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Om lexikaliserade fraser

svenskan

1. Inledning
Man får an ta att språkbrukaren har till sitt förfogande ett
lexikon innehållande lexikaliska enheLer (byggsLenar) och en
grammatik innehållande regler för hur meningar (el. andra
större enheter) konstrueras m ed de lexikaliska enh elern a som
b yggsLenar. De lexikaliska enheterna är in le enstaka m orfem;
snarare är de stammar eller 'ord', där de senare kan vara
grundord, avledningar, sammansättningar etc. (se L.ex. Linell,
1976). Många lexikaliska enheter är emellertid av /raskaraktär.
I den här uppsatsen skall vi behandla vissa av dessa s.k. lexikaliserade fra ser, varvid vi sk all belysa en rad skillnader mellan, på den ena sidan, sådana lexikonlag rade 'fas ta förbindelser'
och, på den andra sidan, syntaktiska nykonstruktioner (jfr
J espersens (1924 : 18 ff. ) termer 'formulas' resp. 'free expressions') .

2. Lexikaliserade frasers prosodi
De typer av lexikaliserade fraser som vi skall diskutera har
genomgående konnektiv prosodi, närmare bestämt den typ där
d et högra ledet dominerar, i svensk grammatik traditionellt
kallad sammanfattningsaccent (även idiomatiseringsaccent,
gruppordsaccent), t.ex. som i (1 a):
(1 a) värm k 6rv (en viss sorts 'maträtt')
Vi vill tacka alla dem som bidragit med synpunkter på d en na uppsats
då den presenterades vid Nionde sammankom sten fö r svenska ns beskrivning.
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Jämför sammansättningen (1 b ) med vänsterprominens och
sammanstä lln ingen (1 c) som följer en produktiv syntaktisk
regel:
(1 b ) xvarmkörv (korv som kan tillagas som värm k6rv)
(1 c) varm k6rv (korv vilkensomhels t som är varm) 1
En annan sorts triplett är (2 a- c) :
(2 a) gå p Ähuset ('promenera på taket')
(2 b) gå på huset ('stöta till huset')
(2 c) gå pÄ huset ('besöka avträdet')
Vi använder följande prosodiska beteckningar:
' s tår för huvudtryck, draget [ + accent] i Vanderslice & Ladefoged's (1971) särdragssystem (jfr Linell & Anward, 1971) ;
varje ord med ' kan ha accent 2 (om ordet uppfyller tonaccentreglernas villkor).
står för bitryck, [ + stark, - accent] i Vanderslice & Ladefoged's system; ord eller sammansättningsled med enbart
[ - acc ]-stavelser kan inte ha egen accent 2 (jfr högerledet
i sammansatta ord).
'-' betecknar svagtryck.
x betecknar accent 2 (markeras normalt inte).
I det följande markeras normalt inte den av syntaktiska förhållanden betingade centralbetoningen ( [ + nucleus] i Linell &
Anward (1971)), ej h eller emfatisk betoning ( [ + emph] i Linell
& Anward). Beträffande det från Vanderslice & Ladefoged
hämtade prosodiska systemet, se i övrigt Linell & Anward (1971).
Det ä r karakteristiskt för lexikaliska enheter överhuvudtaget
att de har konnektiv prosodi, dvs. de binds ihop prosodiskt
genom att vissa led deaccentueras. I vanliga sammansättningar
deaccentueras normalt alla led utom det vänstra (s te) och hela
sammansättningen får dessutom oftast accent 2. I lexikaliserade
fraser uppbä rs den konnektiva funktionen enbart av deaccen1

Inte alla personer har tripletten (1 a-c) i den form so m återgivits h är.
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tuerin gen. Eftersom denna drabbar vän sterledet saknas möjli gh eten Lill accent 2 (som ju normalt inte förekommer om d en
betonade stavelsen föregås av en eller flera obetonade (s.k. ' upptakt')) . Dcaccentuering till vänster är dock inget tillräckligt
villkor för a tt e tt uttryck skall vara en lexika liserad fras. Dels
finns det vissa fraser med sammanfattningsaccent som knappast
kan betraktas som lexikaliserade (se n edan ), d els finns en hel
del uttryck m ed högerdominan s som torde bäst betraktas som
samman sättningar. 2 De viktigaste av d essa är följande (för
exempel, se också Noreen, Il: 234 ff. ) : 3
(3) (a) Räkneord: tjugotre, hundrasex, trettifjärde.
(b) Väderstreck: sydväs t, nordost.
(c) Många ortnamn : Karlskrona, Tureberg, Södertörn, Kinnekulle.
(d) Många adverb: bredvid, utefter, intill, ombord.
(e) Uttryck med (historiskt) frasursprung: skymundan,
h å lligång, svängom, krypin , fö rståsigpåare.
(f) Sammansatta mansnamn: L ars-Emil, Sven-Bertil ,
Bengt-Åke.
(g) Diverse a ndra sammansättningar: riksdaler, överstelöjtnant, kurragömma, liljekon valj, pillesn opp, turnmeliten, puttefnask.
Del finns många likheter mellan lexikaliserade fraser och
(lex ikaliserade) sammansättningar; vi återkommer till dessa
nedan. Skillnaden mellan en lexikaliserad fras och en sammansättning är (utom (i de flesta fall) prosodin) den att lexikaliserade fraser (i vissa avseenden, se n edan ) har frasers morfologi,
2

De kan sålunda inte avbrytas av pauser (på ell naturligt sätt), de
kan inte ha böjningsaffix och lexikala bestämningar inuti sig, och de
upp\'isar ingen variation alls i lineär ordning.
3 Sammansiittningarna i (3) motsvarar närmast vad Noreen (VII: 22)
kall ar 'svaga sammansättningar', medan de lexikaliserade fraser som
kommer a ll diskuteras nedan snarast motsva rar ha11 s kategori 'gr uppor d'
(VII: 24 ff. ).
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dvs. de kan böja enskilda konstituenter inuti fras en ,4 och syntax, dvs. de kan ha inre lexikala bestämningar (4 a) och de kan
(åtminstone marginelltj tillåta vissa ordföljdsvariationer (4 b ):
(4) (a) Han hugger 6fta i sten (hugga böjt, ofta insatt inuti
uttrycket).
(b) I sten högg han sannerligen när han påstod att Nilsson
hade fel.

3. Typer av lexikaliserade fraser
De viktigaste strukturtyperna kan illustreras med följande
exempel: 5
(5) (a) NP:n (i) definita med framförställt adjektiv:
(a ) Vita Huset, Glada Änkan, Stora Torget,
Dagens Nyheter, Skånska Cementgjuteriet, högsta domstolen, trettioåriga kriget, Tuffa Viktor, Fela Trisse
svarta börsen , gula febern, första hjälpen, friska luften, veka livet
(b) röda hund
(ii) definita med framförställt epitet:
profeten Jesaja, herren Jesus, professor
Öhman, Mårten Gås, accent 2
(iii) definita med efterställd bestämning:
Gustav den tredje, August den s tarke,
Min son på Galejan, mannen på gatan
(iv) indefinita med framförställt adjektiv:
salt sill, varm korv, svart (a) vinbär, rökt
lax, främmande ord, flygande tefat,
4 Sammansättningar med denna egenskap förekommer bara i några
få lexikaliserade fall: storebror, lillasyster etc.
s Exempel å terfinne s bl.a. hos Noreen (Il : 314-39, VII: 33), T eleman
(1970: 23), Elerl (1970: 124), Thorell (1973: passim).
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bruna bönor, k allt krig, sunt förnuf t,
förste byråsekreterare, en armad bandit
(v) indefinita m ed efterställd bestämning:
får i k ål, ärter m ed fläsk
(vi) samordnade substa ntiv:
kniv och gaffel, h äs t och vagn, m a t och
dryck , smör och bröd, sill och pota tis,
tur och re tur,
väder och vind, tycke och smak, eld
och lågor, barn och blomma, sveda och
värk ('ordpar', jfr Bendz, 1965)
(b) AP:n (i) med PP :
ont i halsen, dum i huvet, bra i sängen,
stor i munnen, h et på gröten
(ii) samordnade adjektiv :

tjock och fet, gamm al och grå, klippt
och skuren ('ordpar', jfr Bendz,1965)
(c) VP:n (i) m ed objektliknande 6 NP-bestämningar:
(a) spela kort, bära frukt, borra h ål, röka
pipa, bryta arm, skaka h and, hugga ved,
k asta ankar, h ålla mun, ge h als, k as ta
vatten, hålla hus, bli vittne (till), ta
(ngn) i försvar , ha pippi på, osa k a tt,
hänga läpp, slita hund, leva rövare,
hoppa bock, hoppa kråka, stå brud
(b) tappa huvet, ge (ngn) på pälsen, ha
(ngt) på hjärtat
8 Flera traditio nella gramma tiker har påpekat a ll dyli ka VP: n in te
innehå ller 'verkliga' objekt (I.ex. Noreen, V: 668, Körner 1964, vVallin
1964: 280) . Se vidare nedan (K).
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(ii) med PP:
ta i trä, hugga i sten, ligga på lur, ligga
i lumpen
(iii) med (predikativt) adjektiv:
bada naken, spela tuff, leka vuxen
(iv) med efterställd partikel eller adverb:
bryta av, hålla på, hugga i, tala om,
ligga i, stanna kvar, komma h em, sitta
inne
(v} med framförställt adverbial:
k emiskt tvätta, moraliskt upprus ta (relaterat till rörelsen Moralisk upprustning) (Allens (1969) denominala verbalfraser där adverbialet är obligatoriskt
framförställt, alltså före verbet även i
finit huvudsats)
(vi) samordnade verb:
bo och bygga, slita och släpa, vrida och
vända ('ordpar', jfr Bendz, 1965)
(d) PP:n

