,4 522
SVABK2 3 0,7 3 0,7 442
SVACM3 7 1,2 4 0,7 589
SVADK4 2 0,5 1 0,2 376
SVAEK5 0 0,0 0 0,0 288
SVAFK6 11 1,8 6 1,0 600
summa 25 ̶ ̶ ̶ 2817

Det är skillnader i användning av partikelverben i fast förbindelse inom gruppen i antal 

förekomster, men skillnaderna blir mindre när vi ser till texternas omfång (i antal ord) 

och antal förekomster av partikelverb i fast förbindelse per 100 ord. Informanterna som 

har använt fler  partikelverb i  fast  förbindelse har också upprepat samma partikelverb 
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flera  gånger  i  texten.  Notera  att  de  unika  förekomsterna  i  tabell  3  är  räknade  inom 

respektive text och inte som i övriga tabeller, inom respektive grupp.

I sva-texterna finns fyra förekomster av partikelverbet anse, men inga i sv-texterna. 

Anse är synonymt med tycka som i sv-texterna förekommer 17 gånger. Det kan jämföras 

med sva-texterna där tycka förekommer fyra gånger. För alla excerperade partikelverb i 

fast förbindelse i respektive grupp se bilaga.

4.3  Lexikaliserade partikelverb
 Först redovisas alla förekomster av lexikaliserade partikelverb (oavsett förbindelsetyp) 

och frekvensförhållanden mellan  grupperna.  Med anledning av att  partikelverb i  fast 

förbindelse  oftare  är  lexikaliserade  än  de  i  lös  förbindelse,  har  de  i  lös  förbindelse 

räknats  separat  i  tabell  5.  Inga  förekomster  av  icke-lexikaliserade  partikelverb  i  fast 

förbindelse påträffades.

Tabell 4. Lexikaliserade partikelverb

totalt /100 ord unika /100 ord
sv 27 1,0 21 0,8
sva 41 1,4 26 0,9

I tabell 4 kan en tendens ses att sva-gruppen använder lexikaliserade partikelverb mer 

frekvent än sv-gruppen. Tendensen är  svagare för unika förekomster  på grund av att 

många fler upprepningar fanns i sva-texterna (6 upprepningar i sv-texterna, 13 i sva-

texterna).

Tabell 5. Lexikaliserade partikelverb i lös förbindelse

totalt /100 ord unika /100 ord
sv 19 0,7 13 0,5
sva 16 0,6 12 0,4

I tabell 5 visas endast lexikaliserade partikelverb i lös förbindelse. Siffrorna visar att sv-

texterna  innehåller  6  upprepningar  mot  sva-texternas  4  vilket  syns  i  antal  unika 

förekomster per 100 ord .
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4.4  Feltyper
I det samlade materialet påträffades endast ett exempel på feltyp. I resultaten ovan har 

jag därför inte räknat med detta enda exempel och motiverar det under denna del.
Detta  sker  oftast  bland  unga  människor  för  att  de  är  nya  i  detta,  
föräldrarna eller de äldre har inte haft dessa möjligheter när de  växte 
därför är de själva nya i nätverksamheten [...] (SVA-6, min markering)

I den temporala bisatsen refererar informanten till en period i de nu vuxnas ungdom. Det 

är  därför  rimligt  att  anta  att  informanten  menat  växa  upp.  Partikeln  har  i  så  fall 

utelämnats för att verbet växa i citatet ger ett annat fokus på verbhandlingen som antyder 

att det är den fysiologiska processen av att växa som åsyftas, vilket av kontexten får 

anses osannolik. Feltypen är ett bortfall som betyder att partikeln utelämnats.
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4.5  Sammanställning av resultaten 
I  tabell  6  har  jag sammanställt  alla  resultaten  för  att  lättare  kunna jämföra  de  olika 

fynden i undersökningen.

Tabell 6. Sammanställning

sv sva
antal ord 2651 2817
partikelverb totalt 36 50
varav unika förekomster 30 34
partikelverb lös förb. totalt 28 25
varav unika förekomster 22 20
partikelverb fast förb. totalt 8 25
varav unika förekomster 8 14
icke-lex. part.verb totalt 9 10
varav unika förekomster 9 9
icke-lex. lös förb. totalt 9 10
varav unika förekomster 9 9
icke-lex. fast förb. 0 0
lexikaliserade part.verb totalt 27 41
varav unika förekomster 21 26
lexikaliserade lös förb. 19 16
varav unika förekomster 13 12
lexikaliserade fast förb. totalt 8 25
varav unika förekomster 8 14
felaktiga partikelverb (bortfall) 0 1
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5  Diskussion
I denna del diskuteras resultaten i förhållande till undersökningens syfte och hypotes. 

