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Abstract 

This essay deals with lexical competence in written language production among advanced 

learners of Swedish as a second language. The study focuses on the use of verbs with regard 

to both quantitative and qualitative aspects. The aim of this essay is to examine the L2-

learners verb vocabulary, paying attention to frequency, variation, distribution in semantic 

fields as well as semantic and constructional correctness. The results of the investigations are 

compared to the results of a control group consisting of L1-speakers.  

        The material in the present investigation consists of 40 argumentative essays written by 

20 adult students with Swedish as their second language and 20 adult students with Swedish 

as their first language. All students were enrolled in an adult education program, attending the 

courses Swedish as a second language B and Swedish B at senior high school level. 

        All verbs have been extracted, counted and, where applicable, inserted into the 13 

semantic fields which are examined in this study. Errors in connection with the use of verb 

have been categorized according to two major error types, i.e. constructional errors (errors 

connected to prefixed verbs, reflexive verbs, particle verbs, and errors in verb + noun 

combinations) and primarily semantic errors. 

        The investigation demonstrates that the verb frequency is lower in the L2-group 

compared to the L1-group. The higher verb frequency in the L1-group is probably due to the, 

on average, longer essays in that particular group.     

        The verb frequency tables show that use of particle verbs is twice as high in the L1-

essays compared to the L2-essays. The tables of the 20 most common verbs demonstrate that 

L2-students, compared to the L1-students, tend to underuse certain verbs and overuse others. 

Three verbs that are particularly overused by the L2-students, are säga, vilja and finnas, while 

the verbs få and ska underused to a great extent by the same group. The tree overused verbs 

are nuclear verbs in their specific semantic fields (VERBAL COMMUNICATION, WISH 

and EXISTENCE). Apart from the overuse of these nuclear verbs the investigation material 

does not give further indications of overuse of nuclear verbs. This shows that overuse of 

nuclear verbs as an interlanguage feature is not particularly prominent in the advanced L2-

learners.       

        There does not seem to be any notable difference in verb variation when looking at the 

verbs in their entirety. However, certain semantic fields are more extended and more varied in 

the L1-group.  

        In the essays written by the L1-students there are very few occurrences of constructional 

errors. The most frequent error type, in both student groups, is of a semantic nature. The L2-

material shows that the most common semantic error is related to the horizontal structure (and 

not the vertical structure) of the semantic fields. This means that L2-students find it hard to 

differ between synonyms in the same semantic field at the same hierarchical level. The 

current study thus indicates that, as far as the verb vocabulary goes, the L2-students main 

difficulty is semantic specification, i.e. choosing the right synonym. Among the combinatory 

errors, the errors connected to verb + noun combinations have the highest frequency.         

 



 

 

Sammanfattning 
Den här uppsatsen undersöker verbanvändningen i skriftlig produktion hos en grupp 

avancerade svenska som andraspråkselever. Studien granskar såväl kvantitativa som 

kvalitativa aspekter i elevernas verbordförråd. Uppsatsens syfte är att kartlägga L2-elevernas 

verbvokabulär med avseende på frekvens, variation, fördelning över semantiska fält samt 

semantisk och konstruktionsmässig korrekthet. L2-gruppens resultat kontrasteras mot en 

kontrollgrupp bestående av L1-elever. Undersökningsmaterialet består av 20 argumenterande 

uppsatser skrivna av komvuxelever med svenska som andraspråk samt 20 argumenterande 

uppsatser skrivna av komvuxelever med svenska som förstaspråk. Samtliga verb har 

extraherats, räknats och, i de fall det varit tillämpbart, satts in i ett av de 13 semantiska fält 

som undersökts i uppsatsen. De olika typer av inkorrekt verbanvändning som påträffats i 

materialet har kategoriserats utifrån feltyp. De typer av fel som varit av intresse i denna studie 

är konstruktionsfel i prefixverb, reflexivverb, partikelverb samt fel i verb + substantiv- 

kollokationer. Förutom konstruktionsfel undersöker uppsatsen även primärt semantiska fel, 

dvs. fel som i första hand har att göra med verbets semantiska betydelse. 

Undersökningsresultatet visar att verbfrekvensen hos L2-talarna är lägre i jämförelse med L1-

gruppen. Orsaken därtill är att L1-uppsatserna i snitt är längre än L2-uppsatserna och därmed 

innehåller många fler verb. Det verkar inte föreligga någon anmärkningsvärd skillnad i 

verbvariationen om man ser till verben i sin helhet. Vissa semantiska fält är dock mer 

utbyggda och mer varierade i L1-gruppen. 

        Verbfrekvenstabellerna visar att andelen partikelverb är hälften så stor i L2-gruppen 

jämfört med L1-gruppen. Listan över de 20 vanligaste verben visar att andraspråkseleverna, 

vid en jämförelse med L1-eleverna, underanvänder verben få och ska och överanvänder säga, 

vilja och finnas. Eftersom inga fler indikationer på överanvändning av kärnverb ges i 

materialet måste just detta interimspråkdrag ses som en mycket begränsad företeelse hos de 

avancerade L2-eleverna.  

        De allra vanligaste feltyperna hos såväl L1- som L2-talare är av primärt semantisk 

karaktär. Bland dessa fel är, i L2-gruppen, fel kopplade till det semantiska fältets 

betydelsesidoordning vanligast. Det innebär att studien pekar mot att det som ställer till mest 

problem för andraspråkseleverna, när det gäller verblexikonet, är sådant som har att göra med 

semantisk precisering och nyansering, dvs. att välja rätt synonym.  
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Inledning  
Språkvetenskapen brukar traditionellt sett göra skillnad mellan grammatik och lexikon, där 

grammatiken brukar hävdas utgöra språkets regelbundna sida medan språkets lexikon anses 

representera språkets oregelbundna sida. Detta är förvisso en berättigad uppdelning eftersom 

ett språks lexikon de facto är mer arbiträrt än dess grammatik. Att helt avfärda lexikonet som 

en regellös kategori är dock missvisande och ett sådant förhållningssätt har haft negativa 

effekter på andraspråksforskningen. Forskningsmässigt har synen på lexikon som en 

alltigenom osystematisk del av ett språk inneburit att andraspråksforskningen i en relativt liten 

utsträckning intresserat sig för ordinlärning och ordförråd (Enström 1994:34, Laufer 

1997:140). På grund av den ensidiga fokuseringen på fonologiska och syntaktiska studier kom 

inte lexikonforskningen igång på allvar förrän på 80-talet.  

        Senare års andraspråksforskning på ordförråd och ordförrådsutveckling har poängterat att 

ett språks lexikon ingalunda är ett system utan inre struktur och regelverk (ex. Enström 1994, 

1997, Viberg 2004). Lexikonet tillhandahåller information om ords genus och vilka olika 

kombinationsmöjligheter som är möjliga för specifika ord. Lexikonet begränsar grammatiken 

genom att inskränka de grammatiska möjligheterna kring ett specifikt ord. Naturligtvis finns 

det en gräns för lexikonets struktur och regelverk. Det går inte att komma ifrån att ordförrådet 

till en viss del har en godtycklig karaktär och att det inte till fullo går att systematisera. 

Poängen är dock att det inte är så oberäkneligt som det många gånger angetts vara.  

        Enström (1994:5) skriver i inledningen till sin avhandling om andraspråksinlärares (L2-

inlärares) verbanvändning i svenskan:  

 
En utgångspunkt för arbetet har varit en önskan att kunna visa att ordförrådet inte är fullt så oöverskådligt som 

det synes vara, att det inte rör sig om en oordnad ordmassa utan att det finns en inre struktur i lexikonet och att 

generaliserbara slutsatser kan dras utifrån de fel som görs. Ett olämpligt valt ord behöver då inte bara, enligt 

nuvarande praxis, kategoriseras som ”ordvalsfel” utan kan preciseras närmare. Genom att klarlägga 

regelbundenheter i lexikonet kan en medvetenhet om lexikonets inre struktur byggas upp, vilket bör kunna få 

konsekvenser för undervisningens form.  
 

På liknande sätt vill Åke Viberg (2004:202) göra upp med den seglivade men otillräckliga 

synen på lexikonet som en oregelbunden del av språket, ofta ställd i kontrast till 

grammatikens regelbundna struktur. Kan andraspråkslärarna åskådliggöra denna struktur på 

ett lättbegripligt sätt skulle naturligtvis L2-inlärningen gynnas. Det verkar alltså inte vara 

vattentäta skott mellan ett språks grammatik och lexikon. Tvärtom tyder mycket på att de 

samverkar (Viberg 1992:355, 2004:202). Viberg menar att inlärare av ett andraspråk skaffar 

sig ett lexikalt fotfäste i syntaxen (1992:355). Den lexikala utvecklingen påverkar den 

syntaktiska så att ordutvecklingen bildar ramar för den syntaktiska inlärningen. 

Ordinlärningen styr således den syntaktiska utvecklingen genom att inlärarna först lär sig ett 

ord och sedan de syntaktiska villkor som följer med just det ordet. Detta gäller i synnerhet 

verben.            

        Enligt nyare studier spelar ordförrådets utveckling en viktig roll i 

andraspråksutvecklingen i stort. Lemmouh (2010:186) visar i sin avhandling att ordkunskap 

och omfånget på ordförrådet har mycket stor inverkan på den akademiska prestationen hos 

svenska studenter som läser engelska. Viberg (1993:68–72) har genom undersökningar 

kommit fram till att ett stort ordförråd är den viktigaste enskilda faktorn för skolframgång och 

en förutsättning för att flerspråkiga elever ska klara av läsämnen i skolan.            

        Det finns flera anledningar att rikta uppmärksamhet mot just verben när det gäller L2-

inlärares ordförråd och lexikala utveckling. Verben tycks driva den grammatiska utvecklingen 
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framåt genom att skapa de lexikala ramar i vilka syntax och grammatik växer fram (Viberg 

2004:202). Verben hör även till de ordgrupper som visat sig vara extra svåra för inlärare att ta 

in och förstå (Enström 1994:52).  

 

Syfte  
Den här uppsatsen syftar till att kartlägga verbanvändningen i skriftlig produktion hos inlärare 

av svenska på avancerad nivå. Studien inriktar sig på att undersöka L2-gruppens produktiva 

verblexikon med avseende på storlek, variation, syntaktisk konstruktion samt morfologisk och 

semantisk korrekthet. Undersökningen avser att utforska såväl kvantitativa (frekvens och 

variation) som kvalitativa (syntaktisk korrekthet och semantisk precisering och exakthet) 

aspekter av avancerade L2-inlärares ordförråd. Den kvantitativa undersökningen förväntas 

åskådliggöra användningen av partikelverb samt eventuell över- och underanvändning av 

vissa verb. Den kvalitativa granskningen kommer att belysa vilka typer av morfologiska, 

syntaktiska och semantiska fel som L2-gruppen gör när det gäller verbanvändningen. Genom 

att kartlägga olika feltyper och deras frekvens i skriftlig produktion är min förhoppning att 

uppsatsen ska bidra till en ökad förståelse för L2-inlärares behov när det gäller inlärning av 

verb. Om lärare kan urskilja vilka typer av brister som finns i elevernas lexikala kompetens 

kan upplägget på ordinlärningen systematiseras och struktureras på så sätt att den blir optimal 

för inlärarna. Analysen omfattar såväl enskilda verb som verb som ingår i fasta 

ordkombinationer, såsom partikelverb, reflexiva verb samt verb + substantiv-kollokationer. 

Stavfel och grammatiska formfel (såsom tempusfel och felaktiga böjningsformer) tas dock 

inte i beaktning i föreliggande studie. Den morfologiska delen av analysen fokuserar istället 

på prefixavledningar medan den syntaktiska delen inriktar sig på fel av kombinatorisk art.  

        Studien undersöker och beskriver verbanvändningen inom följande semantiska fält: 

FÖRFLYTTNING, ÄGANDE och TRANSFERERING, EXISTENS, POSITION, 

PRODUKTION, METASPRÅKLIG, VERBAL KOMMUNIKATION, PERCEPTION, 

KOGNITION, EMOTION, samt DYNAMISKA, MODALA och AKTIONARTSMÄSSIGA 

grammatiska verb. Förhoppningen är att undersökningen ska visa ordvalsvariationen inom 

dessa olika semantiska fält och på så vis uppdaga fördelningen mellan så kallade nukleära 

verb och övriga verb. Studien är av jämförande karaktär vilket innebär att samtliga resultat 

kommer att kontrasteras mot en kontrollgrupp bestående av L1-elever.  

