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Sammandrag 
I denna studie undersöktes hur man beskriver placering i den kausativa formen i ryska 

och hur språkinlärare med ryska som förstaspråk (L1) bedömer placeringsverb i svenska 

som andraspråk (L2). Analysen inkluderade både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Videoklipp med händelser tagna från ”Put & Take project” (Bowerman et al., 2004) 

användes för att samla in data om placeringshändelser på ryska. Resultatet visade att 

deltagarna använde placeringsverben (med olika prefix) lozhit’ lägga och stavit’ ställa 

men däremot inte sadit’ sätta, som också förekommer i det ryska språket, men som har 

en mer specifik funktion jämfört med exempelvis nederländska (Rakhilina och 

Lemmens, 2003:320). Ett webbaserat formulär där svenska placeringsverb presenteras 

tillsammans med bilder av olika föremål (Andersson & Gullberg, 2016) möjliggjorde 

insamling och analys av andraspråksinlärares bedömningar av svenska placeringsverb 

och även en jämförelse med data från svenska deltagare. Resultaten visade på stora 

likheter mellan den ryska gruppens bedömningar och tidigare undersökta svenska 

gruppers bedömningar. Detta tyder på att deltagare med ryska som L1 kan differentiera 

svenska placeringsverb, åtminstone när det gäller receptivt ordförråd och ej 

tidsbegränsade uppgifter. Skillnader kan eventuellt finnas på andra nivåer, t.ex. i 

produktivt ordförråd, något som behöver studeras vidare.  

Nyckelord 
Svenska som andraspråk, placeringsverb, placeringshändelser, ryska, svenska, Placera 

Mera, Put & Take, ordinlärning, lexikal semantik, L1, L2, semantiska bedömningar 
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1 Inledning 
Andraspråksinlärning, semantik och språktypologi är ämnen som lockar forskares 

intresse. Trots omfattande undersökningar finns det fortfarande områden som inte 

undersökts fullständigt. Det finns inte så många empiriska studier av hur man beskriver 

placeringshändelser på ryska. Mer specifikt saknas studier av hur den kausativa formen 

används i ryska. Det saknas även information om hur språkinlärare med ryska som L1 

bedömer placeringsverb i svenska som L2. 

Ordkunskap är en viktig del av språkinlärningen, eftersom det bidrar till språkets 

förståelse (Engström, 2010:11). I Läroplanen för grundskola (2011b) och 

gymnasieskola (2011a) sätts elevernas utveckling av ordförrådet i fokus för att hjälpa 

utveckla elevernas språkkunskaper. Ordinlärning är en krävande process eftersom 

språkinlärare behöver fokusera på olika ordkomponenter, bl.a. fonologiska, syntaxiska 

och semantiska, för att utvidga sitt ordförråd. Det behövs dessutom fungerande 

strategier för snabb och effektiv ordinlärning (Engström, 2010:179). Aktivering av L1- 

kunskaper främjar ordinlärningen, men många ord saknar identisk motsvarighet på 

förstaspråket (2010:139, 182). Placeringsverb är ofta svåra för L2-inlärare, speciellt när 

man går från en generell kategori till flera specifika, dvs. man saknar exakt 

motsvarighet. Om forskning ger en bättre förståelse för ordinlärning kan det resultera i 

bättre metoder för att lära ut vokabulär. 

2 Syfte och frågeställning  
Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka hur talare av ryska som L1 beskriver 

placeringshändelser och mot bakgrund av detta se hur svenska som andraspråksinlärare 

med ryska som L1 bedömer svenska placeringsverb. Frågor som besvaras i arbetet är   

1) vilka placeringsverb kan uppmärksammas i beskrivningar av placeringshändelser i 

det ryska språket i den kausativa formen? Vilka generella drag och funktioner har 

dessa? 2) hur bedömer andraspråksinlärare med ryska som förstaspråk de svenska 

placeringsverben sätta, lägga och ställa? 
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3 Teoretisk bakgrund 
3.1 Ordinlärning och semantik 

Semantik är läran om ordens betydelse. Inom semantiken undersöker man vilken 

kunskap som är kopplad till språkliga uttryck. Jämförelser mellan olika språk har visat 

på tvärspråkliga skillnader. Betydelse kan skilja sig mycket mellan olika språk, något 

som berör även placeringsverb (Gullberg, 2015:146, 150). Forskare har kommit fram 

till att antalet placeringsverb i ett språk kan variera beroende på vilken funktion de har. 

Till exempel har engelska bara verbet put, som har en generell funktion (Bowerman, 

Gullberg, Majid, & Narasimhan, 2004:10) medan det athabaskiska språket chipewyan 

har 10 verbstammar för lägga, vilket innebär att varje verb har sin specifika funktion 

(Maisak, 2005: 125). Även gesterna varierar beroende på verbens funktion, t.ex. 

gestikulerar svenskar och engelsmän olika när de talar om placering (Gullberg, 2015: 

150).  

Semantisk kunskap används omedvetet av talare, något som Dahllöf jämför med 

förmågan att cykla (1999:17). Både den som kan cykla och den som kan språket 

funderar inte på processen utan använder kunskapen som redskap för att nå andra mål. 

Annars kontrollerar man mentalt sina handlingar för att kunna lyckas med själva 

processen. Ordinlärningen utgör ett av de hinder som inlärare möter på väg till 

målspråket (Engström, 2010:23). Förstaspråket påverkar andraspråksinlärningen när 

man projicerar kunskaper från L1 till andra språk. Processen kallas transfer, som kan 

vara både positiv och negativ (Börestam & Huss, 2001:84). Resultatet av negativ 

transfer är språkliga misstag och missförstånd. Därför bör man ta i beaktande att ordens 

semantik kan variera i olika språk (Håkansson, 2003:106). Det förekommer ord och 

ordkombinationer där man inte kan gissa betydelsen, t.ex. i lexikaliserade partikelverb 

och idiomer (Engström, 2010:67). Alla ord går inte heller att direkt översätta, eftersom 

ord saknas eller betydelsen är annorlunda (Engström, 2010:67). Ett exempel på detta är 

engelskans put som motsvaras av tre verb i svenskan: sätta, ställa och lägga. Dessa 

specifika verb har var sin funktion, som man behöver kunna för att använda orden 

korrekt, något som inte är lätt när man har bara ett motsvarande verb på sitt språk. För 

att göra sig förstådda använder språkinlärare olika strategier, som övergeneralisering, 

dvs. de använder ett verb för alla händelser eller de väljer intransitiva verb istället 

(Gullberg, 2009: 16 - 17). När målspråket har ett mer generellt verb blir det tvärtom: 

man lär sig att använda ett verb och koncentrerar sig bara på var föremålet placeras. 

Tvärspråkligt inflytande kan fortfarande synas i andraspråksinlärares gester, även när 
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avvikelser från målspråket inte syns i deras muntliga produktion (Gullberg, 2015:153) 

och detta tyder på att det kan finnas mer subtila skillnader i hur semantiken bearbetas. 

För andraspråksinlärare brukar placeringsverb vara svåra för inlärningen. Även barn 

som lär sig sitt L1 har svårighet med inlärning av placeringsverbens semantik. 

Inlärningen tar olika tid, beroende på typen av verb som förekommer i språket, dvs. med 

generell eller specifik funktion (Gullberg, 2015: 151).  

Sammanfattningsvis ser vi att L1 och L2 kan skilja sig i språktypologi, som berör 

lexikonet (Salameh, 2012:30). Det innebär att det är lättare att lära sig något som 

förekommer i många språk världen runt och tvärtom har man svårighet med något som 

är ovanligt (Håkansson, 2003:106). 

Både svenska och ryska differentierar placeringsverben sätta, lägga och ställa 

men det kan finnas skillnader i hur de används i språken. Därför är det intressant att 

analysera hur verben fungerar i ryska, samt hur svenska som andraspråkstalare med 

ryska som L1 bedömer svenskans placeringsverb. 