Här  ges  utrymme för  reflektioner  och kommentarer  angående undersökningens  olika 

delar,  förslag  till  vidare  forskning  och  undersökningens  relevans  för 

andraspråksforskning diskuteras.

5.1  Resultaten
Min undersökning  har givit resultat som inte visar några betydande skillnader mellan sv-

elever och sva-elever i fråga om användning av partikelverb i skriven produktion. I sva-

texterna fann jag 50 förekomster av partikelverb (alla kategorier) och i sv-texterna 36. 

Det ger en skillnad på 14 förekomster. Det är inte en tillräckligt stor differens för att 

slutsatser ska kunna dras grundade enbart på de siffrorna, men det är en tendens. Totalt 

86  förekomster  av  partikelverb  excerperades  ur  5468  ord  från  sv-  och  sva-texterna 

tillsammans.  Det  ger  ett  snitt  på  1,6  partikelverb  per  100 ord.  En sådan siffra  vore 

intressant att jämföra med en annan kontrollgrupp (till exempel texter skrivna av vuxna 

modersmålstalare) för att se hur frekvensförhållandet i användning av partikelverb ser ut. 

Det skulle dock förutsätta att partikelverb av bägge förbindelsetyperna är jämförbara i de 

flesta avseenden. Den här studien visar att så inte är fallet. Skillnader i användning av de 

två  olika  förbindelsetyperna  fast  och lös  förbindelse  i  materialet  antyder  att  det  kan 

finnas en skillnad i  användning av dessa två kategorier av partikelverb,  eftersom sv-

texterna innehåller långt färre partikelverb i fast förbindelse än i lös förbindelse. Sva-

eleverna har däremot använt nästan lika många fasta som lösa partikelverb. Hur denna 

skillnad ser ut mer exakt kan dock inte besvaras av min studie. Det är dock ett fynd som 

kan vara intressant att forska vidare i.

Enligt  min  hypotes  för  studien  använder andraspråkstalare  av  svenska  färre 

partikelverb  och  mindre  frekvent  än  modersmålstalare.  Det  kan  inte  denna  studie 

bekräfta,  då resultatet  visar mycket små skillnader mellan grupperna i  det avseendet. 

Däremot  bekräftas  antagandet  i  hypotesen  om  att  sva-texterna  skulle  innehålla  fler 

upprepningar  av  partikelverb  än  sv-texterna.  Sva-texterna  innehåller  16 upprepningar 

och sv-texterna 6.
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5.1.1  Partikelverb i lös förbindelse
För partikelverb i lös förbindelse visar frekvensförhållandet mellan informantgrupperna 

endast  en  differens  på  tre  förekomster.  Sva-texterna  innehöll  något  färre  (2)  unika 

förekomster.  Resultatet  visar  därför  ingen  betydande  skillnad  mellan 

informantgruppernas produktion av partikelverb i den kategorin. Det står i kontrast mot 

andra  undersökningars resultat som fann a skillnader mellan sv-elevers och sva-elevers 

användning  av  partikelverb.  Analysmetoden  för  excerpering  och  kategorisering  av 

partikelverb i lös förbindelse i denna undersökning kan sägas vara densamma som de 

tidigare undersökningarna som presenterats i denna uppsats. Det måste därför finnas en 

annan förklaring till varför jag inte funnit de skillnader som andra undersökningar funnit.

5.1.2  Partikelverb i fast förbindelse
Frekvensförhållandet var 8 förekomster i sv-texterna och 25 i sva-texterna, en differens 

på 17 förekomster. Resultatet skulle kunna tolkas som att sva-eleverna har större tillgång 

till, och variation i användning av lexikaliserade partikelverb. Resultatet måste dock ses i 

sitt  sammanhang. Denna kategori  av partikelverb skiljer  sig från de i  lös förbindelse 

genom att de oftare än de lösa partikelverben är lexikaliserade. Varför det förhåller sig så 

kan inte denna undersökning ge svar på, men av det analyserade materialet förefaller det 

vara så. I materialet var alla påträffade partikelverb i fast förbindelse lexikaliserade.