utan tvivel, med största nöje

Av bekvämli gh etsskäl komm er vi i fortsättningen att använda
termen lexf ras i stället för den betydligt otympligare lexikaliserade frasen 'lexikaliserad fra s'.
Lexfraserna i (5) tycks ha mer eller m indre specifika egenskaper betr. referens och betydelse, egenskaper som inte kan
härledas från k ons tituenternas semantiska egenskaper. Graden
av idiosynkrasi är dock myck et varierande. Vi har sålunda
exempel fördelade på en skala från de rena idiomen, dvs. flerledade uttryck vars betydelse inte har någon som h elst rela tion
till k onstitucnternas ('b ok stavliga') betydelser (ta n er skylten
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'dö', dra öronen åt sig 'bli försiktig') till uttryck för vilka d en sem antiska förutsägbarheten är till syn es näs tan 100 °/o-ig (bada
n ak en, röka pipa). Finns d et då n ågot skäl alt anta a tt exempelvis bada naken ä r en lexfras ? Ja, utom att ultryck et är en
frekvent ordkombination, så står bada naken för ett begrepp
på ett sätt som exem pelvis bada yrvaken inte gör (n ågo t *biida
yrvak en finn s inte). I vårt samhälle ä r helt enkelt n akenbadande
en särskild sorts bada nde förknippad med vissa konnotationer
(om än varierand e mella n olik a person er), medan 'yrvakenbadande' inte h ar någon sådan status. Uttrycket bäda naken
kan inte anvä ndas om varje situation i vilken någon b adar och
är naken när han badar. Man kan exempelvis inte säga (6) :
(6) n Axel bä da r naken i badkaret.
(men ev.: bådar n aken)
E LI annat exempel: man kan inte använda uttrycket om en
person som a rbeta r så att han badar i svett och är naken när
ha n arbetar:
(7) *Axel bädar naken i svett i fartyg ets m askinrum.

Bland lex.fraserna ka n det vara värt a tt skilja på permanent
lexikaliserade fraser (av vilka m ånga m ås te traderas, inläras,
som sådana) och tillfälliga lexikaliseringar som ka n skapas i
en talsituation och sedan lagras upp som enheter temporärt
(t.ex. för resten av samtalet) (eller ibland för gott) . Någ ra av
exemplen i (5 a i- iii) är tillfä lliga lexikaliseringar. (Med en
litet annorlunda terminologi kunde man säga att de tillfälliga
lexikali seringarna f inns i talarens minne men inte i språkets
lexikon (s prå ke t = la Jan gue)) .
Tillfälliga lexika liseringa r följer ett produktivt, regelbundet
mönster. Bet räffande nominal innehållande adjektiva ttribut
innebär de tta utelämna nde av fristående bestämd artikel 7 och
7 Notera a tt uteliimna nde av fri stående bestä md art ikel i defini ta J\P:n
inte iir ett tillriickligt vill kor för a ll v i skall få en lexi kali ser ad NP. Se
I.ex. Pettersso n (19iii: 32). Till de adjektivatt r ib ut som gärna fö r ekommer
i d efinit a NP:n utan fri stående a rtikel h ör n a lio na lite t~adj e ktiv :
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deaccenluering av adjektivet. I t.ex. militära ordergivningar
verbaliseras lexikaliseringsprocesser av denna typ:
(8) Tre fingrar vänster ladan, den xh&ga granen, kallas 'hoga
granen'.
När personnamn bestående av förnamn och efternamn Iexikaliseras, deaccentueras förnamnet. Gårcling (1967: 58) har givit
följande bekanta kvadruppel:
(9) (a) xsten-1nge (öknamn på 'Inge')
{b) Sten-xfnge (sammansatt förnamn)
(c) Sten xfnge (med centralbetoning på Inge) (förnamn +
efternamn)
(d) xstenlnge (ortnamn)
Egennamnet i (9 c) kan uttalas utan sammanfattningsaccent
vid t.ex. en presentation, men därefter lexikaliseras normalt
namnet och uttalas Stifoxfnge, dvs. homofont m ed det sammansatta förnamnet (9 b} (jfr kategorin (5 a ii) ovan).

4. Egenheter hos lexikaliserade fraser
Lexikaliserade fraser har naturligtvis en hel del egenskaper
gemensamma med syntaktiskt nybildade fraser (som är resultat
av samm anställningar av (eller snarare: operationer på) flera
olika lexikala enheter). Men de har också många egenheter
som skiljer dem från den senare kategorin och som enligt vår
Ryska {6/ket vill n og ha ett mänskligare samhälle.

(obs.: *Ryska)
(Jfr däremot det lcxikaliserade svenska {6/ket).
E tt annat fall d är ickc·lexikaliserade NP:n ofta står utan fris tående
artikel är kombinationen 'väd erstrecksadjektiv plus ortnamn', t .ex. vastra
Djurgdrden, s6dra S vel'ige. Pamp (1973: 72} påstår att d en lexika!iserade
orlnamnstypen ostra K <irup skulle skilja sig från en icke-lexikaliserad typ
det 6stra ](<irup. En ligt vår uppfattning heter det emellertid oftare
åstra K<irup (i betydelsen 'östra delen av Ka rup'), alltså utan a rtikel.
Skillnaden ligger därför enbart i närvaron resp. frånva ron av sammanfattningsaccent.
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mening visa r att de är lexikala enh eter. En av dessa egenheter
är den konnekliva prosodin (jfr ovan och nedan). I del följande
ska ll vi gå igenom ett anta l andra egenskaper som lexfraser
har.
(A) Syntaktiska konstituenter. Lexikala enheter lyder under
res triktionen att de måste vara syntaktiskt väl sammanhållna
konstituenter. Det ta villkor gäller också för lex fra serna som
normalt är NP:n, PP:n, AP:n eller VP:n men inte PredP:n
(om vi skiljer VP:n och PredP:n ungefär som i Chomsky
(1965)) eller satser (med några få undantag av typen ordspråk,
kl icheer e tc.: Det är så sant som det är sagt, Men låt oss inte
ga händelserna i förväg, se All en (1972)). Syntaktiska nykonstruktioner kan däremot vara av a lla möjliga konstituen llyper.
I själva verket kan just satsen anses vara den m est typiska
syntaktiska nykonstruktionen; i kommunikationen m eddelar
(på pekar, efterfråga r e tc.) talaren ny information om ting som
redan ingår, eller antas ingå, i lyssnarens aktuella föreställningsvärld, och den kanoniska formen för detta är nexusför bindelsen m ella n satsens subjekt och predika t.
(B) Icke-härledbara betydelsekomponenter. Betydelsen h os lexfraser ä r i överenss tämmelse med (A) inte specifika omdömen
(etc.) utan bestå r av a malgamerade 'begrepp'; Iexfraserna b ildar
egna 'glosor' i No reens terminologi. I m ån ga fall utgöres lexikaliserade nominalfraser av namn på specifika ting (jfr egen na mn) eller beteckninga r för vissa typer av ting (jfr artnamn).
Lexika liserade verbalfraser med objektliknande NP-bestämningar (jfr (5 c i) ovan) stå r för begreppsligt enhetliga handlingar ; NP:na ä r inte ' objekt' i vanlig bemärkelse (jfr Körner ,
1964:90 ff.) (se också (L) nedan). Ofta har Iexfraser motsvarigh eter i me r eller mindre synonyma enkla ord: bli vittne till= bevittna, löpa risk = riskera, ta kål på= förinta, ta i försvar = försvara, ge akt på = uppmärksamma (t.ex. T horell, 197 3: 158) .
Medan betydel en hos en syntaktisk (ny) konstruktion är här ledbar frå n de enskilda konstiluenlernas betydelser och de
rneningsbildande operationerna, så innehåller lexfraser ofta
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ick e-härledba ra komponen ter, vilket f.ö. också är typiskt för
lexikaliserade avledninga r och sammansättningar. E n xbfdmes
är inte vilken blå m es som helst. På m otsva rande sätt ä r säll
sill en maträtt, inte vilken sill m ed hög salthalt som helst. I
sjä lva verket kan man utan m otsägelse säga (10 a ) men inte
(lOb) :
(10) (a) Vi å t säll sill som faktiskt inte va r salt.
(b) *Vi å t en salt sill som faktiskt inte var salt.
S m or och brod är också en 'm a trätt' och förekommer inte
samma kontexter som smor och brod:

(11 ) (a ) Ha n beställde sm or och brod till lunch en .
(b) Vi producerar själva smor och brod på kollektivjordbruket.
Det beh över inte vara någon riktig boll inblandad om man
spärkar boll:
(12) (a) Han spärkade boll med sin kudde.
m en
(b) *Han xspa rkade b 6llen m ed sin kudde.
Ofta involverar betydelsen av en lexfras elem ent av m etafor,
metonymi o. likn. I (13 a) dyrkar Orvar inte någon specifik
kvinna utan snarare kvinnokönet, m edan det i (13 b ) verkligen
rör sig om en kvinna (t.ex. älskarinnan ) (Noreen Il : 331) :
(13) (a) Orvar dyrkar kvinnan.
(b) Orvar xdyrkar kvinnan.
Motsvarande gäller na turligtvis a fo r tiori rena idiom som tappa
h uvet 'bli överraskad', sitta på p ottan 'befinna sig i en pinsam
situa tion'.
Beträffande egennamn som V ila Hu set, Svarta Katten etc.
a nvänds ju dessa enbart för att referera till specifik a objekt,
inte för att beskriva d essa (även om benämningen ursprungligen går tillbaka på en bestämd beskrivning). Vita Hu set kan
a lltså inte användas som beteckning för varje objekt fö r vilket
' vit' och 'hus' är adekvata p redikat.
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Däremot uppvisar lexfraser viss 'inre böjning', dvs. k ongru ens- och rektionsböjning som uttrycker d ependen srela tioner
inom frasen. I detta avseende skiljer sig lexfraserna från samm an sättningar:

l

l , "'

(22) (a) Vita Huset, svärta borsen, roda vinbär, bruna honor

l

rodvin (e t)l
~· ·' _
m en (b} ·Toltvm
.
*rödavinet

f'

gr on grasel
~· ·'
,,
{ svartroller }
·grontgras
, *svar
.' t a r "'tt
. ,
,,
o e1.
"'gr bn agraset

Jämför ock så lexfrasen kemiskt tvatta med böjt a dverb m ed
samm ansättningar som mörkgrön (*mörktgrön) e tc. (här finns
dock m a r ginella fall som skälmsk t skrattande elc.). 1ågra andra
exempel på skillnaden mellan fraser och sammansättninga r:
(23) (a ) klöttra e tt papper fullt, tvatla k läderna rena

men (b){ . fUllklottra }etl papper, { . rentvatta
- }k1··a d erna
"'fulltklottra
"'ren atvätta
..
.
1\van 11gare
ar

. .

