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Abstract 
This thesis examines the use of posture verbs among students in upper secondary education. 

Posture verbs are difficult to differentiate between and have a wide semantic range. The aim 

of this study is to examine how often students studying Swedish as a second language (SSL) 

in upper secondary education use posture verbs in the production of texts in comparison to 

students studying Swedish. The research material for this study is comprised of two parts. The 

first part consists of 68 student texts, taken from the Swedish National Test 2015 in the 

courses of Swedish 1 and SSL 1. The second part consists of a questionnaire which requires 

an active choice of a posture verb by the participant. The study reveals that native speakers of 

Swedish use posture verbs twice as often as SSL-learners when writing. The study also 

reveals a small difference between the student groups concerning their use of posture verbs as 

opposed to copula sentences. This signifies an uncertainty surrounding the context in which 

these verbs are used.  

Key words: posture verbs, grammar, SSL, National Test, Upper secondary 

education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sammandrag 
I denna uppsats undersöks användningen av positionsverb hos gymnasieelever. Positionsverb 

är svåra att avgränsa från varandra, och har ett rikt semantiskt omfång. Syftet med studien är 

att undersöka hur ofta elever som läser svenska som andraspråk på gymnasiet använder 

positionsverb i skriftlig produktion i jämförelse med elever som läser svenska. Materialet för 

studien utgörs av 68 elevtexter som till stora delar hämtats ur det nationella provet från 2015 i 

svenska 1 samt svenska som andraspråk 1 på gymnasiet, men även utav en enkät som kräver 

ett aktivt val av positionsverb hos informanterna. 

Resultatet visar att elever som läser svenska använder dubbelt så många positionsverb i 

skriven text. Studien visar endast på en liten skillnad mellan elevgrupperna beträffande valet 

av positionsverb kontra kopula, men synliggör en stor osäkerhet kring vilket verb som passar 

in i sammanhanget. Denna osäkerhet kan ses i båda informantgrupperna, men den är högre 

bland elever med svenska som andraspråk. 

 
Nyckelord: positionsverb, nationellt prov, svenska som andraspråk, 

gymnasieelever, grammatik 
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1. Inledning 

Som lärare i svenska som andraspråk möter jag dagligen elever som försöker tillägna sig det 

svenska språket. Nyanlända startar med substantiven, men känner snart att något saknas för att 

förmedla vad de vill säga. Verben lärs in, och trots ett begränsat ordförråd kan de snart börja 

skapa meningar. Lyckan är fullständig. Eller? För hur lätt är det egentligen att välja rätt verb i 

rätt sammanhang? 

I höstas blev min far inlagd några dagar på sjukhus, och jag deklarerade för min omgivning att 

”pappa ligger inne”. Jag började fundera på hur min information hade blivit mottagen med 

verbet ligger utbytt mot sitter. Det är så självklart för mig med svenska som modersmål vad 

som gäller beträffande vilka ord som ska kombineras, men det är inte lika självklart för en 

andraspråkstalare. Om man betänker vad man faktiskt gör på ett sjukhus, skulle båda verben 

passa lika bra. Trots att min far både satt och låg när han tillbringade tiden på sjukhuset föll 

valet självklart på ligger. Detta fick mig att börja tänka på hur vi använder verb i svenska, och 

mitt val av uppsatsämne föll på just användningen av positionsverb. 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är därför att jämföra förekomsten av positionsverb i elevtexter skrivna 

av elever på gymnasiet i ämnena svenska 1 och 2 samt svenska som andraspråk 1, 2 och 3. En 

hypotes är att elever med svenska som modersmål behärskar användandet av positionsverb, 

både i samordningar och som renodlade verb men också i överförd betydelse. Den andra 

hypotesen är att svenska som andraspråkselever istället föredrar kopula. 

 Hur ofta använder elever som läser svenska som andraspråk positionsverb i skriftlig 

produktion jämfört med elever som har svenska som modersmål?  

 Vilken eller vilka kategorier av positionsverb förekommer oftare än andra i elevtexter? 

 Hur ser skillnaderna ut beträffande användningen av positionsverb mellan de två 

elevgrupperna? 

 Vilka strategier tillgriper andraspråkseleverna vid avsaknad av positionsverb, och vad 

får det för konsekvenser på ett semantiskt plan? 
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1.2 Terminologi 
 

Studien förhåller sig till forskning kring positionsverb, främst i en kontrastiv aspekt, men även 

hur de används i samordningar och idiom. Då ämnet kräver en viss kompetens av grammatiska 

termer, följer här en definition av vanligt förekommande ord i uppsatsen. Samtliga utom 

kollokationer är hämtade från Nationalencyklopedin. 

 Aktionsart En typ av verbhandling, d.v.s. av skeende som uttrycks av ett verb eller 

en verbfras. Man skiljer mellan dynamiska (skeenden som innebär förändring i 

egentlig mening) och statiska skeenden (”tillstånd”). De förra kan – beroende på om 

de har en naturlig gräns eller inte – vara teliska (avgränsade), t.ex. ”skriva ett brev”, 

eller ateliska (oavgränsade), t.ex. ”skriva”. 

 Animat Term som används om ord och uttryck som betecknar levande varelser 

(människor och djur). 

 Inanimat Term som inom språkvetenskapen används om ord och uttryck som 

betecknar icke-levande föremål och företeelser. 

 Kollokationer Ordkombinationer som är starkt associerade med varandra. De ord 

som tillsammans bildar en kollokation skiljer sig åt beträffande sin semantiska status. 

Det första ordet, basen, har en högre grad av semantisk självständighet än det andra 

ordet, kollokatorn. Ett exempel är komma till tals. Verbet komma används inte i sin 

grundbetydelse, utan bildar tillsammans med kollokatorn en ny betydelse, att få prata. 

(Enström 1994) 

 Kopula Verb med bundet predikativ som bestämning. Kopula används i första hand 

om verbet vara (och dess motsvarighet i andra språk) men ibland också om verb 

som bliva, heta, verka m.fl. 

 Lokativ Semantiskt kasus hos ett satsled som anger befintlighet. 
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2. Teoribakgrund 

   2.1  Verb 

Den här uppsatsen handlar om verb.  Livet utan verb vore ganska händelsefattigt. Det skulle 

inte bli någon action, ingen rörelse, ingen nexus. Verben är viktiga i en sats, då de utgör själva 

satsens kärna. Men vad definierar egentligen ett verb? I Svenska Akademiens grammatik (SAG 

2 1999 s. 501) anges verb med olika aktioner, till exempel händelser, processer eller tillstånd 

som sitta, ligga, stå. Jag ämnar koncentrera mig på de sistnämnda, som i likhet med de flesta 

verb har en komplicerad uppsättning betydelsekomponenter (Enström 1994 s. 53). Det kan vara 

svårt att förklara ett verbs fulla betydelseomfång för en andraspråksinlärare, så det är lätt att 

förstå varför verben innebär svårigheter och ger upphov till fel även på avancerad nivå. 

Åke Viberg (1990 s. 397) har i en internationell studie försökt att återge en koncentrerad 

översikt av ordförrådets struktur, beträffande universella tendenser och vad som är specifikt för 

svenskan. Det finns flera tusen olika verb i svenskan och det verkar vara gemensamt för de 

flesta europeiska språk. Viberg har tittat på frekvensen av framförallt verb och adverb. De tjugo 

vanligaste verben och adverben täcker närmare hälften av alla förekomster av verb/adverb i en 

text. Vartannat verb i svenska utgör ett av de tjugo vanligaste. Verbordförrådet har en hierarkisk 

struktur, de är över och underordnade begrepp. Det viktigaste verbet är vara som är det mest 

frekventa verbet i samtliga de undersökta europeiska språken utom ett. Kopulan vara har i alla 

europeiska språk karaktären av ett verb. Den kan böjas för tempus och genus i flera språk. I 

utomeuropeiska språk motsvaras vara ofta av noll eller av någon form av partikel som helt 

saknar alla karakteristiska verbegenskaper (Viberg 1990 s. 400).  