 

Material och metod   
Materialet som har använts i denna uppsats utgörs av 40 argumenterande uppsatser skrivna av 

40 komvuxelever under perioden 2007-2010. Samtliga uppsatser är skrivna som ett led i de 

nationella proven i gymnasiekurserna Svenska B och Svenska som andraspråk B. Eleverna i 

Svenska B har svenska som förstaspråk och har skrivit 20 av uppsatserna och eleverna i 

Svenska som andraspråk B har författat resterande 20 uppsatser. De elever som har svenska 

som andraspråk får alltså separat undervisning tillsammans med andra inlärare av L2-svenska. 

Undervisningen i svenska är alltså uppdelad så att L1– och L2-talare undervisas i två skilda 

grupper utifrån motiveringen att dessa har olika behov när det gäller svenskundervisningen. 

På så sätt anses lärarna kunna lägga upp undervisningen på det mest optimala sättet. På 

Skolverkets hemsida (2010) står att läsa: 

 
I ämnet svenska som andraspråk ingår därför att ge eleverna möjlighet att tillägna sig metoder och verktyg för 

andraspråksinlärning, så att de själva kan ta ansvar för att vidareutveckla sitt språk för att uppnå i det närmaste 

förstaspråksnivå i svenska. Därmed kan ämnet svenska som andraspråk även stödja utveckling mot aktiv 

tvåspråkighet.  
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Kursinnehåll och kursmål skiljer sig dock inte nämnvärt mellan de två kurserna
1
 och eleverna 

från de båda kurserna får samma nationella prov. Det innebär att eleverna i såväl Svenska B 

som i Svenska som andraspråk B efter avklarad kurs skall ha tillräckliga kunskaper i svenska 

språket för att klara en högskoleutbildning. 

        För att renodla resultaten och undvika att mäta skillnader mellan svaga och starka elever, 

har alla 40 uppsatser som analyserats i den här studien fått betyget VG.   

        Uppsatserna har analyserats genom att varje verb har extraherats och, om tillämpbart, 

registrerats i följande semantiska fält: Konkreta verb: FÖRFLYTTNING, ÄGANDE och 

TRANSFERENS, EXISTENS, PRODUKTION, Mentala verb: METASPRÅKLIG, 

VERBAL KOMMUNIKATION, PERCEPTION, KOGNITION, EMOTION, Grammatiska 

verb: DYNAMISKA, AKTIONSARTMÄSSIGA och MODALA. Förekomsten av samma 

verb har noterats så att ordförrådets storlek och variation har kunnat mätas samtidigt som 

eventuella över- och underrepresentationer av vissa verb, gentemot kontrollgruppen, har 

åskådliggjorts. Olika feltyper, dvs. konstruktionsfel och semantiska fel, har antecknats. 

Slutligen har L2-gruppens resultat jämförts med L1-kontrollgruppen.  

        Av anonymitetsskäl har jag inte fått tillgång till några uppgifter om informanterna. 

Skolan som lämnade ut uppsatserna kopierade dessa utan att ta med namn, kön, ålder eller 

ursprungsland. Det enda information som tillhandahållits om informanterna är att samtliga 

elever är vuxna och eleverna i L2-gruppen kom till Sverige i vuxen ålder.  

        Faktorer som ålder, L1 och hur länge de bott i Sverige har alltså förbisetts i den här 

studien. Det innebär att uppsatsen inte genomförts med en kontrastiv metod där felen som L2-

inlärarna gör analyseras utifrån interferens från L1-språket. Behaviorismen och den 

kontrastiva metoden, med sin syn på transfer från L1 som den största orsaken till fel i L2, har 

under de senaste decennierna tappat mark till förmån för interimspråksteorin (Abrahamsson 

2009:235).  

        Föreliggande uppsats går i linje med interimsspråksteorin såtillvida att det har förutsatts 

att det finns vissa drag i L2-inlärares språk som är gemensamma oavsett L1. Utgångspunkten 

har således varit L2-språkets, dvs. svenskans, verblexikon och hur L2-inlärare använder detta. 

Även om transfer från L1 på sina ställen säkerligen påverkar inlärarnas L2-lexikon ligger det 

utanför uppsatsens mål och syfte att ta hänsyn till den typen av interferens. Istället 

koncentrerar sig studien på att kategorisera olika typer av fel i verbanvändningen utifrån L2-

språkets, svenskans, förutsättningar. Fokus i denna uppsats är heller inte att mäta skillnader 

mellan informanter med olika åldrar, olika vistelsetid i Sverige och olika skolbakgrund. 

Arbetssättet i den här studien är alltså strikt synkront vilket betyder att diakroniska aspekter, 

som lexikal utveckling, ligger utanför studiens syfte. Det faktum att samtliga informanter 

läser samma kurs, och således måste ha kommit upp på en viss språklig nivå, är det 

intressanta i sammanhanget.  

 

  

                                                 
1
 Främst består skillnaderna i de litteraturvetenskapliga studierna. Svenska som andraspråkseleverna fokuserar på 

svensk 1900-talslitteratur vilket inte är fallet för Svenska B-eleverna. Dessutom står grammatiska, stilistiska och 

lexikala krav med på ett tydligare och mer explicit sätt i kursmålen för Svenska som andraspråk B. 

(http://www.skolverket.se) 
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Teoretisk bakgrund 

Vad är lexikal kompetens?    

Lexikal kompetens är ett begrepp som innehåller många delkomponenter. Ord förekommer ju 

alltid i ett språkligt flöde där det blir tydligt på vilket sätt ordförrådet används och varieras. 

Just lexikal variation är en faktor som måste beaktas vid bedömningen av lexikal kompetens. 

En annan faktor som spelar in är förhållandet mellan innehållsrika ord och formord.  

        Lexikal kompetens innebär också att ha kunskap om enskilda ord. Att behärska ett ord, 

att förstå det och att själv kunna använda det i tal och skrift, involverar många delar och 

kräver många färdigheter. Vanligtvis brukar ordförrådet delas upp i en receptiv och en 

produktiv del.
2
 Det produktiva ordförrådet är det utbud av ord som en individ använder i 

produktiva språksituationer som att tala och skriva, medan det receptiva ordförrådet utgörs av 

de ord som en individ kan förstå vid läsning och lyssnande. Det produktiva ordförrådet är 

alltid mindre än det receptiva eftersom det är lättare att känna igen och tolka ett ord än att 

producera det själv.
3
 Många gånger kan man gissa sig till ett ords betydelse genom det 

sammanhang i vilket det förekommer. En produktiv språksituation kräver mycket mer av 

språkanvändaren. När en individ producerar språk fordras det att han eller hon har djupa 

kunskaper inom tre språkliga områden: form, betydelse och användning. Det betyder att en 

inlärare måste ha kunskap i ortografi, uttal, morfologi, syntax, semantik, pragmatik och 

stilistik.  

 

 

Nedan följer en lista på olika färdigheter som behövs i det produktiva ordförrådet (efter 

Enström & Holmegaard 1993:178): 

 att kunna stava och uttala ordet korrekt 

 att kunna använda ordets olika böjningsformer korrekt 

 att veta med vilka andra ord ett visst ord brukar kombineras 

 att ha en känsla för skillnaden mellan ords olika stilnivåer 

 att känna till ordets syntaktiska egenskaper 

 att känna till ordbildningsregler och känna igen en ordstam när den är kombinerad 

med olika avledningsändelser 

 att känna till bibetydelser hos ord och känna till vilka associationer ett visst ord kan ge 

 att känna till ett ords olika betydelser 

 att veta vilka betydelseskillnader som finns mellan ord med likartad betydelse, 

”synonymer”  

 

Det är inte så att alla dessa färdigheter krävs för alla ord, utan olika ord för med sig olika 

grader av svårigheter. Men generellt sett är den här uppräkningen en god lista på vad som 

                                                 
2
 Dagens språkforskare brukar sällan prata om aktivt och passivt ordförråd längre. Detta eftersom termen passiv 

för tankarna till en passiv verksamhet, vilket ju inte stämmer in på aktiviteter som att lyssna och läsa. (Enström 

1994:46) 
3
 Det bör påpekas att en del forskare försöker komma bort ifrån tanken att det skulle existera två skilda lexikala 

system i hjärnan – ett produktivt och ett receptivt. Melka (1997:101-102) föreslår istället att människor har ett 

lexikalt lager där både det receptiva och produktiva ordförrådet finns. De två lexikala kategorierna kan placeras 

in på ett kontinuum där de delvis överlappar varandra. Melka menar att det receptiva och produktiva ordförrådet 

inte är fixerade utan att de varierar beroende på olika lingvistiska och pragmatiska faktorer.  
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krävs för att i tal och skrift använda ett ord på ett korrekt och adekvat sätt. Värt att notera är 

att lexikal kompetens många gånger handlar om hur man på ett idiomatiskt sätt kombinerar 

orden i ett språk. Alla språk innehåller olika typer av fasta ordkombinationer, exempelvis i 

form av reflexiva verb (lägga sig, tvätta dig), partikelverb (slå till, slå an, slå omkull), 

lexikaliska fraser (ex. sticka under stol med, lägga rabarber på), verb+ substantiv-

kollokationer (dra en slutsats, hålla tal, slå larm). Just ord i kombination ställer till med stora 

problem för L2-inlärare, även avancerade sådana. (Ekberg 2004:273, Enström, 2004:191, 

1997:85). Enligt en undersökning av Enström (Enström i Ekberg 2004:271) använder L2-

talare i skolåldern, som språkligt sett befinner sig på nästan infödd nivå, signifikant färre 

partikelverb per huvudverb än L1-talare i samma ålder.  

        Sammanfattningsvis kan man säga att när man mäter lexikal kompetens måste man ta 

hänsyn till såväl ordförrådets bredd som dess djup. Bredden har att göra med ordförrådets 

omfång och variation, dess kvantitet, medan djupet visar på kvaliteten, dvs i vilken 

utsträckning ordförrådet används på ett korrekt sätt. Djupet har alltså att göra med 

ordanvändningens semantiska precisering och ordförrådets sofistikering. 

         

Svenskans verblexikon   
En generell iakttagelse beträffande verblexikon är att det i de flesta (måhända alla) språk finns 

ett litet antal verb som är dominanta när det gäller frekvens (Viberg 2002:110, 2004:203). 

Verblexikonet kännetecknas följaktligen av en sned frekvensfördelning mellan ett litet antal 

basverb och ett stort antal andra verb som är avsevärt mindre frekventa. Detta är alltså en 

universell tendens som kan sägas karakterisera alla språks verbtypologi. Viberg har med hjälp 

av Stockholm-Umeåkorpusen (SUC), innehållande en miljon svenska ord från olika skriftliga 

genrer, observerat att de 20 mest frekventa verben täcker nära 50 % av alla verbförekomster 

(se tabell 1). De 100 mest frekventa verben täcker i sin tur nära 70% av verbförekomsterna. 
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Tabell 1. De 20 mest frekventa verben i svenskan baserad på SUC-korpusen (Viberg 

2002:111) 

 

Ord Frekvens % 

1. vara 24094 13.7 

2. ha 13826 7.8 

3. kunna 7265 4.1 

4. ska 5606 3.1 

5. få 4588 2.6 

6. komma 3348 1.9 

7. bli 3113 1.7 

8. säga 2868 1.6 

9. göra 2669 1.5 

10. se 2592 1.4 

11. gå 2476 1.4 

12. finnas 2382 1.3 

13. ta 2189 1.2 

14. vilja 1536 0.8 

15. ge 1399 0.7 

16. måste 1251 0.7 

17. stå 1105 0.6 

18. känna 1067 0.6 

19. veta 1032 0.5 

20. gälla 995 0.5 

 
 

Ordförrådets variation 
Vid mätningar av lexikal kompetens tar man hänsyn till ordförrådets diversifiering, dvs hur 

varierat ordförrådet är. En metod som ofta tillämpas för att mäta det produktiva ordförrådets 

variation är TTR, Type Token Ratio. TTR relaterar antalet ord i en text, löpord eller tecken, 

med antalet olika ord, typer (Milton, 2009:125-126). I satsen han är rolig han återfinns 4 

löpord men endast 3 typer, eftersom han förekommer 2 gånger. Det ger TTR 3:4 eller 0.75. 