3.2 Semantik hos ryska placeringsverb 

Merparten av den tidigare forskningen om ryska placeringsverben beskriver systemet. 

Maisak (2005) forskade i grammatikalisering av placerings- och rörelseverb i ryska och 

i flera hundra andra språk. De slaviska placeringsverben karaktäriseras bl.a. av polysemi 

och semantisk komplexitet (Sokolova, 2012: 232).  

Placeringsverben delas in i tre kategorier, som semantiskt sätts i förhållande till 

varandra (2012: 232): 1) visar att subjektet befinner sig i något tillstånd, t.ex. lezhat’ 

’ligga’, 2) visar övergång till något tillstånd, t.ex. lozhit'sja / lech' (ofullbordad / 

fullbordad händelse, dvs. imperfektiv och perfektiv aspekt) ’lägga sig’ och 3) visar 

övergång till något tillstånd i den kausativa formen, t.ex. klast' / polozhit' (imperfektiv 

och perfektiv aspekt) ’lägga’ (Trofimova, 2015:195–196).  

Placeringsverbens ursprungliga innebörd har föreslagits förknippas med 

människans ställning, t.ex. horisontellt, vertikalt och kombinerat, något som kan helt 

eller delvis projiceras på djur och på föremål (Rakhilina 1998:70). Några föremål som 

brukar ha en varierad form, t.ex. en låda kan beskrivas både med verbet lezhat’ ’ligga’ 

och stojat’ ’stå’, som motsvarar dess form (1998:71). Semantiska avvikelser visar 

däremot att allt inte omfattas av denna kategori. Till exempel används verbet sidet’ 

’sitta’ för att visa: 1) befinna sig på ett ställe utan förändring lång tid, t.ex. on sidit doma 

’han sitter hemma’ och även med restriktioner sidet’/posadit’ v tyur'mu ’sitta/sätta i 
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fängelse’, 2) något som sitter djupt, t.ex. gluboko sidyashchiye glaza ’djupt sittande 

ögon’, 3) övergång till något tillstånd (kausativ form), t.ex. posadit' tsvetok ’sätta en 

blomma, dvs. plantera’, 4) när föremål sätter sig pga. jordens dragningskraft, t.ex. ”pyl' 

sela” ’dammen satte sig [dvs. la sig, min översättning, bokstavligt]’, 5) kraftförlust, 

t.ex. telefon sel ’telefonen satte sig, dvs. batteriet var slut’, 6) när kläder krymper (2015, 

196) och 7) när kläder passar: pidzhak sidit horosho ’kavajen sitter bra’ (Rakhilina och 

Lemmens, 2003:315).  

3.3 Semantik hos svenska placeringsverb 

Svenska placeringsverb delas också i olika kategorier: 1) verb som beskriver tillstånd 

eller aktivitet: sitta, stå och ligga, 2) dess kausativa form sätta, ställa och lägga som i 

första hand följs av ett icke-mänskligt objekt och 3) verb som beskriver ingång i ett 

tillstånd: lägga sig, sätta sig och ställa sig (Viberg, 1998:358). Placeringsverben har en 

specifik funktion. Den ursprungliga innebörden är subjektets eller objektets vertikala, 

horisontella eller sittande position (Hansson och Bruce, 2002:402-403) och dess form 

(Viberg, 1998:358). Andra betydelser, som inte är förknippade med placeringen 

förekommer också, t.ex. ”ställa en fråga” (Gullberg och Burenhult, 2012:168). 

Förekomst av verben sätta, ställa och lägga är utmärkande drag för det svenska språket 

och för den germanska språkfamiljen med engelska som undantag. Motsvarande verb 

förutom sätta förekommer också i ryska och polska (Viberg, 1998:356).  

Enligt Kopecka och Narasimhan kan placeringsverbens semantik samtidigt 

innehålla information om både placering och borttagning, t.ex. när man tar på sig eller 

tar av sig kläder (2012:10). Kopecka och Narasimhan menar också att svenska partiklar 

och prepositioner innehåller mer betydelse jämfört med andra språk (2012:8-9).  

4 Tidigare forskning 
4.1 Put Project i forskningen kring svenska 
placeringshändelser 

Gullberg och Burenhult undersökte vilka svenska placeringsverb som användes 

beroende på yttre drag och funktion hos de föremål som beskrevs. T.ex. verben sätta 

och ställa används med vertikala föremål och/eller med bas och verbet lägga med 

vertikalt placerade föremål och/eller utan bas (2012:177). De analyserade vilka verb 
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som användes för placering och förflyttning samt jämförde deras semantiska struktur. 

Forskarna använde stimuli i form av videoklipp från “Put Project” (Bowerman et al., 

2004) och samlade data från 18 talare med svenska som L1, som beskrev korta 

videoklipp. Syftet var att utvidga tidigare studier genom att ta i beaktande både “source” 

dvs. objektets plats, och “goal”, dvs. vart det flyttades i analysen av placeringsverb. 

Forskarna kom bl.a. fram till att placering i det svenska språket skiljer sig från 

borttagning av objektet. Placering beskrevs nämligen med tre specifika verb, som lägga, 

sätta och ställa och för att beskriva borttagning användes ett generellt verb ta (2002: 

177–178).  

Kopecka och Narasimhan (2012) jämförde placeringsverb mellan olika språk, 

också baserat på Bowerman et al., 2004. De analyserade verb som användes för 

placering och förflyttning med avseende på semantisk asymmetri och lexikal semantik. 

En av deras slutsatser var att man beskriver placeringen olika på olika språk. Några 

språk hade nämligen en generell benämning på placering, som i hindi och i ungerska 

och andra hade flera verb för att beskriva det, t.ex. i polska och svenska (Kopecka och 

Narasimhan, 2012:9).  

Förslag på hur rörelsesemantik kan analyseras förekommer i Put Projekt. Man kan 

ta i beaktande både placering och förflyttning av objekt, undersöka om verben har 

specifik eller generell funktion, se på verbfraser och andra verb som förekommer i 

beskrivningen av placeringshändelser samt pröva det som kan möjligen påverka ordval, 

t.ex. placeringssätt. Även analys av “source” och “goal” ger mer information om 

verbens semantik, något som möjliggör att kontrollera om språket har ett eller flera verb 

för båda händelser (Bowerman et al., 2004:13–14). 

4.2 Forskning kring ryska placeringsverb 

Semantiken hos ryska placeringsverb stoyat’ ’stå’, lezhat’ ’ligga’ och sidet’ ’sitta’ 

beskrev och analyserade bl.a. Rakhilina (1998). Hon inkluderade också verbet viset’ 

’hänga’ i denna kategori. Rakhilina märkte att en beskrivning av placeringsverb som 

enbart tog hänsyn till föremålets vertikala eller horisontella ställning inte räcker till, 

något som syns i meningar som: blyudtse stoit na stole ’fatet står på bordet’ (horisontell 

med bas, men inte ligger), apel'sin lezhit v holodil'nike ’apelsinen ligger i kylskåpet’ 

(inte horisontell orientering, men ligger) och ”pajen sitter i ugnen [min översättning]” 

(horisontell orientering, men sitter) (1998:71). Därför föreslog hon att placeringsverben 

även kan peka på föremålets funktion. Till exempel menar Rakhilina att om man säger 
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velosiped lezhit v kladovke ’cykeln ligger i förrådet’ innebär det inte att den 

bokstavligen har en horisontell ställning utan att den är ur funktion eller inte används i 

nuläget. För att visa att objektet fungerar och nyttjas används däremot verbet stoyat’ 

’stå’, t.ex. “Lodki/ploty stoyat u prichala” ’Båtar/flottar står vid kajen [min 

översättning]’ (1998:73).   