( )

parl1c1p : c

.. J fullklottrat } )
papperet ar \*fulltklottra t

Ett gränsfall utgör de lexikaliserade definita NP:n a av typ
svarta börsen, veka livet som i a llmänhet också ä r känsliga för
regeln som stryk er slu tartikeln om NP :n har genitiv- eller
possessivbestämning (vilken regel kanske sn aras t bör räknas
till k a tegorin 'yttre böjning') :
.. go d a a fr··arer p å L ond ons{ . svärta
bors.
(24) (a) M an k an gora
_
b ·'

}

"'svarta orsen

(b) S par k en tra··rra d e d.irek t 1. h ans {*veka
. }
_k liv
·ve a 1ivel
I sådana fall föredrar man dock konstruktioner där
kvarstå oförändrad:

P:n kan

(25) (a) Man k an göra goda affärer på svärta borsen i London.
(b) Sparken träffade h onom direkt i veka livet.
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De ovannämnda principerna om inre och yttre böjning täcker
böjningsbegr änsningarna i exempel (17 a- g) . Däremot förklarar d e kna ppas t varför (17 h) är omöjlig (medan (26) är helt
oklanderlig) :
(17 h) *Nu ha r jag fått ännu önda re i h alsen.
(26) Nu h ar jag fått ännu mera önt i h alsen.

Möjligen beror detta på a tt adjektiv m ed rik struktur ogärna
kompareras m ed ändelser (jfr sammansatta adjektiv ; ??s jösjukare, ?bldgrönare, men m era sjösjuk, mera bldgrön ).
(E ) Morfologiska och syntaktiska oregelbundenheter och specialregler. Det ä r naturligt att lexem, som ju normalt inläres
som självständiga helheter, tillå ts innehålla morfologisk a och
andra oregelbundenheter, m edan produktivt bildade syntaktiska
konstruktioner måste följa generella, produktiva regler . I enligh et med d etta finner vi mån ga fall av å lderdomlig b öjning eller
ordföljd bevar ad i lexfraser (för en allmän diskussion av sådana
fall , se Lehmann (1969)) :

(27 ) (a) a v ondo, i blindo, till h avs
(b ) sanningen att säga, av allt att döma, skämt åsido, oss
emellan, året om, inte mig emot, som sagt var 8
Ett anna t exempel är den oregelbundna frånva ron av slutartikel i r åda hund, Röda Kvarn etc. (att jämföra m ed vanliga
syntaktiska nykonstruktioner som (28 b)) :
(28) (a) Lille Sture har fåttJ

*~~:: ;~::en

1*d en röda hunden

I

. S
h f . {*lilla hund
}
. f
(b ) L 1lle
ture ar att den lilla hunden a v sm armor.
I vissa fall kan en specialregel gälla inom lexfraser. Ett
exempel på detta är regeln a tt ortnamn på vokal ta r ändelselös
8 Observera a ll lexfraserna i
(27 b) normall saknar d eaccenluering
(j fr nedan (i 6)) .
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genitiv i lexfraser , medan samma ortna mn ta r (kan ta ) d en
vanliga s-ändelsen i syntaktiska nykonstruktion er:
(29) (a) Uppsala universitet

(30) (a) Oppsalas universitets-

(b) Mälmö kommun
(c) Åbo akademi
(d) Siirte glasbruk

byggnader
(b) Malmös kommunalpampar
(c) Åbos innevånare
(d) Surtes miljoföroreningar

(F) H elhet sböjning. Lex fraser (främs l NP:n) uppvisar ofta helh etsböjning, varvid böjningsändelsen hamna r på det sista ledet.
Ta .t.ex. den s.k. gruppgenitiven:
(3 1) (a) Kungen av Danmark's bröstkaramell er
(b) Min son på Galejan 's författare
(c) männen på gatans åsi kter
u förekommer, i synnerhet i talspråk, gruppgenitiv även vid
ickelexikaliserade NP :n:
(32) (a) min gamla fastrar i Skovdes julklappar
(b) d en mus taschprydde månnen på gatans åsikter
I d essa fall k an eme1Iertid genitivändelsen även placeras på
nominalfrasens huvudled, vi lket inte tycks vara möjligt vid
lexfraser med sammanfattningsaccent (jfr (D) ovan):
(33 ) (a) mina gam la fas trars i Skavde julkla ppar
(b) Kungliga livregementets till hast kamra tförening

m en
(34) (a) *Ku ngens av Danmark brostkarameller
(b) *Mi n sons på Galejan författare
J ämför särskilt följande paradigm:
(35) (a)
(b)
(c)
(d)

m ännen på gatans åsikter
*männens på gatan åsikter
<?>(den mustaschprydde) männen på galans åsikter
<?>(den mustaschprydde) mannens på gatan åsikter
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Ytterligare några data att notera i samband m ed diskussionen
av helhetsböjning hos lexfraser: Det är naturliga re att använda
kniv och gafflar än knivar och g<ifflar som pluralform till knlu·
och g<iffel {jfr Noreen V: 82) . Lexfraser kan också läggas till
grund för avledningar: söloclwdra, för stdsigpdare, egnahemmare, nöJ'I'alatinare. 9

(G) Konstituenter i sammansättningar. Lexfraser men ej syn taktiska nykonstruktioner kan ingå som led i sammansatta
ord: 10
(36) VitaHuset-reporler, avgående gods-expedition, Stank och
Flikar-beslaget, tur och retur-biljett, nordiska språk-professuren, rokt lax-pastej, källtkrigsatmosfär, svärtvinbärsbrännvin, Framre Orienten-expert
Det händer emellertid ofta att även icke-lexikaliserade syntaktiska nykonstruktioner relateras till strukturer involverande
sammansättningar. Här några av W ellanders (1939: 580 ff.)
många exempel:
(37) helfet, storpipig ostberederska ; generande hårborttagning ;
ihå lig frasmakare; full avgiftsbetalare ; fullständig öken trakt; förfallna pantförsäljare; lägre tjänstemannaänka
Dessa (ur språ kvårdarens (Wellander) synvinkel tvek samma)
typer har inte d eaccentuering på adj ektivet och såvitt vi kan
se har de inte strukturen av sammansättningar, dvs. inte
[[A+ Nh-r NJ:r,-, utan av [A[N+ N] N]NP (trots betydelsen !). Detta
antagande understöds av a tt adjektivet kongruensböjs med samm an sättningens huvudled, t.ex. i fulla avgiftsbetalare (som betalar full avgift), allmänna idrottsmän (som utövar allmän
idrott). Även sammansättningar m ed förled bestående av en
9 Avledningar med räkneord som k o n stituent (trerummare, fem öring)
har inte frasbetoning och har d essutom andra drag av äkta samman sättningar, t.ex. a-s trykning i fyrmot orig, åttkantig.
1 För exempel, se bl.a. Norcen (V: 83, VII: 33),
Wellander (1939: 583),
Teleman (1970: 23).
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lexfras (strukluren [[[A+ N]NP]N N]N (Lyp (36) ovan) Lenderar
(särskilt om lexfrasen är en indefinit NP (jfr (5 a iv)) a tt övergå
till [A[N + N]:sr)xp-typen med accent på adjektivet (varm k6rvgubbe / även varma k6rvgubbarl, moderna sprdklärare).
(H ) Restriktioner på variation i ordföljd och konstruktionstyp.
Produkti va syntaktiska sammanställningar kan i princip maximalt utnyttja d e m öjligheter till va ria lion i ordföljd och k onstruktionstyp (t.ex. aktiv- passiv, kluven- icke-kluven sats)
som språke t tillhandahåller, m edan lexfraser har stora r estriktione r på vilka transformationer de kan undergå. Lexikaliserade NP:n uppvisar nästan ingen variation alls, och också
betr. lexikaliscrade VP:n är m ånga transformer oacceptabla
eller å tminstone ma rginella (de skulle möjl igen kunna uppträda
i Grönköpings Veckoblad) . Inte oväntat är de m est utpräglad e
idiomen (lägga rabarber på, ta ner skylten) m est fientliga m ot
permutationer, 11 medan uttryck m ed semantisk regelbundenhet
(bada nak en, röka pipa, spela vuxen ) k an förekomma i m ånga
syntaktiska varianler.
Stjärnorna vid nedanstående meningar gäller läsningarna i
d en idiom atiska betydelsen; i bokstavlig tolkning är förstås
motsvarande meningar h elt OK.

