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Sammandrag 
Syftet med denna studie är att ta reda på vilken input av partikelverb andraspråksinlä-

rare får i undervisning och i läroböcker eftersom forskning visar att input har en bety-

dande roll vid inlärning av ett andraspråk. Studien undersöker hur lärare arbetar med 

partikelverb och om det finns någon skillnad i frekvensen av partikelverb i läroböcker i 

svenska som andraspråk jämfört med i läroböcker i svenska. Som metod för studien 

valdes en kombination av kvalitativa intervjuer och läromedelsanalys. Tre verksamma 

lärare intervjuades och en komparativ frekvensanalys av partikelverben i läromedlen 

Svenska 1 helt enkelt samt Svenska som andraspråk 1 genomfördes. 

Resultatet av lärarintervjuerna visar att samtliga lärare undervisar om partikelverb 

men på olika sätt och i olika hög grad. De är eniga om att betoningen är en viktig förut-

sättning för att förstå hur partikelverb är uppbyggda. För att förtydliga var betoningen 

ska ligga arbetar lärarna med kroppsspråk i form av exempelvis en handklapp samt med 

skriftlig markering i form av en prick under partikeln. Eleverna får möjlighet att möta 

partikelverb i olika former, bland annat genom att lyssna och läsa. Skrivövningar i par-

tikelverb förekommer däremot sällan. Vad gäller läroböcker i detta avseende anser lä-

rarna att de oftast är otillräckliga. Därför letar de själva fram material att använda i sin 

undervisning om partikelverb. Resultatet av läromedelsanalysen visar att partikelverb 

förekommer lika ofta i båda läromedlen. Således ger läromedlet i svenska som andra-

språk samma input av partikelverb som motsvarande läromedel i svenska.  

Nyckelord 
partikelverb, input, ordförråd, läroböcker, undervisningsmetoder, svenska som andra-

språk 
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1 Inledning 
Om man föreställer sig att en person uttrycker meningen jag stötte på min lärare i går 

skulle nog de flesta hålla med om att betoningen av partikeln är viktig. Meningen kan få 

två vitt skilda betydelser beroende på hur betoningen ligger. Vill en person berätta att 

han eller hon träffade sin lärare i går ska betoningen ligga på partikeln. Har man däre-

mot inte lärt sig detta ännu och betonar verbet innebär det i stället att personen “flör-

tade” med sin lärare. I skrift har denna sammansättning av verb + partikel dubbel bety-

delse och kan ganska lätt resultera i missförstånd.  

Partikelverb är mycket vanliga i svenska språket och det finns otaliga kombinat-

ioner av verb + partikel där betydelsen förändras helt eller delvis. Partikelverben tillhör 

därför en kategori som andraspråkseleverna behöver lära sig att bemästra. Samtidigt är 

det en svår kategori. Eftersom ett partikelverb ofta utgör två ord kan det bli problema-

tiskt att söka efter dess betydelse i exempelvis en ordbok. Dessutom har verbkombinat-

ionen ibland flera olika betydelser. Att behärska partikelverb handlar dock inte enbart 

om att kunna kombinationen verb + partikel, utan man behöver därtill veta om partikeln 

ska betonas eller inte. Om elever i svenska som andraspråk får tillräcklig input av parti-

kelverb och lär sig hur de ska användas samt hur de ska uttalas, ökar deras förutsättning-

ar att uppnå en avancerad nivå i det svenska språket. 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka andraspråksinlärares input av partikelverb i lärarledd 

undervisning och i läromedel. Frågeställningarna är följande: 

• Hur arbetar SVA-lärare med partikelverb i sin undervisning av gymnasieelever? 

• Finns det någon skillnad i frekvens av partikelverb i läroböcker i svenska som 

andraspråk jämfört med i läroböcker i svenska? 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
Detta avsnitt inleds med en definition av partikelverb följt av ett avsnitt om särskilda 

svårigheter i samband med inlärning av partikelverb för andraspråksinlärare. Vidare 

beskrivs kortfattat ordförrådets betydelse för andraspråksutveckling eftersom partikel-

verben intar en betydelsefull plats i ordförrådet, samt på vilket sätt språklig input är av-

görande för en lyckad språkinlärning. Slutligen presenteras tidigare forskning om parti-

kelverb samt vilka teoretiska utgångspunkter som legat till grund för studien. 
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2.1 Definition av partikelverb 

Jörgensen & Svensson (1987) beskriver partikelverb som verbsammansättningar med en 

betonad partikel. Partikeln är oböjlig och består oftast av ett adverb eller en preposition. 

I vissa fall fungerar oböjda substantiv som partiklar i uttryck som äga rum och ta ställ-

ning men det förekommer mer sällan (Jörgensen & Svensson, 1987:51). Genom att 

lägga till en partikel efter verbet modifieras dess betydelse i mer eller mindre utsträck-

ning. Ett exempel är verbet tycka som i sig självt har betydelsen att ha en åsikt. Lägger 

man sedan till partikeln om som i tycka om, har betydelsen förändrats på så sätt att man 

gillar någon/något. Partikelverbs betydelse skiljer sig åt i sammansättningar beroende 

på om partikeln sitter ihop med verbet eller inte. När den är skild från verbet, som i ex-

empelvis reda ut, kallas det lös förbindelse. Är partikeln däremot sammansatt med ver-

bet som i utreda kallas det fast förbindelse. Lös och fast förbindelse har ibland samma 

betydelse men den senare har en mer formell stilnivå (jämför reda ut med utreda). Den 

fasta förbindelsen har även i vissa fall en mer abstrakt betydelse som i avgå - gå av. 

Malmgren (1994) delar in partikelverben i fyra grupper. Den första gruppen ut-

görs av de partikelverb som alltid är fast sammansatta, exempelvis inse. Den andra 

gruppen utgörs av de som alltid är löst sammansatta, exempelvis tycka om. Den tredje 

och fjärde gruppen utgörs av de partikelverb som både kan vara löst och fast samman-

satta. Den tredje gruppen är utan betydelseskillnad, till exempel följa med/medfölja. I 

den fjärde gruppen kan däremot betydelsen förändras helt beroende på om det är lös 

eller fast sammansättning som i exempelvis bryta av/avbryta (Malmgren, 1994: 43). 

Vidare menar Enström (2010) att partikelverben kan delas in i lexikaliserade och icke-

lexikaliserade. Lexikaliserade partikelverb kan betraktas som idiom och därmed vara 

svåra att förstå betydelsen av, som i till exempel hon kommer snart att slå igenom där 

partikelverbet betyder bli berömd. Icke-lexikaliserade partikelverb däremot räknas som 

kollokationer och är förutsägbara genom att verbets betydelse enbart preciseras, som i 

exempelvis blixten slog ner i huset (Enström, 2010:72). 

2.2 Särskilda svårigheter vid inlärning av partikelverb 

Vissa verb kan kombineras med ett otal partiklar vilket därmed medför en stor utmaning 

för de allra flesta andraspråksinlärare. Enström (2013) beskriver hur inlärare av svenska 

språket ofta har en tendens att läsa ord för ord i en text vilket kan innebära svårigheter 

att identifiera flerordskombinationer. En infödd person kan däremot göra detta automa-
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tiskt vilket är ett resultat av intensiv och långvarig exponering för språket (Enström, 

2013:190).  

Inom vissa semantiska fält i svenska språket kan ord sägas ha en gemensam 

grundbetydelse men också skilja sig åt genom att de ibland har en egen specialiserad 

betydelse (jämför titta, se, snegla och glo). Kotsinas (2005) menar att det för en andra-

språksinlärare kan innebära särskilda svårigheter att uppfatta dessa betydelsenyanser när 

ord står inom samma semantiska fält men alltså har närliggande betydelser (Kotsinas, 

2005:126). Detta innebär att vid inlärning av partikelverb behöver inläraren inte enbart 

lära sig en viss kombination som till exempel titta fram utan måste också förstå verbets 

betydelsenyanser såsom att man inte säger se fram. 

Holmgren Ording (1998) lyfter fram andra svårigheter med partikelverb. Han 

skriver att grundregeln för partikelverb innebär att prepositionen eller adverbet måste ha 

betoning för att utgöra en partikel. I skriven text framgår dock inte vilka ord som är be-

tonade utan läsaren måste själva hitta betoningen med hjälp av meningens kontext. 

Detta kan innebära svårigheter för en inlärare som inte har tillräckliga kunskaper för att 

dra slutsatser om var betoningen bör ligga. Adverb som emot, ifrån, emellan och ige-

nom är alltid betonade vilket kan underlätta inlärningen av partikelverben där de före-

kommer. Prepositionerna mot, från, mellan och genom är däremot alltid obetonade och 

utgör aldrig partikelverb. Vidare visar Holmgren Ording ett antal meningar där sam-

manhanget är en viktig nyckel för att förstå betydelsen. I meningen Maria såg efter ho-

nom kan man fråga sig om Maria passade honom eller om hon tittade på honom när 

han gick. Ett annat exempel på kontextens betydelse är de fall då partikelverbet följs av 

ett starkt betonat objekt som påverkar betoningen av partikeln. I exemplet Eva hoppade 

över Bengt blir Bengt det mest betonade ordet i satsen om Bengt är det namn Eva inte 

läste upp. Därför blir över i partikelverbet hoppade över svagt betonat. Särskilda svå-

righeter med partikelverb uppstår även när partikeln förändrar sin grundbetydelse. Det 

är lättare att förstå han såg upp från tidningen som har betydelsen han lyfte blicken än 

när partikelverbet får en metaforisk betydelse, som i exempelvis se upp för bilarna som 

får betydelsen akta dig för bilarna (Holmgren Ording, 1998:5ff).  

Partikelverb omfattar alltså på olika sätt särskilda svårigheter för andraspråksinlä-

rare. Att många verb har otaliga kombinationer av partiklar vars betydelse mer eller 

mindre kan förändras och att många partikelverb inte går att utläsa genom att förstå or-

den var för sig är några av de faktorer som kan ställa till problem. Det kräver dessutom 

ett stort engagemang att lära in ett stort antal partikelverb där verb, som trots att de ingår 
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i samma semantiska fält, inte alltid kan användas på samma sätt. Slutligen är betoningen 

en särskild svårighet med partikelverb där man i skrift inte kan urskilja var betoningen 

ligger såvida man inte har förstått meningens kontext. 