Grundantagandet är att ju bättre en inlärare blir på sitt andraspråk desto högre TTR-värde får 

han eller hon. TTR är emellertid en kritiserad metod, eftersom den är känslig för texters längd 

(Milton, 2009:126). 

         I en studie undersöker Hyltenstam (Hyltenstam i Ekberg 2004:265) lexikala skillnader 

mellan en grupp avancerade svenska som andraspråkselever och en grupp med svenska som 

förstaspråk. Hyltenstam finns inga signifikanta skillnader mellan de båda grupperna när det 

gäller ordförrådets variation. Däremot fanns det betydande skillnader i antalet lexikala fel.   

 

Vilka ord är svåra? 
De ord som en inlärare först lär sig torde vara de som han eller hon behöver för att klara den 

vardagliga kommunikationen. Dessa ord är högfrekventa och brukar inte bereda inläraren så 

stora svårigheter eftersom han eller hon stöter på dem så ofta. Efter att ha konstaterat att 

högfrekventa ord ofta är lättare för inlärare är det på sin plats att direkt modifiera det 

påståendet. En sak som är utmärkande för de mest frekventa orden är nämligen att de 
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betydelsemässigt inte är särskilt tunga (dvs. de kännetecknas av en svag semantisk betydelse), 

har ett abstrakt innehåll samt att de är polysemantiska (mångtydiga) (Enström 2004:172, 

Ylikiiskilä, 2001:36). Detta bekräftas bland annat av de verb som återfinns i listan över de 

mest frekventa verben (se tabell 1). Milton (2009:29) konstaterar att:  

 
…some of the most frequent words are, in many ways, the most difficult words for English learners to use with 

complete fluency. This is because they often combine so idiosyncratically with other words (…) or take irregular 

inflections.  

 

Många av de mest frekventa orden får alltså sin betydelse av de kringliggande orden. De 

mindre vanliga orden ställer också ofta till problem. Enström (2004:173) skriver: 

 
Men även om man kan cirka 10 000 ord, vilket också kan betraktas som det mest centrala ordförrådet i 

svenskan, och förstår uppemot 95 % av alla ord i en text, orsakar de övriga, okända orden stora svårigheter, 

eftersom det ofta är just de som ger den största informationen i varje text(…) De mindre frekventa orden är 

nämligen närmare relaterade till ämnesområdet i en text än de mer allmänna orden Detta får till följd att 

frekvensberäkningar har en begränsad användbarhet ur inlärningssynpunkt.   
 

Det finns tre kategorier av ord som innebär en större utmaning för inläraren (Enström 

2004:173): ämnesrelaterade ord, mindre frekventa ämnesoberoende ord och mindre frekventa 

vardagliga ord. De ämnesrelaterade orden, fackterminologin, är svåra även för L1-talare vilket 

gör att lärare ofta påpekar dessa ord och diskuterar deras betydelse. De två andra grupperna 

med ord är däremot vanskligare för L2-inlärare att få tid att lära in, eftersom deras betydelse 

tas förgiven av såväl lärare som L1-elever. De mindre frekventa ämnesoberoende orden är ord 

som återfinns i det mer allmänna, sakprosatypiska, ordförrådet, ex. anamma, förvisso, 

ypperlig och påfallande.
4
 Den här typen av ord är vanlig i tidningar och i sakprosa från olika 

vetenskapliga discipliner. De mindre frekventa vardagliga orden är sådana ord som ofta 

återfinns i skönlitteratur. Exempel på ord från den gruppen är sprallig, tramsig, tassa, vackla 

och glättig. Ett mycket framträdande särdrag hos orden i den här gruppen är att de inte är 

kärnord i sina respektive semantiska fält utan snarare utgör någon slags semantisk 

specificering. Detta gör naturligtvis att de lärs in i ett sent stadium i den lexikala utvecklingen 

och att det tar mycket lång tid innan dessa ord omfattas av inlärarens produktiva ordförråd.  

        Hittills har nästan enbart frekvens diskuterats men det finns flera faktorer som påverkar 

inlärningen av ord (Enström 1997:75–79). Bland dessa återfinns bland annat 

ordklasstillhörighet, entydighet och olika grader av självständighet. Konkreta och 

självständiga ord, som har ett klart och väl avgränsat semantiskt innehåll, upplevs lättare att 

lära in än ord som är abstrakta och semantiskt och syntaktiskt osjälvständiga. Ett ords 

innehållsida kan ställa till problem för inläraren. Generellt kan man säga att ju innehållsrikare 

ett ord är, ju mer mångtydigt det är, desto svårare blir det att lära in. Även ett ords 

uttryckssida kan försvåra inlärningen. Formella likheter ord emellan kan konfundera inlärare 

så att de blandar ihop orden.
5
 Exempel på snarlika ord vars skillnader inte alltid 

uppmärksammas av andraspråksinlärare är förstå – förestå, befalla - bifalla och anstå - avstå. 

Olika typer av ordkombinationer hör också till de mer svårinlärda delarna av ett lexikon. 

Eftersom inlärare har en tendens att läsa texter ord för ord uppfattar de inte alltid 

flerordskombinationer såsom partikelverb (se upp, se till), verb+substantiv-kollokationer 

(fatta eld, fatta humör, fatta beslut) samt lexikaliska fraser (dra på trissor, hugga i sten, få 

blodad tand). 

                                                 
4
 Enström 2004:174 har tagit sina exempelord från en B-uppsats i Svenska för utländska studerande skriven av 

Boustani 2001. 
5
 Likheter mellan lexikala former går under benämningen synformi. Laufer (1997:146-148) ger en bra 

forskningsöversikt på ämnet. 
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        Ordklasstillhörighet är också en faktor som inverkar på inlärningen av nya ord. Verben 

utgör en ordklass som är relativt svår för inlärare (Enström 1997:75). Dels beror detta på att 

många verb har svag semantisk betydelse och därför är relativt oförutsägbara. Deras innebörd 

blir därmed svår att gissa sig fram till. Verb är dessutom mindre kontextberoende än 

exempelvis substantiv och olika typer av ordkombinationer där verb ingår är vanliga (Enström 

1994:52). Att använda verb på ett korrekt och idiomatisk sätt kräver stor semantisk och 

syntaktisk kunskap. Verbbruket blir således en indikator som inte bara mäter L2-inlärarens 

ordkunskap, utan även dennas syntaktiska kunskap. Sammantaget gör detta att verben räknas 

till de mer svårtillgängliga ordgrupperna för L2-inlärare. Enström (1994:53) konkluderar i sin 

avhandling att just verben ofta är inblandade i många av de fel som begås av inlärare på 

avancerade nivåer. En konklusion som är intressant för den här studien. 
 

 

Semantiska fält   
Människans mentala lexikon tros inte vara oordnat och kaotiskt utan förmodas istället vara 

strukturerat efter semantiska fält och betydelserelationer.
6
 Detta innebär att orden inte är 

lagrade i hjärnan som självständiga öar utan att de på olika sätt är kopplade till varandra. 

Orden i det mentala lexikonet är sammankopplade utifrån semantiska, dvs. betydelsemässiga, 

beröringspunkter. Den semantiska fältteorin förutsätter alltså att alla ord i ett språk går att dela 

in i grupper som delar en gemensam konceptuell domän, ett betydelseområde. Så kan orden 

inom en ordklass grupperas i olika fält utifrån deras semantiska struktur och innehåll. Orden 

inom samma semantiska fält förstås i relation till andra ord inom samma fält och de 

kontrasterar mot varandra i något avseende (Holmegaard 1999:89). Indelningen är dock ofta 

flytande och eftersom många ord är flertydiga kan de tillhöra olika fält. När det gäller verb 

brukar man dela in dessa i 3 överordnade fält: KONKRETA VERB, MENTALA VERB 

samt GRAMMATISKA VERB (Viberg 2004: 204). Dessa kan sedan delas in ett flertal 

underordnade fält: 

KONKRETA VERB: KROPPSSTÄLLNING, FÖRFLYTTNING, ÄGANDE, 

PRODUKTION m.fl. 

MENTALA VERB: VERBAL KOMMUNIKATION, PERCEPTION, KOGNITION m.fl. 

GRAMMATISKA VERB: DYNAMISKA, ASPEKTUELLA och MODALA.  

Vissa av dessa kategorier kan delas in i ytterligare underkategorier. Så kan exempelvis 

perceptionsverb delas in i SYN (se, titta) och HÖRSEL (höra, lyssna).   

        Den semantiska fältteorin har även visat sig vara mycket användbar i lexikonforskning. 

Att dela in ord i så kallade semantiska fält blir ett försök att strukturera det till synes oändliga 

omfång som karaktäriserar ett språks lexikon. Genom att kategorisera ett språks ordförråd i 

olika betydelsefält visualiseras språkets ordrepresentationer inom specifika semantiska fält, 

såsom PERCEPTION, FÖRFLYTTNING, ÄGANDE, PRODUKTION och 

FÖRFLYTTNING. En ordförrådsanalys som delar in orden i semantiska fält tillhandahåller 

viktig information om ordanvändningen. När det gäller verben, vilka ju är fokus för den här 

studien, kan en sådan analys ge kunskap om verbspridning och specifika verbs frekvens inom 

ett visst semantiskt fält. Så kan man exempelvis se hur fördelningen mellan olika verb ter sig 

inom ett specifikt område, vilka variationer som finns och vilka verb som är mest frekventa. 

På så vis får man fram en lexikal profil som beskriver verbanvändningen inom olika 

                                                 
6
 En av de mest framträdande och mest produktiva nutida forskare som ägnat sig åt människans inbyggda, 

mentala lexikon är Aitchison, forskare vid Oxford University. Enström (1994: 70-73) har en uttömmande 

beskrivning av dennes forskarbedrifter. Den semantiska fältteorin har en lång forskartradition, men bland 

samtida forskare bör nämnas Lehrer & Kittay. Se Holmegaard (1999: 88) för en grundlig genomgång av teorin. 
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semantiska områden. Viberg (2004:203) har visat hur verben i ett visst fält är organiserade 

kring ett eller ett par kärnpredikat, så kallade nukleära verb, ex. gå (FÖRFLYTTNING), göra 

(PRODUKTION), veta, tänka (KOGNITION). Olika lexikala profiler inom en befolkning kan 

sedan jämföras så att skillnader i verbanvändning mellan olika grupper i befolkningen, 

exempelvis åldersgrupper, samhällsklasser eller, som i den här studien, L2- och L1-grupper, 

framkommer på ett tydligt sätt. L1- och L2-talare visar sig nämligen, inte helt oväntat, ha 

olika lexikala profiler. Så har exempelvis har Viberg (2002:115, 2004:208) uppmärksammat 

att kärnverb ofta överanvänds av L2-talare på bekostnad av övriga verb inom samma fält. En 

intressant observation vad gäller kärnverben är att de tenderar att vara gemensamma i många 

språk (Viberg 2002:112). Deras grundbetydelse är alltså tvärspråklig vilket måste leda till 

slutsatsen att de fyller ett grundläggande semantiskt behov i mänskliga språk.
7
 En annan 

observation när det gäller L2-inlärares utveckling av ordförrådet är att inlärarna tidigare lär in 

verb från semantiska fält som representerar konkreta aktiviteter medan andra fält, sådana som 

representerar mentala, existentiella och abstrakta aktiviteter, kommer senare i 

språkutvecklingen (Ylikiiskilä 2001:100).  