Viberg har utgått från en frekvensordbok när han letat svenska verb, och av de 50 mest frekventa 

verben i svenskan hamnar stå på en 17:e plats, ligga på plats 21 men verbet sitta förekommer 

inte alls i topp 50 (Ibid s. 405). Viberg har också gjort en rankinglista av svenska verb baserad 

på Stockholm-Umeå Corpus (SUC), som innehåller blandade genrer. Där hamnar stå som nr 

17, ligga som nr 23 och sitta som nr 35 (Kvist-Darnell 2008 s. 188). Dessa kallas positionsverb, 

och är föremål för mitt intresse i denna uppsats. 
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2.2. Positionsverb 

Sitta, ligga och stå hör alla tre till positionsverben. De har onekligen mycket gemensamt. 

Primärt handlar alla om kroppsposition, de är intransitiva och används i likadana och snarlika 

konstruktioner. Men det finns givetvis skillnader, bland annat att de betecknar olika kropps-

positioner, men också i det avseendet att de har olika benägenhet att låta sig utvidgas 

semantiskt.  

 

2.2.1. Användningsområde 
 

Kristian Blensenius (2015 s. 36 c) försöker sig på en förklaring till på vilket sätt vi använder 

positionsverben i svenska, något som är intressant för en svenska som andraspråkslärare. Saker 

som är låsta i en position sitter. Vertikala objekt står. Horisontella objekt ligger, men det gör 

även städer och länder. Även Ingegerd Enström (1994 s.170) skriver om positionsverben i sin 

avhandling om gymnasieelevers verbanvändning i svenskan. Hon menar att det är ett välkänt 

faktum att positionsverben vållar stora problem för andraspråkselever oavsett modersmål. 

Vilket av verben som ska användas beror till exempel på objektens geometriska egenskaper, 

och huruvida de är placerade upprätt, vågrätt eller fästa vid något.  Ligga säger hon, har 

betydelsen ”vila med den större ytan mot underlaget”, och stå innebär ”befinna sig i upprätt 

position”. Verbet sitta kan ha den allmänna betydelsen ”vara placerad på viss plats”, men 

används mest om saker som är fästade vid något oavsett orientering. Hon hävdar att 

positionsverben är svåra att avgränsa från varandra, något som kan hänga samman med att 

svenskan har en ovanlig semantisk differentiering.      

Viberg (2013) ger ungefär samma förklaring, men i en mer kontrastiv aspekt. Han försöker 

förklara hur vi använder de olika verben i olika språk. Orientering, d.v.s. huruvida objektet har 

en horisontell eller vertikal dimension spelar roll, men ännu viktigare för valet av verb är 

huruvida objektet har en funktion på ovansidan. Till exempel en vas, det är i toppen man sätter 

i blommor, alltså står vasen. En tallrik eller bricka, deras funktion innebär att man lägger till 

något på ovansidan. Är föremålet upp och ner spelar detta ingen roll, då ligger det istället. Står 

tallriken i ett ställ däremot så står den. 

Ligga har en omarkerad status och används när ingen annan dimension/funktion anges. 

Nycklarna ligger i fickan. Det är inte säkert att de ligger ner horisontellt. Det är enbart i tyska 

förutom svenskan som ligga används, andra språk använder kopulan.  Ligga refererar till 

byggnader och länder, men även delar av byggnader och rum.    



9 
 

Kontrasten mellan ligga och stå verkar vara spridda bland språken som använder positionsverb 

för att visa på platsen för ett fysiskt objekt, men svenskans användning av sitta verkar vara mer 

språkspecifik. Sitta i svenskan indikerar att något är fäst vid grundobjektet. Hur det är fäst är 

inte specificerat, limmad, spikad eller bara tight placerad räcker. Nyckeln sitter i låset. Flugan 

sitter i taket. Den senare sitter ju knappast, snarare står på alla sex. Verben ligga och stå refererar 

till en mestadels horisontell yta som ger stöd nerifrån, medan sitta refererar till något som sitter 

fast och kan därför användas till platser på ett vertikalt objekt som till exempel en vägg. Om 

något är fäst vid taket används hänga, men det fungerar även bra med sitta: Lampan sitter i taket 

(Viberg 2013 s.159). 

 

2.2.2   Kontrastivt perspektiv 
 

Positionsverben har blivit grundligt beskrivna ur ett typologiskt perspektiv, och mot den 

bakgrunden visar Viberg en kontrastiv analys av dem ur ett lexikalt/semantiskt perspektiv 

baserat på MPC. MPC står för Multilingual Parallell Corpus, och är en korpus innehållande 

texter ur svensk skönlitteratur och deras översättningar till engelska, franska, tyska och finska 

(Viberg 2013 s. 139). Studien fokuserar på positionsverben som befintlighetsverb. Det har visat 

sig vara möjligt att arrangera språken längs ett kontinuum i hänseende till användandet av 

positionsverb kontra kopula för att beskriva placeringen av inanimata subjekt.  

 

På finska dominerar kopulan fullständigt, i engelskan finns en balans, medan positionsverben 

dominerar i svenska och tyska. Franskan utmärker sig i sällskapet, då kopulan används mycket 

sällan och positionsverben nästan inte alls. En tidigare studie av Viberg (2010) visade att 

frekvensen av positionsverb var avsevärt högre i skönlitteratur än i sakprosa i både engelska 

och svenska.     

Viberg skiljer på olika typer av positionsverb. Han delar in dem i följande kategorier: 

1. Renodlade kroppsställningsverb 1Verben beskriver enbart kroppsställningen.                                                                                       

Han visste var han skulle stå. 

                                                           
1 Översättning från engelskans Pure posture verbs med tillstånd från författaren 
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2. Animata subjekt med platsadverbial Här har positionsverbet en bleknad semantisk 

betydelse, och det är mer vanligt med kopula i andra språk än i svenskan.                                                  

Han stod längst ut på bryggan. 

3. Inanimata subjekt med platsadverbial Denna form är vanlig på många språk.               

Posten låg i hyllan. 

4. Presentation Med ett formellt subjekt som platshållare, men med både inanimat och animat 

subjekt.                                                                                                                                     

Det stod fullt med folk överallt. 

13 % av verben i grupp 4 är positionsverb i svenskan i Vibergs studie. Finnas och vara 

dominerade dock med 70 %. 

Dessutom finns ju alla idiomatiska uttryck, t.ex. stå emot någon, sitta i fängelse, stå inför 

rätta, ligga bra till. En del verb associerar vi till arbete, exempelvis Lisa sitter i Stockholm.  

Vibergs studie av texter i MPC visar vilka olika typer av subjekt som tar vilka positionsverb. 

Detta visas i figur 1. 

Figur 1 Olika typer av subjekt till ligga, stå och sitta i MPC. 

                         a. ligga                b. stå                          c. sitta 

1. animata           45 %                     62 %                          92 % 

2. inanimata         47 %                     24 %                           7 %   

3. övriga                8 %                     14 %                           1 % 

1a. Pelle ligger på sängen. 

1b. Pelle står på sängen. 

1c. Pelle sitter på sängen. 

2a. Pappret ligger på bordet. 

2b. Pappret står i bokhyllan. 

2c. Pappret sitter i pärmen. 

Sammanfattningsvis är det alltså vanligast för animata subjekt att sitta, medan det är den 

ovanligaste formen för ett inanimat subjekt. Detta gäller alltså i skönlitterär text. 
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Germanska och slaviska språk har ofta ett positionsverb för att tala om på vilket sätt ett föremål 

befinner sig.  Detta fenomen är också dokumenterat utanför Europa. Positionsverb är ofta 

centrala i språk med en liten uppsättning av befintlighetsverb och hit hör svenskan (Viberg 2013 

s.145). Viberg visar i sin studie av översättningar med annat positionsverb eller kopula till ett 

inanimat subjekt hur tre språk förhåller sig mot svenskan (Viberg 2013 s. 149). 

Tyskan översätter i hög grad, cirka 75 % med annat positionsverb, med kopula 2-3 %. 