Tillsammans med språkforskaren Lemmens undersökte och jämförde hon också 

betydelsen hos verbet sidet’ ’sitta’ i ryska och i nederländska zitten ’sitta’ (Rakhilina 

och Lemmens, 2003). De sa bl.a. att det ryska verbet sidet’ ’sitta’ innebär snarare 

föremålets fasta kontakt med miljön än dess ställning (2003:314). Man kan exempelvis 

säga på ryska sidit chitayet ’han sitter och läser’, gvozd' sidit v stene ’spiken sitter i 

väggen’, ptitsa sidit na vetke ’fågeln sitter på grenen’ men inte ”sidit edet” ’sitter och 

åker [min översättning] (s. 317) och plastyr' sidit na ruke ’plåstret sitter på armen’ [min 

översättning] (s. 318), som är tillåtet på nederländska. Skillnaden är att det första 

innebär ett oföränderligt tillstånd och en stark fastställning. På det viset visar de att 

nederländska verbet zitten ’sitta’ har en bredare innebörd eftersom det till och med 

beskriver föremål som innehåller något och om två ytor är i kontakt med varandra 

(2003:320). Dessutom används verbet sidet’ ’sitta’ tillsammans med rumsadverbial, till 

skillnad från verben stoyat’ ’stå’ och lezhat’ ’ligga’ (2003:316).  

Kravchenko (2018) analyserade beskrivningar av placeringsverb i ordböcker och 

menar att de inte blir tydligt förklarade för inlärare, eftersom ordböckerna saknar 

struktur som binder samman ordens semantik för att underlätta ordinlärningen. Han 

pekade också på att det inte går att använda den ursprungliga betydelsen till alla 

placeringshändelser, t.ex. trädet kan stå och ligga, men inte sitta och däremot små djur 

kan bara sitta och om de ligger är de döda. Trots det kan smådjurens statyetter stå 

(2018:87). Han föreslog att differentiera placeringsverb (stoyat' ’stå’, lezhat' ’ligga’ och 

sidet' ’sitta’) i vanlig användning – när betydelsen förknippas med kroppens vertikala 

och horisontella position, och ovanlig användning – när betydelsen förknippas med djur, 

naturfenomen och föremål (2018:87). 

Det saknas fortfarande empirisk forskning om ryska placeringsverb i den 

kausativa formen polozhit' ’lägga’, posadit' ’sätta’ och postavit' ’ställa’ och det har inte 

heller undersökts på vilket sätt talare med ryska som L1 och svenska som L2 bedömer 

svenska placeringsverb. Därför är syftet med undersökningen att urskilja ryska 

placeringsverb och analysera inlärares uppskattning av svenska placeringsverb. 
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4.3 Forskning kring svenska placeringsverb 

Viberg (1998) gjorde tvärspråkliga jämförelser mellan svenska och andra språk. Han 

jämförde bl.a. svenska och engelska verb för placering och visade vilka svenska verb 

som motsvarar engelskans put. Viberg undersökte även ursprunglig och metaforisk 

betydelse hos svenska och engelska placeringsverb.   

Undersökningar av placeringsverb pågår fortfarande. Man analyserar 

placeringsverb även från en annan synvinkel, nämligen från svenska som 

andraspråksperspektiv. För närvarande pågår ett forskningsprojekt på Linnéuniversitetet 

om andraspråksinlärares bedömningar av svenska placeringsverb. Bland deltagarna 

fanns de som hade motsvarande begrepp på sitt förstaspråk och inte (tyska respektive 

engelska). I denna studie användes även EEG (elektroencefalografi) för att kunna följa 

hjärnans reaktion på placeringsverb som presenterades i kombination med olika slags 

föremål. Efter EEG-delen ingick en uppgift där deltagare gjorde semantiska 

bedömningar av svenska placeringsverb i en enkät som kallas Placera Mera. 

Utgångspunkten var att verbens semantik varierar beroende på föremålets vertikala eller 

horisontella orientering och förekomst av bas. Påverkan av symmetrisk eller 

asymmetrisk form undersöktes också. Resultatet visade att deltagare föredrog verbet 

lägga för att beskriva horisontella föremål både med och utan bas. Verbet ställa 

föredrogs för vertikala föremål med och utan bas, samt verbet sätta för vertikala föremål 

med bas. Ett exempel visas i Figur 1 (Andersson & Gullberg, 2016).   

 
Figur 1. Exempel på föremål: asymmetriska/symmetriska, vertikala/horisontella och 

med/utan bas (Andersson & Gullberg, 2016). 
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5 Metod och material 
I undersökningen användes både kvalitativ och kvantitativ metod för att kunna svara på 

forskningsfrågorna och att nå syftet. Metodkombination ger även en möjlighet att 

analysera data från ett bredare perspektiv, att se både på helhet och detaljer och att höja 

reliabiliteten (Denscombe, 2009:220).  

För att få en detaljerad bild av ett valt undersökningsområde analyserades data 

från olika perspektiv, något som möjliggjorde triangulering. Trianguleringen utgjordes 

av videoinspelningar med eliciterad språklig data (Bowerman et al., 2004), semantiska 

bedömningar av verbens lämplighet i olika bildkontexter (Andersson & Gullberg, 

2016), kvalitativ analys av deltagarnas språkbakgrund och lämplighet till 

undersökningen (språkbakgrundformulär, baserat på Gullberg & Indefrey, 2003) och 

jämförelse med resultat från teoretisk forskning och med teoretiska beskrivningar. 

5.1 Val av undersökningsmetod 

5.1.1 Put & Take 

För att undersöka språkliga beskrivningar av placeringshändelser på ryska genomfördes 

först en studie av ryska L1-talare med hjälp av stimulisetet Put & Take. Put & Take är 

en serie med videoklipp som utvecklades inom “Put Project” (Bowerman et al., 2004), 

för att kunna elicitera språkliga beskrivningar av placeringshändelser och göra 

systematiska jämförelser mellan olika språk. Den tar i beaktande inte bara placering, 

dvs. en viss orientering av föremål med varierande form utan också placeringssätt, dvs. 

vad som används för att utföra handlingen, t.ex. händer. I videoklippen förekommer 

också handlingar när man tar, förflyttar, klär på sig och klär av sig (Bowerman et al., 

2004:11). Det är ett forskningsprojekt som ger fri tillgång till sina färdiga videoklipp, 

beskrivningar av datainsamlingsprocessen och möjliga analysgenomföranden.  

Put & Take-undersökningen gjorde det möjligt att samla in data från deltagarnas 

beskrivningar av korta videoklipp på ryska. På det viset skapades en mer generell bild 

av placeringshändelser i ryska, vilket behövs eftersom empiriska undersökningar av 

detta saknas. En generell förståelse av hur placeringshändelser uttrycks behövs som 

grund för att kunna dra slutsatser om hur placeringsverb fungerar i ryska. Först när man 

har en bild av hur placeringshändelser beskrivs på ryska kan man säga något specifikt 

om ryska L1-talares inlärning av svenska som L2.  

Valet var just Put & Take eftersom den gav möjlighet att urskilja vilka 

placeringsverb som förekommer i det undersökta språket med en metod, som inte 
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begränsade deltagarnas val av ord. På det viset var deras beskrivningar nära naturligt tal. 

Dessutom är den lättillgänglig, kostnadsfri och sparar tid för att bygga eget material. 

Fördelen var även att den användes redan av andra forskare, något som säger att den är 

en beprövad metod. Att använda videoklipp är även en rekommendation från forskare 

som använde stillbilder i sin undersökning (Koster och Cadierno, 2018:32–33). 

5.1.2 Placera Mera 

I nästa steg undersöktes hur L1-talare av ryska bedömer placeringsverb i svenska som 

L2. Detta undersöktes med Placera Mera (Andersson & Gullberg 2016), en enkät med 

231 bilder med objekt som placeras på en bordsyta, en text som beskriver händelsen 

med ett placeringsverb och en bedömningsskala under varje bild. Metoden mäter 

receptiv språkförmåga vilket innebär att deltagarna inte använder språket själva genom 

tal eller skrift utan reagerar på språklig stimulans i form av bilder med tillhörande 

meningar (Ellis & Barkhuizen, 2005:15). Trots det gav insamlingen en möjlighet att se 

på generella drag från deltagarnas svar, något som gav en chans att analysera möjligt 

tvärspråkligt inflytande i deras bearbetning av verb. Enkäten användes nämligen för att 

se hur inlärare av svenska som andraspråk med ryska som L1 bedömer svenska 

placeringsverb. Observera att ingen av deltagare lärde sig svenska just som L2, men 

termen brukar användas även för att beteckna svenska som L3, L4 osv.   