        Kärnverben är stilistiskt neutrala och har stor semantisk spännvidd. Interimspråk har 

visat sig innehålla en större andel kärnverb än L1-språk (Viberg 2002:120–121). Kärnverb är 

alltså överrepresenterade i L2-språket och L2-användningen kännetecknas av att de har ett 

alltför stort semantiskt omfång. Överanvändningen torde bero på att förvärvandet av 

kärnverben ingår i en för andraspråkstalarna effektiv inlärningsstrategi. Har 

andraspråkstalaren väl lärt in ett antal kärnverb kan denna snabbt komma igång med 

kommunikationen på sitt andraspråk. Den nyansering och specificering som följer med ett 

större och mer varierat ordförråd är ett led i utvecklingen som kommer senare i L2-

inlärningen.
8
  

        Ett avancerat språk kräver ett större risktagande, både vad gäller syntax och lexikon. Att 

utgå från antalet lexikala fel vid bedömning av en andraspråkstalares lexikala kompetens visar 

sig alltså vara direkt olämpligt. Avsaknad av fel kan, som i så många andra fall när det gäller 

interimspråk, istället tyda på att inläraren undviker att ta risker på grund av osäkerhet och 

istället håller sig till ett enkelt språk utan verbkollokationer av olika slag. Ett, beträffande 

vokabulären, avancerat L2-språk bör innehålla ett stort antal (korrekt eller inkorrekt använda) 

fasta ordkombinationer i form av exempelvis partikelverb och verb+substantiv-kollokationer, 

eftersom dessa är utmärkande för L1-svenska.
9
 

        Verb som istället tenderar att underanvändas av L2-inlärare är verb som står för 

språkspecifik differentiering eller språkspecifika polysemimönster (dvs. ord som är 

mångtydiga) i svenskan (Viberg 2004:210). Så överanvänds exempelvis det nukleära verbet 

gå på bekostnad av åka.  

 

                                                 
7
 Kärnverb tenderar alltså att ha samma grundläggande betydelse i världens språk, men å andra sidan är 

kärnverben paradoxalt nog ofta språkspecifika till sin natur. Här måste man skilja mellan grundläggande 

betydelse och komplexa polysemimönster som vanligtvis har stor variation mellan språken. Nukleära verb har en 

stor spännvidd när det gäller användning och de får ofta en förlängd och utökad betydelse (Viberg 2002: 113).   
8
 Så förklarar Enström (1994:12) att ordinlärningen kan sägas följa olika faser. Den första fasen karakteriseras av 

att inläraren lär sig ord som den placerar in i olika semantiska kategorier. Följande fas består i att urskilja de 

olika betydelsenyanserna de olika orden har inom samma fält. Den andra fasen innebär alltså en typ av 

omstrukturering inom betydelsefälten. 
9
 Lena Ekberg, 2004, behandlar i sin artikel lexikala drag som utmärker svenskan. I anslutning till detta 

diskuterar hon även fel som begås av avancerade inlärare av svenska. Bland annat tar hon upp L2-inlärares 

underanvändning av lexikaliska fraser samt så kallade komplexa predikat, dvs predikat som består av mer än ett 

ord, exempelvis partikelverb, reflexiva verb och pseudosamordningar. Även Enström, 1997, går igenom ett antal 

lexikala svårigheter, såsom idiomatiska ordkombinationer, som andraspråksinlärare har att brottas med. Hennes 

undersökningsresultat visar att L2-studenter på avancerad nivå ofta har mycket svårt att på ett korrekt sätt 

använda verb+substantiv-kollokationer (s 86).  
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De semantiska fältens hierarkiska uppbyggnad 

Varje ord inom samma semantiska fält har en gemensam grundbetydelse. Så har verben gå 

och flanera, som återfinns i det semantiska fältet FÖRFLYTTNING, båda den gemensamma 

grundbetydelsen FÖRFLYTTA SIG. Samtidigt står de för olika grader av semantisk 

specificering av denna grundbetydelse. De kan relateras till varandra och ordnas i en 

hierarkisk ordning, där gå är överordnat flanera. Varje enskilt semantiskt fält har ett sådant 

inbördes hierarkiskt system. Detta system yttrar sig alltså på så sätt att vissa verb är 

överordnade, dvs. mer generella, medan andra är underordnade, dvs. mer specifika. Inom det 

semantiska fältet KONSUMTION ingår exempelvis de båda verben äta och sluka. Kärnverbet 

äta är mer generellt och neutralt till sin natur än det mer specificerade sluka. Därför säger man 

att verbet äta är betydelsemässigt överordnat verbet sluka. Den semantiska hierarkin har alltså 

att göra med graden av semantisk precisering. Ju mer preciserat desto längre ner i hierarkin. 

Det finns också ord som står på samma preciseringsnivå i det hierarkiska systemet inom ett 

semantiskt fält, och vars betydelseskillnader istället är av en horisontell art inom det 

semantiska fältet. Dessa ord är relaterade till varandra i en betydelsesidoordning snarare än en 

över- eller underordning (Enström 1994: 162-163). Ofta kallas dessa ord för synonymer. Inom 

det semantiska fältet PERCEPTION hittar vi bland annat följande sidoordnade verb: kisa, 

kika, glutta. I Enströms studie (1994:186) av olika typer av verbfel visar det sig att de flesta 

felen är relaterade till dels de olika preciseringsnivåerna i betydelsefältens hierarkiska 

uppbyggnad och dels betydelsesidoordningen bland ord på samma preciseringsnivå inom ett 

fält.   
 

Lexikala fel 
Forskare har diskuterat om brister i ordförrådet bör förklaras som performansrelaterade eller 

kompetensrelaterade (Enström 1994:59). Språkforskningen skiljer mellan kompetens – en 

individs inneboende kunskap om ett språk– och performans – det sätt på vilket en individ 

använder ett språk.
10

 Kompetensfel (errors) orsakas av brister i den språkliga kompetensen 

och är därför vanliga hos L2-inlärare. Andraspråksinlärare behärskar inte till fullo L2-

språksystemet och har helt enkelt inte nog med kunskap för att använda språket korrekt. 

Performansfel (lapses), däremot, uppkommer vid själva språkproducerandet och innebär att 

språkbrukaren inte använder sina kunskaper på ett korrekt sätt. Performansfel, lapsusar, kan 

tillskrivas såväl L1- som L2-talare medan kompetensfel i stort sett bara anses kunna drabba 

L2-talare (eller möjligtvis L1-talare med språkstörningar) (Enström 1994:59). Enligt en 

undersökning genomförd av Hyltenstam 1988 kan de allra flesta av enspråkiga elevers fel 

tolkas som performansfel (Enström 1994: 59-60). Lexikala fel hos andraspråkstalare är dock 

med största sannolikhet kompetensrelaterade. Kompetensfel förekommer emellertid även hos 

L1-talare, om än i mycket mindre omfång. Lexikal kompetens är sannolikt en mycket 

komplex angelägenhet och frågan är om man inte, istället för att anta ett antingen-eller-

perspektiv, ska sätta in den lexikala kompetensen i ett kontinuum, även när det gäller L1-

talare. Personer som har svenska som L1 gör också lexikala fel på grund av att de faktiskt inte 

har tillräcklig kunskap.
11

 Särskilt vanligt torde detta vara vid situationer då de tvingas 

använda ett avancerat, kontextobundet språk med många abstrakta resonemang, eftersom 

sådana språkgenrer ställer högre krav på språkbrukaren både vad det gäller syntax, semantik 

och stilistik. Ett tillfälle då både L1- och L2-talare måste producera ett språk med avancerade 

                                                 
10

 Den här uppdelningen faller tillbaka på Chomskys (1965:4) distinktion mellan competence och performance .  
11

 Detta resonemang stöds av Hyltenstams jämförelse av första- och andraspråkstalares lexikala fel. Jämförelsen 

visar att L1-talarna begår samma typer av fel som L2-talarna om än i mycket mindre omfattning. (Ekberg 2004: 

266) 
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inslag är vid uppsatsskrivning av det argumenterande slaget i skolan. I sådana uppsatser, som 

ju är aktuella i föreliggande studie, uppdagas kompetensbrister hos såväl L1- som L2-talare. I 

Hyltenstams undersökning (Hyltenstam 1988) framkommer att L1-talare gör samma typer av 

lexikala fel som L2-talare om än i mindre omfattning.   

Lexikala feltyper  

I den här studien kartläggs såväl konstruktionsfel som primärt semantiska fel. Dessa båda 

grupper har flera undergrupper. Nedan följer en exemplifierad lista över de feltyper som tas 

upp i uppsatsen. Listan följer, med några få undantag
12

, de feltyper Enström (1994:102-182) 

behandlar i sin avhandling. De exempel som ges nedan är tagna från föreliggande uppsats 

undersökningsmaterial.  

 

 

A. KONSTRUKTIONSFEL 

Konstruktionsfelen är indelade i morfologiska fel och kombinatoriska fel. Dessa delas i sin 

tur in i olika undergrupper:  

De morfologiska felen utgörs av prefixfel. Många svenska ord består av en verbrot som 

föregås av ett prefix, ex. för-dela, be-akta, av-sluta. Prefixfel innebär att eleverna antingen 

undermarkerar eller övermarkerar prefixverben. 

De kombinatoriska felen delas in i partikelfel, reflexivfel och verbkollokationsfel. 

Partikelfelen och reflexivfelen innebär antingen övermarkering eller undermarkering. 

 

1. Prefixfel 

a) Undermarkering: 
Därför är det viktigt att man sätter så mycket tid som möjligt till sina barn.  

(avsätter) 
 

b) Övermarkering: 
En grupp ungdomar vid namnet Sharaf-hjältar först förföljde sina kulturs 

värderingar. (följde) 
 

2. Partikelfel 

a) Undermarkering: 
Nu känner jag namn på alla stora porslinsfabriker. (känner till)  

 

b) Övermarkering 
I själva verket kan jag gå in med på att dokumentärromaner  

fungerar bra som filmer. (gå med på) 

 

3. Reflexivfel 

a) Undermarkering 
När man bestämmer för att….. (bestämmer sig) 

 

b) Övermarkering 
Det gör att flickan resignerar sig…(resignerar) 

 

 

 

 

                                                 
12

 Enström tar även upp fel knutna till lexikaliserade fraser, vilket inte är fallet i föreliggande studie. Enström har 

även en kategori fel hon kallar betydelseblockering. Denna typ av fel kategoriseras i denna uppsats som fel i 

betydelsesidoordningen eller sammanblandningar.  
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4. Verbkollokationsfel 

Vissa ordkombinationer där ett verb förekommer tillsammans med ett substantiv är styrda 

såtillvida att vissa substantiv alltid kombineras med vissa verb i idiomatiskt språkbruk. 

Sådana ordkombinationer går under benämningen verb+substantiv-kollokationer (Enström 

1997:85). Exempel på sådana kombinationer är ställa krav, dra slutsatser, fatta beslut. 

När man kombinerar fel verb med ett substantiv benämns det i denna uppsats 

verbkollokationsfel. 

 
…uppfylla detsamma jobb fem gånger snabbare i USA (utföra ett jobb) 

 

 

B. PRIMÄRT SEMANTISKA FEL 

Typer av fel som främst har att göra med verbets semantiska betydelse delas in i fyra 

huvudgrupper: fel som gäller den inbördes hierarkin mellan verb inom ett semantiskt fält, fel 

som berör verbens sidoordnade relation inom ett semantiskt fält, sammanblandningar och 

slutligen fel där verb från ett irrelevant semantiskt fält har valts.  

 

1. Betydelseöverordning och betydelseunderordning 

a) verb med alltför generell betydelse 
En man som har respekt och pondus…(åtnjuter) 

 

b) verb med alltför specifik betydelse 
Denna svårighet orsakar att deras barn känna sig inte tillräckligt säkra. (gör) 

 

2. Sammanblandningar 

Sammanblandningar innebär att ett icke-existerande verb används eller att ett verb 

som är snarlikt det i sammanhanget korrekta verbet (ex. återfå- återstå) används.  

…och hur vi utför oss…. (uppför) 

 

 3. Betydelsesidoordning 
…och bilda ett gemensamt liv med någon (bygga) 

 

4. Fel semantiska fält 
Livet blir snabbare och snabbare. (går)    
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Undersökningsresultat 
Samtliga verb i de 40 uppsatserna har extraherats, räknats och, i de fall det varit möjligt, 

delats in i relevant semantiskt fält (se tabeller 5-10). Partikelverb har noterats och räknats (se 

tabell 2). Tabell 2 visar både totalt antal verb och hur många olika verb (verbtyper) som 

eleverna använt. TTR, Type Token Ratio, relaterar totala antalet verb i materialet, löpverb, till 

antalet olika verb, verbtyper. De 20 vanligaste verben i L2-respektive L1-materialet redovisas 

i tabell 3 och 4.   