Finskan föredrar kopula, cirka 50 % mot högst 10 % positionsverb. 

Franskan använder båda högst sällan. 

Viberg hävdar att alla germanska språk har en släkting till sitta som skiljer sig mycket åt i 

semantiskt avseende. I Vibergs studie av översättningar av positionsverb i skönlitterär text 

utmärker sig tyska och svenska när det gäller att föredra positionsverb framför mer generella 

kopula. Blensenius följer upp denna studie med en sökning i sökgränssnittet KORP2 

(Blensenius 2015 s.35 c) där han söker på verb i presens (vara, sitta, stå) + i + 

bilen/duschen/sängen. Detta visas i figur 2. 

Figur 2 Resultat av sökning i KORP, positionsverb kontra kopula 

 

 

 

 

2.3.  Pseudosamordningar 

 

Positionsverb förekommer till stor del i så kallade pseudosamordningar, även kallade 

låtsassamordningar (Språkriktighetsboken 2005 s. 189).  Under den här rubriken kommer jag 

att diskutera begreppet pseudosamordningar, främst med utgångspunkt i Ulrika Kvist-Darnells 

avhandling (2008) där hon fokuserar på positionsverben i pseudosamordningar.  Hon beskriver 

grundstrukturen i pseudosamordningar som två verbled där verben har samma (in)finita 

verbform med ett och emellan (2008 s.1).  Det första ledet är i allmänhet svagbetonat, vilket 

                                                           
2 KORP finns i Språkbanken, en språklig databas som är tillgänglig för allmänheten och placerad vid Göteborgs 
universitet. 

Sitter i bilen   2075   är i bilen  103 

Står i duschen  461     är i duschen  136 

Ligger i sängen  5249    är i sängen  120 
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gör att vi vill tolka en pseudosamordning som en händelse, till skillnad från vanliga, eller äkta 

samordningar som hon väljer att kalla dem, där man talar om två separata händelser. Låt mig 

ge ett exempel: 

1. Lisa äter och dricker. (vanlig samordning) 

2. Lisa sitter och äter. (pseudosamordning) 

Negationer placeras efter det första verbet i en pseudosamordning, och verben kan inte heller 

byta plats. Där skiljer det sig från äkta samordningar, som kan se ut så här: 

3. Lisa äter inte och dricker inte. // *Lisa sitter inte och äter inte.3 

4. Lisa dricker och äter.// *Lisa äter och sitter. 

Pseudosamordningar fungerar i mångt och mycket enligt Kvist-Darnell som hjälpverbs-

konstruktioner, men det är bara vissa typer av verb som är accepterade – positionsverben sitta, 

ligga, stå samt vara, gå, åka och ta.  Även s.k. språkkanalverb (tala, prata) kan användas. De 

flesta verb förekommer aldrig som verb 1 i en pseudosamordning, men de verb som gör det 

förekommer också i andra typer av samordningar. I sin avhandling har hon vaskat fram åtta 

gällande strukturella standardkriterier för pseudosamordningar (2008 s. 87). De bygger på det 

semantiska förhållandet att pseudosamordningar har en händelse och en äkta har två. 

1. Verb 1 är obetonat (omöjligt att se i skrift) 

2. Verb 1 och verb 2 kan inte parafraseras med samordnande satser. Kalle sitter och han 

läser. 

3. Verb 1 och verb 2 kan inte ta både. Kalle både sitter och läser, det blir en äkta 

samordning. 

4. Objektet till verb 2 kan extraheras. En bok sitter Kalle och läser. 

5. Verb 2 kan topikaliseras. Läser sitter Kalle och gör. 

6. Subjektet hamnar direkt efter verb 1 vid omvänd ordföljd. I morgon åker Kalle och 

fiskar. 

7. Satsadverbialet hamnar direkt efter verb 1 vid omvänd ordföljd. Igår kom inte Kalle 

och hälsade på. 

8. Verb 1 och verb 2 kan inte byta plats. 

                                                           
3 * ogrammatisk mening  
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Enligt Kvist-Darnell uppstår problemet när man ska använda dessa kriterier som tester. Det är 

bättre, anser hon, att undersöka vilka verbrelationer som förekommer i pseudosamordningar. 

Hon håller inte med SAG (Kvist-Darnell 2008 s. 106), utan vill komplettera deras indelning 

med ytterligare en grupp bestående av grammatikaliserade verb-1-verb. Dit bedömer hon att ta 

ska höra, men också vissa användningar av gå och komma.  

I Kvist-Darnells första studie har hon letat i Parole4 efter samordningsverb. De vanligaste 

grupperna av verb i pseudosamordningar är befintlighet sitta, stå, ligga, gå, förflyttning komma, 

gå samt grammatikaliserade verb ta (Ibid s.120). 

Det som Viberg kallar renodlade kroppsställningsverb väljer Kvist-Darnell att kalla nakna verb. 

Sitta, ligga och stå menar hon har i sina nakna användningar även utvidgade betydelser, till 

exempel att något sitter i betydelsen att det sitter fast.  Har du övat in texten ordentligt? Ja, nu 

sitter den. Men det kan även betyda att något inte fungerar. Nu står hela pappersindustrin på 

grund av strejken. 

Även Blensenius skriver i sin avhandling om pseudosamordningar med positionsverb 

(Blensenius 2015). Hans avhandling bygger i huvudsak på teorin om aspekter, vilket jag 

återkommer till i nästa kapitel. Blensenius har kartlagt en rad uttryck i svenskan som uttrycker 

tidsliga förhållanden, pågående form eller avslutad form. I svenskan har vi flera motsvarigheter 

till engelskans ing-form, till exempel: Vara under utredning, vara i färd att, vara på väg att, 

hålla på med att, hålla på och samt sitta och, stå och. Han menar att pseudosamordningar med 

positionsverb förmodligen är svenskans vanligaste progressiva form enligt litteraturen. Han 

väljer att benämna dem SSL5-samordningar – Sitta, Stå, Ligga. (Blensenius 2015 s. 8 a)  

Blensenius har tittat på frekvensen av SSL-samordningar i talat respektive skrivet språk (Ibid 

s. 33 a).  Här har han använt sig av KORP, och detta visas i figur 3. 

Figur 3 Förekomsten av pseudosamordningar i olika texter samt talspråk 

 

Förekomsten av pseudosamordningar i: 

 

                                                           
4 Parole är ett EU-projekt och omfattar en korpus som är morfosyntaktiskt sökbar innehållande ca 19 miljoner 
ord. 
5 Detta tycker författaren till denna uppsats är ett lite roligt sammanträffande då SSL på engelska betyder 
Swedish as a Second Language. 

Talat språk          20 % 

Skönlitteratur       26 % 

Tidningstext           0,06 % 

Akademisk text        0,03% 
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Blensenius påstår att svenskar verkar föredra lokativa verbsamordningar istället för vara bara 

för att vi gillar positionsverb. Han skriver mycket om hålla på och, och vid sidan av det tillhör 

pseudosamordningar med SSL de mest välkända progressiva konstruktionerna i svenskan. 

Positionsverbet betecknar kroppsställning, följt av ett och samt ett verb som kan tempusböjas. 

Han kallar, till skillnad från Kvist-Darnell, vanliga samordningar för ordinära samordningar. 

Blensenius menar att pseudosamordningar med SSL inte är så väl undersökta ur ett semantiskt 

perspektiv. Första ledet är lexikalt bleknat, och konstruktionen markerar progressiv aspekt 

framförallt aktionen i andra ledet (Blensenius 2015 s. 78). Det har dock aldrig utretts på vilket 

sätt pseudosamordningar är progressiva enligt honom. 

Förutom SSL-verben vill Blensenius lägga till hänga som kandidat till positionsverb i en 

pseudosamordning. Detta är helt i enlighet med SAG. I övrigt tar Blensenius upp samma 

kriterier som Kvist-Darnell till hur man kan identifiera en pseudosamordning. Han påstår att 

Kvist-Darnell inte uttryckligen hävdar att pseudosamordningar är progressiva. Själv verkar hon 

hålla med tidigare forskning om att så är fallet (Ibid s. 11 c). 