2.3 Tidigare forskning om partikelverb 

Enström (2013) beskriver hur hon i en undersökning jämfört första- och andraspråks-

elevers användning av partikelverb. I undersökningen framgick stora skillnader i fre-

kvens och register av partikelverb när hon studerade elevernas skriftliga arbeten. Första-

språkseleverna hade dubbelt så många partikelverbsförekomster och dessutom mer än 

dubbelt så många olika partikelverb. Felaktiga partikelverb, i form av tillägg, bortfall 

eller utbyte av partikel var betydligt vanligare hos andraspråkseleverna (Enström, 

2013:190ff). 

Searle (2015) har genomfört en undersökning med vuxna inlärare av svenska som 

främmande språk på avancerad nivå där hon studerat förekomsten av partikelverb i upp-

satser. Hon genomförde även en jämförelse mellan förstaspråks- och andraspråkselever. 

Syftet var att titta närmare på hur användningen av lexikaliserade respektive icke-

lexikaliserade partikelverb förändrades efter en termins studier samt vilken typ av fel-

aktiga partikelverb som förekom. Searle (2015) fann ingen utveckling efter att ha jäm-

fört uppsatserna från de olika tidpunkterna med varandra, snarare en minskning av icke-

lexikaliserade partikelverb. Hon menar att detta kan tolkas på olika sätt, dels att uppsat-

serna var för få för att säkerställa en utveckling och dels att elevernas val av språk för-

ändrades från ett mer vardagligt tal till ett mer formellt skolspråk. Således fanns möjlig-

heten att eleverna valde bort de mer vardagliga löst sammansatta partikelverben mot de 

mer stilistiskt formella fast sammansatta. Den slutsats Searle drog var också att en 

märkbar utveckling av en komplex ordkategori som partikelverben tar längre tid än en 

termin (2015:30). Resultatet visade även att förstaspråkseleverna hade nästan dubbelt så 

hög förekomst av partikelverb som andraspråkseleverna samt att gruppen av andra-

språkselever som hade lägst vistelsetid i Sverige även hade lägst antal använda partikel-

verb. Detta menar Searle troligen har att göra med hur lång tid eleverna haft möjlighet 

till input av målspråket. En intressant iakttagelse var att andraspråkseleverna före upp-

satsskrivandet hade fått inspirationstexter där partikelverb förekom. Undersökningen 

visade sedan att dessa partikelverb användes i elevernas egna texter. Slutligen visade 

resultatet att en del felaktiga partikelverb förekom hos andraspråkseleverna, bland annat 

felpreciserande partikel användes, till exempel spela i i stället för spela in. 



 

5 

Ett fördjupningsarbete har även gjorts av Thorén (2012) där hon studerat före-

komsten av partikelverb i skrift hos första- och andraspråkselever. Hennes hypotes var 

att förstaspråkseleverna använde partikelverb i större utsträckning och i synnerhet att de 

använde lexikaliserade partikelverb i större utsträckning. Avsikten med arbetet var även 

att se om åldern har betydelse för inlärning och därför delade hon upp andraspråksele-

verna i en grupp med inlärning av svenska före respektive efter sju års ålder (Thorén, 

2012: 2). Thorén fann inga tydliga skillnader mellan förstaspråks- och andraspråksinlä-

rarna. Partikelverben förekom i mindre grad hos andraspråkseleverna än hos första-

språkseleverna men inte till den grad hennes hypotes hade förutsett. När det gällde de 

lexikaliserade partikelverben användes dessa mer frekvent av förstaspråkseleverna. 

Thorén skriver i sitt arbete att dessa är idiomatiska uttryck som måste läras in som en 

lexikalisk enhet vilket innebär att förstaspråkselever i de allra flesta fall har betydligt 

lättare för dem. Den tydligaste skillnaden som Thorén beskriver rörde metaforiskt an-

vända partikelverb, till exempel man önskar att tiden kunde vridas tillbaka, där första-

språkseleverna använde sig av dubbelt så många som andraspråkseleverna. Slutsatsen 

var att användning av partikelverb metaforiskt innebar ytterligare en svårighet varför 

skillnaden i frekvens blev tydligare. Slutligen fann Thorén även en märkbar skillnad 

mellan åldersgrupperna. De elever som börjat sin inlärning av svenska efter sju års ålder 

visade sig vara den starkaste gruppen i jämförelse med de elever som börjat före sju års 

ålder. Thorén skriver att detta kan ha att göra med att de inlärare som börjat lära sig 

svenska efter sju års ålder då kommit längre i sin kognitiva utveckling och därmed hade 

lättare att lära sig ett nytt språk. 

2.4 Vikten av ett rikt ordförråd 

Damber (2013) beskriver vikten av ett rikt ordförråd för andraspråksinlärare. I en kart-

läggning av läroböckers ordförråd i grundskolans senare år, Ord i läromedel (OrdiL), 

anges ordförrådet som en särskild stötesten för andraspråkselever (Lindberg & Kok-

konakis, 2007: 10). För att utveckla det ordförråd som krävs för framgångsrika studier 

på högstadiet och i gymnasiet fordras ett omfattande arbete vilket kan ta mellan fem till 

tio år (Lindberg & Kokkonakis, 2007: 15). Enström (2013) betonar vikten av ett utökat 

ordförråd i samband med läsning av olika slags texter. För att vi ska kunna ta del av den 

stora mängd litteratur som finns i vårt samhälle och som berikar vår vardag är ordförrå-

det den viktigaste faktorn (Enström, 2013: 171). I samband med inlärning av partikel-

verb är ordförrådet därför en viktig nyckel. Ett avancerat ordförråd kan bidra till att man 
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lättare förstår kontexten i en mening vilket innebär att partikelverbens betydelse blir 

lättare att uttyda. 

2.5 Språklig input 

Input är viktigt för att ordförrådet ska utvecklas. I en studie Kotsinas (2005) gjort med 

sex andraspråksinlärare av svenska visas riklig input av ord bidra till att ordförrådet 

utökas. I stort sett alla ord som används av deltagarna i studien hör till de allra vanlig-

aste och de få ord som inte tillhör denna kategori har ofta med deras yrke att göra 

(Kotsinas, 2005:200). Hon beskriver vidare hur deltagarna i hennes studie i början av 

sin språkinlärning ofta lär in korta och enkla ord som tillhör de ord man oftast hör. Hon 

menar emellertid att undervisning av endast enkla ord torde ses som meningslöst ef-

tersom språkets enklaste och kortaste ord till störst del utgörs av formord och inte kan 

bära upp en text innehållsmässigt (Kotsinas, 2005:204). Det innebär att partikelverb, 

som förekommer i stor utsträckning i svenska språket, med fördel kan behandlas i 

undervisningen och på så sätt utöka ordförrådet till ett mer avancerat sådant. 

I möte med en ny text bör upp till 95 % av orden vara kända för inläraren för att 

hon eller han ska kunna gissa sig till betydelsen av okända ord (Enström, 2013:178f). 

Det finns sedan olika sätt att dra rimliga slutsatser om vad dessa okända ord kan betyda. 

Om kontexten är tillräckligt rik på adekvata ledtrådar är detta möjligt men kontexten är 

ofta en otillförlitlig källa. Ibland är ledtrådarna dessutom vilseledande. Om man inte 

känner till partikelverb och hur betoningen ska ligga är en ensam mening som exempel-

vis han behövde slå igen lätt att tolka som att han behövde slå en gång till i stället för i 

den rätta bemärkelsen han var tvungen att gå i konkurs. På så vis kan den inre kontexten 

vara vilseledande för läsaren. För att ordinlärning ska ske räcker det inte att möta ett 

nytt ord endast en gång utan man behöver möta orden upprepade gånger, i flera olika 

kontexter, för att betydelsen så småningom ska läras in i sin fulla bemärkelse. Detta 

innebär vidare att inläraren måste bli utsatt för stora mängder begriplig input (Enström, 

2013:179). På samma sätt behöver en inlärare möta partikelverb i tillräcklig mängd för 

att slutligen kunna lära in dem. 

2.6 Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie präglas av ett sociokulturellt perspektiv. Det tillämpas såväl på den del i 

studien där syftet är att undersöka hur undervisningen av partikelverb tillgår som på 

läromedelsanalysen där läromedel kan ses som en typ av medierande redskap. Medie-
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ring innebär en samverkan mellan människor och de kulturella redskap som människor 

använder för att förstå omvärlden (Säljö, 2012: 192). Den sociokulturella traditionen, 

som bygger på den ryske pedagogen Lev Vygotskijs tankar, fokuserar på hur viktigt 

socialt samspel är för lärande och utveckling (Säljö, 2012:195). Ett känt begrepp som 

Vygotskij använde sig av var den närmaste proximala utvecklingszonen. Han menade 

att om man väl har erhållit en kunskap om något och lärt sig använda en färdighet har 

man goda förutsättningar att utveckla den kunskapen och färdigheten och lära sig ännu 

något nytt. Här kan läraren i sin roll hjälpa en elev att utvecklas genom att bygga vidare 

på den nya kunskap eleven i fråga har tillförsäkrat sig. Ett exempel kan vara att när en 

elev lärt sig grundläggande grammatisk kunskap om ordklasser och satsdelar blir denne 

också efter ett tag redo att gå vidare med en mer förfinad förståelse av hur ett språk är 

uppbyggt (Säljö, 2012:193). Efter att elever har lärt sig hur verb är uppbyggda kan lära-

ren således utveckla förmågan att använda verb + partikel vilket i sin tur kan leda till 

kunskap om partikelverb. I undervisningen av partikelverb kan elever i samspel med 

andra och med rätt stöd från läraren utveckla och befästa sina kunskaper på bästa möj-

liga sätt.   

3 Metod och material 

I följande avsnitt beskrivs metod och material som använts i arbetet för att besvara frå-

geställningarna Hur arbetar SVA-lärare med partikelverb i sin undervisning av gymna-

sieelever? och Finns det någon skillnad i frekvens av partikelverb i läroböcker i svenska 

som andraspråk jämfört med i läroböcker i svenska?. Först redogörs för val av metod 

där kombinationen av lärarintervju och läromedelsanalys motiveras. Vidare presenteras 

deltagarna i intervjun samt etiska överväganden. Detta följs av en presentation av inne-

hållsanalys där bearbetningen av intervjuerna beskrivs. Slutligen beskrivs läromedelsa-

nalysen: urvalet av läromedel och genomförandet av analysen av dem. 