 

Verbfrekvens och verbvariation 
 

Tabell 2. Verbfrekvens och verbvariation  

  

 
 Antal 

elever 

Totalt 

antal 

verb 

Verbtyper Snitt 

verb/ 

elev 

Snitt 

verbtyper/ 

elev 

TTR Antal 

partikelverb 

L2-

elever 

20 2250 350 112.5 17.6 0.1556 71 (3.2 % av 

samtliga 

verb) 

L1-

elever 

20 3186 501 159.3 25 0.1573 205 (6.4 % 

av samtliga 

verb) 

               
 

L1-elevernas uppsatser är generellt sett längre än L2-elevernas och innehåller därmed fler ord 

och följaktligen också fler verb. Det måste man ta med i beräkningen vid en bedömning av 

verbvariationen. Även om skillnaden i uppsatsernas längd försvagar en jämförelse i 

verbvariation mellan de två grupperna, är det intressant att notera att TTR-resultatet skiljer sig 

ytterst lite. Detta resultat liknar de resultat som framkom i Hyltenstams studie av ordförrådet 

hos L1- och L2-talare på gymnasienivå (Hyltenstam i Ekberg 2004:265). Hyltenstam, som 

visserligen undersökte hela ordförrådet och inte bara verben, fann inga signifikanta skillnader 

i ordförrådets variation mellan andraspråkstalare och förstaspråkstalare.   
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De 20 vanligaste verben  

 

Tabell 3. De 20 vanligaste verben i L2-gruppen 

Tillsammans utgör dessa verb 52.5 % av det totala 

antalet verb. Signifikanta skillnader (< 1.0 %) gentemot 

L1-gruppen markeras med ÖVER för 

överrepresenterade verb och UNDER för 

underrepresenterade verb. 

 

1 vara 14.4 % (323) 

2 kunna 4.9 % (110) 

3 ha (äga)  3.5 % (79) 

4 bli 3.1% (69) 

5 ha (gram.)  3.0 % (68) 

6 vilja  2.9 % (65)ÖVER 

7 finnas  2.8 % (64)ÖVER 

8 säga  2.1 % (47)ÖVER 

9 komma (gram.) 1.8 % (41)  

10 göra  1.8 % (40) 

11 måste  1.6 % (36) 

12 ska  1.5 % (34)UNDER 

13 tro  1.3 % (30) 

14 känna  1.3 % (29)UNDER 

15 ta  1.2 % (27) 

16 se  1.1 % (25) 

17 veta  1.1 % (25) 

18 leva  1.1 % (25) 

19 läsa  1.0 % (23) 

20 få*  1.0 %(22) UNDER 

 försöka*  1.0 % (22) 
*få och försöka har båda 22 förekomster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. De 20 vanligaste verben i L1-gruppen 

Tillsammans utgör dessa verb 53.4 % av det totala 

antalet verb. 

 

 

 

 

1 vara  14.8 % (470) 

2 kunna  5.8 % (184) 

3 ha (äga) 3.5 % (113) 

4 bli 2.8 % (89) 

5 ha (gram.) 2.8% (88) 

6 göra 2.5 % (80) 

7 känna
13

 2.5 % (80) 

8 ska 2.5 % (79) 

9 få 2.2 % (70) 

10 se 2.0 % (63) 

11 ta 1.8% (57) 

12 vilja 1.7 % (53) 

13 tro 1.3 %  (41) 

14 finnas 1.3 % (41) 

15 gå 1.3 % (41) 

16 säga 1.0 % (33) 

17 träffa 1.0 % (31) 

18 komma 0.9% (29) 

19 påverka 0.9 % (28) 

20 tycka  0.8 % (27) 

                                                 
13

 Att just känna fått en så hög placering i L1-korpusen 

beror på att flera av uppsatsämnena för L1-gruppen 

berörde teman som ensamhet, äktenskap och dejting. 
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Få är ett av de underrepresenterade verben (se tabell 3). I sin artikel om lexikal utveckling i 

ett andraspråk skriver Viberg (2004:212) att få är ett mycket vanligt svenskt verb, men att det 

på grund av sin flertydighet är svårt för andraspråksinlärare att greppa. I hans 

undersökningsmaterial kan man utläsa grundbetydelsen av få lärs in tidigt men att det tar 

mycket lång tid för inlärare av svenska att tillägna sig hela betydelsespannet av verbet. Därför 

är verbet underrepresenterat även hos andraspråkstalare som bott i Sverige länge (2004:212).     

Verb sorterade efter semantiska fält 
I det här avsnittet har verben delats in i 13 olika semantiska fält som redovisas i tabell 5-7 

(L2-gruppen) samt 8-10 (L1-gruppen). De verb som inte passar in i något av dessa fält 

redovisas i bilaga 1 och 2. De semantiska fälten är grovfördelade i tre grupper: konkreta verb 

(se tabell 5 och tabell 8), mentala verb (se tabell 6 och tabell 9) samt grammatiska verb (se 

tabell 7 och 10) . Eventuell siffra efter verbet anger hur många gånger verbet förekommer i 

materialet. Anges ingen siffra förekommer verbet endast en gång.     
 

Tabell 5. L2-gruppen – konkreta verb.   

FÖRFLYTTNING ÄGANDE och 

TRANSFERERING 

EXISTENS  POSITION PRODUKTION 

komma 41 ha 79 finnas 64 stå 7 göra 40 

gå 17 få 22 leva 25 ligga 7 Skapa 14 

fly 10 ta 27 bo 18  befinna sig 3 bygga 8 

flytta 6 ge 13 uppstå 4 lägga 2 bilda 3 

flyga 5 skaffa 7 födas 3 sätta 2 reparera 

återkomma 4 nå 5 dö 2 sitta 2 genomföra 

följa 3 behålla 2 existera Ställa 2 forma 

leda 2 äga upphöra   

förfölja 2 erövra omkomma   

förflytta förvärva uppkomma   

lämna beröva överleva   

vandra     

återvända     

resa     

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Tabell 6. L2-gruppen – mentala verb  

METASPRÅKLIG VERBAL 

KOMMUNIKATION 

PERCEPTION KOGNITION EMOTION 

betyda 8 säga 47 se 25 tro 30 känna 29 

beskriva 5 skriva 14 titta 6 veta 25 njuta 9 

verka 4 vittna 13 höra 4 tänka 15 våga 6 

jämföra 4 berätta 10 betrakta 3 förstå 14 uppleva 6 

kalla 3 prata 9 märka tycka 13 sakna 6 

innebära 2 förklara 7 uppfatta fundera 6 bry sig 5 

förknippa diskutera 5  analysera 4 acceptera 4 

 uttrycka 4  mena 3 må 4 

 nämna 3  påstå 3 respektera3 

 tala 3  fatta 3 uppskatta 3 

 skildra 3  hävda 2 tåla 2 

 fråga 4  undra 2 beundra 2 

 publicera 2  tyda 2 hoppas 2 

 föreslå 2  reflektera hata 

 informera 2  konstatera gilla 

 antyda  tolka trivas 

 tillägga  konstatera hylla 

 kommunicera  gissa hämnas 

 upprepa  meditera ångra 

 undervisa   erfara 

 intervjua   lida 

 presentera   plåga 

    inspirera 

    sörja 

    tilltala 

    föredra 

    misstänka 

    längta 

    uppmuntra 

    skämmas 

    triumfera 

    älska 

    håna 

 
Tabell 7. L2-gruppen – grammatiska verb 

DYNAMISKA AKTIONSART MODALA 
vara 323 börja 16 kunna 110 

bli 69 bruka 4 måste 36 

ha 68 stå ska 34 

komma 7 sitta  borde 7 

  låta 3 
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Tabell 8. L1-gruppen – konkreta verb  

FÖRFLYTTNING ÄGANDE och 

TRANSFERERING 

EXISTENS  POSITION PRODUKTION 

gå 41 ha 113 finnas 41 stå 13 göra 80 

komma 29 få 70 leva 24 sätta 11 skapa 12 

lämna 9 ta 57 dö 8 lägga 9 bygga 4 

flytta 8 ge 19 uppstå 5 ligga 7 tillverka 2 

leda 6 skaffa 7 bo 5 ställa 7 utföra 2 

följa 6 nå 4 existera 3 befinna sig2 genomföra 2 

fly 4 behålla överleva 2 luta laga 

föra 4 äga döda 2 hänga bilda 

krypa 3  andas 2  driva 

kliva 3  existera  forma 

sjunka 2  omkomma  fixa 

återkomma 2  försvinna  konstruera 

resa 2  föda  designa 

falla 2  bevara  åstadkomma 

segla 2     

snubbla 2     

åka 2     

rymma     

träda     

kretsa     

sväva     

bege sig     

passera     

hasa     

stappla     

treva     

närma sig     

sväva     

rulla     

vandra     

rida     

kasta     
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Tabell 9. L1-gruppen – mentala verb 

METASPRÅKLIGA VERBAL 

KOMMUNIKATION 

PERCEPTION KOGNITION EMOTION 

innebära 5 säga 33 se 63 tro 41 känna 80 

betyda 4 skriva 12 höra 9 tycka 27 må 11 

beskriva 3 prata 11 titta 5 tänka 24 uppleva 9 

verka 3 berätta 9 märka 2 anse 17 våga 8 

kalla 2 uttrycka 7 betrakta 2 veta 14 skratta 7 

jämföra diskutera 6 lyssna förstå 10 bry sig 6 

förknippa tala 4 beskåda mena 8 uppskatta 6 

heta förklara 3 visualisera inse 7 engagera 4 

definiera svara 3 uppmärksamma undra 4 reagera 4 

 förmedla 3 blicka fundera 4 uppmuntra 4 

 citera 3 sniffa hävda 3 längta 3 

 fråga 3 smaka påstå 2 gilla 3 

 presentera 2 uppfatta begrunda älska 3 

 antyda 2 föreställa sig påpeka hoppas 2 

 skrika 2  bearbeta skämma ut 2 

 intervjua 2  fatta trivas 2 

 summera  tolka acceptera 2 

 framföra  tyda gråta 2 

 resonera  överväga romantisera 2 

 föreslå   njuta 

 hälsa   håna 

 besvara   lida 

 tjata   duga 

 hojta   trösta 

 nämna   klandra 

 viska   tåla 

 skildra   genomlida 

 informera   önska 

 undervisa   jubla 

 framföra   sukta 

    respektera 

    fnittra 

    fascinera 

    ignorera 

 

Tabell 10. L1-gruppen – grammatiska verb. 

DYNAMISKA AKTIONSART MODALA 
vara 470 få 11 kunna 184 

bli 89 börja 9 ska 79 

ha 88 sitta 3 måste 22 

komma 16  böra 9 

  låta 6 

  bruka 

 

 

Vid en jämförelse av verbfördelningen i semantiska fält mellan L1- och L2-gruppen 

framträder ett antal intressanta resultat. Det visar sig att många semantiska fält är mindre 

utbyggda i L2-gruppen jämfört med L1-gruppen. I synnerhet är det de semantiska fälten 

FÖRFLYTTNING, PRODUKTION och PERCEPTION som utmärker sig genom att vara 

avsevärt mindre varierade i L2-gruppen (jämför tabell 5 och 6 med tabell 8 och 9). Vidare kan 

man hos L2-talarna se en överanvändning av kärnverben säga och finnas i sina respektive 

semantiska fält (jämför tabell 5 och 6 med tabell 8 och 9). Dessa tycks dock, om man lägger 
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till kärnverbet vilja (se tabell 3) vara de enda överanvända kärnverben i materialet. Det 

förekommer även annan över- och underanvändning av verb inom vissa semantiska fält. Veta 

är överanvänt inom fältet KOGNITION och måste är överanvänt inom fältet MODALA 

GRAMMATISKA VERB. Fältet ÄGANDE och TRANSFERERING uppvisar, hos 

andraspråkstalarna, en underanvändning av verbet ta. Inom fältet POSITION är sätta och 

lägga underrepresenterade. Slutligen är göra, se respektive tycka underanvända i fälten 

PRODUKTION, PERCEPTION och KOGNITION.    