 

2.4. Aspekt 

Det är ofrånkomligt att tala om pseudosamordningar utan att komma in på läran om aspekt. 

Aspekt kan man enkelt säga svarar på frågan hur ett verb utförs, men på ett djupare plan än bara 

genom adverbet. Aspekten uttrycks av verbet och de eventuella ord som är kopplade till det i 

en verbfras. Simma kan till exempel bilda verbfras med fort eller utomhus. 

En mening kan anta en av två aspekter, perfektiv eller imperfektiv. Perfektiv anger att en 

händelse inträffar i sin helhet inom en viss tidsrymd, eller vid ett visst tillfälle. Meningar med 

imperfektiv aspekt betecknar istället händelser utan någon hänsyn till eventuella slutpunkter. 

Blensenius anser att en speciell typ av imperfektiv aspekt är den progressiva, som utöver att 

inte innehålla slutpunkter ange att en dynamisk process pågår (Blensenius 2015 s.73a). 

Erik Andersson har en lite annorlunda syn på aspekt (1977 s. 83), där han förklarar att enligt 

vissa grammatiker är skillnaden mellan perfektiv och imperfektiv en aspektskillnad. Perfektiv 

anger att en händelse är avslutad, medan imperfektiv anger att en händelse pågår vid en tidpunkt 

i det förflutna. En sådan tolkning är enligt Andersson synkroniskt ohållbar, eftersom handlingen 

vid perfektiv ingalunda behöver vara avslutad vid talögonblicket. Inte heller behöver 

imperfektiv alltid återge en fortgående handling. Skillnaden förklaras bättre med 
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tempusskillnad. Den aspektuella bibetydelsen hos perfektiv kan härledas sekundärt, om den 

existerar. Termen aspekt kan då reserveras för distinktionen mellan ett avslutat och ett oavslutat 

skeende. Underkategorierna inom de aspektuella huvudkategorierna kan man sedan kalla för 

aktionsarter. 

De episodiska drag som i vissa fall tillkommer pseudosamordningar kan delvis 

förklaras av att verb som sitta, stå, ligga sticker ut genom att de inte inkluderar en initial 

ändpunkt i motsats till de transitiva verben sätta, ställa, lägga (Blensenius 2015, s. 79 a). 

Semantiskt sett är positionsverben ganska statiska. De uttrycker ofta durativitet, vilket brukar 

vara relaterat till det faktum att de till skillnad från andra ateliska verb beskriver situationer som 

normalt brukar vara strikt gränslösa - ingen början, inget slut. Semantiskt är egentligen SSL-

verb enligt Blensenius (2015 s. 41 a) vanliga verb med ett ganska rikt semantiskt omfång. En 

hjälpverbsanalys av positionsverben i pseudosamordningar kan man därför ifrågasätta enligt 

honom. 

Positionsverb har en stark tendens att utvecklas till aspektmarkörer som indikerar progression, 

duration eller liknande. Detta speglas genom en speciell konstruktion känd som 

pseudosamordning (Viberg 1990 s. 143). Karakteristiskt för pseudosamordning i talspråk är att 

det första verbet är deaccentuerat och att det är svårt att skilja pseudosamordningar från vanliga 

samordningar, samt det har varit en livlig debatt kring kriterierna av dessa. 

När v1 i en pseudosamordning är ett positionsverb så indikeras progressiv aspekt. Alla 

svenska positionsverb kan man finna här. Oftast är subjektet animat, men inte alltid. 

 

2.5. Flerordsenheter 
 

Jag väljer här att slå ihop kategorierna partikelverb, idiom och kollokationer till en överordnad 

term, flerordsenheter. Denna term använder även Emma Sköldberg och Julia Prentice (2013 

s.198).  Positionsverben förekommer som delar av flerordsenheter. Som partikelverb kan man 

hitta hänga ut, stå på sig, sitta fast. Positionsverb i idiom kan vara hänga på låset, eller stå som 

segrare. Slutligen hittar man positionsverb som bas i kollokationer – ligga lågt, sitta skönt. 

Många typer av flerordsenheter har en konventionaliserad betydelse som inte alltid går att 

härleda från de ingående ordens betydelse (Sköldberg & Prentice 2013 s. 199). Detta innebär 

problem för andraspråksinlärare, då många ord och flerordsenheter är vaga till sin betydelse, 
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och dessutom i hög grad kontextberoende. Sköldberg och Prentice skriver också att en del 

forskare hävdar att idiomatiska uttryck inte känns relevanta för inlärare eftersom de är så 

lågfrekventa (2013 s.204). Kollokationer däremot känns viktigare att lära in då de används både 

i tal såväl som i skriftspråk. De skriver också: ”Flerordsenheternas komplexitet i fråga om form, 

semantik och pragmatik leder således till att de blir ett rörligt mål för inlärare” (Sköldberg& 

Prentice 2013 s.205). Det kan innebära att man som andraspråksinlärare aldrig till fullo kommer 

att behärska flerordsenheter på ett idiomatiskt sätt, oavsett hur länge man studerat språket. 

Sköldberg och Prentice hävdar också att inte heller förstaspråksinlärare uppnår en balans mellan 

”grammatisk regeltillämpning och användning av oanalyserade flerordsenheter förrän i tidig 

vuxenålder ” (2013 s.206).  Jag kommer återkomma till detta i diskussionskapitlet, då jag jämför 

gymnasieelevers tillämpning av verben i flerordsenheter av olika slag.  

 

2.6. Andraspråksperspektiv 

Lena Ekberg behandlar frågan om grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan 

infödd nivå (2013 s. 261). Hon menar att ett litet inflöde av infödd svenska i språkmiljön inte 

nödvändigtvis påverkar den syntaktiska kompetensen, men däremot kan det ha återverkningar 

på den lexikala kompetensen. Den lexikala kompetensen verkar enligt Ekberg vara mer känslig 

för yttre betingelser. Hon har studerat talspråket hos andraspråkselever i en pilotstudie i 

Rosengård i Malmö, men även skriftligt material och ordkunskapstest bland svenskfödda 

tvåspråkiga elever i årskurserna 5, 7 och 9. Hon utgår i sin studie ifrån Kenneth Hyltenstams 

forskning om startålder och språklig kompetens, och refererar även till hans forskningsprojekt: 

Svenskan hos tvåspråkiga gymnasieelever från 1986-87.  

Ekberg har bland annat undersökt den lexikala kompetensen hos eleverna. Hur ser ordvalet ut 

beträffande grad av semantisk specificering, till exempel verben? Hon slår fast att det handlar 

mycket om kunskap om ordens form och innehåll. Att använda rätt ord, med rätt form i rätt 

sammanhang. När hon jämför sin undersökning med Hyltenstams ser hon att precis som han 

upptäckt gör även de avancerade inlärarna i hennes undersökning samma typ av lexikala fel 

som nybörjare. Intressant är att inte bara de tvåspråkiga ungdomarna missar fasta ord-

kombinationer. Även i den enspråkiga kontrollgruppen utelämnas ord inom ramen för fasta 

uttryck, så kallade lexfraser (Ekberg 2013 s. 267).  Dock var dessa ordkombinationer extra svåra 

för de tvåspråkiga eleverna i hennes undersökning.  
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Ekberg nämner också det fält som ligger inom ramen för min egen undersökning, nämligen 

pseudosamordningar. Enligt Ekberg karakteriseras dessa av ett positionsverb i första ledet, 

alternativt ett förflyttningsverb. Hon menar att samordningen inte kan vara äkta, då båda verben 

inte har samma semantiska tyngd. Då det är verb 2 som betecknar det egentliga innehållet i 

predikatet, framhäver verb 1 en viss aktionsartstolkning hos frasen som helhet.  Hon anser att 

pseudosamordningar är ett flitigt utnyttjat medel framförallt i talspråk att explicit uttrycka ett 

utsträckt skeende: Jag låg och läste hela dagen, respektive igångsättande av ett nytt 

händelseförlopp: Jag går och handlar nu, ska du ha någonting? (Ekberg 2013 s. 270). 