Ett  intressant  fynd  var  partikelverbet  anse  som  jag  i  sva-texterna  fann  fyra 

förekomster av, två i (SVA-3) och två i (SVA-6). I sv-texterna fann jag ingen förekomst 

av anse.  Partikelverbet är synonymt med tycka och därför räknade jag alla förekomster 

av  verbet  tycka i  hela  materialet.  I  sv-texterna  fann  jag  minst  en  förekomst  i  varje 

elevtext och sammanlagt 17 stycken. I sva-texterna var motsvarande siffra 4 fördelat på 

två informanter (SVA-3 (3 tycka), SVA-6 (1 tycka)). Det verkar som att sva-eleverna har 

valt en mer formell stilnivå i detta avseende. Det påverkar sannolikt resultaten för denna 

kategori  av  partikelverben  eftersom  partikelverben  i  fast  förbindelse  oftare  än  lös 

förbindelse  är  lexikaliserade  och  har  en  mer  formell  stilnivå.  Ur  ett 

undervisningsperspektiv  kan  det  antyda  en  skillnad  i  hur  undervisningen  bedrivs  i 

respektive ämnen,  d.v.s.  att  sva-eleverna undervisas  mer  explicit  i  hur  man skriver  i 

formell stil. Detta är endast ett stickprov ur de påträffade partikelverben och bör därför 

endast ses som en möjlig förklaring till de förhållandevis stora skillnaderna mellan sv- 

och sva-texterna i detta avseende.
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5.1.3  Lexikaliserade partikelverb i lös förbindelse
Lexikaliserade partikelverb i  lös förbindelse förväntades ge störst  utslag  i  resultatet, 

grundat  på  tidigare  studier  (Enström  1990,  m.fl.).  Jag  fann  att  de  bägge 

informantgrupperna använder dessa partikelverb till i princip lika stor utsträckning. Detta 

står i kontrast mot undersökningens hypotes och tidigare undersökningars slutsatser. Det 

kan finnas flera förklaringar till varför det verkar förhålla sig så. En möjlig förklaring är 

att materialet inte ger tillräckligt stort underlag och eventuella skillnader blir otydliga 

eller, som i det här fallet inte alls kan ses. En annan förklaring kan vara informanternas 

språksituation  och bakgrund.  Det  fanns ingen möjlighet  att  få  homogena grupper  av 

informanter i andra avseenden än för vilket ämne de skrivit sina texter. Informanterna 

representerar endast det ämne de läser, d.v.s. svenska eller svenska som andraspråk. Det 

betyder att informanterna i bägge grupper kan ha varierande vistelsetid i Sverige och 

kontakt med dess skolväsen och därmed olika förutsättningar för inlärning, oavsett vilket 

av ämnena de läser på gymnasiet. Med dessa reservationer i åtanke visar resultaten att 

elever i årskurs 1 på gymnasiet som läser svenska 1 respektive svenska som andraspråk 1 

använder  lexikaliserade  partikelverb  i  lös  förbindelse  i  samma utsträckning och med 

samma  precision,  d.v.s.  att  inga  felanvändningar  påträffades  för  denna  kategori  av 

partikelverben i materialet.

5.2  Sammanfattning
Denna undersökning  antyder  att  elever  som läser  svenska  1  respektive  svenska  som 

andraspråk 1 på gymnasiet behärskar och använder partikelverb i stort sett till samma 

utsträckning. Det finns en tendens i hos sva-eleverna att använda en mer formell stilnivå 

på lexikal nivå, vilket påverkar antalet partikelverb i fast förbindelse och är sålunda en 

möjlig  förklaring  till  varför  sva-eleverna  står  för  tre  fjärdedelar  av  alla  excerperade 

partikelverb i fast förbindelse. Resultatet överensstämmer ej med andra undersökningar i 

ämnet.  Jag  har  erbjudit  några  tänkbara  förklaringar  till  detta.  Bland  annat  har  jag 

problematiserat  urvalet  av  informanterna  i  fråga  om  ålder,  språksituation  (ålder  för 

ankomst till Sverige, kontakt med svenska i hemmet, antal behärskade språk, modersmål, 

etc.) och materialets omfång, som i denna studie är mindre i både antal informanter och 

längd på texter i antal ord jämfört med andra studier i ämnet.