3.1 Metodkombination 

Att använda metodkombination kan bidra till en undersökningssituation där man uppnår 

ökad träffsäkerhet, erhåller en mer fullständig bild, kombinerar metoders starka och 

svaga sidor och utvecklar analysen (Denscombe, 2009:150). I studien har kombination-

en av lärarintervju och läromedelsanalys använts. På så sätt ges ett omfattande underlag 
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till andraspråksinlärares input av partikelverb vid lärarledd undervisning och i lärome-

del. 

3.2 Semistrukturerade intervjuer 

För att undersöka hur lärare arbetar med partikelverb har jag valt att använda mig av 

intervjuer som metod. Till skillnad från exempelvis frågeformulär där enkla och kon-

kreta svar kan erhållas ger intervjuer, på ett djupare plan, tillgång till människors åsik-

ter, uppfattningar, känslor och erfarenheter (Denscombe, 2009:232). Vid genomförandet 

av intervjuerna valdes en semistrukturerad variant (se intervjuguide i bilaga 1). Semi-

strukturerade intervjuer ger en möjlighet för intervjuaren att förhålla sig flexibel till 

ordningsföljden av frågorna och deltagaren kan utveckla sina idéer och tala mer utförligt 

(Denscombe, 2009:234). Tre lärare intervjuades för studien. Ett mindre antal intervjuer 

kan vara fördelaktigt eftersom materialet blir mer överskådligt och hanterbart än en 

större mängd intervjuer (Trost, 2010:143). Deltagarna fick intervjufrågorna i förväg och 

hade därmed möjlighet att förbereda sig. En av lärarna önskade detta men anledningen 

var även att intervjuerna genomfördes under deras arbetstid med begränsat tidsomfång 

och jag ansåg att intervjuerna skulle kunna bli fylligare om lärarna kom förberedda till 

dem. Intervjuerna spelades in med ljudupptagning och transkriberades. Vid ett flertal 

tillfällen under transkriptionen stannade jag upp och spelade tillbaka för att vara säker 

på att allt som deltagarna sagt kom med. Jag har använt mig av ortografisk transkription 

vilket innebär en nedteckning av talat språk där man huvudsakligen använder skrift-

språket och inte fonetisk skrift samt där förståelsen står i fokus (Norrby, 2014: 99). 

3.2.1 Deltagare och etiska överväganden 

För intervjuerna tillfrågades tre verksamma lärare på olika skolor. Lärarna har olika 

lång erfarenhet och utbildning. De arbetar på skolor som jag själv har varit i kontakt 

med, exempelvis i samband med praktik, varför det blev naturligt att fråga om de ville 

medverka i studien. Med andra ord har jag gjort ett så kallat bekvämlighetsurval (Trost, 

2010:140).  

I det följande beskrivs lärarna närmare. Anna undervisar i svenska som andra-

språk på Språkintroduktionen1 samt i år 3 på gymnasiet. Hon har 31 års erfarenhet av 

                                                 
1 Språkintroduktion är anpassad för ungdomar som nyligen anlänt till Sverige. Utbildningen fokuserar på 
svenska språket för att eleven ska kunna söka vidare till något annat program på gymnasiet, eller annan 
utbildning (Skolverket, 2013:4) 
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yrket. Filippa undervisar i svenska som andraspråk på Språkintroduktionen samt i år 1 

och 2 på gymnasiet. Hon har 16 års erfarenhet av yrket. Ebba undervisar elever mellan 

20-50 år som läser grundläggande vuxenutbildning (GRUV) på Komvux, i svenska som 

andraspråk och engelska. Hon har 11 års erfarenhet av yrket. 

Deltagarna informerades enligt Vetenskapsrådets (2015:7) fyra allmänna huvud-

krav:  informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. De informera-

des om det huvudsakliga syftet med arbetet, vad deras bidrag skulle innebära, att delta-

gandet är frivilligt samt att de hade möjlighet att avbryta sin medverkan om de så öns-

kade. Deltagarna blev även upplysta om att deras namn samt namnet på skolan de arbe-

tar på skulle vara anonyma. Namnen i uppsatsen är således fingerade. 

3.2.2 Innehållsanalys 

Intervjuerna har analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys. Tematisk innehålls-

analys innebär att tyngdpunkten ligger på vad som sägs och inte på hur det sägs samt att 

data kodas genom att forskaren letar efter mönster och teman (Bryman, 2011:527). Sva-

ren från lärarintervjuerna har sorterats efter olika kategorier som till exempel lärarnas 

arbetssätt i undervisningen av partikelverb och lärarnas användning av läroböcker. Jag 

har därefter letat efter mönster i svaren där lärarna beskrivit sin undervisning med någon 

gemensam nämnare. 

3.3 Läromedelsanalys 

Följande avsnitt presenterar val av läromedel och hur jag har gått tillväga vid kompara-

tiv frekvensanalys. 

3.3.1 Val av läromedel 

För att ta reda på hur frekvensen av partikelverb i läroböcker ser ut har jag valt att göra 

en läromedelsanalys. I läromedelsanalysen undersöker jag frekvensen av den andra av 

Malmgrens (1994) fyra grupper av partikelverb, det vill säga löst sammansatta partikel-

verb. Jag jämför ett läromedel i svenska med ett i svenska som andraspråk för att under-

söka om frekvensen av partikelverb skiljer sig åt.  

De läromedel som analyserades i arbetet används av elever som går första året på 

gymnasiet i ämnena svenska respektive svenska som andraspråk. Läromedlen har 

samma upplägg och används för närvarande på en skola där jag har haft praktik vilket 

avgjorde att de valdes för analys. Läromedlen används dock inte av informanterna i in-
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tervjun. Böckerna är utgivna år 2015 av NA förlag, dock skrivna av olika läromedels-

författare. Den första boken jag har valt att göra en analys på används i ämnet svenska i 

årskurs 1 på gymnasiet och heter Svenska 1 helt enkelt. Boken är skriven av Lena 

Winqvist och Annika Nilsson. Boken rymmer hela kursen Svenska 1. Den andra boken 

används i ämnet svenska som andraspråk i årskurs 1 på gymnasiet och heter Svenska 

som andraspråk 1. Den är skriven av Thérese Åkerberg och Christian Norefalk.  

3.3.2 Komparativ frekvensanalys 

Läromedlet i svenska tjänar som jämförelsepunkt i studiens komparativa frekvensana-

lys. Frekvensen av löst sammansatta partikelverb (exempelvis ta in, slå ut, komma över) 

i Svenska 1 helt enkelt jämförs med frekvensen av dito i Svenska som andraspråk 1 för 

att avgöra graden av input i det senare läromedlet. I frekvensanalysen har jag räknat ut 

förekomsten av löst sammansatta partikelverb. Den urvalsprocess som använts för att 

sampla löst sammansatta partikelverb är systematiskt urval (Larsen, 2009). Det innebär 

att man kan starta urvalsprocessen på ett slumpmässigt ställe och bestämma att urvalet 

kommer att ske konsekvent på exempelvis var tionde sida. På så sätt kommer enheter 

som står på ett bestämt avstånd ifrån varandra komma med i urvalet (Larsen, 2009:39). 

Jag har valt att undersöka frekvensen av partikelverb på var femte sida i båda läroböck-

erna. Det totala antalet sidor i böckerna Svenska 1 helt enkelt och Svenska som andra-

språk 1 är 274 respektive 250. Antalet partikelverb har jag sedan vägt mot antalet ord på 

sidan. Jag har sedan beräknat det totala antalet ord med totalt antal partikelverb på samt-

liga sidor. Genom att dividera det totala antalet partikelverb med det totala antalet ord 

och sedan multiplicera detta med 100 har jag fått fram en procentsats som visar andelen 

partikelverb i förhållande till det totala antalet ord. 

4 Resultat 

Detta avsnitt redovisar resultaten i studien. Avsnittet inleds med resultaten från lärarin-

tervjuerna och följs av resultaten från läromedelsanalysen. 

4.1 Resultat av lärarintervjuer 

I följande avsnitt sammanfattas de svar som framkommit i intervjuerna om hur SVA-

lärare arbetar med partikelverb i sin undervisning. Först presenteras lärarnas metoder i 

undervisningen av partikelverb. Efter detta beskrivs hur lärarna går tillväga för att söka 



 

11 

material till denna undervisning samt deras användning av läroböcker. Slutligen görs en 

sammanfattning av intervjuerna. Symbolen -- i citaten betyder paus. 

4.1.1 Lärarnas metoder i undervisningen av partikelverb 

Gemensamt för lärarna är att de alla, i någon mån, undervisar om partikelverb. Däremot 

visar det sig att de använder sig av olika metoder. 

Anna arbetar främst med betoning på partikeln, hon uttrycker sig på följande sätt: 

(1) Jag brukar visa på skillnader mellan exempelvis hoppa på bussen och hoppa på bussen -

- å andra såna exempel som tydligt visar att betydelsen förändras när betoningen ligger på 

partikeln (Anna) 

När Anna undervisar om partikelverb ligger hennes fokus på betoning av partikeln. Hon 

visar eleverna skillnader i betoning, vilket hon menar tydligt visar att betydelsen föränd-

ras. För att betona partikeln använder sig Anna av verbal betoning och eventuellt även 

av kroppsspråk och gester, vilket hon beskriver så här: 

(2) Det beror väldigt mycket på elevgruppen -- verbal betoning är ju givetvis mycket viktig 

-- men om eleverna inte kommit så långt i sitt språk så behövs ju kroppsspråk och gester å 

man kanske klappar till på betoningen å gör såna saker för att det ska bli tydligare för ele-

ven (Anna) 

Som framgår i citatet anpassar Anna sin undervisning efter elevgruppen. Hon använder 

kroppsspråk och gester för att på ett tydligt sätt betona partikeln för de elever som inte 

kommit så långt i sin kunskapsutveckling. 