Pseudosamordningar utgör ett medel att ge en inre struktur åt framförallt en muntlig text, om 

man använder dem systematiskt enlig Ekberg. Men det är framförallt på satsnivå, precis som 

Kvist-Darnell hävdar, som den konstruktionen fungerar som ett sätt att uttrycka en specifik 

betydelse, nämligen verbfrasens aktionsart. Pseudosamordningar har en konventionaliserad 

struktur då de är förknippade med en specifik betydelse. Ekberg hävdar i sin artikel att pseudo-

samordningarnas struktur har ett lexikalt specificerat förstaled, där sitta och gå verkar vara de 

mest frekventa, och att man kan kalla detta för ett komplext predikat, eftersom de svarar mot 

endast ett predikat gemensamt. (Ibid s. 271). Till denna grupp hör även partikelverb, reflexiva 

verb och övriga lexikaliserade flerordskombinationer. Det naturliga är att man lär sig komplexa 

strukturer senare än enkla, varvid komplexa predikat torde vara vanligare hos enspråkiga 

svenska elever. I Ekbergs studie laborerar eleverna mer med kombinationer. De är inte så 

stereotypa som de svenska eleverna. 

I genomsnitt använder de enspråkiga kontrollbarnen tre till fyra gånger så många 

pseudosamordningar när de återberättar ett skeende som de tvåspråkiga barnen. Det 

innebär att den explicita markeringen av ett skeendes aktionsart oftare saknas i de 

tvåspråkiga barnens berättelser. I vilken utsträckning detta påverkar idiomaticiteten i 

språkbruket är naturligtvis svårt att avgöra (Ekberg 2013 s.272). 

Ekbergs studie visar att de tvåspråkiga barnen överlag använder sig av färre komplexa predikat 

än de enspråkiga. Studien visar också att variationen i användningen av komplexa predikat är 

större hos de tvåspråkiga, de är mindre stereotypa.  Hon drar slutsatsen att de tvåspråkiga barnen 

har relativt sett färre val av lingvistiska strukturer och därmed får förlita sig på grammatikens 

produktiva regler i sin kommunikation. 

En annan aspekt av språkförmågan är att använda sig av idiomatiska uttryck. Det är dock svårt 

att bara genom att lyssna på en andraspråkselev avgöra om hen underanvänder en viss 

konstruktion. I många fall där de enspråkiga barnen använder sig av färdiga enheter använder 
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de tvåspråkiga sin uppfinningsrikedom och strategier som gör språket mindre 

konventionaliserat. Hon drar slutsatsen att de blir kreativa (Ekberg 2013 s. 274). 

 

3. Material och metod 
 

3.1 Material 
                       

Jag har i min första studie använt mig av texter tagna från ett nationellt prov i svenska/svenska 

som andraspråk 1, årgång 2015. Det är skrivuppgiften som jag analyserat, och det aktuella året 

fanns det fyra rubriker att välja av för eleverna. Dessa var: 

 Vänskap på olika villkor 

 Inför allas blickar 

 Livsstil och köpvanor 

 Ungdomar och arbete 

 

Uppgiften för eleverna var att skriva en utredande/argumenterande text på 300– 600 ord med 

utgångspunkt i en befintlig text i ett texthäfte. Mitt urval bestod av 42 elevtexter, varav 33 var 

skrivna av elever som läste svenska och 9 av elever som läste svenska som andraspråk. Eftersom 

urvalet svenska som andraspråkstexter var så litet, kompletterade jag med 26 bokanalyser tagna 

från kursen SVA 2 och 3. Samtliga bokanalyser hade samma omfång som texterna i nationella 

proven, det vill säga 300–600 ord.  

 

I min andra studie använde jag mig av enkäter. På grund av att antalet positionsverb var så litet 

i min första studie, valde jag att elicitera fram så många positionsverb som möjligt i min nästa 

studie. Jag hade inte planerat in den ursprungligen. Per Lagerholm (2010 s.38) anser att enkäter 

är ett viktigt redskap i grammatiska studier i fråga om olika konstruktioner, och det passade bra 

då jag ville testa teorierna empiriskt. Enkäten utformades enligt Martyn Denscombe (2010 

s.229) och hans checklista över hur ett frågeformulär ska vara utformat.  

Enkäterna var av lucktextkaraktär, i vilka jag ville få fram vilket spontant val eleverna skulle 

göra om de stod inför valet av antingen ett positionsverb eller ett kopulaverb. Enkäten bestod 

av två delar. Den första delen innehöll arton inkompletta meningar, med nio par subjekt. Här 

använde jag mig av Åke Vibergs kategori två och tre, animata och inanimata subjekt med 
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platsadverbial (Viberg 2013 s.142). Det var alltså samma subjekt i två meningar, men där 

platsadverbialet skilde sig. I samtliga meningar hade jag ett positionsverb i tankarna, men det 

var på alla platser fullt utbytbart mot kopula. Jag var övertygad om att de svenska eleverna 

skulle välja positionsverben rakt igenom, men att det skulle skilja sig mycket bland 

andraspråkseleverna. I den andra delen saknades ett positionsverb i en flerordsenhet.  Det 

behövde ibland böjas i tempus, och det var inte möjligt att byta ut positionsverbet mot kopula 

mer än i något enstaka fall. 

 

3.2 Metod  
 

Metoden som jag använt har varit kvantitativ. Jag har utgått från teorin när jag ställt min hypotes 

och sedan samlat in en mängd data för att pröva min hypotes (Bryman 2006 s. 21). Studien har 

varit komparativ, då jag jämfört två olika elevgrupper och gjort en innehållsanalys av ett urval 

dokument (Ibid s.73). 

Studie 1  

I min första studie excerperade jag positionsverb i elevtexter. Av totalt 68 elevtexter fann jag 

bara det jag sökte efter i 26 texter, med andra ord lite drygt en tredjedel. Av dessa var 13 texter 

skrivna av elever som läste kursen svenska som andraspråk 1, 2 och 3, och 11 var texter skrivna 

av elever som läste svenska 1. I samband med att jag hittade ett positionsverb, strök jag under 

kontexten, och kunde på så sätt identifiera verben i tre kategorier. Jag har använt mig av Åke 

Vibergs kategori 1 renodlade kroppsställningsverb (se 2.2.2), Ulrika Kvist Darnells definition 

av pseudosamordningar (se 2.3) samt positionsverb i flerordsenheter (se 2.5).  

Studie 2 

För att informantgruppen skulle vara så lika som möjligt mellan mina båda studier, valde jag 

att dela ut enkäterna på samma program som gjort de nationella proven i studie 1. Jag delade ut 

21 enkäter i kursen svenska 2, och 15 enkäter i kurserna svenska som andraspråk 2 och 3. Vid 

detta tillfälle hade jag också möjlighet att få med några bakgrundsvariablar, men jag valde att 

begränsa mig till informantens hemspråk. Här skulle jag kunnat ta med fler bakgrundsvariablar, 

men då hade undersökningens omfattning blivit för stor. Studie 2 var menad som komplement 

till studie 1.  
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       3.3. Undersökningens tillförlitlighet 
 

Texterna i studie 1 var svenska gymnasieelevers, hämtade från de nationella proven i svenska 

1 och svenska som andraspråk 1 och därmed belagda med sekretess. Informanternas 

språksituation har jag därför inte kunnat kontrollera. Med språksituation menas alla faktorer 

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

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

typologiska avstånd till svenskan. Det är därför fullt möjligt att informanter som läser svenska 

1 på gymnasiet inte har svenska som modersmål, eftersom gymnasieelever oftast får välja om 

de vill läsa svenska eller svenska som andraspråk.  

 

Av de 68 elevtexterna var inte alla skrivna inom samma genre. De nationella proven skrevs som 

argumenterande eller utredande text, medan bokanalyserna var av en recenserande karaktär. 

Detta kan få konsekvenser för resultatet, men inte i samma utsträckning om jag istället valt en 

narrativ genre (se 2.2.2).           