 

Feltyper  
Nedan följer en redovisning av olika typer av verbrelaterade fel som återfinns i 

undersökningsmaterialet. Uppsatserna i respektive undersökningsgrupp är numrerade 1-20 

och siffrorna inom parentes i felredovisningen återger i vilken uppsats felen återfinns.
14

  

L2-gruppen 

Analysen av feltyper hos andraspråkstalarna visar tydligt att den vanligaste typen av fel är de 

som är relaterade till verbets semantiska innehåll. Resultatet av undersökningen åskådliggör 

att det största problemet för L2-talarna inte har att göra med de semantiska fältens hierarkiska 

struktur. Istället är det betydelsesidoordningen, dvs. att välja mellan ord på samma nivå men 

med olika semantisk precisering, som verkar ställa till med mest problem för 

andraspråkstalarna. Bland de kombinatoriska felen är det verb + substantiv-kollokationerna 

som är vanligast. Morfologiska fel, partikelfel och reflexivfel utmärks av att undermarkering 

är mer frekvent än övermarkering. 

 

A. KONSTRUKTIONSFEL 

 

Morfologiska fel 
Prefixfel (L2) 

övermarkering undermarkering 

…en grupp ungdomar vid 

namnet Sharaf-hjältar först 

förföljde sina kulturs 

värderingar…(följde) (1) 

…rika vår fantasi (berika) 

De är förberedda för ger oss 

deras liv (beredda att ge sina 

liv) 

eftersom jag har levt det 

(upplevt) (12) 

trots allt kan jag inte utesluta 

mitt sökande (sluta upp med 

att söka) 

Videon blev stulit och spreds i 

skoaln för att bli låg på 

youtube lite senare (bli 

utlagd) (15) 

 Därför är det viktigt att man 

sätter så mycket tid som 

möjligt till sina barn 

(avsätter) (16) 

                                                 
14

 Vid 14 tillfällen i L2-materialet saknas uppgift om uppsatsens nummer.  
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Kombinatoriska fel 
 

Partikelfel (L2) Reflexivfel (L2) 

Övermarkering Undermarkering Övermarkering Undermarkering 

Gå in med på att (gå med 

på att) (5) 

…skiljsmässor är resultat 

av ett äktenskap som 

hastigt blev utan att tänka 

vilka följder som finns 

(blev till, kom till) (20) 

Jag läste det och kom 

frågan, känner alla andra 

sig likadant (känner) (13) 

Som speglas på en trasig 

spegel (speglar sig ) (5) 

 Ska vi komma fram att de 

romantiska härliga och 

välskrivna romanerna… 

(komma fram till) 

…som enda barn kan man 

återvända sig till sina 

föräldrar (återvända) (13) 

…som lyckades dra 

uppmärksamhet av många 

data-beroende ungdomar 

(dra till sig 

uppmärksamhet) (7) 

 …som lyckades dra 

uppmärksamhet av många 

data-beroende ungdomar 

(dra till sig 

uppmärksamhet) (7) 

Det gör att flickan 

resignerar sig (resignerar) 

(18) 

innan man bestämmer ta 

det steg. (bestämmer sig 

för) (17) 

 Det är ganska enkelt att ge 

sig att håna (ge sig till att) 

(15) 

 han säger att vi föreställar 

att åldras innehåller elände 

(föreställer oss) 

 Nu känner jag namn på alla 

stora porslinsfabriker 

(känna till) (11) 

 kan inte vänta att andra 

skyddar oss (vänta oss) 

(15) 

 Pengarna som finns efter  

ett hundköp (finns kvar) 

(11) 

 När man bestämmer för att 

(bestämmer sig) (17) 

 så småningom börjar växa 

en samhällsanda. (växa 

fram) (15) 

 Så bestämmer de att skilja 

sig (bestämmer de sig för 

att) (17) 

 minnena stannar resten av 

livet (stannar kvar, finns 

kvar) 

  

 

 

 

 
Verbkollokationsfel (L2) 

Uppfylla detsamma jobb fem gånger snabbare i USA (utföra ett jobb) (4) 

…frågor som väcker olika ståndpunkter hos olika människor (få människor att inta olika ståndpunkter/väcka olika 

känslor) (5) 

…nämnde den här punkten (ta upp en punkt, nämna en sak) (5)  

Ha det som förpliktelse (se det som sin plikt) (6)  

Tillfredställa deras anspråk (tillgodose anspråk)  

De lockar läsarnas intresse (väcka intresse) (7)  

Jag tror att sagor uppfyller en viktig roll (spela en viktig roll/fylla en viktig funktion) (7)  

Det kan också bero på olika andra orsaker (ha andra orsaker) (10)  

…kan också betyda andra fördelar (föra med sig fördelar) (12)  

i vår kultur bor vi med föräldrar tills vi själv börjar en ny familj (bilda familj) (14)  

betyder inte samma heliga betydelse som förut (ha betydelse) (17)  

eftersom förväntningarna på äktenskapet inte blev som dem trodde (uppfylla/infria förväntningar) (20)  

Flickan väljer fasader (sätta upp en fasad) (18)  



21 

 

När två personer i ett äktenskap separerar så finns det både negativa och possitiva konsekvenser (få konsekvenser) 

(20)  

Komma på en ny bekräftelse (komma på en ny idé, få bekräftat) 

skapa video eller foton (göra videor, ta foton)  (15)  

Utan att ha en eftertanke om konsekvenserna (ägna en tanke åt) (20)  

 

 
B. PRIMÄRT SEMANTISKA FEL 

 
Verb med alltför generell 

betydelse (L2) 

Verb med alltför specifik 

betydelse (L2) 

Sammanblandningar (L2) 

En man som har respekt och pondus 

(åtnjuter) 

Denna svårigheterna orsakar att deras 

barn känna sig inte tillräckligt säkra 

(gör) (10) 

Han försöker framge familjens och 

miljöns påverkan i hennes liv (visa) 

…och se sin inre värld (upptäcka) 

(9) 

 så att vi inte blir utsätta (utsatta) (15) 

…inte försöka ha förklaring (få) 

(10) 

 Kroppen och hjärnan är lugn och ro att 

återstå sammanhäng (återfå) (3) 

   …kroppen och människorna är 

förskapade (förskaffade) (9) 

  …och hur vi utför oss i livet (uppför) 

(14) 

  …åtminstone har nått upp till en 

jättestor publik (nått ut ) (15) 

  Å andra sidan finns det människor som 

har blivit utsätta mot deras vilja. 

(utsatta) (15) 

  Däremot, som det brukar hände… 

(heta) 

 

 

 

Betydelsesidoordning (L2) Fel semantiska fält (L2) 

Människan förföljer hans dröm fortfarande. (söker 

uppnå, jagar efter) (1) 

Det pratar om mig. (handlar) (13)  

Bära människans själen till andra och olika världrar 

(föra) (5) 

De ser sina barn mycket oftare (träffar) (4)  

När vi observerar SCB statistik om ensamhet (titta på, 

granska) 

Att bli närmare till sina egna barn (komma) (4)  

…vi har många exempel på nätet av foton eller video som 

synliggöra människor på ett förnedrande sätt. (visar upp) 

(15) 

Har de här romanerna tagits ur bruk idag (blivit 

ointressanta/inaktuella) (5)  

Vi bor inte längre i den tiden (lever) Livet blir snabbare och snabbare (går) (5)  

tillsammans kan vi byta synen på skilsmässor (förändra) 

(20) 

Sista ordet alltid är för pengar (5) (får)  

…då kanske barnen tar med sig en god erfarenhet (får) 

(20) 

En sida i varje tidning som berättar om brott mot lagen 

(behandlar brott, handlar om brott) (6)  

att mamma och pappa ska samlas igen (bli tillsammans) 

(19) 

Med det har inte gått så (blivit) (6)  
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…ramlar man in i vattenvirveln (dras) (19) Hur de ser att världen har skapats (tror ) (9)  

Det kommer en tid när man vill gå till ett varmt hem 

(komma) (17) 

Den här upplevelsen träffar vi i ett avsnitt ur Mustafa 

Cans roman (skildras) (10)  

Det finns folk som Cecilia Gyllenhammar som inte tror 

att skilsmässa är ett misstag (tycker) (17) 

Mustafa som tonåring försöker inrikta sig på att inte 

komma i närheten av sin mamma (gör allt han kan för 

att) (10)  

De kan inte stoppa detta från att hända (hindra) (17) Men i en tid där utsatthet verkar så enkelt (drabbar oss 

så lätt) (15)  

och bilda ett gemensamt liv med någon (bygga) (17) Tendensen säger att (är) (15)  

Det speglar att dagens situation är dålig (visar)  (6) Internet går inte på räls (fungerar inte felfritt) (15)  

Att vara ingift menade att vara med den personen som du 

valde för evigt (innebär, betyder) (17) 

Vi vet att det alltid kan hända något grov. Däremot, om vi 

försöka att gå med på det (är införstådda) (15)  

Dessutom, om dem här människorna är medvetna av det 

eller håller med det vet vi inte. (accepterar) (15) 

när pojke tar pappas bild som maskot under sin kudde 

(lägger) (19)  

överskrida livshinder (överkomma) som ska försvara oss i den onda cirkeln (hindra oss från 

att komma in i) (19)  

Vi kan se vad hände vidare och det är spännande, jag tror 

(tycker) (9) 

Analyserar hur ensamheten kan vara i olika åldrar 

(upplevas) (12) 

Det passar inte, tror jag. (tycker) (9) …kvinnor borde inte acceptera skilsmässa som misstag 

(se) (20)  

Genom att lägga till sina fantasier (utöka sin fantasi) (8) om hur situationen står till (ser ut) (20)  

Det är spännande att veta att nästan samma version finns 

fjärran Centralamerika (tänka på) (9) 

Drömmen om en bättra värld står inte långt borta (1) (är)  

Jag hyllade hennes vilja (beundrade) (8) Ibland är det inte lätt att lämpa sig efter några 

livssituationer (anpassa sig) (3) 

Problemet är dubbelt när vi pratar om immigrerade 

familjer, tycker jag. (tror) (10) 

Kanske skulle det blir bättre om vi försköt sådana 

uppföranden (slutade upp med) (15) 

må bra, trygga och lugna (må bra och känna sig trygga 

och lugna) 

 

Jag tycker att synen på ensamhet är annorlunda idag än i 

mina föräldrars tid (tror, anser, upplever) 

 

om de vill dekorera deras hus på ett sätt eller ett annat 

(inreda) (12) 

 

På samma sätt kan jag komma till varje citat och jämföra 

dem med något som hände i en viss punkt i mitt liv (gå) 

(13) 

 

Om vi återkommer till den endabarn delen (återgår) (13)  

många inte hinner ha mer än ett barn (få) (14)  

Där ligger skälet på att ett äktenskap måste byggas på 

riktig kärlek (är orsaken till) (20) 
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L1-gruppen 

Även hos L1-talarna förekommer fel av alla typer, utom morfologiska fel. Felfrekvensen är 

naturligtvis betydligt lägre än i L2-gruppen. Precis som hos andraspråksinlärarna är det de 

primärt semantiska felen som är vanligast. 

 

 

 A. KONSTRUKTIONSFEL   

 

Morfologiska fel 

Inga förekomster. 