Anna lyfter även fram vikten av att eleverna får lyssna på partikelverben och lära 

sig att betoningen av partikeln är väsentlig. Hon beskriver det så här: 

(3) Just att lyssna är ju väldigt viktigt för det handlar ju mycket om betoningen -- men 

också att läsa själv och prata men de behöver ju lyssna till en början för att få -- ja, för å 

verkligen höra att det är betoningen det handlar om -- att det är där skillnaden ligger (Anna) 

Som framgår i citatet ovan menar Anna att möjligheten att få lyssna på betoningen är 

viktigt till en början för att förstå var skillnaden mellan partikelverb och andra verb lig-

ger. Anna låter eleverna både i grupp och enskilt säga efter henne för att få till rätt beto-

ning: 
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(4) Genom att eleverna säger efter mig, både i grupp och enskilt å just det här som jag vi-

sade förut att om nån har väldigt svårt att höra betoningen så kan man förstärka med en 

handklapp på betoningen (Anna) 

Anna anpassar undervisningen efter elevgruppen på så sätt att hon förstärker betoningen 

med en handklapp ifall någon elev har svårt att höra den. 

Filippa beskriver att partikelverb är något hon undervisar om i mindre omfattning 

och när eleverna har kommit en bit i sin språkutveckling. Hon berättar följande: 

(5) Det är ingen stor del av min undervisning utan som läget är nu så är det nånting som 

kommer in i mina ims-grupper2 -- jag har ju jobbat i sån här förberedelseklass också med 

väldigt nyanlända å där tar jag nog inte upp det utan jag brukar ta det lite senare när de har 

kommit en bit -- det blir ju ofta så att man tar upp verbgrupperna först å man liksom nöter 

dem -- så partikelverb är nästa steg kan man säga då (Filippa) 

Betoning är dock något som även Filippa delvis fokuserar på i sin undervisning om par-

tikelverb, som hon uttrycker det: 

(6) Man kan ju titta speciellt bara på partikelverb -- å då kanske man tittar på en lista å går 

igenom vissa som man tycker är vanligt förekommande -- å sen tar upp det som är väldigt 

typiskt för partikelverb -- det här med betoning -- att det är det som skiljer dem från andra 

verb  -- som finns i meningar med prepositioner eller så där ju -- att visa skillnaden hur man 

hittar dem -- man har liksom genomgång om det å sen nån övning om att känna igen dem, 

alltså hitta dem, vilka är det som är partikelverb, hur kan man se dem -- ja -- å sen blir det 

väl att vi, det blir ju säkert skrivövningar (Filippa) 

Filippa beskriver i citatet ovan att hon i sin undervisning visar eleverna vad som är ty-

piskt för partikelverb, exempelvis betoning och vad som skiljer dem från andra verb. 

Hon håller genomgång om de partikelverb som är vanligt förekommande och har sedan 

övningar där eleverna får lära sig att hitta och känna igen partikelverben. Filippa använ-

der sig inte av kroppsspråk i undervisningen av betoningen av partiklarna: 

(7) Jag tror inte jag använder kroppen direkt utan det är nog mest bara rösten, ja, och sen att 

när man skriver en mening att man gör en symbol för betoning under partikeln sådär med 

en liten prick kanske eller nånting (Filippa) 

Filippa använder sig alltså av rösten och i skrift av en symbol när hon ska visa eleverna 

var betoningen ligger, exempelvis med en liten prick under partikeln. Filippa arbetar 
                                                 
2 IMS-grupper inbegriper elever som läser bland annat svenska som andraspråk på språkintroduktion. 
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tillsammans med eleverna för att de ska få till rätt betoning av partikelverben, men anser 

att individuell träning i betoning saknas: 

(8) Det är nog det vi gör då tillsammans där och sen tänker jag att jag egentligen saknar ett 

steg när de ska sitta och träna på det -- det gör vi nog inte speciellt tror jag -- man skulle ju 

kunna, nu har jag inte gjort det, men man skulle ju kunna låta dem spela in och lyssna på 

sig själva (Filippa) 

Filippa påtalar att hon saknar ett steg där eleverna själva tränar på att få till rätt betoning 

av partikelverben. Hon funderar över hur det skulle kunna gå till men har inte genom-

fört det med eleverna ännu. 

Det Filippa saknar är att eleverna får möjlighet att träna på att införliva partikel-

verben i sitt prat oftare. Så här beskriver hon det: 

(9) Det de kanske inte får som de borde få mer det kanske är att prata, att säga dem, utan 

det blir nog att man har det i en gemensam samling där man säger eller betonar och sen att 

man jobbar med det liksom enskilt eller i par eller så -- det är inte självklart för alla att prata 

såhär grammatik utan man sitter gärna och jobbar med det själv -- på den här nivån -- asså 

om man jobbar med yngre barn eller ungdomar då är det så självklart att man ska prata och 

läsa för varandra och så men med äldre så glömmer man ofta det steget, jag gör det i alla 

fall (Filippa) 

Filippa menar att det inte alltid är ett självklart moment att prata grammatik. Hon berät-

tar att det känns mer naturligt att yngre barn och ungdomar pratar och läser för varandra 

men att det är ett steg som lätt glöms bort med äldre elever. 

Även Ebba undervisar kontinuerligt om partikelverb men i mindre omfattning och 

oftast utifrån autentiska texter som dyker upp i undervisningen. På frågan om hon un-

dervisar om partikelverb och vilka metoder hon i så fall använder sig av svarar hon på 

följande sätt: 

(10) Ja, det gör jag men inte så ofta -- men absolut att det kommer med -- för det mesta ut-

går jag från texter som jag arbetar med -- det handlar om annat som jag kopplar frågor till, 

saker som vi diskuterar -- så att det liksom är en autentisk text som vi utgår ifrån när det 

dyker upp -- sen i grammatikundervisning och sånt så tar jag ju upp det också ibland -- med 

olika exempel (Ebba) 

Ebba berättar att hon oftast utgår från texter de använder i undervisningen och förklarar 

partikelverben allteftersom de dyker upp. Vidare tar hon ibland upp partikelverben i 
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grammatikundervisningen. Ebba använder sig, i likhet med Anna, med kroppen när hon 

illustrerar var betoningen ska ligga. Hon uttrycker sig så här: 

(11) Jag betonar det med kroppen -- går ett steg, lite hårdare eller visar med armar å ja, 

kroppen, rörelser -- så att man ser skillnaden i det -- ofta där det är en preposition i stället å 

sen så blir det olika betydelser också -- det är ofta de exemplena jag tar med när man måste 

veta skillnaden på -- stöter på och stöter på -- då vill man verkligen få rätt -- det är ofta de 

exemplena som är bäst (Ebba)  

Ebba berättar att hon även fokuserar på de verb där man, enligt henne, verkligen vill få 

till rätt uttal, såsom stöter på, och att det ofta är dessa exempel som är bäst att ta med i 

undervisningen. För att få till rätt betoning arbetar även Ebba tillsammans med sina ele-

ver genom att de repeterar efter henne. Hon uttrycker sig på följande sätt: 

(12) Vi kör ju uttal tillsammans så att de repeterar efter mig å säger -- men sen så fokuserar 

jag mycket mer på hela melodin i meningarna än just på enskilda delar -- för jag är mer 

inne på Olle Kjellins tanke där om att melodin är viktigast å få till rytmen i språket -- så det 

är inte lika mycket enskilda ord även om det är absolut också med en del (Ebba) 

Ebba menar att partikelverb i form av enskilda ord inte är vad hon fokuserar på vid be-

toning. Hon beskriver hur hon i stället arbetar med att eleverna ska få till rätt prosodi i 

språket och då faller partikelverben in i en hel mening. I enlighet med Holmgren Ording 

(1998) kan kontexten ha stor betydelse för förståelsen, i synnerhet då partikelverbet 

följs av ett starkt betonat objekt som påverkar betoningen av partikeln. I relation till 

detta kan det således vara fördelaktigt att arbeta med partikelverb i hela meningar i stäl-

let för i form av enskilda ord. 

Ebba diskuterar partikelverb med sina elever när de läser vilket hon menar är det 

sätt de oftast får möta partikelverb på. Hon säger så här: 

(13) Mycket är det ju genom att läsa för jag tror inte att de noterar det när de lyssnar på nå-

got -- och skriva -- brukar jag inte kommentera så mycket just det, utan det är väl mest att 

vi tar upp det i texterna -- när vi läser (Ebba) 

Genom att lyssna tror Ebba inte att eleverna noterar partikelverb, och deras skriftliga 

användning av partikelverb brukar hon inte kommentera. I stället tar hon upp partikel-

verben i de texter som eleverna läser tillsammans.  

När det kommer till hur lärarna arbetar med partikelverb och på vilket sätt elever-

na exponeras för dem skiljer sig arbetssätten åt. Två av lärarna arbetar ofta med kropps-
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språk och gester för att förtydliga var betoningen ska ligga. För att eleverna ska få till 

rätt betoning är lärarna dock ense om att arbeta tillsammans med läraren och i grupp. 

Att eleverna ges möjlighet att träna på att införliva partikelverben i sitt prat är något en 

av lärarna uttrycker borde ske oftare. Vad resultaten visar är att samtliga lärare låter 

eleverna lyssna på partikelverb och läsa dem, men relativt sällan träna på dem muntligt 

enskilt eller i par och arbeta med dem i skrivövningar. 

4.1.2 Hur lärarna går tillväga för att leta material 

För att hitta material att använda i undervisningen om partikelverb letar lärarna på inter-

net och i böcker. 

Anna använder läroböckernas material om partikelverb men utöver det söker hon 

även material i vanliga texter, skönlitterära böcker och multimodala medier. Så här be-

skriver hon det: 

(14) Jag tittar i ordböcker å letar partikelverb där som jag kan använda, jag googlar, jag an-

vänder läroböcker -- men tyvärr så tycker jag inte att läroböcker i svenska som andraspråk 

och övningsböcker där -- de är så översiktliga många gånger så att man går igenom många 

saker men det är alltför få övningar och exempel för att befästa kunskapen så därför letar 

jag i vanliga texter, skönlitterära böcker och i multimodala medier för å hitta mer exempel 

(Anna) 

Som framgår i citatet ovan menar Anna att hon inte anser att läroböcker är tillräckliga 

för att undervisa om partikelverb. Hon beskriver hur de alltför ofta är för översiktliga 

och har för få övningar och exempel. Således söker hon material på annat sätt. 