                                                                               

Eftersom jag inte kunde närvara när enkäterna delades ut, använde jag mig av grindvakter, två 

svensklärare. Den ena läraren hade fått två sidor hophäftade, med 100 % svarsfrekvens. Den 

andra läraren fick ett dubbelsidigt kopierat papper. Det var en uppenbar miss av mig (som ville 

vara miljövänlig och spara papper) då det inte var självklart för informanterna att de skulle 

vända på pappret och skriva på baksidan. Två informanter svarade därför inte på frågorna 8a-

9b. De svarade inte heller på fråga 10-18 som fanns på baksidan av pappret. I och med detta 

blev det ett bortfall på 13 % från fråga 8 – 18. Detta gällde elevgruppen i svenska som 

andraspråk. Reliabiliteten blev högre i studie 2, då jag kunde föra över tre elever till rätt 

elevgrupp tack vare bakgrundsfrågorna. Jag missade dock att försäkra informanterna om att den 

insamlade informationen inte skulle bli offentligt tillgänglig (Denscombe 2010 s. 213). Detta 

tror jag inte påverkade validiteten, då ingen av frågorna var av personlig karaktär. 

I övrigt kan det tilläggas att materialet har anonymiserats och ingen data kommer att kunna 

härledas tillbaka till en specifik individ. På så vis finns det inga ytterligare etiska 

ställningstaganden att ta hänsyn till. 
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4. Resultat 
 

Studie 1 

I resultatdelen visas resultaten från studie 1 först med positionsverben i kontext från 

elevtexterna, detta för att lättare identifiera vilken kategori det handlar om för läsaren. Sedan 

redovisas resultatet i en tabell där antalet positionsverb i varje kategori jämförs mellan elev-

grupperna. I studie 2, del 1 redovisas resultatet i två separata tabeller, medan resultatet från 

studie 2, del 2 sammanförts i en gemensam jämförande tabell. 

Med utgångspunkt i elevtexterna har jag letat efter följande ord och fraser.  

1. Positionsverb, renodlade kroppsställningsverb 

2. Pseudosamordningar innehållande positionsverb 

3. Positionsverb i flerordsenhet, överförd betydelse eller metafor  

Jag hittade belägg i elva av 33 texter skrivna av elever i svenska 1. 

Jag hittade belägg i tretton av 35 texter skrivna av elever i svenska som andraspråk1, 2 och 3 

Positionsverben är kodade på följande vis:  

1. Kursiv – renodlade kroppsställningsverb 

2. Understruket – pseudosamordningar 

3. Fet – flerordsenhet, överförd betydelse eller metafor 

   

SVE 1 – 33 texter från NP 2015  

1.   andras åsikter står i vägen ,  ni tvingas stå upp för samhället    

2.  faktorer som kan ligga bakom detta     stå inför en stor grupp   

3.   kvar står man tyst    

4.   att stå helt ensam       kunna stå inför en grupp   

5.  stå och döma någon    bara sitta där och vänta   stå och prata  så rädd så man knappt kan stå   

6.  folk sitter som fastklistrade  sitta och kolla på sociala medier  knappt kan stå på sina ben             

7.   stå och tala    när man står framme och talar    känslan att stå och tala   stå framför   

människor  stå och tala   

8.   människan som står längst fram   

9.   när jag stod och skulle börja prata     

10.   sitta och spela ett nytt spel    när man står framför okända      

11.  van vid att stå framför en publik      att stå där och tala    
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SVA 1 -- 9 texter från NP 2015 

12.  så ligger det en stor orsak bakom    

13.  allt man kunde göra var att stå still      fann sig stående kvar    

14.  när de sitter tillsammans    

15. det ligger till grund för       människor som sitter inne med lösningar   

 

Bokanalys från kursen SVA 2 och 3, skrivna i mars 2016. 26 texter 

16.   det är …som står där    i slutet av boken står denna mening    

17.     då sitter man inte vid datorn  

18.     NN står i en situation   

19.   däcket slets av och de som stod på det fördes bort 

20.    en man som stod vid hennes dörr 

21.   tuppen satt på ett högt staket 

22.   att hon står ut från de andra karaktärerna   sitter lika skönt som ett par ingångna jeans 

23.   Erik låg på golvet                                                                                                                

 

Nedan redovisas resultatet på nominalskalenivå (Denscombe 2010 s. 329) i tabell 1 och 2. 

Idén med tabellen är att visa antalet förekomster av positionsverb i elevtexterna. Jag redovisar 

dem gruppvis och med ett uträknat snitt per text. I tabellen kan man utläsa att summan av texter 

är relativt lika, men andelen förekomster är högre i elevgruppen som läser svenska, förkortat 

SVE, att jämföra med svenska som andraspråk, SVA. 

 

Tabell 1 Antal förekomster av positionsverb totalt och per text. 

elevgrupp        Antal förekomster             Antal texter        Antal i snitt 

SVE                25                   11             2,27 

SVA                16                   13             1,2 

 

Det innebär att i 22 av elevtexterna i SVE fanns ingen förekomst alls av positionsverb. De jag 

hittade förekom alltså i en tredjedel av samtliga texter. Om jag istället slår ut antalet förekomster 

på samtliga texter blir summan istället 0,75. I SVA-texterna saknades också förekomst i 22 

elevtexter. Utslaget på samtliga texter blir summan där 0,45.  
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Det fanns knappt ett verb i varje SVE-text, medan det bara fanns ett halvt verb i varje SVA-

text. Förekomsten är dubbelt så stor bland texterna skrivna i kursen SVE 1. Detta bekräftar 

tidigare forskning, men det intressanta är vilken typ av verb, eller rättare sagt i vilka 

sammanhang eleverna använt verben. 

 

I tabell 2 redovisas fördelningen mellan de olika kategorierna under respektive 

informantgrupp. I begreppet flerordsenheter ingår även verb med överförd betydelse. 

Resultatet framstår på följande sätt: 

 

Tabell 2 Fördelning av kategorier i de båda elevgrupperna. 

Kategori  SVE SVA 

Renodlade 
kroppsställningsverb 

                  9                  9 

Pseudosamordningar                  11                  0 

Flerordsenheter                    5                   7 

 

Sammanfattning studie 1 

En av mina frågor i inledningen var hur ofta elever med svenska som modersmål använder 

positionsverb i skriftlig produktion jämfört med andraspråkselever, och här har jag fått ett 

tydligt svar. Elever som läser svenska använder sig dubbelt så ofta av positionsverb än elever 

som läser svenska som andraspråk. En annan fråga var huruvida det finns någon kategori som 

eleverna använder oftare. Här ser man tydligt att de renodlade kroppsställningsverben är 

vanligast förekommande. Mönstret är också tydligt beträffande vari skillnaden består. Det är 

endast i kategori 3, pseudosamordningar, som elevgrupperna skiljer sig åt. Där har jag inte hittat 

något belägg bland andraspråkseleverna. De ligger däremot på samma nivå i de övriga 

kategorierna, där de renodlade kroppsställningsverben är vanligast.  