 

Kombinatoriska fel 

 

 

 

 

 

B. PRIMÄRT SEMANTISKA FEL 

Betydelsesidoordning (L1) Fel semantiska fält (L1) Sammanblandningar (L1) 
uppleva känslor som kan ligga lite 

åt sidan i det dagliga livet (blir 

åsidosatta) (4) 

…den otrygga uppväxten speglar 

sig ofta under hela livet (gör sig 

påmind) (7)  

minnesvärda upplevelser som 

eggar sig fast (etsar) (8) 

Det är något som jag i vuxen ålder 

har omvänt till något positivt 

(omvandlat) (6) 

Ett bra exempel (…) är i romanen 

(finns) (9) 
…vill göra andra tillfreds (vara 

andra tillags) (7) 

Droger är ett samhällsproblem och 

ju tidigare man kan förhindra en 

människas val, desto större är 

chansen…(påverka) (12) 

Svaret enligt mig handlar om det 

tidigare nämnda begreppet ”att 

sticka ut” (står att finna i) (12) 

 

 Där kan rädslan för ensamhet ligga 

till grund för en människa resten 

utav livet. (prägla/ påverka) (9) 

 

 

Partikelfel (L1) 

Övermarkering Undermarkering 

 De borde väl tänka en och två gånger om vilka 

signaler de sänder ut (tänka efter) (1) 

 De flesta val måste tas själv utan andras åsikter (man 

ta itu med) (8) 

  

Verbkollokationer (L1) 
Här beskrivs uppfattningen om en hel generation människor som ansvarsflyende (redogörs för uppfattningen , 

eller: här beskrivs en hel generation…) (5)  

Jag tror exempelvis inte att en 16-åring är värst medveten om hur just DEN haschbiten kommit till hans 

förfogande. (kommit i hans ägo) (12)  
Visa exempel och gensvar på medias romantisering av problemet. (ge exempel och gensvar) (12)  
Vi lät oss påverkas av våldet omkring oss och det slöt ett nära band mellan oss alla under vår tid på militärbasen 

(knyta ett band/ sluta ett förbund) (18)  
Konsekvenserna av att umgås i sådana grupper gör att folk som i vanliga fall kanske inte skulle vara våldsamma 

blir våldsamma (konsekvenser är/blir) (18) 
Emma Lofors framför citatet av Anna 32 (citerar) (8) 
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Slutsatser 
Undersökningsresultatet från föreliggande studie ger information om avancerade 

andraspråksinlärares produktiva verbordförråd med avseende på såväl kvantitativa som 

kvalitativa aspekter av verbanvändningen. Verbfrekvensen är lägre i jämförelse med L1-

kontrollgruppen. L1-materialet innehåller 936 fler verb än L2-gruppen. Orsaken till L1-

gruppens större antal verb är att L1-uppsatserna i genomsnitt är längre än L2-uppsatserna. 

Andelen partikelverb är hälften så stor i L2-gruppen jämfört med L1-gruppen. Enström 

(Enström i Ekberg 2004:271) kom fram till ett liknande resultat i sin undersökning av 

skolbarn som talar svenska på nästan infödd nivå. Det relativt lågfrekventa bruket av 

partikelverb hänger alltså kvar länge hos inlärarna av svenska och visar att 

partikelverbsbruket är påtagligt målspråksavvikande ända upp i avancerade inlärares språk.  

        Listorna över de 20 vanligaste verben pekar på andraspråkstalarna över – och 

underanvänder vissa ord när de kontrasteras mot kontrollgruppen med förstaspråkstalare. Tre 

överanvända verb är säga, vilja och finnas. Dessa är kärnverb i sina respektive semantiska 

fält: VERBAL KOMMUNIKATION, ÖNSKAN och EXISTENS. Utöver dessa överanvända 

kärnverb ger inte undersökningsmaterialet fler indikationer på överanvändning av kärnverb, 

som därmed måste ses som ett relativt begränsat andraspråksdrag bland de avancerade L2-

eleverna i studien. De studier, genomförda av Viberg (2002:120–121), som visar att 

interimspråk innehåller en större andel kärnverb än L1-språk, är troligtvis inte lika tillämpbara 

på avancerade L2-talare eftersom dessa kommit längre i sin lexikala utveckling och inte 

längre överanvänder kärnverb i så stor utsträckning. Listan över de 20 vanligaste verben hos 

L2-talarna avslöjar att, precis som det uppmärksammats i Vibergs undersökning (2004:212), 

det flertydiga verbet få är underrepresenterat. Få är ett verb som har ett brett och komplext 

användningsområde i svenskan. Det syns dessutom ofta i olika typer av idiomatiska verb + 

substantiv-kollokationer, ex. få chansen, få konsekvenser, få gensvar. Ordet få används också 

grammatiskt för att ange aktionsart, att något hände vid en viss tidpunkt: få höra, få reda på, 

få veta. Få i användning som aktionsart finns överhuvudtaget inte med i L2-materialet. 

Förutom verbet få visar undersökningsresultaten att hjälpverbet ska är ett underrepresenterat 

verb. 

        Det större L1-materialet gör det svårt att jämföra verbvariationen grupperna emellan. L2-

gruppen har färre typer än L1-gruppen men skillnaden i TTR-resultatet mellan grupperna är 

försvinnande liten. Andelen typer förhåller sig likadant till antalet löpord i båda grupperna. I 

likhet med Hyltenstams undersökning av lexikal kompetens hos L1- och L2-talare på 

gymnasienivå (Hyltenstam 1988) verkar det alltså inte föreligga någon skillnad i verbvariation 

om man ser till verben i sin helhet. Om man däremot tittar på enskilda semantiska fält 

framträder en del skillnader värda att påpeka. En del semantiska fält är mer utbyggda och mer 

varierade i L1-gruppen i jämförelse med L2-gruppen. De semantiska fälten PRODUKTION 

och PERCEPTION är mindre utbyggda i L2-uppsatserna och innehåller alltså färre verbtyper. 

Fältet FÖRFLYTTNING innehåller avsevärt färre verbtyper i L2-materialet. Inom samma fält 

skiljer sig även fördelningen av verben genom att komma är överanvänt i L2-materialet på 

bekostnad av gå. Kanske beror detta på att gå ofta ingår i olika idiomatiska fasta uttryck som 

tenderar att underanvändas av L2-talare, såsom det går inte, det går bra osv. Veta är ett verb 

som också är överanvänt inom sitt semantiska fält KOGNITION, likaså måste inom fältet 

MODALA GRAMMATISKA VERB. Inom fältet ÄGANDE och TRANSFERERING 

uppvisar materialet (förutom underanvändningen av få) en underanvändning av verbet ta. 

Inom fältet POSITION är sätta och lägga underrepresenterade. Att skilja mellan ställa, sätta 

och lägga är ett markerat språkdrag i svenskan och därför svårt att lära in. I fälten 

PRODUKTION, PERCEPTION och KOGNITION är göra, se respektive tycka 
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underanvända. Anse finns överhuvudtaget inte med i andraspråkmaterialet medan det verbet 

intar en fjärdeplats inom fältet KOGNITION hos L1-talarna.       

        I samklang med Hyltenstams undersökning (Hyltenstam 1988) visar analysen av 

feltyperna att förstaspråkstalarna gör samma typer av lexikala fel som andraspråkstalarna, om 

än i mindre omfattning. Ett undantag finns det dock och det är att det i föreliggande 

uppsatsmaterial inte återfinns några morfologiska fel hos L1-talarna. Konstruktionsfel 

förekommer i form av sex verbkollokationsfel. 

       När det gäller felanvända verb och de olika feltyper som studien granskat visar materialet, 

i likhet med Enströms avhandling (1994:186), att den allra vanligaste feltypen hos såväl L1- 

som L2-talare är av primär semantisk karaktär. De lexikala fel som görs av L1-talarna är med 

största sannolikhet inte performansrelaterade utan tyder istället på brister i kompetensen (i 

varje fall när det gäller de semantiska felen). När L1-eleverna genom skrivuppgiften tvingas 

skriva abstrakta resonemang på en hög kognitiv nivå uppdagas lexikala brister. Dessa visar 

sig i verbkollokationsfel och semantiska fel. Felen är få men visar att L1-eleverna inte alltid 

greppar ett visst verbs betydelseomfång och att de ibland är osäkra på vilket verb som ska 

kombineras med ett visst substantiv.       

       Bland de primärt semantiska felen är, i L2-gruppen, fel anknutna till det semantiska 

fältets betydelesidoordning vanligast, tätt följt av fel där eleverna använt verb från fel 

semantiska fält. Det som ställer till med mest problem för L2-eleverna är alltså sådant som har 

att göra med semantisk precisering och nyansering. Användning av verb med alltför generell 

eller specifik betydelse är en mycket begränsad feltyp (endast 5 förekomster). Detta resultat 

kan kontrasteras mot Enströms studie (1994:186) som inte uppvisar någon tendens att 

andraspråkstalarna skulle ha större problem med verbens betydelsesidoordning än med de 

hierarkiska preciseringsnivåerna.  

        L2-uppsatserna uppvisar mycket få morfologiska fel och relativt få partikel– och 

reflexivfel. I de två sista kategorierna är undermarkering vanligare än övermarkering. Bland 

kombinationsfelen (partikelfel, reflexivfel och fel i verbkollokationer) har 

verbkollokationsfelen högst frekvens.  

        Studien visar att bristerna i den lexikala verbkompetensen hos L2-eleverna inte främst 

har att göra med de semantiska fältens inbördes hierarki. Denna tycks, enligt studiens resultat, 

stå relativt klar för L2-eleverna. De använder sällan verb med alltför generell/specifik 

betydelse. Däremot använder de oftare fel synonym inom ett och samma fält eller ord från ett, 

i sammanhanget, olämpligt semantiskt fält. Genom att arbeta på ett strukturerat sätt med 

semantiska fält vid ordinlärningen borde dessa fel minska i omfattning. Verbens nyanser 

åskådliggörs på ett tydligt sätt när man radar upp dem i semantiska fält. Då möjliggörs även 

en konstruktiv diskussion mellan lärare - elev om semantiska skillnader mellan verb som är 

betydelsesidoordnade inom ett fält.  
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Bilaga 1 
Denna bilaga redovisar de 

verb som förekommer i L2-

uppsatserna och som inte 

tillhör något av de 13 

semantiska fält som 

behandlas i uppsatsen.    

Eventuell siffra efter verbet 

visar hur många gånger 

verbet förekommer. Anges 

ingen siffra förekommer 

verbet endast en gång. 

 

Svenska som 

andraspråkselever 
ramla 

förverkliga 5 

tillhöra 

synas 

uppfylla 2 

sprida 2 

falla 

förändra 5  

sköta 

stimulera 

blekna 

Arbeta 5 

jobba 3 

rinna 

söka 2 

bero 22 

räkna 

kämpa 10 

riskera 2 

tryta 

förstöra 2 

bedöma 2 

Lära 12 

försvara 2 

understryka 

slå 2 

gifta 12 

dela 

behandla 3 

försörja 

klamra 

lyckas 5 

hitta 18 

bråka 2 

gräla 

mobba 

begå 2 

utveckla 3 

betala 2 

bära 

leka 

sluta 3 

minska 5 

äta 2  

sova 4 

kontrollera 

räcka 

tillbringa 2 

behöva 11 

korrigera 

döma 6 

prioritera 

bestämma 7 

önska 

välja 15 

orsaka 2 

styra 

vilja 65 

påverka 6 

tvinga 2 

planera 2 

utnyttja 3 

orka 

spela 9  

ändra 3 

hindra 2 

handla (om) 9 

kunna (huvudverb) 5 

experimentera 2 

läsa 23 

spendera 4 

försöka 22 

lita på 

generalisera 

hända 17 

växa 5 

lämpa sig 

piffa upp 

nedtrycka 

uppfostra 3 

locka 6 

lösa 5 

bota 

be 

glömma 7 

fortsätta 4 

använda 2 

överskrida 

hjälpa 10 

köpa 7 

undvika 3 

fortsätta 

separera 2 

väcka 2 

stanna 

erkänna 

hamna 5 

delta 

avstå 

späda 

intressera 2 

peka 

fängsla  

gälla 8 

ägna 

gömma 2 

behärska 

förbättra 8 

fungera 2 

sälja 2 

spegla 3 

vända 

(be)rika 

öka 5 

besegra 

framkalla 

anmäla 

dra 3 

bryta 

hota 

skipa 

prova 2 

sammanföra 

tyna 

passa 3 

innehålla 

visa 7 

besöka 2 

blanda 4 

hinna 2 

förvandla 2 

bekämpa 

personifiera 

underlätta 

rikta 

börja 5 

pågå 2 

likna 

förlora 

leta 3 

fylla 2 

förbereda 2 

vinna 

dela 4 

identifiera 5 

fastna 

sträva 

anstränga sig 

representera 

bekräfta 

träffa 2 

inrikta  

hålla 9 

förtjäna  

väga 

umgås 2 

hantera 3 

dekorera 

hälsa 

bevisa 2 

stämma 3 

förhålla 

skydda 4 

byta 

observera 

uppskjuta 

möta 2 

samla 2 

studera 

lura 

filma 

strippa 

synliggöra 

utsätta 3 

säkra 

härröra 

förskjuta 

vänta 2 

förena 
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skylla 

prägla 

röra  

stödja 2  

komplettera 

tillgodose 

betona 

avgöra 

dejta 

förlova 

lova 2 

upptäcka 

skilja 8 

stoppa 

drabba 

skippa 

rensa 

stadga 

väga 

smutsa 

resignera 

tillfråga 

utesluta 

sia 

dölja 2 

böja 

växla 

illustrera 

låtsas 

låta 4 

slösa 

förvärra 

dyka 

Verb som inte finns: 

utspegla 

framge 

förskapa 

 