Filippa letar efter material i läroböcker men menar, precis som Anna, att det inte 

finns tillräckligt att hämta om partikelverb i dessa. Hon uttrycker sig så här: 

(15) Då tittar jag nog i läromedel -- å där finns det ju inte så mycket om det här utan då blir 

det att man får kolla i några grammatikor -- alltså med övningar eller med regler å så utgå 

ifrån dem å sen blir det ju lite internetsökning också på det -- det finns ju inte jättemånga 

varianter på det så jag kanske nöjer mig med att titta i en grammatikbok å sen gör något 

eget av det -- man skapar egna meningar (Filippa) 

Eftersom Filippa inte anser att det finns mycket material att hämta i läromedel söker 

hon även på internet. Hon utgår ofta från en grammatikbok men gör sedan ett eget 

material av det. 

Även Ebba söker efter material på internet vilket hon beskriver så här: 
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(16) Jag letar bland material på lektion.se å sen pratar jag med mina kolleger om olika sätt å 

arbeta med det (Ebba) 

Förutom att leta material på internet diskuterar Ebba även med sina kolleger om olika 

sätt arbeta med partikelverb. 

Det visar sig att samtliga lärare själva letar efter material att använda i undervis-

ningen om partikelverb. De tar hjälp av bland annat internet, vanliga texter, skönlitterära 

böcker och till viss del grammatikböcker för att sedan göra ett eget material utav det. 

4.1.3 Lärarnas användning av läroböcker 

Lärarna använder sig på lite olika sätt av läroböcker när de undervisar om partikelverb. 

Som tidigare nämnts anser Anna att läroböckernas behandling av partikelverb är för 

översiktlig. De har brist på förklaringar och övningar till grammatiska moment vilket 

gör att hon anser att det är bättre att använda sig av autentiska texter. Hon säger: 

(17) Jag känner att de övningsböcker som hör till läroböcker de är ofta väldigt fattiga på 

förklaringar och övningar till grammatiska moment -- då är det bättre att jobba med texter -- 

läsning och förståelse å genom det då leta efter olika grammatiska konstruktioner som till 

exempel partikelverb -- å sen tycker jag att det är ju alltid bättre å lättare om man lär sig i 

ett sammanhang än om man tar allting lösryckt (Anna) 

Anna uttrycker att partikelverb ofta förekommer lösryckta i läroböcker och att hon anser 

att det är bättre och lättare att lära sig dessa i ett sammanhang. Av den anledningen ar-

betar hon bland annat med partikelverb i autentiska texter. 

Filippa använder sig av grammatikböcker i undervisningen av partikelverb men 

förklarar att hon bygger vidare på dem. Hon beskriver det så här: 

(18) Jag använder ju de här grammatikböckerna, Form i Fokus del A och B -- så det är nåt 

som jag utgår ifrån sådär och sen bygger vidare -- man vill göra det till sitt -- man kanske 

gör någon presentation av det eller så som man själv vill gå igenom det (Filippa) 

Filippa förklarar att hon utgår från läroböcker men att hon sedan vill göra materialet till 

sitt, exempelvis genom en presentation. Hon berättar att hon tycker att läromedel är bra 

men inte tillräckliga: 

(19) Jag tycker att det är bra läromedel -- fast det är inte tillräckligt utan man måste ju 

bygga ut det (Filippa) 

Det framgår i ovanstående citat att Filippa anser att läroböcker kan användas till viss del 
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och att de fungerar bra. Däremot är de otillräckliga varför man själv behöver bygga ut 

innehållet. 

Ebba har delvis en annan uppfattning om läroböcker som material i undervisning-

en om partikelverb. Hon använder sig av grammatikböcker för att bland annat belysa 

hur pass många partikelverb det finns. Så här beskriver hon det: 

(20) Jag brukar visa de böcker vi har som bara handlar om partikelverb för att de ska få en 

uppfattning om, såhär det finns en hel bok här om partikelverb om man vill lära sig -- så att 

de ska förstå hur otroligt många det finns -- sen använder vi olika grammatikböcker där det 

tas upp bland all annan grammatik också, lite exempel å sånt men -- just å visa att det finns 

bara böcker ägnade till det säger en hel del om komplexiteten (Ebba) 

Ebba visar sina elever böcker som enbart handlar om partikelverb för att illustrera hur 

komplex inlärning av partikelverb är. Ebbas svar kan tolkas som att hon inte använder 

dessa böcker som material att arbeta med i undervisningen utan endast i syfte att visa 

upp dem för att eleverna ska förstå hur stort området är. På frågan om Ebba anser att 

läroböcker främjar inlärning av partikelverb svarar hon på följande sätt: 

(21) Nja, de är till hjälp, jag vet inte, de är till hjälp men jag -- det är svårförklarat -- å det 

finns så mycket annat som man behöver lära sig också -- så att jag är väl nöjd med det ut-

budet som finns -- men eh det är väl för att det är så mycket mer som ska tas upp också så 

att det är bara en del utav allting -- det är väldigt olika för olika läroböcker absolut -- eh sen 

så tycker jag väl överhuvudtaget att man kan ta upp det varenda gång man stöter på det 

också om det finns utrymme för det -- så finns det tid för det liksom så kan man ju analy-

sera lite djupare å se vad man hittar -- å även annan grammatik som hänger ihop med det 

också, med ordföljd å olika konstruktioner (Ebba) 

Ebba beskriver att det varierar mellan olika läroböcker. Hon anser att hon är nöjd med 

det utbudet som finns men diskuterar partikelverb som en mindre del av allt annat ele-

verna behöver lära sig. Vidare förklarar hon att man kan ta upp partikelverb i undervis-

ningen varje gång man stöter på det, under förutsättning att det finns tid. Då kan man 

även inkludera annan grammatik. 

Framförallt två av lärarna uttrycker tydligt att läroböcker inte är tillräckliga. De 

menar bland annat att de är alltför översiktliga och att man behöver bygga vidare på det 

material som finns. En av lärarna menar att partikelverben ofta förekommer lösryckt i 

läromedel och saknar sammanhang vilket inte främjar inlärningen. Vidare beskriver en 

av lärarna att det varierar mellan olika läromedel vilka som är användbara eller inte. 
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Resultatet visar att de flesta läromedel enligt lärarna inte är tillräckliga med avseende på 

partikelverb. 

4.1.4 Sammanfattning av intervjuerna 

Det framgår av intervjuerna att samtliga lärare arbetar med partikelverb i sin undervis-

ning men på olika sätt och i olika hög grad. Samtliga lärare arbetar dock med betoning.  

Anna och Ebba använder sig av såväl verbal betoning som med hjälp av kroppsspråk. 

Filippa använder sig av rösten och i skrift genom att markera var betoningen ska ligga 

genom att sätta en prick under partikeln. Ebba fokuserar på att partikelverben faller in i 

en hel mening eftersom hon anser att prosodin i språket är en viktig del. Eleverna ges 

möjlighet att lyssna och läsa partikelverben men mer sällan träna på att uttala dem 

muntligt och i skrivövningar. Anna och Filippa letar efter eget material att använda i sin 

undervisning eftersom de anser att läroböcker inte är tillräckliga. De letar bland annat 

material på internet, i skönlitterära böcker och i andra autentiska texter som dyker upp i 

undervisningen. Ebba letar också efter eget material men använder sig till viss del av 

böcker som enbart behandlar partikelverb med syftet att visa eleverna vilken omfattning 

partikelverb har i svenska språket. Det framgår inte i intervjuerna om de andra lärarna 

har vetskap om dessa böcker. 

4.2 Resultat av läromedelsanalys 

I detta avsnitt redovisas resultatet av läromedelsanalysen. Avsnittet inleds med en sam-

manställning av antal partikelverb per totalt antal ord på var femte sida ur den lärobok 

som används i ämnet svenska. Sedan följer två tabeller där jag redogör för ett urval av 

partikelverb som förekommer flera gånger i boken samt med vilka olika partiklar verben 

kombineras. Vidare följer en sammanställning av antal partikelverb per totalt antal ord 

på var femte sida ur för den lärobok som används i ämnet svenska som andraspråk var-

efter jag jämför frekvensförhållandena mellan denna lärobok och den föregående. Slut-

ligen redogörs för de partikelverb som förekommer ofta i båda läromedlen samt med 

vilka partiklar de kombineras. 

4.2.1 Sammanställning av partikelverb i Svenska 1 helt enkelt 

I tabell 1 redovisas antal partikelverb per antal ord på var femte sida ur den lärobok som 

används i ämnet svenska. Varje kolumn innehåller först antal partikelverb och efter 

snedstrecket följer antal ord på sidan. I rutan under tabellen visas även totalt antal parti-
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kelverb samt totalt antal ord. Antal partikelverb innefattar verb+partikel och räknas 

därmed som ett ord. Det totala antalet ord har därefter minskats med antal partikelverb 

eftersom jag tidigare räknat alla partikelverb som två ord. 

Tabell 1 Antal partikelverb per antal ord Svenska 1 helt enkelt 

Antal 
partikelverb/Antal 
ord 

Antal  
partikelverb/Antal 
ord 

Antal 
partikelverb/Antal 
ord 

Antal 
partikelverb/Antal 
ord 

4/340 1/283 4/320 7/502 

7/363 2/172 0/510 3/244 

2/246 0/7 0/1 1/171 

1/246 3/278 7/442 3/243 

0/61 6/276 2/214 3/352 

4/397 0/3 0/1 6/153 

0/168 2/178 0/3 2/80 

9/400 3/241 0/209 5/283 

3/239 1/209 1/482 0/44 

0/105 0/245 1/415 3/258 

0/71 4/243 2/217 0/46 

3/34 4/295 2/385 3/221 

5/391 6/228 2/295 5/378 

 

Totalt antal partikelverb Totalt antal ord 

132 12056 

Som tabellen visar förekommer totalt 132 partikelverb av 12056 totalt antal ord vilket 

motsvarar 1,09 % (se även bilaga C). I vissa fall förekommer inga partikelverb vilket i 

de flesta fall har varit på grund av en framsida till nytt kapitel. Högst antal finner man i 

kolumnen längst till vänster på rad 8, där 9 partikelverb används. När man sedan tittar 

på antalet ord, det vill säga 400, är det dock föga förvånande med 9 partikelverb ef-

tersom antalet ord är relativt högt. I snitt innehåller varje sida 3-4 partikelverb. 



 

20 

4.2.2 Partikelverb med hög frekvens Svenska 1 helt enkelt 

I tabell 2 redovisas ett urval av de partikelverb som förekommer fler än två gånger i 

läroboken. 