 

Studie 2 

I följande två tabeller redogör jag för studie 2, del 1. I den fick informanterna en enkät med ett 

val mellan fyra positionsverb och två kopula. Markerade med rött och fet stil är majoritets-

svaren, det vill säga svar som avgivits av 60 % eller fler informanter. Tabell 3 visar svaren från 

de enspråkigt svenska eleverna. Av 18 möjliga svar är 14 majoritetssvar. Totalt har elevgruppen 

angett 47 olika typer av svar. Elevgruppen bestod av 21 informanter. 
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Tabell 3 Studie 2, del 1. Val av verb, enspråkigt svenska elever 

Fråga subjekt är finns ligger sitter står hänger plats 

1a Anna 3    18  i duschen 

1b Anna    21   i bilen 

2a Bilen 1 1   19  i garaget 

2b Bilen 15    6  parkerad på gatan 

3a Stenen 3 9 9    i skogen 

3b Stenen 1 2 18    bredvid vägen 

4a Nyckeln    19  2 i låset 

4b Nyckeln 3 2 16    i fickan 

5a Flugan 1   18  2 i taket 

5b Flugan 3   18   på fönstret 

6a Johan 1 14   6  på listan till valet 

6b Johan 5   4 12  längst ut på bryggan 

7a Bergen 2 10 8  1  runt staden 

7b Berget 2 3 14  2  nära Skövde 

8a Apoteket 1  20    bredvid biblioteket 

8b Stationen 7 3 11    på vänster sida 

9a Oslo 2  19    i Norge 

9b Oslo 1  20    väster om Stockholm 

summa  51 44 135 80 64 4  

         

 

 

 

Tabell 4 visar samma enkät, men resultatet från de tvåspråkiga eleverna med svenska som 

andraspråk. Den gruppen bestod av 15 informanter, med ett bortfall av två informanter från 

fråga 8a och framåt. Av 18 möjliga svar var 8 majoritetssvar. Totalt har elevgruppen angett 62 

olika typer av svar. 
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Tabell 4 Studie 2, del 1. Val av verb, tvåspråkiga elever. 

Fråga subjekt är finns ligger sitter står hänger plats 

1a Anna 3  1  11  i duschen 

1b Anna 4   11   i bilen 

2a Bilen 3 3   9  i garaget 

2b Bilen 7 1   7  parkerad på gatan 

3a Stenen 2 3 10    i skogen 

3b Stenen 1 2 8  3 1 bredvid vägen 

4a Nyckeln 1  1 8  5 i låset 

4b Nyckeln 8  5   2 i fickan 

5a Flugan 3   4 2 6 i taket 

5b Flugan    10 3 2 på fönstret 

6a Johan 1 5   9  på listan till valet 

6b Johan  2 1 2 9 1 längst ut på bryggan 

7a Bergen 3 6 3  2 1 runt staden 

7b Berget 5 4 6    nära Skövde 

8a Apoteket 1 3 8  1  bredvid biblioteket 

8b Stationen 2 5 6    på vänster sida 

9a Oslo 1 1 11    i Norge 

9b 
Oslo 

3 2 8    
väster om 

Stockholm 

summa  41 37 67 35 56 18  
         

 

 

I tabell 5 visas resultatet från studie 2, del 2. I tabellen har jag fogat samman elevgrupperna, 

så att man lätt kan jämföra deras respektive svar. Majoritetssvaren är markerade med fet stil. 

Det är också utskrivet hur många procent av elevgruppen som angett majoritetssvaret.  
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Tabell 5. Studie 2, del 2. Val av verb i båda elevgrupperna, majoritetssvar markerat med fet stil. 

 

 

 

Sammanfattning studie 2 

Syftet var att se om det finns skillnader i hur elevgrupperna använder sig av verben, och hur 

skillnaderna ser ut. Slutsatsen jag drar när jag jämför tabell 3 och 4 är att de enspråkiga eleverna 

är mycket mer överens om vilket verb som ska användas. Andelen majoritetssvar i den 

 

Uppgift          

                 Enspråkigt svenska elever                                Elever med svenska som andraspråk__       

     Majoritetssvar    övriga svar                                        Majoritetssvar        övriga svar____ 

10. Man ska inte tro allt som XX i tidningen. 

       95 % står              finns                                                          77 % står               är, finns    

11. Tjuvarna XX lågt efter rånet. 

       66 % ligger            låg  (fångades)                                       38 % låg              är, ligger, var, står    

12. Efter matchen XX IFK som segrare 

       52 % står               stod                                                          30  % stod             ligger, står, hängde,  är    

13. Hur XX vi till? 

       100 % ligger                                                                            46 %  ligger              hänger, står           

14. Vem XX inne med lösningen? 

       76 % sitter            är,  var,  satt                                            38 % sitter         finns, satt, är,  ligger    

15. Anders rånade en bank, så nu XX han inne. 

       95 % sitter            är                                                               46 % sitter           finns, står, är      

16. Det finns många faktorer som kan XX bakom. 

       100% ligga                                                                               77 % ligga         sitta, stå     

17. När affären öppnade XX vi på låset. 

       81 % hängde        satt, satte, hänger, sätter                      31 % hängde 31 % hänger       satt, var  

18. En kall dricka nu i värmen skulle allt XX skönt. 

       86 % sitta             vara                                                            46 % sitta               ligga, finnas  (bli) 
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elevgruppen var 14, jämfört med 8 bland andraspråkseleverna. De enspråkiga eleverna valde 

också på färre alternativ, 47 olika svar jämfört med andraspråkselevernas 62. De enspråkiga 

eleverna var dock bara eniga i en enda fråga, att Anna sitter i bilen. Båda elevgrupperna hade 

ligger som det vanligaste svarsalternativet. Min hypotes var att andraspråkseleverna 

överanvänder kopulan, och i samtliga frågor i tabell 3 och 4 var positionsverbet utbytbart mot 

kopula. Eftersom elevantalet skiljer sig åt krävs en omvandling i procent. Det ger resultatet 25 

% använd kopula bland enspråkigt svenska elever, mot 30 % bland de tvåspråkiga 

andraspråkseleverna. Min hypotes stämmer, men skillnaden är inte speciellt stor. Detta ger vid 

handen att det inte bör få några konsekvenser på ett semantiskt plan, då även svenska 

gymnasieelever använder sig till så stor del av kopulan. 

I tabell 5 kan man se elevernas val av verb i flerordsenheter. I den är de enspråkiga eleverna 

mer överens, men helt överens bara i två av frågorna, 13 och 16. Andraspråkseleverna är inte 

överens i någon av frågorna. Noterbara är dock svaren på fråga 11 och 12, som kräver en 

böjning av verbet i preteritum. Där har majoriteten av de svenska eleverna svarat i presens, 

medan majoriteten av andraspråkseleverna svarat i preteritum. 

 

5. Diskussion och sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att belysa användningen av positionsverb bland gymnasieelever, 

och att undersöka skillnader mellan elever som läser svenska respektive svenska som 

andraspråk. Jag valde att använda mig av texterna från nationella prov som material för studien 

på grund av att det var ett snabbt sätt att få tillgång till en stor textmängd, och det sparade tid 

eftersom jag inte behövde vänta för att få fram underlaget. Detta är en av fördelarna med 

dokument som metod enligt Denscombe (2010 s. 316). En alternativ metod för att hitta 

positionsverb i texter har jag svårt att se, men resultatet hade säkert blivit annat om jag valt att 

leta positionsverb i talspråk. Dock hade det blivit mer tidsödande, och det hade varit svårt att 

elicitera fram verben i talspråksform. Den ursprungliga tanken var att leta efter verb i elevernas 

egna texter, men där fanns inte så många positionsverb som jag hade hoppats på. En förklaring 

till detta kan man finna i Vibergs studie (se 2.2.2, 2010) som visade att frekvensen av 

positionsverb är högre i skönlitteratur än i sakprosa på engelska och svenska. Med hänvisning 

till detta torde resultatet blivit annorlunda om elevtexterna varit skrivna i en annan genre.       



28 
 

I studie 1 var förekomsten av positionsverb dubbelt så stor i texter skrivna av elever som läste 

svenska. Detta bekräftar tidigare forskning av bland annat Blensenius, Viberg och Enström (se 

2.2.2). Blensenius (se 2.3) påstår att positionsverb är vanliga verb med ett rikt semantiskt 

omfång. Kan det vara detta som andraspråkseleverna har svårt att få grepp om?   

  

En förklaring till varför pseudosamordningar inte förekommer i elevtexterna visar Blensenius i 

KORP, där han endast hittat 0,03 % i akademiska text, i vilken man kategorisera en 

argumenterande text. Dock förklarar det bara andraspråkselevernas brist på 

pseudosamordningar. Eleverna som läser svenska har trots allt en förekomst i samma 

utsträckning som de övriga kategorierna.  