(38) (a) *Det var rabarber han la på morbror Rubens cykel.
(b} *Det han la på morbror Rubens cykel var rabarber.
(c) *Rabarber, det får du inte lägga på morbror Rubens
cykel.
(d ) *Rabarber lägger du väl aldrig på cyklar ?
(e) ??Rabarber las på morbror Rubens cykel.
(39) (a) ??Det var kråka vi hoppade i trädgården.
(b) ??Det vi h oppade var kråka.
(c) Kråka, det är roligt att hoppa .
(d ) · Kråka hoppar vi ofta i trädgården.
(e) ?*Kråka hoppas av alla.
11 Betr. id ioms förmåga all undergå transforma tioner, se Fraser (1970),
Newmeyer (1974) .
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(40) (a) Det var pipa som Sölve rökte.
(b ) Det han röker är pipa.
(c) Pipa, det röker han a ldrig.
(d) Pipa röker han ständigt och jämnt.
(e) ?Pipa röks av alla detektiver.
(41) (a) Det var naken som Ulla badade.
(b) Naken, de t får man inte bada på Kreta.
(c)
Taken får man inte bada på Kreta.
d d .
h ..
(d ) { *Naken}b
Naket a as et mle ar.
(I) Restriktioner pd kontrastiv betoning. De transformationer
som n yss exemplifierats i (H) representerar alla n ågon typ av
'fokuseringsoperation'. En annan vanlig metod att fokusera
vissa element i en m ening är all använda kontrastiv betoning.
Vi borde då vänta oss att kontrastiv betoning har begränsad
tillämplighet på lexfraser ungefär på samma sätt som ovannämnda fokuseringsoperationer. Denna förmodan besannas i
stora drag. Kontrastiv betoning är em ellertid en sn årig del av
gramm atiken, och vi kan inte här röja upp helt och h ållet i
detta snår.
Om vi betraktar lexikaliserade verbalfraser av strukturen
lägga rabarber pd, hoppa kråka, röka pipa, bada naken finns
det tre tänkbara konstituenter all konstrastivt framhäva, nämligen (1) hela den lexikaliserade VP:n, (2) bara verbet, och
(3) NP:n eller adjektivet.
I det första fallet reali seras kontrasten som emfas på lexfrasens sista led (som ju också i normalfallet är mest betonat),
och resultatet fö refaller genomgående h elt OK:
(42) (a ) (Olle frågade inte om han fick låna morbror Rubens
cykel,) h an la h elt enkelt RABARBER på den.
(b) I stället för att lä sa sina läxor hoppade han KRÅKA
i trädgården hela d agen.
(c) Börje borde hjälpa t ill med disken, m en han sitter
b ara i fåtöljen och röker PIPA.
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(d) På jobbet sitter man på formella samman lräden, men
h emma på landet kan man springa n er till sjön och
bada NAKEN.
I de båda andra fallen tycks Iexfrasernas uppförande vara
en parallell till vad vi konslaterat under (H ). ( nedan belecknar
en branta re och tvärare intonationskontur än den jämna som
fö rekommer på em fasorden i (42 a-d) .)

(43 ) (a) *Han la RABARBER på morbror Rubens cykel. (OK
i bokstavli g Jäsning)
(b) ??Han hoppade KRÅKA hela dagen.
(c) Börje är en passionerad cigarrökare, men igår såg vi
honom röka PIPA.
(d) (Vi Lrodde inte h on vågade, m en) Ulla badade NÄ.KE
den kvällen.
(44) (a ) *Han LÄ. rabarber på cykeln. (OK i bokstavlig läsning)
(b ) ??Han H OPPADE kråka i trädgården.
(m en (b') OK: Han HOPPADE b oks tavligen kråka i trädgård en .)
(c) Sölve RÖKER inte pipa , m en han ha r som hobby att
sam la på pipor.
(d) Ulla BÅDAR n aken (m en annars har hon alltid baddräkten på) .
Man bör lägga märke till att samm a y tstrukturer som i
(44 a-d) är helt gramm atiska i en annan läsning, nämligen
den när hela meningens sanning affirmeras genom em fas på
d et finita verbet varvid betydelsen är den 'dubbelt negerade' ;
S m ed emfas på d et fini ta verbet belyder 'Det är inte så a tt inte
S' 12, t. ex.:
(45) (a) Han HAR varit i Amerika. ('Det är inte så at t han inte
varit i A.')
(b ) Johansson ÄR svajmastartist. ('Det ä r inte så att J.
inte är s.')

- - - -12

I motsvarande fall har engel.s kan f örs tärkande omskrivning med do.
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J ämför alltså (46 a- d) m ed (44 a- d ):
(46) (a) Han LA (verkligen) rabarber på cy keln (precis som
h an sa a tt han skulle).
(b) Han HOPPADE (verkligen ) kråka i trädgården (trots
alt h an h ade ont i foten).
(c) Kenneth RÖKER faktiskt pipa (fast han bara är fjorton år ).
(d ) Ulla BADAR (faktiskt) n aken (trots alt grannarna
k an se h enne).
(J ) Ej befrågning av enskilda konstituenter. Ett en skilt led i
en lexfras kan inte h eller b efrågas på ett naturligt sätt. Man
kan alltså jämföra restriktionerna på frågor m ed restriktionerna
på fokuseringsoperationerna i (H, I ) ovan.
(47 ) (a) *Va r d et rabarber du la på morbror Rubens cykel ?

(OK i bokstavlig läsning)
(b) ??Var det kråka ni hoppade när jag såg er?
(c) Är det pipa han röker (eftersom det luktar så gott)?
(d ) Var det naken som Ulla badade?

(K) Ej n egering eller af{irmering av enskilda konstituenter. I
ljuset av för egående punkter bör det inte förvåna oss a tt enskilda led i lexfraser inte kan separat n egeras eller affirmeras .
I en dialog kan interloku tören affirmera resp. negera ett enskilt
led i en syntaktisk nykonstruktion genom att upprepa det och
därvid låta d et följas av ett tryck svagt ja resp. inramas av (t.ex.)
inte . . . väl (jfr Borgstam, 1975) :

I

(48) A: De xsparkade på bollen (där den låg i sk yltföns tret).

B· f ~~~~~1{:~ väl?

· l xsparkade, ja.
1nte xspärkade väl?

Något m otsvarande är inte möjligt vid lexfraser, speciellt inte
vid idiom :
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(49) (a) A: De spä rkade boll hela kvällen .
?Boll,
..
}
?S , kja,d . }det b ru k a r d e gora.
r{
· pa r a e, Ja,
B:
??fo te b 611 väl,
.
.
..
l{??f.. nte spar, k·ade va..1,}det h ar de aldrig gJort fo rut.
{b) A: De lä rabårber på h ans cyk el.
*R
abärber
*La,
ja, ' ja ' } (det bruka r d e göra) .
r{
B:
*1nte raba rber väl

l{"l"' nte la' va.. ,
1

}

'}(det h ar de aldrig gjor t förut).

(L) E tt led i en le.-r.f ras kan inte jämställas, t.ex. samord nas,
med led i en syn taktisk sammanställning:
(50) (a) *Vi åt käll och rokt låx.
m en dä rem ot:
{b) Vi å t k åll, rokt lax.
Denna punkt sam manhä nger m ed (C) ovan, det att led i
lexfr as inte få r ha egna lexikala bestämnin gar. I (50 b ) är kall
bes tä mning till hela u ttryck et rok t lax.
(M) Dä rem ot uppför sig en hel lexfras ofta som etl enkelt ord i
syntaktiska sammanhang. {Jfr (A) ovan .) Mån ga lexikaliser ade
verba lfraser fun gerar som tran sitiva verb. t.ex. ta k dl ( pd),
bli vittne (till), ge akt ( pd), ta ( n dgon ) i försvar. Sålund a konstrueras sådana verbalfraser med objekt:
{51) (a) H an tog kål på sin svärmor.
{b) Ge akt på m in signal!
Den transitiva k a raktären visar sig i sam ordningar m ed vanliga
enkla tran sitiva verb:
(52) (a) Han plågade och tog (till slut) kål på sin svärmor.
(b) Ge akt på och följ min signal!
7 Nysv. Stud.
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Andra lexfraser liknar snarast intransitiva verb: spö.rlw b6ll,
hugga ved, h ö.Ila mun. Lägg mä rke till a tt sparka boll (intran -

sitiv lexfras) m en inte den produktivt bildade syntaktiska sammanställningen sparka bollen ( transitivt verb + objekt)13 kan
samordnas m ed ett intransitivt verb med komita ti v m ed-fras:
(53) (a) Olle leker och spärkar boll m ed Inge.
(b) *Olle leker och sparkar b6llen med Inge.
I ingen dera av de nämnda typerna är alltså NP :n inom den
lexikalisera de verbalfrasen själv objekt. Det visar sig t.ex. genom dess oförmåga att ingå i kon struktionen Det NP 1 (subj)

gjorde m ed NP2 ( ob j) var

att V-a1~:; l·
dem

Jämför alltså normala objekt (utom resultatobjekt) (som i
(54)) m ed NP:n inom lexikaliserade VP:n (som i 55 a- c)) :
(54) De t han gjorde med rabarbern var att koka den .
(55) (a) *Det han gjorde m ed rabarber var alt
cykeln.