Enkäten finns i tre varianter med olika bildordningar för att undvika en möjlig 

påverkan från ordningen. Figur 2 visar ett exempel på hur enkätfrågorna ser ut. 

 
Figur 2. Exempel från Placera Mera-enkäten. 
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5.1.3 Språkbakgrundsformulär 

Både Put & Take-gruppen och Placera Mera-gruppen fyllde i ett 

språkbakgrundsformulär baserat på Gullberg & Indefrey (2003). Här svarade deltagarna 

bl.a. på frågor om sin språkbakgrund, förstaspråk och ålder när de började lära sig sina 

språk. Informationen från denna enkät analyserades med hjälp av den kvalitativa och 

den kvantitativa metoden. Kvalitativ metod gav möjlighet att utesluta svar av simultant 

tvåspråkiga personer genom att få information om deltagarnas L1, L2 och andra språk 

samt språkinlärningsålder. Kvantitativ metod användes för att redogöra för deltagarnas 

kön, ålder och språkkunskaper. 

5.2 Urval och avgränsningar 

Ett kriterium för deltagarnas urval både för Put & Take-gruppen och Placera Mera-

gruppen var att de skulle ha ryska som L1 och inte skulle vara simultant tvåspråkiga, 

eftersom det finns en större möjlighet till påverkan från L2, som t.ex. transfer och då går 

det inte att avgöra om det är mönster från ryska eller det andra språket som man ser i 

studien. Successivt tvåspråkiga blir inte ofta lika bra i sitt L2 som i sitt L1. Även språk- 

och ordinlärning samt inlärarnas språkfel skiljer sig i L1 och L2 (Håkansson, 2003:166). 

Därför var inriktningen i undersökningen främst på enspråkiga personer och på personer 

som lärde sig andra språk successivt efter 3 års ålder, som anses som en gräns mellan 

simultant och successivt tvåspråkiga av många forskare (bl.a. Börestam & Huss, 

2001:51).  

För Put & Take-undersökningen valdes en separat grupp, vars kunskaper i 

svenska inte sträckte sig längre än nybörjarnivå, som använde ryska merparten av sin 

vardag och som inte hade bott utomlands mer än 6 år. Valet att göra Put & Take på en 

separat grupp gjordes för att minimera risken att L2 skulle ha påverkan på L1 (Laufer, 

2003:26). Urvalet kontrollerades med hjälp av språkbakgrundsformulär.  

5.3 Undersökningspersoner 

5.3.1 Put & Take-gruppen 

Resultatet från språkbakgrundsformuläret som fylldes i av Put & Take-gruppen 

sammanfattas i Tabell 1, som informerar om deltagare, deras ålder, utbildning, 

språkinlärningsålder, språkanvändning, självbedömning av språkkunskaper och 

vistelsetid utomlands. Deltagarna var mellan 18 och 72 med en medelålder på 42 år. 
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  Antal 
deltagare 

Deltagare kvinnor  3  
män 7 

Ålder  18 1 
28-34 5 
56-72 4 

Utbildning fullgjort universitets/högskoleutbildning  9 
full gymnasial utbildning 1 

Språkinlärning 
  

ryska från födseln 10 
ukrainska, vitryska, moldaviska från 3 år  1 

från 4 år 1 
från 6 år  4 
från 10-11 år 3 

engelska från 6 1 
från 9 - 15 9 

svenska från 23 - 30 4 
Språkanvändning ryska 75, 80, 90% 3 

50 - 60% 7 (3resp.4) 
ukrainska  35 % 1 

20 - 24% 2 
ukrainska, vitryska, moldaviska 0 - 5% 8 
engelska ＜49 % 1 

＜35 - 40% 4 
＜10 % 4 

svenska 5 - 10% 2 
0 - 1% 2 

Vistelsetid utomlands i Sverige 5-6 år 4 
Självbedömning på 
skalan: 0-5 
Anges medelvärde 

ryska 4,92 10 
ukrainska, vitryska, moldaviska  3,95 10 
engelska 2,97 10 
svenska 1,42 4 

Tabell 1. Sammanfattning av språkbakgrundsformuläret från Put & Take-gruppen. 

 

5.3.2 Placera Mera-gruppen 

Tabell 2 innehåller en likadan information om Placera Mera-gruppen, dvs. om antal 

deltagare, deras ålder, språkinlärningsålder och självbedömning av sina språkkunskaper. 

Frågan om språkanvändning i procent ingick inte i enkäten däremot bedömde de hur 

svårt det var att svara på Placera Mera-enkäten. Deltagarna var mellan 24 och 57 med 

en medelålder på 33 år.  
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  Antal 
deltagare 

Deltagare kvinnor  10 
män 12 

Ålder  24-29 9 
30-35 10 
45-57 3 

Utbildning teknisk utbildning 1 
fullgjort universitets/högskoleutbildning  19 
Universitetsexamen PhD 2 

Språkinlärning 
  

ryska från födseln 22 
ukrainska, vitryska, 
polska 

från 3 - 4 år  4 (3resp.1) 
från 5 år 2 
från 6 - 7 år  8 
från 8 - 11 år 3 
från 19 år 1 

engelska  från 4 - 5 år  2 
från 6 - 7 år 9 
från 10 - 13 år  9 

svenska från 21 - 25 år 16 
från 26 - 30 år  3 
från 31 - 40 år 3 

tyska från 10 och 19 år 2 
franska från 6 1 
spanska från 30 1 
italienska, latin från ca 20 år 1 

Självbedömning på skalan: 
0-5 
medelvärde 

ryska 4,97 22 
ukrainska, vitryska, polska 4,59 18 
engelska 4,18 20 
svenska 3,5 22 
tyska, spanska, franska 2,3 4 

Bedömning av svårighetsgrad i Placera Mera-enkäten på skalan: 
0-5 (medelvärde) 

2,5 22 

Tabell 2. Sammanfattning av språkbakgrundsformuläret från Placera Mera-gruppen 

5.4 Insamlingsmetod 

5.4.1 Put & Take 

Put & Take är en serie med videoklipp, som möjliggör analys av hur 

placeringshändelser beskrivs på ett språk och jämförelser mellan språk utifrån samma 

metod för datainsamling och analys. I denna undersökning användes den för att med 

empirisk metod undersöka vilka placeringsverb i den kausativa formen som 

förekommer i det ryska språket och hitta generella drag hos ryska placeringsverb. 

Deltagarnas uppgift var att beskriva videoklippen med sina egna ord. I videoklippen 
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visades olika händelser där någon placerade, tog eller förflyttade olika föremål på olika 

möjliga sätt samt där någon klädde på sig eller klädde av sig.  

I början skrev deltagarna under en medgivandeblankett, som innehöll bl.a. 

generell information om undersökningen, institutionen, undersökarens namn, och 

kontaktuppgifter, kort beskrivning av undersökningens komponenter, tidslängd och 

information om deltagarnas rättigheter. Därefter fick samtliga muntlig instruktion innan 

datainsamlingen påbörjades, nämligen att de skulle titta på korta videoklipp som de 

behövde beskriva genom att svara på frågan “vad gjorde kvinnan eller mannen?” samt 

att de första tre var provvideoklipp. Deras svar spelades in med ett 

ljudinspelningsprogram ”Röstmemon” på Iphone XS. De sista tre videoklippen hade en 

speciell funktion att mäta om språket möjliggör användning av ett verb för att beskriva 

både objektets plats och dess förflyttning (Bowerman et al., 2004:13). Texten på 

skärmen informerade deltagarna om att ta i beaktande varifrån och vart (dvs. flyttades 

objektet) i sina beskrivningar. Vid behov ställdes det frågor varifrån och vart igen.  