Tabell 2 Partikelverb med förekomst fler än två gånger i Svenska 1 helt enkelt 

Partikelverb Frekvens Partikelverb Frekvens 

Se ut 5 Ta emot 4 

Skriva om 5 Plocka isär 3 

Läsa igenom 5 Gå igenom 3 

Stå bakom 5 Känna till 3 

Bygga ut 5 Komma in 3 

Känna igen 4 Lyfta fram 3 

I tabell 2 kan man urskilja att vissa partikelverb förekommer flera gånger. Skriv om, läs 

igenom och bygg ut är exempel som förekommer fem gånger vilket dock är förståeligt 

eftersom det handlar om uppmaningar i läroboken. 

I tabell 3 nedan redogörs för ett antal verb med olika partikelkombinationer som 

figurerar i läroboken. 

Tabell 3 Verb med olika partikelkombinationer Svenska 1 helt enkelt 

Gå Komma Känna Plocka Se Skriva Slå Ta 

igenom fram igen Fram efter av ifrån bort 

In igång till Isär till om upp emot 

 in   ut ut  till 

 med      upp 

       ut 

       över 

Tabell 3 visar att vissa verb kan ha ett stort antal kombinationer för att bilda partikel-

verb. Verbet ta möter eleverna ett flertal gånger i läroboken med sex olika partiklar. 

Verben som redovisas ovan är mycket vanliga i svenska språket och får förändrad bety-

delse i mer eller mindre större utsträckning när en partikel läggs till. 
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4.2.3 Sammanställning av partikelverb i Svenska som andraspråk 1 

Nedan i tabell 4 redovisas antal partikelverb per totalt antal ord på var femte sida ur 

läroboken som används i ämnet svenska som andraspråk. I varje kolumn visas antal 

partikelverb och efter snedstrecket följer antal ord. 

Tabell 4 Antal partikelverb per antal ord Svenska som andraspråk 1 

Antal 
partikelverb/Antal 
ord 

Antal 
partikelverb/Antal 
ord 

Antal 
partikelverb/Antal 
ord 

Antal 
partikelverb/Antal 
ord 

2/254 0/31 0/166 0/169 

5/493 5/400 14/313 0/152 

1/388 9/349 1/84 1/212 

2/181 3/438 4/326 0/295 

2/311 2/199 3/207 2/148 

0/163 2/212 20/542 0/148 

1/323 3/552 13/398 1/329 

4/113 5/275 3/503 1/59 

0/272 2/434 2/213 5/273 

1/143 2/270 3/145 3/293 

1/433 2/192 2/204 0/503 

1/83 3/257   

 

Totalt antal partikelverb Totalt antal ord 

146 13112 

Som tabellen visar ovan finner man 146 partikelverb av 13112 totalt antal ord, det vill 

säga 1,11 % (se även bilaga D). Detta innebär att partikelverb förekommer lika ofta i 

läroboken för ämnet svenska som andraspråk eftersom frekvensen i boken för ämnet 

svenska låg på 1,09 %. I kolumnen näst längst till höger på rad 2 finner man 14 stycken 

partikelverb vilket beror på att sidan innehöll övningar för just partikelverb. I enlighet 

med Holmgren Ording (1998) som beskriver svårigheter med partikelverb i skriven text 

eftersom det inte framgår var betoningen ska ligga är det relevant att läroboken innehål-
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ler både förklaringar och övningar av denna verbform. Vid ytterligare två ställen, vilka 

kan utläsas i tabellen, förekom såväl 13 som 20 partikelverb. På dessa sidor var antalet 

ord högt med mycket text och därav hög frekvens av partikelverb. 

4.2.4 Partikelverb med hög frekvens Svenska som andraspråk 1 

I nedanstående tabell redogörs för de partikelverb som förekommer fler än två gånger. 

Tabell 5 Partikelverb med förekomst fler än två gånger i Svenska som andraspråk 1 

Partikelverb Frekvens Partikelverb Frekvens 

Se ut 8 Känna till 4 

Växa upp 6 Lyfta fram 4 

Slå upp 5 Tycka om 4 

I tabell 5 visar resultatet att en del partikelverb förekommer flera gånger. Partikelverbet 

se ut förekommer åtta gånger medan växa upp förekommer sex gånger. Det innebär att 

andraspråkseleverna möter partikelverben upprepade gånger i texterna vilket överens-

stämmer med rekommendationen att inlärare ska möta ord vid ett flertal tillfällen för att 

inlärning ska kunna äga rum (Enström, 2013:179). Resultatet indikerar att läroboksför-

fattarna är medvetna om de svårigheter andraspråkselever kan möta och därmed på ett 

strategiskt sätt placerar ut vanligt förekommande partikelverb. Det troliga är åtminstone 

att läroboksförfattarna inte undviker dem. Resultatet visar även att uppmaningarna skil-

jer sig åt i läroboken för svenska jämfört med i läroboken för svenska som andraspråk. 

Exempelvis förekommer slå upp fem gånger i läroboken i svenska som andraspråk och 

två gånger i läroboken i svenska. 

I tabell 6 nedan redovisas ett urval av verb i läroboken och med vilka partiklar de 

kombineras. 

Tabell 6 Verb med olika partikelkombinationer Svenska som andraspråk 1 

Gå Höra Känna Lägga Se Slå Ta 

igenom Ihop Igen Av till igenom Emot 

Ner Till Till Ihop ut om Fram 

Upp   In  (sig) ner Med 

över   Om  till (sig) an 
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   På  upp upp 

   Till  ut  

   undan    

   Upp    

   Ut    

I tabellen ovan visas att verbet lägga förekommer med nio olika partiklar. I läroboken är 

verbet en del av en övning där författarna visar hur många olika kombinationer som kan 

bilda ett partikelverb. Som tabellen visar är slå ett verb som förekommer med sex olika 

kombinationer varav slå igenom är ett exempel. Att slå igenom någonting kan vara lät-

tare att förstå eftersom partikeln behåller sin grundbetydelse. Däremot att förstå att slå 

igenom i vissa sammanhang har betydelsen bli berömd är betydligt mer komplicerat. 

Detta kan relateras till Holmgren Ording (1998) som menar att det inte alltid räcker med 

att veta vad verbet respektive partikeln betyder för att förstå innebörden av ett partikel-

verb. Vidare kan man se att läroboken tar upp adverb som emot och igenom som alltid 

är betonade i en verbsammansättning och därmed alltid är partikelverb. Har man som 

inlärare lärt sig denna tumregel kan detta underlätta inlärningen (Holmgren Ording, 

1998:8). 

5 Diskussion och slutsatser 

I denna studie har fokus varit att undersöka vilken input av partikelverb andraspråksele-

ver möter i undervisning och läroböcker. Intervjuerna med lärarna har gett en inblick i 

hur undervisningen av partikelverb kan se ut, vilket kan ge såväl inspiration för andra 

lärare i svenska som andraspråk som underlag för vad som kan förbättras. Resultatet 

från lärarintervjuerna visar att lärarnas arbetssätt skiljer sig åt. Två av lärarna använder 

sig av kroppsspråk för att förtydliga var betoningen ska ligga medan en av dem inte gör 

det. En av lärarna anpassar sin undervisning efter eleverna genom att använda kropps-

språk när elever inte har kommit så långt i sin språkutveckling. Troligen förstärks då 

elevernas uppfattning om var betoningen ska ligga vilket i sin tur kan främja inlärningen 

av partikelverben. Lärarna är eniga om att betoningen utgör en viktig del av undervis-

ningen om partikelverb. Samtliga lärare arbetar med partikelverben tillsammans med 

eleverna eller låter dem arbeta med dem i grupp. Ur ett sociokulturellt perspektiv är 
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detta gynnsamt för eleverna eftersom de får möjlighet till inlärning i samspel med andra. 

I enlighet med Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen kan läraren, såsom 

Filippa, till en början arbeta med grundläggande kunskap om verb och deras användning 

för att sedan bygga vidare på verb + partikel för en ökad förståelse för partikelverb. 

Det framgår av resultatet att eleverna får input av partikelverb i olika hög grad och 

på olika sätt. Intervjusvaren indikerar att två av lärarna arbetar med partikelverb när 

eleverna kommit en bit i sin kunskapsutveckling och vid de tillfällen partikelverb dyker 

upp medan den tredje av lärarna arbetar mer kontinuerligt med dem. Eleverna möter 

partikelverb främst genom att lyssna och läsa. Skrivövningar förekommer mer sällan. 

En lärare påtalar också att muntliga övningar som innebär att eleven får införliva parti-

kelverben i sitt prat saknas, liksom individuell träning på betoningen. 

Samtliga lärare uppger att de letar efter eget material att använda i sin undervis-

ning om partikelverb. De använder sig av internet, skönlitterära böcker och autentiska 

texter. I vissa fall utgår några av lärarna från grammatikböcker men bygger sedan vidare 

utifrån dem. Resultatet visar tydligt att lärarna är eniga om att läroböcker inte är tillräck-

liga som material för undervisning om partikelverb. Anledningen är att de anser att lär-

oböckerna alltför ofta är översiktliga och behandlar partikelverb lösryckt utan samman-

hang med få övningar. En av lärarna anser dock att de kan vara till hjälp men hon an-

vänder läroböcker som enbart handlar om partikelverb med syftet att belysa komplexite-

ten av denna verbform. Svaret kan tolkas som att läraren inte använder dessa läroböcker 

som ett material att arbeta med utan endast för att visa partikelverbens omfattning. De 

andra lärarna nämner inte dessa läromedel vilket kan bero på att de inte känner till dem. 

Slutsatsen är därmed att läroböcker kan behöva utformas med ett mer omfattande inne-

håll av partikelverb med tillhörande övningar samt att lärarna möjligen hade svarat an-

norlunda om de känt till de läroböcker som enbart handlar om partikelverb. 