1

Iägga{::~ } på

(b) *Det han gjorde med kål var a tt t a {::~}på sin svärmor.
(c) *Det h an gjorde m ed boll var att sparka1:en).

del
13

Man kan all lså obsen·era en rad skillnader mellan verbalfraser typ

l agga ägg, sl.:l'ivri brev, /Osa korsord, och verbalfraser ty p lagga ett cigg,

skriva ett brev, /osa k61·sordet ; de fö rstnämnda har sammanfa llningsaccent
(och lexikali seras liltl) och drag av sem anlisk t enhetliga (inlransitiva) verb,
vidare har de 'objekt' utan specifik referens (a rtikell ös form ) (jfr (N)
n edan) och verbet har imperfek tiv aspekt, medan de senare ofta inte har
cleaccenluering, innehåller klart trans itiva verb vars objekt har specifik
referens (form m ed {obestiimd eller bestiimd) art ikel) och som har perfcktiv aspckl.
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(N) Ej specifik referens hos led i lex fra s. En k ons tituent i en
lexikaliserad fras kan inte ha specifik referens (m eda n en hel
lexikali serad NP i m ån ga fall har det (jfr (5 a i- iii)) . S ålunda
har substanli vet i d en artikellösa formen i t.ex. sparka boll,
hugga v ed, röku pipa 'dividuell' betydelse 14 vilket förkla rar
para digm et i (17 a) . Nä r m an använder uttrycket spörk a b6ll
kan m an inte referera till en specifik boll (jfr (12 a, b )) .
D et formella uttrycket för 'dividuell' b etydelse ä r artikellös
form (se n eda n). I några fall innehåller lexikaliserade VP:n
substa ntiv m ed bestämd artikel (5 c i b) medan obeslämd artikel
näs tan aldri g förek ommer i motsvarande position. 15 I fall en
m ed en lexikaliserad VP som innehåll er en nominalfras i definit
form tycks ettdera av följande två fall föreligga. Antingen är
definith eten inherent, dvs. det finns bara en m öjlig referent 16
i det enskilda falle t, t.ex. vid 'oförytte rligt ägande' :
(56) Ka tten slickade sig om nosen.

I d el a ndra fall et är det inte fråga om en specifik 'bok sta vlig'
r eferens, vilke t vi såg i (13 a). Ett annat sådant exempel är
(jfr Noreen Il: 331 ) :

(57 ) (a) Petterson täppade huvudet när han fick se sin fru
dan sa hambo. (dvs. han förlora de fa ttn ingen)
jfr (b ) Petlerson xtappade huvudet när h an fick se sin fru
dansa hambo. (t.ex. kålhuvudet)
Till den andra typen kan man också räkna uttryck som hdlla
dorrenoppen ( för) ( nya ideer), tigga i lumpen etc.
Begränsningen a tt ett konstitu entled inte kan h a egen sp ecifik
referen s ser vi också h os sammansatta ord. Medan man i en
produktiv syntakti sk fras k a n uttrycka t.ex. sk illn aden mellan
Jfr Noreen (Il : 330 ff. ) . Obs. a ll 'divid uell' tas i Noreen s (t.ex.
V: 288 ff. ) bemär kelse, inte it.ex. Beckman s (1959: 21).
15 De und antag som vi kommit på är fra mfö r all l uttryck som d rä en
spåd er, s/Ci en d rill, sid en sjUa. Ett ann a l exem pel är (int e) lyfta ett
f in ger (fö r all . . . ) . Obser vera a lt vi i inget av d essa fall h ar a ll göra
m ed specifi k referens h os n o mina lfra sen.
16 Eller i någo t fall en av två m öjliga som i bryta benet.
14
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definit (specifik r eferens) och ick e-definil (specifik eller ick especifik referens) (58 a- b) så finns ingen varia lion smöjligh et
h os k onstiluenter i sammansättningar (59 a-b).
(58) (a) (Vi såg) {ungen } till en fågel.
en unge
(b) ,,
,, fågeln.
{59) (a) (Vi såg) fågelungen.
(b) ,, ,, *fågeln ungen .
(59 a) utsäger egentligen detsamma som (58 a) . Om en specifik
r eferent till ledet f ågel- (en sp ecifik fågelförälder) i f dgehmgen
i (59 a) k an identifieras i talsitua tionen så beror d etta på förh ållanden som inte ä r uttryckta i m eningen (59 a). Kon stituent er i samman sättningar kan inte ha en självst ändigt utpekad
specifik referen s.
Att lexikala enh eter inte k an innehålla specifika r eferen ser
gäller fö r a lla t y per av såd ana enheler, a fo rtiori förstås fö r
enkla ord. 17 E nkla verb, va re sig de ä r a vled da eller inte, kan
i sin semanliska representation inte inneh ålla en r eferens till
elt specifikt objekt. Verb som bak a och k al va k an pa rafraseras
som ' tillverka bröd ' resp. 'föda (en ) ka lv' m en inte som 'tillverka {det och det) brödet' resp. 'föda (den och den ) kalven '.
Den artikellösa formen h os objektet i lexikaliserade verbalfraser är som ovan antytts h elt r egelbunden. Hos vanliga
a rtnamnssubs ta ntiv som vanligen uppträ der i individuell betydelse, uttryck s den dividuella betydelsen m ed artikellös (obes tä md) singula r form: Jämför (60 a) och (60 b ):
{60) (a) J ag fångade en gädda (indiv. be t. )
(b) J ag gillar gädda. (div. bet. )
Detta ö veren sstämmer alltså fullständigt m ed strukturen hos
lexikaliserade VP:n. Lägg också märk e till singularformen i
följande an vändning av lexfrasen bli vittne till (påpek ande av
T horell, 1973: 158) :
17 Delta förhå llande har påpekats av en d el fö rfattare, bl.a. tydligen
av Seurcn (1973) so m dock inte var it tillgänglig fö r oss.
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(61 ) Vi blev vittne till en hemsk trafikolycka. (vittnen också
möjligt)
På likartat sätt har vi: (jfr även (17 a ))
(62) Huset fättade{~l'dld
·•e

ar

}på rlera stäUen samtidigt.

1 de fall då en lexikaliserad verbalfras innehåller en definit
nominalfras vars bestämdh et är ett exempel på 'oförytterligt
ägande' kan inte substantivet böjas i plural även vid pluralt
subjekt:

1
l"'sma
. nosar j
nosen

*nosarna
(63) Kattern a sli:ckade sig om r
V.

,

*sin n6s
Man kan naturligtvis i ett sådant fall ifrågasätta om sllcka
sig om nosen nödvändigtvis m åste antas vara lexika liserad bara
däför att frasen innehåller ett deaccentueral verb. Troligtvis
är det inte så (jfr nedan). Men man bör observera att kongruen sbegränsningarna i (63) in Le gäller om verbet, som i (64),
inte deaccentueras:
nosen
}
.
nosarna
. ,
(64) Katterna xshckade sig oml .
sma n 0 sar
*sin n6s

f

Observera också att (63) k an b yggas ut m ed andra b estämninga r med plurala element, så att skillnaden relativt objektet
nosen framgår kla rt:

lL~.~::~n~

(65) Katterna slickade sig om
] med sina skära
tungor.
*sm a nosar
(0 ) Lexfraser är anaforiska öar. Av (N) följer vidare alt lexfraser är 'anaforis ka öar', dvs. de kan inte innehålla konstilu -
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enter som (ensamma) ä r korrelat för pronomina lisering, r elativisering och liknande processer. Konstituenter i lexfraser kan
inte heller själva pronominaliseras.
(66\ (a) n vi spärkade b611 på gården , och plö tsligt blev vi
av med den.
jfr {b) (OK:) Vi xspårkade (på) en boll på gården, och plötsligt blev vi av m ed den .
(67) *Nisse h ade roda hUnd och jag hade också {sd~dan }hund.
enna
{68) *Tore badade i Svärta Havet och jag i Roda .
(OK) med kontras tiv betoning)
(69) (a) *Ulla ä r b rä i sängen som står i vårt sovrum.
(b) *Ja, m en Agata är också brä i den.
Det är välkänt att andra lexikala enheter på motsvarande
sätt är, eller enligt somliga forska re : tenderar att vara, anafo riska öar 18 (jfr Postal 1969, Corum 1973).

5. Lexikaliserade fraser och sammansättningar
Vi har ovan visat på en rad avseenden i vilka lexfrascrna
skiljer sig från produktivt bildade syn taktiska nykonstruktioner. Snmmansatla ord har h ärvidlag samma egenskaper som
lexfraserna, fast i mer utpräglad grad (jfr betr. (A-0) ovan);
m edan lexfraserna exempelvis uppvisar viss variation i ordföljd
och konstruktionsty p (H ) är sammansättningar helt frusna.
Låt oss också peka på några and ra skillna der i största hast.
Både lexfraser och samma nsättningar sammanokas med hjälp
av deacccn tucring, m en det finns några väsentliga skillnader.
För d et första deaccentueras i lexfraser de vänstra leden,19
1s vVellander anför en del exempel på anaforisk refer ens till enskilda
led i sammansiittningar som h an karakteriser a r som 'o lillå tliga' (op.
cit.: 587).
19 Några unda ntag finns: ata en bit, gd en svang, där 'objektet' betecknar
'!ilen grad'.
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m en i samman sättningar vanligtvis de högra. Skälet till a lt
lexfraserna är högerdominerade m ås te vara att vanliga syntaktiska fraser (från vilka lexfrasern a ä r bildade) i omarkerade
fall har den kraftigaste betoningen , · centralbetoningen , till
höger ; i exempelvis (70 a) är leden sålunda inte lika be tona de
även om vi i denna uppsats underlå tit att markera skillna den
(å tergiven i (70 a) m ed Ch om sky & Hallc's (1968) siffersystem).
(70) (a) Han xspärkade b6llen
(Ch & H:
2
1)