Version 1 av Put & Take1, som innehöll 63 videoklipp, användes för analysen. 

Datainsamlingen pågick under två veckor. 

5.4.2 Placera Mera 

Insamling av data om semantiska bedömningar av placeringsverb skedde via enkäten 

Placera Mera, som innehåller bilder med placeringsobjekt, beskrivning av bilderna på 

svenska och en skala från en till fem. Det är en färdig enkät som används just nu i en 

pågående undersökning av placeringsverb vid Linnéuniversitetet (Andersson, Blomberg 

& Gullberg, 2019) och som även har använts i en tidigare studie (Andersson & 

Gullberg, 2016). I början av enkäten lades extra information till om undersökningen 

generellt och om deltagarnas rättigheter. De informerades om att enkäten var anonym 

och att inskickande av deras svar betydde att de godkände att data skulle användas i 

denna undersökning. Dessutom ombads de att inte använda ordböcker eller andra 

hjälpmedel. I själva enkäten bedömde deltagare om bilder med placering av olika objekt 

matchade beskrivning på en skala från en till fem. Bilderna visade föremål som 

placerades på olika sätt. Metoden uppmärksammade bara generella drag i 

undersökningsgruppen, inte korrekthet. För att undvika att bildernas ordning kunde 

påverka deltagarnas svar fördelades tre olika länkar med olika ordningar mellan alla 

tänkta deltagare. Tyvärr gick det inte att påverka att alla som fick länken svarade på den 

                                                
1 Det finns 3 versioner av Put & Take för att utesluta att ordningen på videoklippen har effekt. 
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så att fördelningen blev jämnt mellan alla deltagare, men alla tre versioner användes. 

Datainsamlingen tog 4 veckor. 

5.4.3 Språkbakgrund 

Språkbakgrundsformuläret bygger på Gullberg och Indefreys enkät (2003). När 

formuläret anpassades till undersökningen togs i beaktande Denscombes råd till 

frågeformulär, bl.a. information om undersökare, tidslängd, rättigheter och 

lättillgängliga frågor (2009: 250–255). Det ställdes även kontrollfrågor, t.ex. om 

förstaspråk, övriga talade språk och språkinlärningsålder (2009:257). Råden följdes 

även i medgivandeblanketten för Put & Take och i informationen om Placera Mera.  

Språkbakgrundsformuläret var lite olika för de båda undersökningsgrupperna. För 

Placera Mera-gruppen var enkäten något förenklad, gjord på svenska och gavs i 

elektronisk form via Google Doc. Den innehöll bl.a. bakgrundsfrågor om deltagarnas 

ålder, kön, utbildning, vistelsetid i Sverige och i hemlandet. Den innehöll också frågor 

om deltagarnas språk, språkkunskaper, formell och informell språkinlärning, 

språkinlärningsålder och språkanvändning i timmar per dag. Där ställdes också frågan 

om det var svårt att svara på Placera Mera. Deltagarna fick länken till 

språkbakgrundsformuläret tillsammans med länken till Placera Mera.  

Put & Take-gruppen fyllde i enkäten på ryska och i pappersform. Denna version 

hade utöver de frågor som fanns i Google Doc-enkäten även frågor om deltagarnas 

språkanvändning i procent samt med vilka mottagare språken användes och på vilken 

plats. Formulärets ifyllning skedde i samband med Put & Take så deltagarna kunde 

ställa frågor om något kändes oklart. 

5.5 Genomförande 

Innan datainsamlingen gjordes provkördes varje test med deltagare som inte ingick i de 

undersökta grupperna. En person beskrev Put & Take-videoklippen, en annan svarade 

på Placera Mera-enkäten och en tredje fyllde i språkbakgrundsformuläret. Det 

möjliggjorde att prova om datainsamlingen och tekniken fungerade samt hjälpte till att 

uppskatta svarstiden. 

För Put & Take och delvis för Placera Mera kontaktades alla deltagare privat för 

att höja deltagarantalet och att säkerställa att de inte var simultant tvåspråkiga. Från 

drygt 40 tänkta Placera Mera-deltagare passade ca 30 personer och under de första två 

veckorna svarade bara 13. Därför publicerades Placera Mera-enkäten även i en sluten 

grupp på Facebook, något som bidrog med 6 svar, men bara 2 var fullständiga. Tanken 
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var att uppdatera inlägget flera gånger med olika versioner av Placera Mera, men i 

slutändan deltog inte tillräckligt många för att få en jämn fördelning av de tre 

versionerna. 

Det var inte så lätt att hitta enspråkiga och även successivt tvåspråkiga som hade 

möjlighet att bidra, något som eventuellt berodde bl.a. på tidsbrist. Därför blev det 

omöjligt att analysera ett jämt antal kvinnor och män i Put & Take-undersökningen. 

5.6 Bearbetning av material och analysmetod 

5.6.1 Put & Take-undersökningen 

Ljudinspelningarna från Put & Take transkriberades först på ryska (Bowerman et al., 

2004:15). Efter det ifylldes alla verb som deltagarna använde, ytterligare information 

om förflyttningen som bakgrund samt “prompted svar”, dvs. om svaret stimulerades 

med hjälp av en fråga om vad kvinnan eller mannen gjorde. Exempel på verb som 

brukar användas i dessa situationer, dvs. det förväntade verbet antecknades med hjälp av 

modersmålstalare av ryska och sågs som målform, något som antecknades i en separat 

kolumn.  

För att hålla tidsramarna togs från datainsamlingen bara data som innehöll 

verbstammen i den kausativa formen stav ’ställa’, sad ’sätta’ och lozh ’lägga’ med olika 

verbprefix (därefter används verben utan prefix lozhit' ’lägga’ sadit' ’sätta’ och stavit' 

’ställa’ för att omfatta alla dessa verb med olika prefix). Vid förekomst av flera svar 

efter varandra togs bara det första spontana svaret med i beräkningen. Extra 

beskrivningar av en och samma video flyttades till en separat kolumn för att vid behov 

ha tillgång till denna information. Transkription med latinska bokstäver gör rysk text 

läsbar för svenska läsare. 

Först beräknades hur många personer som valde verben lozhit' ’lägga’ sadit' 

’sätta’ och stavit' ’ställa’ samt andra verb. På det viset undersöktes om de ryska 

placeringsverben som förekommer i litteraturen brukar användas i praktiken.  

I Tabell 3 nedan visas ett par exempel på verb som användes i deltagarnas 

beskrivningar av videoklippen. Observera att verb böjs beroende på bl.a. kön och 

numerus, t.ex.: postavit’_(infinitiv), postavila (hon), postavil (han) och postavili (de) 

’ställa’, något som synns i kolumn ”Deltagarnas verbval”. I händelser där verbet stavit' 

’ställa’ är målform förekom också verbet lozhit' ’lägga’ och tvärtom. Det var intressant 

att beräkna i vilken utsträckning detta fenomen förekom. Därför räknades alla händelser 
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där verbet stavit' ’ställa’ förväntades användas och antalet personer som valde lozhit' 

’lägga’, stavit' ’ställa’ samt andra verb. Detsamma gjordes för verbet lozhit' ’lägga’. 

Beskriv-
ning av 
video-
klipp 

Mål-
form 
i infinitiv 

Deltagarnas verbval 1:a 
val 

2:a 
val 

Prom-
pted 
svar ryska transkript-

ion 
svensk över-
sättning infinitiv 

put a 
candle 
into a 
candle 
stand 

поста-
вить 
- 
postavit’ 

поставила postavila 
ställa (perfektiv 
aspekt) 4 - - 

cтавит stavit 
ställa (imper-
fektiv aspekt) 1 - 1 

вставила vstavila sätta in  2 - - 
положила polozhila lägga 2 - - 
закрепила zakrepila fästa  1 - 
устано-
вила ustanovila installera 1 - - 

put 
armload 
of books 
on table 

поло-
жить 
- 
polozhit’ 

положила polozhila lägga 4 3 - 
принесла prinesla hämta 6 1 1 
поставила postavila ställa   2 1 

Tabell 3. Exempel på Put & Take-beskrivningar. 