Det resultat som framgått av läromedelsanalysen är att partikelfrekvensen är unge-

fär samma i läroboken i svenska som andraspråk som i läroboken i svenska. Det visar 

att läroboksförfattare i dag är medvetna och angelägna om att partikelverb finns med 

och inte undviker att närma sig idiomatisk svenska även för ämnet svenska som andra-

språk. Jag har tidigare beskrivit hur riklig input av målspråket är väsentlig för inlärning 

och att man behöver möta ett ord upprepade gånger i olika kontexter för att slutligen 

lära in det (Enström, 2013). Det visar sig i resultatet av läromedelsanalysen att eleverna 

får möta olika partikelverb med olika partikelkombinationer ett flertal gånger, exempel-

vis se ut och känna till som förekommer flera gånger samt verbet slå som förekommer 
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med sex olika partiklar. Kotsinas (2005) framhåller vikten av riklig input av målspråket 

vilket gör att resultatet kan betraktas som positivt. Båda läroböckerna innehåller upp-

maningar i form av partikelverb, exempelvis skriv om, bygg ut och slå upp. Det framgår 

dock att uppmaningarna skiljer sig åt i läroboken för svenska jämfört med läroboken för 

svenska som andraspråk. Att partikelverbet slå upp används oftare i läroboken för 

svenska som andraspråk kan dock anses rimligt eftersom elever med annat modersmål 

än svenska troligtvis behöver slå upp ord de inte förstår oftare än elever med svenska 

som modersmål. Läroboken för svenska som andraspråk innehåller vidare både förkla-

ringar och övningar om partikelverb. Det tyder på att författarna inte har valt att be-

gränsa innehållet till enbart korta och enkla ord. 

Resultatet har bland annat bidragit med kunskap om hur lärare arbetar med parti-

kelverb vilket kan ge inspiration till fortsatt arbete med partikelverb i undervisningen av 

svenska som andraspråk. En av lärarna hänvisar till Olle Kjellins tankar om melodins 

betydelse för att få till rätt rytm i språket. I stället för att arbeta med partikelverb i form 

av enstaka ord fokuserar läraren på rytmen i språket i form av hela meningar. Holmgren 

Ording (1998) framhåller kontextens betydelse för inlärning och det är möjligt att 

undervisning av hela meningar kan främja inlärningen av partikelverb för andraspråkse-

lever.  

Enligt studiens resultat kan lärare därtill fokusera mer på att använda partikelverb 

i samtal och elevproducerad skrift för att eleverna ska ges ökad möjlighet till såväl input 

som output i olika former. Betoning av partikelverb kan, med inspiration från lärarinter-

vjuerna, förtydligas genom punktmarkering skriftligt på whiteboarden och med gester 

såsom exempelvis handklapp där partikeln ska betonas. Vidare kan lärare utvidga sitt 

material till undervisningen av partikelverb genom att, utöver läroböcker, använda såväl 

skönlitterära böcker, autentiska texter som multimodala medier.  

Slutligen vore det inför framtida forskning intressant att undersöka vilken effekt 

lärares undervisning om partikelverb har på eleverna och hur läroböcker med övningar 

till partikelverb skulle kunna utformas för att främja inlärningen av dessa. 
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I 

Bilagor 
Bilaga A: Intervjuguide 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

I vilken/vilka årskurser undervisar du? 

 

Undervisningsmetoder 

Undervisar du om partikelverb? Om ja, vilka metoder använder du dig av? 

Hur går du tillväga när du letar efter metoder att använda i din undervisning gällande 
just partikelverb? 

På vilket sätt får dina elever möta partikelverb vid inlärning? Genom att lyssna, läsa, 
skriva och/eller prata? 

På vilket sätt betonar du partikelverb i undervisningen? Använder du kroppsspråk, ges-
ter, verbal betoning på partikel osv? 

Hur arbetar du med eleverna för att de ska få till rätt betoning? 

Läroböcker som material 

På vilket sätt och i vilken mån använder du dig av läroböcker för att undervisa om par-
tikelverb? 

Anser du att de läroböcker du använt dig av främjar inlärning av partikelverb för elever 
i svenska som andraspråk? Om ja, på vilket sätt? Om nej, vad skulle kunna göras bättre? 

Finns det något mer du skulle vilja tillägga? 

 
  



 

II 

Bilaga B: Svar från lärarintervjuerna 
 

Bakgrund Anna Filippa Ebba 

Vilken utbild-
ning har du? 

Mellanstadielärare, speci-
allärare, 90 hp engelska, 
svenska som andraspråk till 
gymnasienivå 

Grundskollärare år 4-9 i 
svenska, svenska som 
andraspråk och engelska  

Lärarutbildning, gymnasi-
enivå engelska och 
svenska som andraspråk 

Hur länge har 
du arbetat som 
lärare? 

31 år 16 år 11 år 

I vilken/vilka 
årskurser 
undervisar du? 

Svenska som andraspråk på 
Språkintroduktion samt år 3 
på gymnasiet 

Svenska som andraspråk 
på Språkintroduktion 
samt år 1 och 2 på gym-
nasiet 

Komvux, GRUV. Svenska 
som andraspråk, engelska 
- nybörjarnivå. Eleverna 
är mellan 20-50 år. 

 
Undervisningsmetoder Anna Filippa Ebba 

Undervisar du om par-
tikelverb? Vilka meto-
der använder du dig då 
av? 

“Ja, det gör jag. Eh 
jag brukar visa på 
skillnader mellan 
exempelvis hoppa 
på bussen och 
hoppa på bussen -- 
eh å andra såna 
exempel som tyd-
ligt visar att bety-
delsen förändras 
när betoningen 
ligger på partikeln” 

“Mm, eh det gör jag 
ju men inte så mycket 
-- eh det är ingen stor 
del av min undervis-
ning utan eh som 
läget är nu då så är det 
nånting som kommer 
in i mina ims-grupper 
-- men jag skulle inte 
ta upp det -- jag fun-
derade lite på det där 
å jag tror inte -- jag 
har ju jobbat i sån här 
förberedelseklass 
också eh med väldigt 
nyanlända å där tar 
jag nog inte upp det 
utan jag brukar ta det 
lite senare när de har 
kommit en bit -- det 
blir ju ofta så att man 
tar upp verbgrupperna 
först å man liksom 
nöter dem -- så parti-
kelverb eh är nästa 
steg kan man säga då”   
 
Eh aa då blir det ju -- 
eller -- när man tänker 
lektioner i det där då -
- då är det ju att man 
eh kanske tittar på eh 
det kan ju vara olika 
men man kan ju titta 
speciellt bara på par-
tikelverb -- å då 
kanske man tittar på 

“Ja, det gör jag men inte så 
ofta -- men absolut att det 
kommer med -- Eh för det 
mesta utgår jag från eh tex-
ter som jag arbetar med som 
ja -- det handlar om annat 
som jag kopplar frågor till, 
saker som vi diskuterar som 
-- eh så att det liksom är en 
autentisk text som vi utgår 
ifrån när det dyker upp -- 
sen så i grammatikundervis-
ning och sånt så tar jag ju 
upp det också ibland -- med 
olika exempel”  



 

III 

en lista å går igenom 
vissa som man tycker 
är vanligt förekom-
mande -- å sen så eh 
tar upp det som är 
väldigt typiskt för 
partikelverb -- det här 
med betoning -- att 
det är det som skiljer 
dem från andra 
kanske verb med bara 
-- som finns i me-
ningar med preposit-
ioner eller så där ju -- 
att det här visa skill-
naden hur man hittar 
dem så alltså vilka det 
är vi pratar om ringar 
in det så -- eh så det 
blir väl -- man har 
liksom genomgång 
om det å sen nån 
övning om att känna 
igen dem, alltså hitta 
dem, vilka är det som 
är partikelverb så, hur 
kan man se dem -- ja -
- å sen blir det väl att 
vi, det blir ju säkert 
skrivövningar ja mm”  

Hur går du tillväga när 
du letar efter metoder 
att använda i din 
undervisning när det 
kommer till just parti-
kelverb? 

“Eh jag tittar i 
ordböcker å letar 
partikelverb där 
som jag kan an-
vända, jag googlar, 
jag använder läro-
böcker -- men ty-
värr så tycker jag 
inte att läroböcker i 
svenska som andra-
språk och övnings-
böcker där -- de är 
så översiktliga 
många gånger så att 
man går igenom 
många saker men 
det är alltför få 
övningar och ex-
empel för att be-
fästa kunskapen så 
därför letar jag i 
vanliga texter, 
skönlitterära böcker 
och i multimodala 
medier för å hitta 
mer exempel så” 

“Ja, eh, då tittar jag 
nog i läromedel -- å 
där finns det ju inte så 
mycket om det här 
utan då blir det att 
man får kolla i några 
grammatikor -- alltså, 
lite så, med övningar 
eller med regler å så 
utgå ifrån dem å sen 
eh blir det ju lite in-
ternetsökning också 
på det -- men eh det är 
ju ändå inte eh asså 
det finns ju inte jätte-
många varianter på 
det så jag kanske 
nöjer mig med att titta 
i en grammatikbok å 
sen gör något eget av 
det -- man skapar 
egna meningar eller 
nåt sånt där ju” 

“Ja, metoder vet jag inte -- 
jag letar ju bland material på 
lektion.se å sen pratar jag 
med mina kolleger om olika 
sätt å arbeta med det”  

På vilket sätt får dina “Ja, det är ju allt “Ja, det blir nog en “Mycket är det ju genom att 



 

IV 

elever möta partikel-
verb vid inlärning? 
Genom att lyssna, läsa, 
skriva och/eller prata? 

egentligen men just 
att lyssna är ju 
väldigt viktigt för 
det handlar ju 
mycket om beto-
ningen -- men 
också att läsa själv 
och prata men de 
behöver ju lyssna 
till en början för att 
få -- ja, för å verk-
ligen höra att det är 
betoningen det 
handlar om -- att 
det är där skillna-
den ligger så” 

blandning av det där 
faktiskt -- det de 
kanske inte får som de 
borde få mer det 
kanske är att prata, att 
säga dem, eh utan det 
blir nog att man har 
det i en gemensam 
samling där man säger 
eller betonar och sen 
att man jobbar med 
det liksom enskilt 
eller i par eller så -- å 
skulle man nog, för 
det är lite den, det är 
inte självklart för alla 
att prata eh såhär 
grammatik utan man 
sitter gärna och jobbar 
med det själv -- på 
den här nivån -- asså 
om man jobbar med 
yngre barn eller ung-
domar då är det så 
självklart att man ska 
prata och läsa för 
varandra och så men 
med äldre så glömmer 
man ofta det steget, 
jag gör det i alla fall” 

läsa för jag tror inte att de 
noterar det när de lyssnar på 
något -- eh så -- och eh 
skriva -- brukar jag inte 
kommentera så mycket just 
det, nej, utan det är väl mest 
att vi tar upp det i texterna -- 
när vi läser”   

På vilket sätt betonar 
du partikelverb i 
undervisningen? An-
vänder du kroppsspråk, 
gester eller verbal beto-
ning på partikel? 