I lexfrasen är em ellertid vänsterledet deaccentuerat, har alltså
en lägre be toningsgrad än i den vanliga syntaktisk a n ykons truktionen (och accen t 2 kan då in te r ealiseras på de tta led) :
(70) (b ) Han s pärkade b6ll.
(Ch & H:
3
1)
En annan skillnad mellan samm an sättningar och lexfraser
är att sammansättningar deaccentuerar all a led utom ett, m edan
lexfraser m ed rik s truktur k an ha fler a accentuerade led. En
lexik a lisera d vcrbalfras m ed både partikel och NP-bes tämning
h ar accentuering på båda (m en verbe t ä r deaccen tu er at), och
o m NP:n har adjektivattribut så u ppbär b åde detta och substantivet a ccent (m edan verbet for tfa r ande ä r deaccentuer a t)
et c:
(7 1) tii ner skylten ('dö') , grava n er stridsyxan , få blodad tänd,
gora s tora ogon , få hacken full , få s1na fiskar va rma,
vå nda nasan i vadret.
Vida re har, som vi r edan (I ) k onsta terat, lexfraser vissa
m ö jlig h eter till kon lraslb etoning på olika led, m edan sammansättningar endast k an kontras tbetona vä ns terled et (jfr Anward,
197 0) :
(72) (a) Ulla
(b) Ulla
(c) *Ulla
(d) Ulla

BADAR naken.
b adar NAKEN.
n akenBADAR.
_1 AKENbadar.
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P å den andra sidan illustreras samhörigh eten m ellan sammansättningar och lexfraser - utom betr. puktem a (A- 0 )
ova n - t.ex. av det n ära samb andet mellan partik elsammansatta verb och verb med efterstä lld beton ad partikel:
(73) avbryta- bryta av, inlägga- lägga in, påspäd a-späd a på
etc.
Lexfraser kan ofta utgöra operander i ordbildningsoperationer som ger upphov till samman sättningar. Utöver den i
(G) ovan referera de typen (där sammansä ttningen fortfara nde
h ar en fras som konstituent), fin n s a lla de talrika fall när
sammansatta substantiv bildas ur lexikalisera de verbalfraser
(substantiven k an i sin tur ligga till grund för samman satta
ver b, m.fl. fall: )
(74) häd a nak en - n a kenbä d-nak enbäda, h ålla 6rd-6rdh ållig, spärka b611- b6llspärk ande-?b6llspä rka, skipa
ra tt- ra ttskipning.
Lägg m ärke till att i fall som (73, 74) betoningen kvarstå r
på samma led i sammansättningen som i lexfrasen.
Den av Allen (1969: spec. 18-19) diskuterade typen k emiskt
tv&tta (m ed d eaccentuering och adverbet alltid fram fö rställt)
tycks utgöra en m a rginell typ av frasavledning från lexikalisera de n ominalfraser (k emisk tv&tt ). E tt ann a t a v Allen (op.
ci t.: 5) belagt exempel är verbet svärta borsa till den lexikaliserade n omina lfrasen svärta borsen .
Till slut kan det påpek as att m an i vissa dialekter h ar lexfraser m ed väns terdominan s (dvs. d eaccentuering till höger)
och accent 2 precis som i riksspråke ts samma nsättningar:
(75) xgå_ på,

XSe

Ut, Xstå brud, Xh å rt brod ( 1oreen Il : 252).

6. Sammanfattningsaccent och lexikalisering
Man k an k anske a v den fö regående d iskussionen förledas att
tro a tt samman fattningsaccent (deaccentuering t.v.) är ett n ödvändigt och tillräckligt villkor för att en fras sk all an ses vara
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lexik aliserad. E tt sådant enkelt samband mellan sammanfatlningsaccent och lexikalisering fö reli gger emellertid inte.
Dels finns det uppenbarligen lexikaliserade fraser som inte
har sammanfattningsaccent. De viktigaste ty perna syn es vara:
(76) (a) [P NP PP)pp: m ed flåggan i topp, m ed hu vudet på
skaft, med svansen mellan beenen
(b ) [Va

NP1~:1)vp: h a ~n skruv los, få sina fiskar varm a,

VP
få ändan ur vagn en
(Va={vara, bliva, ha, ge fd} )

(c) [Adj som NP inderJ.o1.p: hål som en ål, pigg som en mort,
listig som en rav, rik som ett troll
(d) di verse adverb iella led med varierande form ell struktur : som sagt vår, skam t åsido (exemplen i (27 b ))
Lägg märke till att dessa skulle k unna analyseras som involverande satsförkortningar vilket skiljer dem frå n huvudpa rten av de tidigare givna exemplen på lexfraser. (I övrigt
gäller ju att lexfraser är konsti tuenter (A) och sällan involverar
h ela n exusförbindelser, ej en s dependen ta sådana ). Deaccen tuering förekommer inte hell er i lexikaliserade sa tser (som ju
är självstän diga nexusultryck: 20
(77 ) (a) Det är så sant som det är sagt.
(b ) Morgonstund h ar guld i mun.
Dels finns det fraser m ed sammanfaltningsaccent som inte
kan betraktas som lexikaliserade. (Observera a tt d etta kna ppast
innebär n ågon speciellt allvarlig svå righet fö r vå r teori. Även
beträffande avledningar och sammansättningar finns det ju
både lexikaliserade och icke-lexikaliserade fall ). Några exempel
på sådana fraser är följande:
(78) (a) Fraser med gammal m ed nedsättande ans trykning,
liten med hypokoristisk b iton , salig i betyd elsen 'avli den:
2o

Dock finn s namn som Flllsket bl'inner {namn på o rkes ter ).
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{b)
(c)
{d)

(e)

gämmal vas (karring, gubbe, 6st, kostym etc)
Hten p6jke (bil, stuga, sang etc)
min sälig far, sälig p as torn (obs, den oregelbundna
frånvaron av böjning bos adjektivet; jfr prod. uttr
min "salige tar!)
Uttryck med m å LLsord: en låda citr6ner, en tiinna sill,
en pllse tomater
Verbalfraser m ed kopulaverb: viir a (bil) sjuk (rik ,
gam mal, kar etc)
Verbalfraser m ed sitta, stå, ligga m.fl. m ed aspektuell
funklion (imperfektiv asp ekt) : sitta och supa, gd och
grubbla, tigga och drona. (se Borgstam , under utarb. ).
Jfr också verbalfraser m ed k omma m ed participkomplement: k ömma gdende (cyklande, &kande, simmande etc.)
Komplexa verbalfraser som tö. se, fa hora, fa veta, där
få ha r en inkoativ innebörd.

Det finns dock vissa likheter m ellan typerna i (78) och d e
tidigare diskuter ade lexfraserna. Orden gammal, liten, salig, en
l åda, sitta, gå, få osv. används inte i sin fulla bokstavliga betydelse. I själva verket har verben i (78 c- e) närmas t en 'gram m atisk' funktion och sk ulle kunna betrak tas som resultatet
av operationer på de lexikala komplementen , ungefär på samma
sätt som böjningsaffix u tgö r de overta m arkörerna för gram m a tiska operationer.
Exemplen ovan är inte lexfraser m en de är besläktade m ed
d em såtillvida att d e inte inneh åller flera likvärda och sj älvständiga lexikala led som ä r fallet m ed syntaktiska sammans tällningar i allmänhet. Gr änsen m ellan lexfraser och syntaktiska n ykons truktioner ('formulas' och 'free expression s') ä r
överhuvudtaget in te skarp. Det vore t.ex. fel att tro att lexikala
enheter alltid ä r helt frusna, slutna enheter. Det fin ns lexfraser
(och andra lexikala enheter) som är öppna såtillvida a tt de
m åste a n tas innehålla en 'ledig pla ts' (en g. 'slot') där obli-
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ga toriskt en annan lexikal enhet (m ed vissa specificerade egenskaper) m åste sä ltas in. Exempel är ge (ngn) p<i pälsen, på
(ngns) vlignar, ha (tå, ta) reda p<i (ngt), löpa risk (all ... ) , och
alla fall dä r lexikala enheter m åste 'konstru eras' med en viss
fraseologi. 21
Andra typer av syntaktiska konstruktioner som liknar lexfraser ä r inte svåra att finna. Särskilt bör i sammanhanget
nämnas vissa VP:n där det visserligen råder substituerbarhet
för objektet (alltså inga lexikaliserade fasta förbindelser), m en
där objektet har dividucll betyd else och artikellös form , där
verbet har imperfektiv aspekt 22 och där verbets betydelse är
underordnad , ibland självklar (jfr den urlakade verbbetydelsen
i m ånga lexfraser: l öpa risk, fatta eld, h<illa mun etc. ) :
(79) (a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

dricka vin (ol, saft, mjolk etc)
a ta 6st (brod, fisk etc.)
åk a tåg (bil, buss etc.)
jäga alg (håre, flugor, flickor etc.)
lukta brant (n ybakat brod, skit, p yton etc.)
måla stan, (huset, k yrka n e tc.) rod (gul, brokig etc.)
priila vader (politik, M6ntague-grammatik, bUlldogg 23
etc. )
(h ) regna karringa r (jfr Noreen Il: 329- 339)

21
En kategori som bör uppmärksamma s i sa mmanhanget är s.k. kollo ·
kationer, va nliga men inte abso lut fas ta o rdsammanställningar. Sådana
har ofta likheter med lexfraser (ex. spritt naken, splitter ny) . Bäcklund ( 1975)
d isk uterar en del såda n a fall i engelskan. Ofta har sådan a u ltryck avvikande

morfolog i (s tark naked uta n -ly på st ark, vidare t.ex.