Beskrivning av de tre sista händelserna jämfördes mellan varandra för att se om 

det förekom något mönster i deltagarnas svar. Händelserna hade en särskild funktion att 

elicitera svar som innehöll både “source” och “goal”, något som gav möjlighet att se om 

ett eller flera verb kan förekomma för att beskriva varifrån och vart föremålet flyttades. 

5.6.2 Placera Mera-undersökningen 

Den första delen av analysen utfördes med Excel med de Excel-filer som Google Docs 

genererat. I början kontrollerades om alla deltagare passade till undersökningen genom 

att matcha svaren med språkbakgrundsformuläret, något som möjliggjorde att exkludera 

tre simultant tvåspråkiga personer. Därefter angavs en särskild kod för alla 

placeringshändelser i enkäten som skilde sig utifrån föremålets form, orientering och 

bas, t.ex. utan bas symmetrisk och asymmetrisk både vertikal och horisontell, med bas 

symmetrisk och asymmetrisk både vertikal eller horisontell, något som även markerades 

med olika färger för egen bekvämlighet. En deskriptiv analys av svaren från enspråkiga 

och successivt tvåspråkiga gjordes med hjälp av statistikprogrammet SPSS.      

5.6.3 Språkbakgrundsformulär 

Från språkbakgrundsformulären togs information om bl.a. deltagare, deras ålder, 

utbildning, språkkunskaper och språkinlärningsålder och sammanfattades i Tabell 1 och 

2, som presenteras under rubriken 5.3 Undersökningspersoner. Om personerna angav att 
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de lärde sitt L1 från exempelvis 3 år, L2 – från 9 och främmande språk från 7 räknades 

det att de lärde sitt L1 från födseln eftersom det var den lägsta åldern och de troligast 

angav tid när de började tala på sitt L1. Några deltagare angav att de inte fyllde i alla 

sina språk i enkäten eftersom de hade tappat dessa språkkunskaper, något som inte 

ingick i tabellen p.g.a. avsaknad information. 

5.7 Forskningsetiska aspekter 

Samtliga deltagare fick information om undersökningen, författaren, anknuten 

organisation och mejladress för eventuella frågor. I beskrivningen framgick syftet, alla 

undersökningssteg och tid för genomförande. De påmindes om sina rättigheter, dvs. att 

deltagandet var frivilligt och att de kunde avsluta sin medverkan när som helst utan 

någon påföljd. Placera-mera-gruppen informerades att deltagandet var anonymt och att 

inskickande av svaret innebar att de samtyckte att medverka. Put & Take-gruppen fick 

information om konfidentiell databehandling, möjlighet att få kopia av blanketten och 

av upplysningsformuläret samt att deras underskrift innebar samtycke och förståelse av 

texten i medgivandeblanketten.  

5.8 Reliabilitet och validitet 

Validiteten av denna studie styrks av att alla insamlingsmetoder pilottestades för att visa 

att metoderna var fungerande. Att Put & Take, Placera Mera och 

språkbakgrundformuläret redan används av andra forskare ger också stöd för att 

metoderna är giltiga och passande. Alla steg i undersökningsprocessen kontrollerades 

dessutom flera gånger för att undvika misstag och dataläckage. Undersökningsresultaten 

jämfördes med teori och tidigare forskning för att visa samband och hitta stöd från 

allmänt fynd.  

När Put & Take-undersökningen genomfördes tycktes deltagarna vara 

avslappnade och ljudinspelningen verkade inte utgöra något bekymmer. Deltagarna var 

inte heller begränsade i sina verbval för att kunna elicitera data så nära deras naturliga 

tal som möjligt. Att deltagarna är mina bekanta kunde eventuellt påverka deras svar när 

det gäller avslappnad form.  

Språkbakgrundsformuläret innehöll kontrollfrågor, som gav möjlighet att 

kontrollera reliabiliteten i deltagarnas svar, t.ex. fråga 7 ”Vilket är ditt/dina 

förstaspråk?” kan jämföras med fråga 10 ”Vid vilken ålder började du lära dig följande 

språk?...”.  
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Put Projects rekommendationer är att datainsamling från 10 personer är tillräckligt 

antal för att kunna analysera ett språk och göra tvärspråkliga jämförelser (Bowerman et 

al., 2004:12). I Placera Mera deltog 22 personer. Båda undersökningar är småskaliga 

projekt så generaliseringar bör användas försiktigt (Denscombe, 2009: 350).  

6 Resultat 
6.1 Put & Take-undersökningen 

Resultaten av Put & Take undersökningen visas både i procent och i antal beskrivningar 

med respektive verb/verbstam samt totalt svar, som anges i parentes. Undersökningen 

visade att deltagarna använde olika verb för en och samma video. Bland alla 

beskrivningarna av placeringshändelser, 209 totalt, förekom verbet lozhit’ ’lägga’ och 

stavit’ ’ställa’ med olika prefix i 70% (146/209), 0% - verbet sadit’ ’sätta’ (0/209) och 

30% (63/209) - andra verb. För att se vilka verb som användes där ett visst verb 

förväntades, räknades de använda verben separat för händelser med de förväntade 

verben stavit’ ’ställa’ och lozhit’ ’lägga’, något som visas i Figur 3. I meningar där 

verbet stavit’ ’ställa’ förväntades, 69 totalt, förekom verbet stavit’ ’ställa’ i 51% 

(35/69), verbet lozhit’ ’lägga’ - 14% (10/69) och andra verb - 35% (24/69). Här 

beskrevs 4 vertikalt orienterade föremål med bas (t.ex. ljus och kopp), 1 vertikalt 

orienterat föremål utan bas (t.ex. blomma) samt 2 horisontellt orienterade med bas (t.ex. 

tefat). Horisontellt orienterade föremål med bas, som tefat beskrevs med verbet 

postavit’ ’ställa’ i 26% (5/19), polozhit’ ’lägga’ i 5% (1/19) och andra verb 68% 

(13/19), bl.a. nakryla ’täcka över’ (4/19) och snjala ’ta av’ (7/19).  

 
Figur 3. Verb och verbstammar i beskrivningar där stavit’ ’ställa’ och lozhit’ ’lägga’ är 

målform 
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I motsvarande händelser där verbet lozhit’ ’lägga’ förväntades, 120 totalt, förekom 

verbet lozhit’ ’lägga’ - 71% (85/120), verbet stavit’ ’ställa’ - 4% (5/120) och andra verb 

- 25% (30/120). Här beskrevs 6 föremål med horisontell orientering (t.ex. penna och 

tegelsten) samt 6 runda föremål (t.ex. äpple).  

De använda verben för två händelser beräknades separat. Den ena var för klipp 

med föremålet låda, som 5 av 10 personer beskrev med verbet postavit’ ’ställa’ och 5 – 

med polozhit’ ’lägga’. Den andra var för videoklipp 052 - förflyttning av ett bagage utan 

att lyfta det – som enligt den förväntade norm inte beskrivs med placeringsverb. Här 

användes verbet stavit’ ’ställa’ med prefixet pere- (1/10), samma prefix och 

verbstammen tyanut’ ’dra’ (1/10) och den förväntade verbstammen dvigat’ ’flytta’ med 

olika prefix (8/10).  