“Asså det beror 
väldigt mycket på 
elevgruppen -- eh 
verbal betoning är 
ju givetvis mycket 
viktig för om ele-
ven -- men om 
eleverna inte kom-
mit så långt i sitt 
språk så behövs ju 
kroppsspråk och 
gester å man 
kanske klappar till 
på betoningen å gör 
såna saker för att 
det ska bli tydligare 
för eleven så” 

“Det gör jag nog, jag 
tror inte jag använder 
kroppen direkt utan 
det är nog mest bara 
rösten, ja, och sen att 
när man skriver eh en 
mening att man gör en 
symbol för betoning 
under partikeln sådär 
med en liten prick 
kanske eller nånting” 

“Jag betonar det med krop-
pen eh -- går ett steg, lite 
hårdare eller visar med ar-
mar å ja, kroppen, rörelser -- 
så att man ser också skillna-
den i det -- ofta är det ju när 
det finns ett -- där det är en 
preposition i stället å sen så 
blir det olika betydelser 
också -- det är ofta de ex-
emplena jag tar med när 
man måste veta skillnaden 
på -- stöter på och stöter på -
- då vill man verkligen få 
rätt -- det är ofta de exemp-
lena som är bäst”  

Hur arbetar du med 
eleverna för att de ska 
få till rätt betoning? 

“Eh genom att 
eleverna säger efter 
mig, både i grupp 
och enskilt å just 
det här som jag 
visade förut att om 
nån har väldigt 
svårt att höra beto-
ningen så kan man 
förstärka med en 

“Det är nog det vi gör 
då tillsammans där 
och sen tänker jag att 
jag egentligen saknar 
ett steg när de ska 
sitta och träna på det, 
det gör vi nog inte 
speciellt tror jag -- 
man skulle ju kunna, 
nu har jag inte gjort 

“Ja, vi kör ju uttal tillsam-
mans så att de repeterar efter 
mig å säger -- men sen så 
fokuserar jag mycket mer på 
hela melodin i meningarna 
än just på enskilda delar -- 
för jag är mer inne på Olle 
Kjellins tanke där om att 
melodin är viktigast å få till 
rytmen i språket -- så det är 



 

V 

handklapp på beto-
ningen å sen är det 
ju viktigt med indi-
viduell träning för 
att kunna följa upp 
alla elever så att 
man inte missar 
någon som inte har 
förstått”   

det, men man skulle 
ju kunna låta dem 
spela in och lyssna på 
sig själva och sådär” 

inte lika mycket enskilda ord 
även om det är absolut också 
med en del” 

 
Läroböcker som 

material 
Anna Filippa Ebba 

På vilket sätt 
och i vilken mån 
använder du dig 
av läroböcker 
för att undervisa 
om partikel-
verb? 

“Ja, då säger jag samma 
svar som på fråga två 
där att det kan passa in 
där att just läroböcker 
är alldeles för översikt-
liga många gånger och 
att man får leta eget 
material helt enkelt” 

“Jag använder ju de här 
grammatikböckerna, Form i 
Fokus del A och B -- eh så 
det är nåt som jag utgår 
ifrån sådär och sen bygger 
vidare -- man vill göra det 
till sitt -- man kanske gör 
någon presentation av det 
eller så som man själv vill 
gå igenom det” 

“Eh jag brukar visa på de 
böcker vi har som bara 
handlar om partikelverb 
för att de ska få en upp-
fattning om, asså, såhär 
det finns en hel bok här 
om partikelverb om man 
vill lära sig -- så att de ska 
förstå hur otroligt många 
det finns -- för ibland vill 
de ha en lista på det -- å 
det är ju lite svårt sådär att 
-- så behöver man en för-
klaring till och olika situ-
ationer å sånt -- eh och 
också hur viktigt det är att 
när man tittar -- när man 
hittar ett nytt ord att man 
måste veta vilka som pas-
sar ihop å inte bara titta på 
enskilda ordet utan se om 
det finns fler ord som 
hänger ihop där -- så att 
man är medveten om det -- 
sen använder vi olika 
grammatikböcker där det 
tas upp bland all annan 
grammatik också, eh lite 
exempel å sånt men eh -- 
just å visa att det finns 
bara böcker ägnade till det 
säger en hel del om kom-
plexiteten” 

Anser du att de 
läroböcker du 
använt dig av 
främjar inlär-
ning, kanske i 
någon mån, av 
partikelverb för 
elever i svenska 
som andra-
språk? 

“Ja, jag känner att de 
övningsböcker som hör 
till läroböcker de är ofta 
väldigt fattiga på för-
klaringar och övningar 
till grammatiska mo-
ment så -- eh då är det 
bättre att jobba med 
texter -- eh läsning och 
förståelse å genom det 
då leta efter olika 

“Ja, jag tycker att det är bra 
läromedel -- fast det är inte 
tillräckligt utan man måste 
ju bygga ut det” 

“Nja, de är till hjälp men 
eh jag tror ja, jag vet inte, 
de är till hjälp men jag -- 
det är svårförklarat -- å det 
finns så mycket annat som 
man behöver lära sig 
också -- så att jag är väl 
nöjd med det utbudet som 
finns -- men eh det är väl 
för att det är så mycket 
mer som ska tas upp också 



 

VI 

grammatiska konstrukt-
ioner som till exempel 
partikelverb -- å sen 
tycker jag att det är ju 
alltid bättre å lättare om 
man lär sig i ett sam-
manhang än om man tar 
allting lösryckt så” 

så att det är bara en del 
utav allting -- det är väl-
digt olika för olika läro-
böcker absolut -- eh sen så 
tycker jag väl överhuvud-
taget att man kan ta upp 
det varenda gång man 
stöter på det också om det 
finns utrymme för det -- så 
finns det tid för det liksom 
så kan man ju analysera 
lite djupare å se vad man 
hittar -- å även annan 
grammatik som hänger 
ihop med det också då så 
att med ordföljd å olika 
konstruktioner”  

Finns det någon-
ting i läroböcker 
som du tycker 
man skulle 
kunna för-
bättra? 

“I så fall är det ju, det 
finns ju vissa som är 
rena grammatiska 
böcker där man kan leta 
-- för det har jag ju 
några såna där man kan 
plocka in övningar där 
man -- som man kan 
välja att jamen nu vill 
jag jobba med partikel-
verb å då kan jag leta i 
de böckerna specifikt å 
hitta i så fall -- eh men 
just övningsböcker som 
tillhör läroböcker rent 
generellt så tycker jag 
inte att de håller måttet”  

“Svårt att svara på faktiskt -
- jag tycker ofta att det är så 
att man har nåt läromedel 
som man utgår ifrån å sen 
så gör man det till sitt eget i 
alla fall -- även om det 
skulle vara väldigt såhär 
ingående eller heltäckande 
så kanske det inte passar 
just min inlärningsstil, eller 
min lärstil -- eh jag tror 
ändå alla gör det till sitt” 

“Nej, inte just om parti-
kelverb har jag nog inga 
åsikter” 

 

  



 

VII 

Bilaga C: Partikelverb Svenska 1 helt enkelt 
 

Baka in Hänga ihop Läsa igenom (5) Se ut (5) Stöpa om 

Binda ihop Hänga med Läsa upp Skjuta upp Stöta på (2) 

Bryta upp (2) Kasta om Nå fram Skriva av (2) Sätta ihop (2) 

Bygga ut (5) Kolla upp Packa upp Skriva om (5) Ta bort 

Byta ut Komma fram Passa på (2) Skriva ut Ta emot (4) 

Dela in Komma igång Plocka fram Skutta fram Ta till (2) 

Dela upp (2) Komma in (3) Plocka isär Slå ifrån (2) Ta upp 

Finnas med (2) Komma med Rada upp Slå upp (2) Ta ut 

Flyga in Kosta på Reda ut Slänga ut Ta över 

Flytta ut Känna igen (4) Ringa in Sortera in Titta ut 

Fundera ut Känna till (3) Riva ner Spara in Torka bort 

Få med (2) Lunka på Räkna ut Stanna till Tycka om 

Gå igenom (3) Lyfta fram (3) Samla in Sticka ut (2) Växa fram (2) 

Gå in Lägga till Se efter Stryka under (2)  

Gömma undan Lämna in Se till Stå bakom (5)  

  



 

VIII 

Bilaga D: Partikelverb Svenska som andraspråk 1 
 

Bero på Höra ihop Lägga om Skära upp Ta emot (2) 

Brinna upp Höra till Lägga på Slå igenom Ta fram 

Bryta upp (2) Jaga in Lägga till (2) Slå om Tala om 

Bygga ihop Klara av Lägga undan Slå (sig) ner (2) Ta med 

Bygga upp Kliva ut Lägga upp Slå till Ta (sig) an 

Dyka upp Kolla upp Lägga ut Slå upp (5) Ta upp (2) 

Finnas med Komma igång (2) Lära in Slå ut Titta fram 

Få fram Komma ihåg Läsa igenom Smalna av Trappa upp 

Fälla ut Komma in Läsa in Smyga in Trycka av 

Ge (sig) på Komma på Läsa upp Smälla till Tycka om (4) 

Ge ut (2) Komma ut Peta ut Spela in Tycka till 

Glida fram Koppla in Plocka bort Stanna till Turas om 

Gå igenom Känna igen (2) Plocka fram Stanna upp Tänka igenom 

Gå ner Känna till (4) Pröva på Sträcka fram Växa upp (6) 

Gå upp Kärna ur Reda ut Strö på Åka fram 

Gå över Leta upp Röra ihop Stå ut (2) Öva upp 

Göra bort (sig) Ligga bakom Röra till Ställa ut  

Hitta på (2) Luckras upp Se till Svänga in  

Hålla i Lyfta fram (4) Se ut (8) Säga åt  

Hålla ihop (2) Lägga av Skilja ut Sätta igång  

Hålla på Lägga ihop Skriv ner (2) Sätta ihop  

Hänga upp Lägga in (2) Skriva om Sätta in  
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