b~a~ing}hot etc) . Adjektiv i 'kollokativa'
{prping

{rlauin~
}
10pp1ng

mad,

NP :n kan of t a in te förekomma

predikativt eller modifieras: a brazen hussy men ~· A very brazen hussy,
*The h ussy is brazen. För diskussion av (bl.a .) kolloka tione rs semantik
hänvi sas till 13olinger (1975 ) .
22 Jfr fn. 13 ovan.
23 Jfr Körner (196-1:88 ff.).
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7. Diskussion
Lå t oss börja a vslutningen a v vår uppsa ts m ed a lt i m ycket
grova drag karakterisera språ k användningen s funk tioner och
rela tionen mellan lexikon och produktivt regelsyslem i gramma tiken.
När m an använder s pråk et talar (skriver etc.) m an om någo t
(verkligt eller overkligt, objektivt eller subjektivt). Man r eferera r till objekt (tillstå nd, processer, h andlingar etc.) i vä rlden
och b eskriver dem , påpekar eller frågar sak er om dem osv.
Till sitt förfogand e har man dels ett lexikon , d els ett grammatiskt r egelsystem. Lexemen k a n grovt indelas i två klasser,
egennamn med specifik (fix ) r eferen s som alllid hänför sig
till samma objekt (va r vid d e eventuella d eskriptiva elem enten
hos n amnet har en underordnad r oll) och predika t som används, (a ) till att beskriva och påpek a saker om r eferenter , och
(b ) till a ll referera till objekt genom att beskriva dem . (Den
k anonisk a formtyp en för (a) -predika t är verb och adjektiv,
för (b)-predikat substantiv (artnamn).) Meninga r bildas genom
att man sätter ihop och opererar p å de olika lexem en p å en
m ån gfald olika sätt ; m anifesta tionerna är olikheter i b öjning,
ordföljd, konstruktions typ m.m. Ett uttryck som innehå ller
flera lexem refererar och b eskriver på sä tt som regelmässigt
följer a v d ela rnas sem antik och opera tionerna på d essa.
Lexem en s semantiska egensk aper tillkommer dem som helheter. Alltså gäller för delarna a v lexika la enheter a tt de inte
har egna referenser och inte b ildar egna predikat. Detta förkla ra r va rfö r också lex fraserna - som ju bilda ts ur och fo rtfarande h ar m ån ga strukturella drag a v normala synta ktiska
samman s tällningar (det sen are i motsa ts till exempelvis sam man sättnin gar) - är 'öar' va rs delar är oåtkomliga för syntaktisk a och sem antisk a opera tioner. Synta ktiskt uppvisar ju
lexfraserna, som vi sett, en rad b egrä n sningar på ordföljd,
böjning och konstruktionstyper. Vi k an sammanfatta skillnaderna m ellan en konstituen t i en (ny)kons truerad synta ktisk

OM LEXIKALISERADE FRASER I SVENSKAN

109

fras och en konsliluent (led) i en flermorfemig lexika l enhet
(t.ex. lexfras) i följande punkter: 24
(80) Syntaktisk nykonstruktion

Varje enskild konslituent ...
(a)

(b)

(c)
(d)
(e)
(f)

(g)

kan potentiellt ha sitt fulla
(och 'bokstavliga') informationsvärde och kan användas på ett maximalt varierat
sätt för att kommunicera
olika meddelanden;
kan självständigt referera
till n ågon specifik komponent (objekt, aspekt, relation etc.) i den situationella
be tydelsen ;
kan böjas fritt ;
kan fritt modifieras av lexikala bestämningar;
kan befrågas, negeras och
affi rmeras;
kan ofta stå på olika ställen
i meningen (ordföljdsvariation cr);
följer produktiva, regelbundna mönster i böjning
etc.

Lexikal enhet
Varje enskild konstituent ...
kan inte exploatera sin betydelse fullt ut och kan inte
syntak tiskt varieras i någon
större utsträckning ;

kan in te ha egen referens;

kan inte böjas fritt;
k an inte modifieras fritt ;
kan inte fritt befrågas, negeras eller affirmeras;
kan inte varieras med avseende på ordföljd och prosodi i någon större utsträckning;
k an utmärkas av morfologiska o.a. oregelbundenheter.

Enkla lexem tillhör någon av kategorierna N, A, V eller P
(och ev. Adv och ytterligare n ågon typ). Vi h ar sett att lexfraserna i många avseenden uppför sig som enkla N, A, V etc.
24 T elcman {1974) ger en liknande lista på kriterier för åtskiljande av
idiom och genuina syntaktiska fraser. Föru tom de kriterier vi har tagit
upp nämner han också möjligheten till samma n skrivning (idag, i stället )
och föreko msten av officiella förkortninga r (mfl för med flera, osu för
och sd vidare, etc).
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Vi föreslår därför att der as kategoritillhörighel och inre struktur representeras som följande exempel: 25
N

(b)

N

(8 1) (a)

I

b
[ +def]

NP

[-def J

~

~

AP

AP

N

I

J

A

A

I

Vita

I

(d)

I

V

/VP
V

osa

sill

Eill

huset
V

(c)

N

~NP
I
N

I

katt

I

/VP~
V

Part

I

li

lis:ga

När lexfraser sätts in i meningar är de syntaktiska deloperationerna i viss mån tillämpliga på d em på samma sätt
som på produktiva syntaktiska nykonstruktioner . Men de t finns,
som vi sett, stora restrik tion er på böjning och bestämning med
opitionella led. Beträffande dessa operati oners tillämpning på
25

Liknande strukturer har (pil. andra grunder) föresl ag it~ av Clemenls
(1975) för Ewe. - Notera att d et iir disk utabelt hur mycket struktur som
skall ingå i t räd av typ (81). Ska ll AP vara med i (81 a--b), NP i (81 c)?
Vidare kan d el noteras a tt s tr ukturer som (81 d ) inte är ri ktigt analoga
m ed d e övriga , eftersom det inte finns några sjä lvständiga VP:n med
s trukturen V + P a rt. Detta problem kan möjligen lö sas genom a tt man
antar att det finn s en särskild process, genom vilken preposi tione r kan
införlivas m ed lcxfraser. Denna pro cess skulle i så fall vara m o tiverad
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en XPh -fras gäller att endast hela XP]x, ej en del av den, kan
böjas eller kons trueras med bestämningar. När en XP]x böjes
hamnar böjningsaffixet på frasens huvudkonstituent (som är
av kategorin X) . I övrigt gäller att huvudorden inom lexfrasen
bestämmer rektions- och kongruensböjningen inom frasen;
d enna 'inre böjning' (jfr (D) ovan ) kan beskrivas som villkor
på Jexfrasens inre struktur.
Bildningen av enheter m ed lexfrasstruktur liknar sem antiskt
bildningen av avledda ord och sammansällnin gar. I andra språk
kan svenskans lexfraser ofta motsvaras av just avledningar eller
sammansättningar. Dä r t.ex. slaviska språk har prefi gerin g
och/eller stamalternalion har svenskan ofta en prefektivbild ande 26 operation som manifisteras i en fristående partikel:
pf. skriva upp (av, under, till etc.)
skrätta ut
ata
ata upp
brinna upp (ner)
brinna
hana
halla upp (i , ur, ner etc.)
ga, kora, ldä mpa etc. förbi (upp, in,
gå, kora,
ut etc.)
klampa etc.

{82) ipf. skriva
skratta

pA grund av på grund au och and ra lexik aliserade sa mmansa lta prepositioner i stil med i stil med, vars struktur kan ske kunde sägas vara:

p

I

~
I I

p

I
i

26

NP

p

stil

med

I några fall är verb med partikel imperfektiva (kursiva), t.ex. vissa
verb med i (sid i, ligga i sitta i (förkylningen sitter i)), pd (i betydelsen
'fortsä tta' : skriua på, äta pd, måla på etc.). Verbet md/a på har åtminstone
tre ol ika betydelser: 1. ·rortsälta måla' (ipf.), 2. 'applicera (märke, fi gur
etc.) genom m ålning' (pf.) , och 3. 'förbiillra målningen ' (pf.). - Om
partikelverb och aspekt, se Wellander (196..J.).
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(Partikeln upp tycks vara markör för en allmänt perfektiviserande operation.)
Input till de operationer som bildar enheter av lexfrasstruktur tycks kunna vara av två slag, enkla ord (som vid partikelverbens bildning) eller syntaktisk a strukturer. Det senare fallet
är vanligare (och intressantare). Kategorielit händer följande:
XP görs till X (eller snarare enl. ovan till: XP]x),
där X={N, A, V}.
(I n ågot fall, t.ex. Allens denominala verb alfraser (Kemiskt
tvdtta ): XP]x görs till YP]y där X, Y={N, A, V} och X =P Y. )
Den form ella sidan av operationerna innefattar följande:
För NP]N (bildning av
egennamn):
[ + def]
('propriesering',
Sigurd 1973: 70)
För VP)v (bildning av
predikat)

deaccentuering
a rtikelstrykning
(gäller även NP)N och AP)A) :
d eaccentuering (i a lla vanliga
typer av ordfonnsbildning ingår en betoningskomponent
som reducerar alla ( + acc]
till [ - acc))
villkor på NP-bestämning:
a rtikellös form el. (i vissa fall,
jfr ovan) bestämd form.