I de tre sista videoklippen kontrollerades om deltagare använde ett eller flera verb 

för att beskriva ”source” och ”goal”. Bland beskrivningarna, 30 totalt, förekom i 73% 

verbprefixet pere- (22/30) vilket betyder förflyttning från en plats till en annan, som 

förekom med verbet lozhit’ ’lägga’ i 59% (13/22), stavit’ ’ställa’ – 18% (4/22) och 

andra verb – 23% (5/22). Andra prefix och verb förekom i 27%. Personen som 

exempelvis inte använde prefixet använde två verb för att beskriva dessa händelser, t.ex. 

so stola vzyala predmet kakoy-to i polozhila na stul – ’från bordet tog (hon) något 

föremål och la på stolen’ eller beskrev med en underordnad sats yabloko kotoroye 

lezhalo na stopke knig polozhila na krossovku ’äpplet som låg på boktraven ställde 

(hon) på träningsskon’. 

6.2 Placera Mera-undersökningen 

Resultatet av Placera Mera illustreras med hjälp av diagram. De ryska deltagarnas 

bedömningar jämfördes med bedömningar gjorda av svenska deltagare, från 

forskningsprojektet på Linnéuniversitetet, som undersöker andraspråksinlärares 

bedömningar av svenska placeringsverb (Andersson, Blomberg & Gullberg, 2019). 

Jämförelsen visar ingen större skillnad mellan placeringsverben, som syns i 

Figur 4 och 5 nedan (resultaten från ryska L1-talare visas till vänster och från svenska 

L1-talare till höger). Graferna är baserade på medelvärden av bedömningarna för de 

olika typerna av placering, nämnt ovan, dvs. horisontell / vertikal med bas / utan bas 

och symmetrisk / asymmetrisk. Färgbilder till höger om figurerna hjälper att visualisera 

det. Figur 4 visar att horisontellt orienterade föremål bedömdes högt med verbet lägga 

och lågt med verben sätta och ställa, där förekomst av bas visade nästan inga skillnader. 
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Figur 5 innehåller bedömningar av vertikalt orienterade föremål, som bedömdes högre 

med verbet ställa och om figuren innehöll bas. Efter det kom verbet sätta, som också 

bedömdes högre för föremål med bas. Verbet lägga bedömdes lägst för vertikalt 

orienterade föremål med bas och något högre om figuren saknade bas i den ryska 

gruppen, till skillnad från den svenska.  

  

 
 

Figur 4. Semantiska bedömningar av horisontellt orienterade föremål 

med och utan bas av deltagare med ryska och svenska som L1. 

  

Figur 5. Semantiska bedömningar av vertikalt orienterade föremål med 

och utan bas av deltagare med ryska och svenska som L1. 

7 Diskussion  
7.1 Inledning 

Huvudresultaten visar att deltagare med ryska som L1 inte beskriver 

placeringshändelser med ett överordnat verb utan med två specifika verben lozhit’ 

’lägga’ och stavit’ ’ställa’ med olika prefix. Deltagare föredrog verbet stavit’ ’ställa’ för 

vertikalt orienterade föremål med och utan bas samt verbet lozhit’ ’lägga’ för 

horisontellt orienterade föremål med och utan bas. De semantiska bedömningarna av 

svenska placeringsverb visar ett ganska likt resultat jämfört med en svensk grupp. 
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7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Put & Take 

Denna studie är den första studien där Put & Take använts för att empiriskt undersöka 

ryska placeringsverb. Resultatet från Put & Take bekräftade förekomsten av de två 

ryska placeringsverben stavit’ ’ställa’ och lozhit’ ’lägga’. De har en specifik funktion, 

eftersom deltagarna använde olika placeringsverb för olika föremål och placeringssätt. 

Deltagarna föredrog att beskriva vertikalt orienterade föremål med och utan bas samt 

horisontellt orienterade med bas (t.ex. tefat) med verbet stavit’ ’ställa’. Föremål som 

placerades horisontellt, dvs. på långsidan, och symmetriska runda föremål beskrevs med 

verbet lozhit’ ’lägga’. Ett föremål (en låda, som är ca 10 cm hög och 25 cm bredd) 

beskrevs både med verbet postavit’ ’ställa’ och polozhit’ ’lägga’. Detta resultat 

motsvarar teoretiska beskrivningar, som säger att båda verben kan användas för att 

beskriva låda, beroende på dess form (Rakhilina 1998:71). Frånvaro av verbet posadit’ 

’sätta’ kan förklaras med att det saknades händelser som motsvarade verbets semantik, 

t.ex. placeringar som är både vertikala och horisontella, t.ex., när man sätter 

någon/något, föremål som är i fast kontakt med miljön, t.ex. spiken sitter i väggen eller 

andra händelser som omfattas av verbens semantik t.ex. fågeln sitter på bordet/på 

grenen. Frånvaro av detta verb stämmer med Rakhilina och Lemmens resultat att verbet 

i ryska har en specifik funktion, som omfattar bara vissa händelser och inte är så 

generellt som i nederländska (2003:320). 

Resultatet från de sista tre videoklippen visade att verbprefixet pere- tillsammans 

med ett verb, t.ex. lozhit’ ’lägga’ eller stavit’ ’ställa’ möjliggör användning av ett verb 

för att beskriva både varifrån och vart föremålet flyttades.  

7.2.2 Placera Mera 

Resultatet från semantiska bedömningar av deltagare med ryska som L1 liknar resultatet 

från den svenska gruppen, något som kan bero på att verben åtminstone ställa och lägga 

verkar fungera liknande på båda språken. Det tyder på att deras förståelse, dvs. receptiv 

språkförmåga, liknar de svenska deltagarna, som också använder ett specifikt 

placeringsverb, beroende på föremålets form och placeringssätt. Enstaka skillnader som 

förekommer i resultatet mellan två grupper kan eventuellt bero på typologiska 

skillnader, som finns i dessa språk. T.ex. verbet sidet’ ’sitta’ är mer specifikt än i 

nederländskans zitten ’sitta’ (Rakhilina och Lemmens, 2003:320) och kanske är det 

också så jämfört med svenskans sitta. Även om ansenliga skillnader inte visades i denna 
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receptiva uppgift så kan de eventuellt förekomma på en annan nivå, t.ex. i en produktiv 

språkförmåga. En av deltagare berättade exempelvis att hen försöker undvika använda 

specifika placeringsverb i sitt tal eller använder verbet placerar istället. Placera Mera är 

även en uppgift där deltagarna har obegränsad svarstid. Det är möjligt att skillnader 

skulle framträda med en metod som tar hänsyn till tidsaspekten, t.ex. responstider eller 

EEG. I tidigare jämförelser av inverkan från L1 på svenskans placeringsverb hittades 

nämligen inga stora skillnader i deltagarnas svar på enkäten, medan skillnader 

framträdde vid mätning med EEG (Andersson & Gullberg 2016, Andersson, Blomberg 

& Gullberg 2019). 

7.3 Metoddiskussion 

Metodvalet passade för undersökningens syfte och hjälpte att samla och analysera 

relevant data. Metoderna var redan konstruerade, vilket hjälpte att förverkliga 

undersökningen under angiven tid.  

Fördelen med Put & Take var bl.a. att metoden inte begränsade deltagarna i deras 

verbval så insamlingen tycks vara ganska nära deras naturliga tal. Generellt ger metoden 

ett stort utrymme till varierande undersökningar av placeringsverb. För att se påverkan 

av transfer från L1 behöves resultatjämförelse men en grupp av deltagare med ett annat 

L1, något som inte var målet med denna undersökning.  

Den valda åldersgränsen för att räkna deltagare som simultant eller successivt 

tvåspråkiga förespråkas av många forskare (bl.a. Börestam & Huss, 2001:51). Trots det 

kan åldern diskuteras då olika forskare drar gränsen vid olika åldrar mellan 3 och 7 

(Schwartz 2004, Meisel 2008:75).  

Placera Mera-enkäten och språkbakgrundsformulären underlättade att samla data 

från många personer på en kort tid. Man bör ta i beaktande att svarsfrekvensen kan 

minska p.g.a. enkäternas längd. Fördelen med Placera Mera är bl.a. att den inte heller 

begränsade deltagarnas svar till rätt eller fel och hjälpte att se om deltagarnas svar 

varierade beroende på objektets form, orientering och bas.  