Viberg letade i MPC efter olika subjekt (se 2.2.2), och i den undersökningen sitter endast 7 % 

av de inanimata subjekten. I min studie 2, del 1, har jag gjort liknande konstruktioner för att 

jämföra med Viberg. Där är båda elevgrupperna överens, det är bara nyckeln och flugan som 

sitter.  I övrigt kommer det an på platsadverbialet vilket verb som passar bäst, men precis som 

i MPC är ligger överrepresenterat bland de inanimata subjekten.  

Enligt Viberg är stå vanligast, följt av ligga och sitta. I min undersökning hamnar ligga på 

första plats i båda elevkategorierna, men sedan skiljer de sig åt. De svenska eleverna har ligga 

som mest frekvent, följt av sitta och sist stå. Andraspråkseleverna väljer också ligga i första 

hand, följt av stå och sitta. Här stämmer inte min undersökning med tidigare forskning.  

Enström säger att positionsverb är svåra att avgränsa från varandra (se 2.1, s.1994). Det kan 

vara en förklaring till resultatet i studie 2, del 1. Spridningen i svarsalternativ bland 

andraspråkseleverna var betydligt större än bland de enspråkigt svenska eleverna.  

Andraspråkseleverna var inte överens om något verb. Störst spridning bland svaren hade de 

inanimata subjekten stenen, nyckeln och flugan.  

I studie 2 behandlades flerordsenheter. Enligt Sköldberg och Prentice (se 2.5, 2013) är fler-

ordsenheter ofta konventionaliserade, vilket kan vara svaret på varför andraspråkseleverna hade 

svårt att pricka in rätt verb. De är också kontextberoende. Sköldberg och Prentice (se 2.5) menar 

att inte heller förstaspråksinlärare behärskar oanalyserade flerordsenheter förrän i tidig 

vuxenålder. Detta syns i resultatet framförallt i studie 2, del 1. De enspråkiga eleverna var långt 

ifrån ense om vilket verb som skulle användas, och svarade med kopula långt oftare än jag 

räknat med. Det var egentligen bara tre subjekt som de svenska eleverna hade svårt att avgöra 

hur de befann sig, och det var berget, nyckeln och flugan. Flugan ville två elever hänga i taket 
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(vilket kanske inte är anmärkningsvärt om den är död), nyckeln ville två elever också hänga i 

låset (vilket inte heller är anmärkningsvärt om nyckeln hänger i en nyckelknippa) och slutligen 

bergen ville två elever ha stående nära Skövde. Detta borde vara det konventionella svaret om 

man följer Blensenius förklaring (se 2.2.1) att vertikala objekt står. Ändå svarade åtta elever 

med svenska som modersmål att bergen ligger.       

Ekberg (se 2.6, 2013) analyserar talspråk i sin undersökning, vilket inte är fallet i den här 

uppsatsen. Jag vill ändå jämföra mina resultat med hennes eftersom hon även gjort ett ord-

kunskapstest med svenskfödda tvåspråkiga elever på högstadiet och jämfört med enspråkiga i 

samma åldersspann. Hon finner det intressant att även de enspråkiga eleverna utelämnar ord 

inom ramen för fasta uttryck, och det är precis det jag också upptäckt. I studie 2 del 2 uppgift 

17 borde det konventionella uttrycket vara: ”När affären öppnade hängde vi på låset”.                                                                                                                                                                                             

Det har bara drygt 80 % av de enspråkiga eleverna svarat, vilket jag finner intressant.  

Variationen är större hos de tvåspråkiga påstår Ekberg, och detsamma gäller i min 

undersökning. Hon säger att det beror på att eleverna är mindre stereotypa, men jag undrar om 

det inte beror på osäkerhet.  

 

      6. Avslutning 
 

Slutsatsen jag drar efter min undersökning är att gymnasieelever i allmänhet ännu inte kan 

anses behärska användningen av positionsverb till fullo, samt att elever med svenska som 

andraspråk i synnerhet har svårt att skilja mellan dessa verb.  Jag skrev tidigare att 

andraspråkeleverna är osäkra på vilket verb de ska välja, men en än större fråga att ställa sig 

är varför de svenskspråkiga eleverna inte har större samsyn i vilket verb som tillhör 

konventionen. En möjlig orsak kan vara språkets förändring. Ett språk är aldrig statiskt, utan 

förändras över tid. Det skulle kunna vara så att språket förändras snabbare nu än förut, i och 

med vårt ökade resande, större invandring och inte minst sociala medier. Världen har krympt, 

och våra ungdomar har ett betydligt större inflöde av olika språkliga varieteter nu än förr. 

Enspråkiga svenska elever är mer stereotypa än andraspråkselever, men inte så 

konventionella som man kan tro. Konventionen kanske är på väg att förändras? 
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Omfånget på min undersökning är inte tillräckligt stort för att man ska kunna dra några generella 

slutsatser, men man kan ändå se en tydlig tendens beträffande förekomsten av positionsverb i 

gymnasietexter. Man kan också se att kopulan används ofta i båda elevgrupperna. Ett förslag 

på vidare forskning vore att leta igenom en större textmängd, och att kombinera detta med fler 

bakgrundsfaktorer. På så sätt skulle man kunna se om det funnes skillnader mellan exempelvis 

ankomstålder eller olika modersmål. Det vore också intressant att göra en liknande 

undersökning av elevtexter i en annan genre. En annan idé vore att göra en longitudinell studie, 

där man delar ut enkäten bland nyanlända för att sedan göra en uppföljning efter tre år på 

gymnasiet. Oavsett upplägg så kan jag varmt rekommendera ämnet som sådant, då det lett till 

många funderingar kring vad vi säger, och varför vi säger som vi gör.  

Till den nyfikne läsaren kan jag till sist nämna att min far mår bra, dock står han på fem 

mediciner livet ut. 
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Bilaga 

Välj valfritt verb! 

Jag läser en kurs på universitetet där jag studerar svenska. Jag skulle vilja veta vilket verb 

som du tycker passar bäst i följande meningar. Skriv det som känns naturligt. Det finns inget 

rätt eller fel! 

 

Välj ett av verben:    är         finns          ligger        sitter             står            hänger 

 

 

1 a Anna                                                                                                      i duschen. 

1 b Anna                                                                                                         i bilen.                                                                                              

 

2 a Bilen                                                                                                      i garaget. 

2 b Bilen                                                                                         parkerad på gatan. 

 

3 a Stenen                                                                                                    i skogen. 

3 b Stenen                                                                                            bredvid vägen. 

 

4 a Nyckeln                                                                                                    i låset. 

4 b Nyckeln                                                                                                    i fickan. 

 

5 a Flugan                                                                                                     i taket. 

5 b Flugan                                                                                                på fönstret. 

 

6 a Johan                                                                                     på listan till valet. 

6 b Johan                                                                                    längst ut på bryggan. 

 

7 a Bergen                                                                                               runt staden. 

7 b Berget                                                                                             nära Skövde. 
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8 a Apoteket                                                                                  bredvid biblioteket. 

8 b Stationen                                                                                      på vänster sida. 

 

9 a Oslo                                                                                                      i Norge. 

9 b Oslo                                                                                      väster om Stockholm. 

 

 

Här får du kanske böja verben i tempus.  

10. Man ska inte tro allt som _________________________________________i tidningen. 

11. Tjuvarna _____________________________________________lågt efter rånet. 

12. Efter matchen ________________________________________IFK som segrare. 

13. Hur ________________________________________________vi till? 

14. Vem________________________________________________inne med lösningen? 

15. Anders rånade en bank, så nu ___________________________han inne. 

16. Det finns många faktorer som kan __________________________bakom. 

17 När affären öppnade ___________________________________vi på låset. 

18 En kall dricka nu i värmen skulle allt ________________________skönt. 

 

Till sist har jag en fråga om vilket språk som ni pratar hemma. Det är viktigt för min 
undersökning. 

Kryssa i den rutan som passar dig. 

 

            Jag talar enbart svenska hemma. 

 

 

         Jag talar både svenska och ett annat språk hemma. Det andra språket är___________ 

 

           Jag talar oftast bara ett annat språk hemma. Det språket är___________________ 

 

 

Tack för hjälpen! Maria 
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