Den semantiska sidan är egentligen lexikaliseringens väsentligaste a spekt. I grunden är det ju lexemens semantiska egen skaper som skiljer dem från syntaktiska sammanställningar ;
betr. fraser h ar vi ju sett att fonologiska och y tsyntaktiska
egenskaper som deaccentuering, a rtikellös form hos objekt,
strykning av fristående bestämd artikel i NP:n etc. inte är några
absolut tillförlitliga kännemärken på lexfraser; dessa drag finns
också h os vissa icke-lexikaliserade fraser.
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Semantiskt kan lexikaliseringen av en fras förs tås som ett
sa m spel m ellan frasen s strukturella betydelse och dess användning (situationella betydelser). Vi skall titta lite närmare på
delta och för ändam ålet utveckla lite term inologi.
Om vi ha r en syntak tisk fras b = [a 1 . . . . . . a 11 )xp, så har den
en viss strukturell betydelse, S (b), som vi kan uppfatla som
en uppsättning villkor som något m åste uppfylla för att kunna
vara en möjlig tolkning (dvs. en möjlig 'siluationell betydelse')
av b (jfr Öhman, 1975: 327). S (b ) beror av betydelserna hos
de i b ingående lexemen och av d e operationer på d essa som
impliceras av b :s operationella struktur ( =cp) :
(83) S (b)= V1 + .. ... . + V11 =cp [S(a1) ... . . . S(a 11 ))
konjunktion av villkor
Mot b svarar cxtens ionellt en viss referentmängd, R {b), dvs.
den mängd av 'referenter' (ob jekt, egenska per, relationer e tc.)
ett visst diskursunivers w k som S (b) stämmer på:
(84) R (b) = F (S (b), w k)
I diskussionen av vad som händer n är b lexikaliseras skall
vi liksom tidigare skilja på bildningen av (egen) namn och
predikat.
När m a n bildar ett egennamn genom lexikaliserin g av en
definit n ominalfras så fixeras utlryckets referens till ett (ur
språklig synvinkel a rbiträrt utva lt) enskilt element i R (b) :
(85) R ([b]x) = {Ri} där Ri

ER (b)

Så t.ex. är Vita huset ett elem ent i den mängd av r eferenter
som kan beskrivas som det vita huset. (Ibland är elemen tet Ri
själv en grupp ; Oppsäla hOgar är sålunda ett element i m ängden
av r efer enter som predikatet h ögar( n a) i Uppsa la s tämmer på.)
En analog process fi xerar referensen till samman satt a ortnamn; jfr alltså d et grona ltindet vs. Grönland, den st6ra sjon
vs. S torsjön .
Den semantiska sidan hos lexikaliseringen av ett nytt predikat
i frasform innebär a tt frasens giltighet, dvs. dess referentmängd,
inskränks till någon (mer eller mindre a rbiträrt) utvald applis NyS1J. Stud.
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kation av S (b ). Under det att vid egennamnen S ([b ]x) spelar
en underordnad roll, så förefaller det intuitivt riktigas t att
beskriva den semantiska processen vid bildningen av nya predikat som en ökning av antalet villkor i den strukturella betydelsen:
(86) S ([b ]x) = S(b) + V'1 ...... V'n
'--.,---------'

konjunktion av tilläggsvillkor =S'
Detta innebär a nnorlunda uttryckt att S (b ) är inkluderad
S ([b]x) :
(87) S (b) CS (( b ]x) , vilket samtidigt innebär att:
(88) R ([b ]x)C R (b) .

S' u tgör i viss mån ett fritt och godtyckligt val a v specifika
tilläggsvillkor, m en det torde finnas vissa regler för h ur de
i allmänh et väljes. Vi avslå r här från att vidare utreda d essa
principer. Observera emellertid att liknande tilläggsvillkor uppträ der vid lexikaliseringen av andra typer av enheter. Några
exempel:
(89)

S (b ) (motsv.) :

(a)
(b)

döda 'orsaka att Y dör'
fiskare 'en som fiskar'

(c)
(d)

bldbär 'blå bär'
sparka boll 'sparka (på) en
boll'
bada naken 'bada m eda n
m an är n ak en'
mätare 'ngn/n gt som mäter'

(e)

(f)

S' (motsv.) :
' (x) påverkar direkt y'
'person som h ar fisket som
yrke'
' tillhör specifik art xi'
'delta i e tt spel där denna
h andling ingå r'
'utomhusb ad el. annat 'offen tligt' bad' (jfr ovan s. 83)
(i) 'person som yrkesmässigt mäter' (t.ex. lantmätare)
(ii) 'instrument' (t.ex. elm ätare)
(iii) 'insekt av viss (a) art(er)' (mätarlarver)
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Idi omen ä r besvärligare at t redogöra fö r. Här är del en
sp ecifik metaforisk användning, M;, som fixera s och lexikaliseras. Det finns d å en a llmän semantisk rela tion P (av typ
m etafor, metonymi e tc.) så a tt
(90) P (M;, S;) och S (b)C S;.

Beträffande exemplet hugga i sten är då S (b) den bokstavliga
betydelsen 'hugga i (en ) sten ', S; ä r lika m ed S (b) plus tilläggsvillkoret 'oavsiktligt hu gga'. S; används sed an metaforiskt i den
allmänna be tydelsen 'm issta sig'. Denna b etydelse lexik aliseras
som M;.
Metaforerna illus trerar också d et allmänna faktum a lt en
fras' semantik mycket väl kan u tvecklas vidare efter den primära Jexikaliseringen. Sålunda kan speciella villkor (t.ex. 'konnola tioner ') k ny tas till betydelsen , och dessa kan sena re övergå
till a lt bli det centrala i betydelsen. E n definit lexikaliserad NP
som fungerar som ett egennamn kan mycket väl utvecklas vi d a re till ett artn amn (predikat) m ed en helt annan be tydelse
än d en (his torisk t) ursprungliga syntaktiska sammanställningens. V ita Huset har som egennamn kommit att konnolera betydelsen 'den amerikanske presidentens bostad'. Namnet har
blivit ett nytt predikat m ed denna be tydelse när det används i
uttryck et vastra Vita Hu set som syftar på Nixons hus i Kali fo rnien.

8. Slutkläm
Till slut vill vi gö ra tre - som vi lycke r ganska okontroversiella - påståenden.
1° An tal et olika enheter i lexikonet är mycket större, och
deras struktur mycket rikare, än vad som ofta angivits eller
an ty tts av modern str ukturalistisk (särskilt gen erativ) språk teori. Evidens fö r fö rekomsten av fra ser i lexikonet har framkommit både ur n eurolingvistiska studie r (Whitaker, 197 1) ,27
27 Om d et finns lYå typer av afasi, ay rammalism (oförmåga a lt nykonstruera syn taktiska planer m en bevarad förmåga a ll dra färdiglagrad e
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ur generaliseringar betr. återkommande strukturer i stora datakorpusar (Allen, 1975: XXIV) samt ur studier av barns språ kutveckling (se vidare nedan under 3°). Det finn s ock så åtskillig
'lingvistisk' (fonologisk , syntaktisk, semantisk) evidens för detta, vilket vi hoppas ha visat i denn a uppsats.
2° Det finns ingen absolut, sk a rp gräns mellan 'lexikon' och
'grammatik', m ellan färdiga y ttrandeplan er och planer som
nykonstrueras (jfr Jespersen 's (1924: 18 ff. ) 'formulas' och 'free
expressions') . Många syntaktisk a uttryck står p å grän sen till,
har förutsättnin garna för, lexikalisering; somliga lexikaliseras
t emporärt (under enstaka 'samt.al'), och en del av dessa håller
kanske på all lexikaliseras permanent.
3° Trots den föregående punkten är det stora principiella
skillnader m ellan etablerade lexem och verkliga syntaktiska
n ykonstruktioner. I viss modern gramm atikteori (t.ex. generativ
semantik) finns en tendens till utsuddning av skillnaden lexikaliserad struktur - syntaktisk nykonstruktion. Bierwisch
(1971: 433) säger t.ex.: 'Semantic representations of lexical
entries are of the same character as those of syntac tically complex ex pressions, with one exception: lexical entries do not
contain r eferentially indexed variables, since lexical entries do
not refer to particular sets of individuals'. Sådana påståenden
om mycket lån gtgående likheter m ellan lexem och synta ktiska
nykons lruktion er syn es kraftigt överdrivn a .
Om den generativt-semantiska synen vore riktig, skulle de t
exempelvis bli svårt a tt förklar a det faktum att fen omen som
betecknas av ord (lexem ) i ett språk ä r lättare att känna igen
ä n fenomen som inte betecknas a v ord (Lantz & Stefflre, 1964) .
Andra fakta vore likaledes svårförklarliga. Sålunda tyder studier av hur barn tillägnar sig ordbetydelser på a tt skillna derna
m ellan den inre 'betydelsesyntaxen ' och den yttre ordsyntaxen
är avsevärda. Det är t.ex. välkänt att inlärningen av vad ord
betyder är en mycket långsam process, som i princip aldrig blir
planer ur lexikonet) och verbal amnesi (där lexikonet är otillgängligt men
syntaktisk nykonstruktion möjlig), skulle ma n vänta sig att lexfraser
.drabbas vid verbal amnesi m en inte vid agrammatism. Stämmer detta?
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kla r och som i varje fall inte n å r sitt högs ta sta dium förrän i
puberte ten (Anglin 1970, Clark 1974, Vygotsky 1962). Däremot
är inlärningen av d e produktiva syntaxreglerna i allt vä cntligt
avklarad vid skolstarten . Vida re är det kän t a tl barn lär sig
ords syntaktisk a (paradigmatiska ) rela tioner {d efinierade i termer av orden s möjliga kombinationer i meningar) lån gt innan
d e växlar från syn tagma tiska till övervägande paradigma tiska
ordassociationer {Anglin 1970).
Samma nfattn ingsvis, lexikonet ä r betydligt m era komplext
(och grammatiken kanske mindre komplex) än vad många
moderna grammatiker velat tro.
Jan Anward och Per Linell
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