Några av Placera Mera-deltagarna lämnade extra respons på studien. Tre personer 

hoppade av p.g.a. nätstörning och hälsoproblem. Två andra upplevde beskrivningen av 

Placera-mera-uppgiften som otydlig, något som kan utvecklas framöver. I 

språkbakgrundsformuläret uppfattades också en fråga olika av olika deltagare. Till 

exempel på frågan “10. Vid vilken ålder började du lära dig följande språk?” skrev 

några att de började lära sig ryska från 2 och 3 års ålder trots att de angav att det är deras 
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L1. Det förekom både i en anonym enkät och i en enkät i pappersform. Därför hade jag 

en möjlighet att fråga varför deltagare inte angav siffran 0, dvs. från födseln. Svaret var 

att de angav siffran när de började tala på sitt L1. En del deltagare vill ta del av 

undersökningens resultat. 

7.4 Slutsatser 

Tvärspråkliga undersökningar bidrar till att öka förståelsen om ordens semantik i olika 

språk. Dessa kunskaper kan skolor och lärare även använda i undervisning. När eleverna 

kan aktivera sina tidigare kunskaper och erfarenheter förstår de ny information bättre 

och lär sig mer effektivt (Cummins, 2001:11). Ju mer inlärare förstår ordens innebörd, 

dess funktion, användningsområde och eventuella avvikelser på sitt L1 desto lättare kan 

de hitta likheter och skillnader med målspråket och tillägna sig ny kunskap. Denna 

undersökning bekräftade empiriskt att de specifika verben lozhit’ ’lägga’ och stavit’ 

’ställa’ med olika verbprefix används för att beskriva placeringshändelser på ryska. 

Semantiska bedömningar hos en rysk grupp visade dessutom stora likheter med en 

svensk grupp, något som tyder på att verben verkar ha en liknande funktion på båda 

språken. Semantik av placeringsverbet posadit’ ’sätta’ bör däremot undersökas vidare.  

7.5 Vidare forskning 

Tvärspråkliga skillnader i semantik hos placeringsverb kan undersökas på en annan 

nivå, t.ex. genom att mäta hjärnprocesser, analysera produktivt ordförråd eller se hur 

deltagare klarar tidsbegränsade uppgifter. Man kan också relatera hur länge deltagarnas 

språkinlärning pågått till resultat från Placera Mera. Semantiken hos det ryska 

placeringsverbet posadit’ ’sätta’ behöver också undersökas vidare.  
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Innan du deltar i denna studie behöver du lämna samtycke till följande punkter: 

1. Studien involverar följande komponenter, som totalt tar ca 50 minuter att slutföra. 

a. Du behöver svara på frågor bl.a. om din utbildning och dina språk i en 
bakgrundsenkät. Denna del tar ca 20 minuter. 
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dator.  

c. Du behöver muntligt beskriva det som du ser på filmklipp. Ibland kan det 
ställas hjälpfrågor, som ”Vad gjorde mannen/kvinnan?”. 

d. En ljudinspelning görs av dina beskrivningar av filmklippen. Delen med 
beskrivningen av filmklipp tar ca 30 minuter. 

2. Liliia Kostova har förklarat studien för dig och svarat på dina frågor. Om du har fler 
frågor om forskningen efteråt, kan du kontakta Liliia Kostova per email 
lk222ua@student.lnu.se. 

3. Allt deltagande är frivilligt. Du behöver inte delta och du kan välja att avsluta ditt 
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endast att identifieras med kodnummer och är bara tillgängliga för Liliia Kostova 
och hennes handledare. Data kommer att analyseras på gruppbasis och kommer inte 
kunna identifieras på individnivå.  

a. Resultaten från denna studie ska användas i Liliia Kostovas kandidatuppsats 
samt eventuellt vid konferenser, seminarium, och i vetenskapliga tidskrifter. 

b. Data och inspelningar kommer aldrig att laddas upp på internet. 

Din signatur nedan anger att du har läst och förstått informationen ovan; att du villigt 
samtycker till att medverka, men kan återkalla ditt samtycke när som helst och kan 
avbryta ditt deltagande utan påföljd. Du kommer att få en kopia av denna blankett 
tillsammans med en informationsblankett om så önskas. 

Signatur  Namnförtydligande         Datum 
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Bilaga B Put & Take-händelser med placeringsverb 

№ Beskrivning av 
videoklipp 

Deltagarnas verbval 
ryska transkription svensk översättning  

infinitiv 
04 put a candle into 

a candle stand 
поставила  postavila ställa (fullbordat) 
cтавит stavit ställa (ofullbordat) 
вставила vstavila sätta in (bokstavl. ställa in) 
положила polozhila lägga 
закрепила zakrepila fästa 
установила ustanovila installera 

05 put plastic cup on 
table with mouth 

поставила  postavila ställa 
положила polozhila lägga 
опустила opustila sänka  
держит derzhit håller 
берет beret ta 
пытается 
поставить 

putaetsja postavit´ försöker ställa 

06 put armload of 
books on table 

положила polozhila lägga 
принесла, prinesla ta med sig 
поставила postavila ställa 

09 put saucer on top 
of cup 

накрыла nakryla täcka 
поставила postavila ställa 
положила polozhila lägga 
закрыла zakryla stänga 

15 put box up on 
shelf 

поставил postavil ställa 
положил polozhil lägga 

17 drop apple into 
bag 

положил polozhil lägga  
бросил brosil kasta 
кинул kinul kasta 

23 put apple in bowl положила polozhila lägga 
поставила postavila ställa 

24 put stone into pot 
of water  

положила polozhila lägga 
кинула kinula kasta 

25 put a fistful of 
rice on a table 

положил  polozhil lägga 
высыпал vysypal hälla ut 
насыпали  nasypali hälla  

30 put stone into 
pocket 

положила  polozhila lägga 
спрятал spryatal gömma 
залезла zalezla krypa in 

33 put pen in a hole положила  polozhila lägga 
спрятал spryatal gömma 

43 put banana on 
table with long 
tongs 

положила  polozhila lägga 
опустил opustil sänka ner 

45 put book on floor  положила polozhila lägga 
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53 put cup on table поставила postavila ställa 
положила polozhila lägga 

55 take saucer off 
cup 

сняла snyala ta av 
взяла vzyala ta 
поставил postavil ställa 
положил polozhil lägga 

59 put celery bunch 
into a recorder 
case 

положила  polozhila lägga 
засунула zasunula stoppa 
поместила pomestila placera 
вложила vlozhila lägga i 
запихнула zapihnula stoppa in 

60 put suitcase out 
of room, while 
staying in room 

переставила perestavila ställa på en annan plats 
переложила perelozhila lägga på ett annat ställe 
выставила vystavila ställa ut 
взяла vzyala ta 
поставила postavila ställa 

62 put flower into 
hair - skewer 

засунула  zasunula stoppa in 
поставила postavila ställa 
вставил vstavil sätta in (bokstavl. ställa in) 
вплела vplela fläta in 
закрепила zakrepila fästa 
одела odela klä på  

64 take bag of corn 
from table and 
move to chair 

переложила  perelozhila lägga på ett annat ställe 
положила polozhila lägga 
переставила perestavila ställa på en annan plats 
взяла vzyala ta 
положила polozhila lägga 

65 take apple from 
pile of books and 
move to shoe 

переложил  perelozhil lägga på ett annat ställe 
положила polozhila lägga 
переставил perestavil ställa på en annan plats 
снял положил snyal polozhil ta bort och lägga 

66 push suitcase 
from car to tree 

передвинул peredvinul flytta (fullbordat) 
отодвинул otodvinul skjuta 
положил polozhil lägga 
переставил perestavil ställa på en annan plats 
двигает dvigaet flytta (ofullbordat) 
подвинул podvinul flytta på 
перетянул peretyanul dra över 

 