Partikelverb 
veta om 

stå ut 

dyka upp 3 

stå till 

passa ihop 

ta på sig 

späda ut 

finnas kvar 

dra sig ur 

falla omkull 

dra med sig 

rinna ut 

klamra sig fast 

vara med  

tänka över 2 

smutsa ner 

säga emot 

gå med på 

bry sig om 4 

leva kvar 

hålla med 4 

gifta bort 3 

slösa bort 2 

komma ur 

växa till 

ta upp 2 

ta med sig 

komma på 2 

hjälpa till 

börja om 

komma ihåg 6 

växa upp 

stå bakom 

ta sig till 

gå med på 

piffa upp 

ge ut 

ställa upp 2 

ta fram 

komma upp 

tyna bort 

lägga till 2 

vara mot 

ta över 

ta ihop 

sätta ihop 

komma tillbaka 2 

ta bort 

hälsa på 

rensa bort 

Verb + substantiv- 

kollokationer 
locka intresse 

tillfredställa anspråk 

tillgodose behov 3 

ta hänsyn 

ge förutsättningar 

dra uppmärksamhet till 

uppfylla en roll 

ge utrymme 

dela en åsikt 

hålla kontakt 

spela roll 5 

ta vägen 

bilda familj 2 

förtjäna respekt 

begå brott 

skaffa vänner 

skaffa familj 3 

skaffa hund 

bota skador 

förverkliga drömmar 

ta ansvar 2 

tillbringa tid 2 

ta föräldraledighet 

ta hand om 

gå under genren 2 

väcka ståndpunkter 

få kritik 

äga rum 

göra intryck 2 

begå mened  

skipa rättvisa 

skaffa barn 2 

skaffa jobb 

samla krafter 

ha sinne för 

spendera tid 

ta konsekvenser 

ha behov av  

bygga relationer 

ge råd 

lösa problem 5 

fatta beslut 

uppstå problem 3 

ge råd 

lösa problem 5 

fatta beslut 

uppstå problem 3 
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Bilaga 2 
Denna bilaga redovisar de 

verb som förekommer i L1-

uppsatserna och som inte 

tillhör något av de 13 

semantiska fält som 

behandlas i uppsatsen.    

Eventuell siffra efter verbet 

visar hur många gånger 

verbet förekommer. Anges 

ingen siffra förekommer 

verbet endast en gång. 

 

Svenska som 

förstaspråkselever 
visa 18 
jobba 7 
skicka 

framgå 

agera 6 

hamna 8 

uppfylla 2 

ingå 

tillhöra 2 

tjäna 

stämma 2 

fortskrida 

arbeta 2 

använda 6 

umgås 8 

ärva 5 

spöka 

sprida 4 

uppföra 

gälla 6 

inträffa 2 

binda 2 

terrorisera 

utse 

roa 

utläsa 

fluffa 

nicka 

inreda 2 

stråla 

sända 4 

spela 4 

innehålla 

sticka 7 

försova 

chansa 2 

avslöja 2 

utnyttja 6 

misshandla 

bära 2 

tortera 

ersätta 

skilja 10 

avsluta 

röra sig 

klicka 

dra 10 

kämpa 5 

ordna 2 

åtgärda 

ragga 2 

nöta 

missa 

döva 

bromsa 

hälla 2 

sköta 

utgöra 

hålla 13 

utge 

kombinera 

paketera 

distribuera 

slappna 

lära 17 

förhindra 2 

introducera 2 

tvinga 7 

uppfostra 

påverka 28 

välja 18 

vända 

bestämma 11 

styra 

delta 

uppnå 3 

locka  

försöka 12 

vilja 53 

råda 

kräva 4 

planera 2 

tveka 2 

putsa 

rengöra 

uppmana 

spränga 

upptäcka  2 

utforska 

ådra sig 

ändra 2 

beröra 

belysa 

utsätta 2 

bedöva 2 

dämpa 

offra 

lysa 

utgå 

stoppa 

svika 

lindra 

sova 

glömma 3 

hitta 13 

vakna 4 

läsa 14 

medverka 

övervinna 2 

behöva 22 

tillåta 4 

synas 

misstänkliggöra 

vittna 

dricka 2 

förutsätta 

förmå 2 

öka 2 

kopiera 

ertappa 

medföra 

rycka 

vinna 

överföra 

sammanställa 2 

begränsa 

ljuga 2 

nobba 

stärka 

orka 3 

påbörja 

drömma 

hämta 2 

missbruka 

slå 4 

stödja 

nyttja 

råka 5 

omvända 

generera 

bevisa 

stödja 

erbjuda 2 

tröttna 2 

slänga 2 

bryta 

jäkta 

måla 

studera 3 

krossa 2 

dyka 3 

lova 3 

bläddra 

begå 

ägna 

pilla 

missförstå 

släppa 3 

räkna 2 

avge 

rasta 

döma 

ske 3 

störa 

hända 4 

förlora 2 

mogna 

drabba 3 

blanda 

besluta 

rädda 

inge 

träffa 31 
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förbjuda 4 

låsa 3 

vina 

ifrågasätta 2 

värna 

motarbeta 

tacka 2 

uppvisa 

förbättra 2 

passa 7 

skippa 

knappa 

räcka 5 

anmäla 4 

klara 10 

fördöma 

generalisera 

störa 2 

fria 

växa 11 

förnedra 

låta 

leka 

utstråla 

mildra 

förneka 

plocka 

mobba 2 

knyta 10 

undvika 3 

logga 

blunda 

bosätta 

möta 8 

sopsortera 

leta 

sålla 

hinna 3 

pröva 

äta 3 

stänga 4 

stanna 2 

städa 

betala 2 

natta 

resultera 2 

sjunga 2 

smutta 

förlisa 

städa 

ticka 

bemöta 

lyckas 2 

slå 

turas 

mätta 

konsumera 2 

identifiera 

bidra 

hjälpa 3 

tappa 4 

luta 

bättra 

briljera 

isolera 3 

köa 

väcka 2 

exponera 2 

dela 4 

överge 

inhalera 

egga 

bero 6 

förenkla 

övertyga 

smuggla 

gifta 15 

fördjupa 

överskugga 

skydda 

motverka 

skada 4 

bekräfta 

hugga 

ringa 

framstå 2 

invänta 

handla (köpa)25 

köra 

finna 10 

bemöta 

krama 2 

sluta 9 

lyda 

förändra 14 

somna 

fostra 

figurera 

minska 

åldra 

lita 4 

fortsätta 2 

variera 

vinka 2 

starta 

fungera 3 

försämra 

köpa 3 

hjälpa 2 

jaga 2 

röka 3 

söka 11 

byta 2 

samla 2 

etsa 

be 

gynna 2 

sluta 

peka 

sträva 3 

spendera 2 

utveckla 3 

kompensera 

hantera 2 

uppgå 

börja 12 

slösa 

nätdejta 

dejta 2 

öppna 2 

höja 

fatta 2 

profilera 

fylla 4 

kunna 

tillgodogöra 2 

stöta 4 

krocka 

överlåta 

fånga 

lösa 

avråda 

fokusera 2 

spegla 

behärska 

stadga 

 

 

Partikelverb 
visa upp 

gå vidare 

stöta ihop 

tycka om 

vakna upp 3 

prata igenom 

dra ur 

stanna till 

hämta upp 

se efter 

sätta upp 

säga till 

blicka ut 

komma in 

kliva in 2 

gå med på 

vandra omkring 

hälla upp 

träda in 

ta fram 2 

passa upp 

knyta ihop 

blanda in 

gå in  

dela av 

gå igenom 2 

slänga sig in i 2  

tänka efter 

möta upp 

stänga ute 2 

ta tillvara 

göra åt 

gå ut 3 

hålla ut 

slappna av 

stå upp för 2 

lysa igenom 

låsa upp 

få ut 

finnas till 3 

sätta in 

sitta fast 

stänga in 

glömma bort 

öppna upp 
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ta ut 

turas om 

resa runt 2 

sjunka ner 

känna av 

gå ut på 3 

gå runt 

se fram emot 

andas in 

tänka vidare 

tänka igenom 

komma bort från 

lämna in 

passa på 

klara av 2 

se till 5 

krypa ner 

känna igen 

ha kvar 

föra med sig 

vara ute 

fluffa upp 

ta till 

gå under 

flytta ihop 

tänka tillbaka 

skratta bort 

låsa in 

dra sig undan 

stå emot 

hugga ner 

tala om 

växa fram 2 

hinna med 

känna till 

gå bort 

försöka sig på 

byta ut 

säga ifrån 

dö ut 

ställa upp 

råka ut för 2 

hålla tyst 

bli fast 

gå till 

ta för sig 

jobba bort 

hälsa på 

sända ut 4 

luta sig tillbaka 

räcka till 3 

sticka ut 8 

sticka ifrån 

logga in 

känna av 

finnas med 2 

falla samman 

sålla bort 

stämma överens 

komma över 

växa upp 8 

dyka upp 3 

säga upp 

vara med på 3 

följa med 2 

nöta ut 

lägga upp 2 

ta till sig 

skämma ut 2 

dra ner på 2 

stöta på 3 

hålla med 5 

fånga upp 

se tillbaka 

se ut 7 

drömma sig bort 

gå över 2 

stanna kvar 

spela in 

släppa in 

äta upp 

stänga av 

hänga ihop 

leva kvar 

bättra på 

krama ur 

etsa sig fast 

plocka fram 

ta upp 3 

lägga ut 2 

hjälpa till 2 

hålla på 2 

ge upp 2 

 

Verb + substantiv- 

kollokationer 
ställa en fråga 4 

sätta värde på 

ta klivet in i  

avge ett löfte 

rasta hunden 

ta kontakt 

ta vara på 2 

sätta gränser 

fatta tycke 

bilda familj 

ställas in för val 

ligga till grund 

skaffa barn 3 

lägga vikt på 

skaffa utbildning 2 

ha koll 2 

ta täten 

knyta vänskapsband 2 

ge intryck av 

föra samtal 

bli tal på 

vara fallet 

föra en kamp 

dra nytta 

lägga grunden 

knyta kontakter 2 

ta avstånd från 2 

få gensvar 

följa order 

ge resultat 

sätta på prov 

sätta spår 

fatta beslut 

bryta ett löfte 

slå vakt om 

följa regler 

ta beslut 2 

tappa lusten 

uppstå problem 3 

ta intryck 

framföra synpunkter 

ha betydelse 

förverkliga drömmar 

ha erfarenhet av 

göra skillnad 

få gehör för 

äga rum 

få chansen 5 

ta ansvar 2 

komma till sin rätt 

ta vägen 

inge hopp 

göra sig en föreställning  

lägga märke till 

få förtroende för 

utföra brott 

driva ett projekt 

ta hänsyn 

förmedla kunskap 

ta hand om 

förmedla känslor 

tappa respekten 

stöta på ett problem 2 

lösa problem 

sätta prägel 

ta sig tid 2 

få tillfälle 

ta i anspråk 

ta reda på 2 

få reda på 2 

lägga tid på 

skapa kontakter 

ge tillfälle 

bemöta resonemang 

göra avkall 

nå en lösning 

ta livet av sig 

gå till överdrift 

ge avkall 2 

väcka nyfikenhet 

spela roll 3 

väcka intresse 

uppfylla en dröm 

dra gränsen 2 

ta skada 

sända ut signaler 2 

hålla måttet 

lägga upp bilder 

 
 