Den  kategori  av  partikelverb  som  användes  mest  var  lexikaliserade,  följt  av 
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partikelverb  i  lös  förbindelse.  En  förklaring  till  att  flest  lexikaliserade  partikelverb 

påträffades kan vara att ämnena elevtexterna handlade om var alla abstrakta (mobbning, 

ärlighet, vänskap). Ett material som var mer diversifierat i fråga om ämnen skulle därför 

kunna ge ett annat resultat.

Endast en felaktig användning av partikelverb påträffades och det fann jag i en sva-

text  (SVA-6).  Texten  var  den  med  flest  antal  ord  av  hela  materialet.  Felkategorin 

identifierade jag som bortfall, eftersom partikeln utelämnats. Det är sannolikt ett slarvfel 

eftersom få andra fel, lexikala eller andra, påträffades i texten. Det går inte att dra någon 

slutsats angående inlärningen av partikelverb utifrån resultaten från detta perspektiv.

5.3  Förslag på vidare forskning
För  att  undersöka  om  partikelverb  utgör  en  särskild  svårighet  för  inlärare  på 

gymnasienivå,  kan  en  undersökning  rikta  in  sig  specifikt  på  endast  en  kategori  av 

partikelverb  som  utarbetats  för  denna  undersökning,  till  exempel  partikelverb  i  fast 

förbindelse. I samband med en sådan väl avgränsad undersökning bör en lexikal och 

semantisk analys göras av partikelverben som studeras. Metoden bör utformas så att den 

undersöker både informanternas receptiva och produktiva färdigheter. Vidare bör urvalet 

av  informanterna  kontrolleras  för  att  få  homogena  grupper  med  avseende  på 

skolbakgrund, vistelsetid i Sverige och andra faktorer som kan ha avgörande effekt på 

språkinlärning. Materialet bör anpassas i omfattning efter vad som ska undersökas. Den 

här undersökningen antyder att avancerade inlärare gör få lexikala fel och för att närmare 

undersöka sådana krävs ett omfattande material med hundratals texter.
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Bilaga 1. Excerperade partikelverb

A. Samtliga excerperade partikelverb

sv sva

använda anse (x4)

avgöra använda (x2)

dra upp dö ut

finnas kvar föreslå

fortsätta föreställa

få fram ge ifrån sig

föra vidare gå igenom

förekomma göra illa sig

glida ifrån göra åt

gå vidare hitta på

göra åt hålla med (x4)

hitta på ingripa

hitta tillbaka innebära (x3)

hålla ihop komma fram (x2)

hålla med (x4) komma till

hålla undan känna till

ingå lägga ner

klanka ner lägga till (x2)

känna igen lära ut

peka ut påstå

prata ut slänga in

se ut stirra ut

ställa upp (x3) stå ut

ta åt sig ta bort

trycka ner (x2) ta åt sig

tycka om tillföra

tänka in tillämpa

uppstå tycka om

upptäcka uppfatta

utveckla uppleva

upptäcka

utnyttja (x2)

uttrycka

utveckla (x4)

visa upp
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B. Lexikaliserade partikelverb - lös förbindelse

sv sva

dra upp dö ut

hitta på gå igenom

hålla ihop göra åt

hålla med (4) hitta på

hålla undan hålla med (4)

klanka ner komma fram (2)

känna igen komma till

se ut känna till

ställa upp (3) lägga ner

ta åt sig stå ut

trycka ner (2) ta åt

tycka om tycka om

tänka in

C. Partikelverb - fast förbindelse

sv sva

använda anse (4)

avgöra använda (2)

fortsätta föreslå

förekomma föreställa

ingå ingripa

uppstå innebära (3)

upptäcka påstå

utveckla tillföra

tillämpa

uppfatta

uppleva

upptäcka

utnyttja (2)

utveckla (5)
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D. Partikelverb - lös förbindelse

sv sva

dra upp dö ut

finnas kvar ge ifrån sig

få fram gå igenom

föra vidare gör illa

glida ifrån göra åt

gå vidare hitta på

göra åt hålla med (4)

hitta på komma fram (2)

hitta tillbaka komma till

hålla ihop känna till

hålla med (4) lägga ner

hålla undan lägga till (2)

klanka ner lära ut

känna igen slänga in

peka ut stirra ut

prata ut stå ut

se ut ta bort

ställa upp (3) ta åt

ta åt sig tycka om

trycka ner (2) visa upp

tycka om

tänka in
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