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Ett växande antal studier visar att språkbehandling och språkförståelse frammanar och aktiverar 
visuella simuleringar (t.ex. Stanfield & Zwaan 2001; Zwaan m.fl. 2002; Bergen m.fl. 2007). Om 
vi t.ex. hör ordet hund aktiveras en visualisering som påminner om upplevelsen av att faktiskt se 
en hund (jfr Barsalou 1999). Enligt denna hypotes bör rörelseuttryck, så som det i (1), ge upphov 
till någon form av simulering där en aktant rör sig från en punkt till en annan. 
 
(1)   Hon sprang iväg till apoteket 
 
Exemplet i (1) bygger på konstruktionen [VERB+iväg+(PP)], där verbet springa anger rörelsesätt, 
adverbet iväg anger en riktning, och frasen med prepositionen till anger slutpunkt (se Olofsson 
2014). Baserat på idén om aktiverade simuleringar, kan man fråga sig om en sådan simulering 
skiljer sig mellan etablerade rörelseverb som springa och nya produktiva rörelseuttryck, så som i 
(2), med verb som inte lika uppenbart har någon inherent förflyttningsbetydelse. 

(2)  a. Jag hjortade iväg till parken 
  b. Jag skrattade iväg till bussen 
 
Verben hjorta (2a) och skratta (2b) finns exempelvis inte upptagna som rörelseverb i Svensk 
Ordbok (2009), utan förflyttningsbetydelsen antas bero på deras samröre med konstruktionen (jfr 
Goldberg 1995). Frågan är i vilken utsträckning verbet påverkar den simulering som antas 
aktiveras, och hur mycket av simuleringen som påverkas av konstruktionen? 

I mitt föredrag presenterar jag en experimentell studie med vilken jag tar mig an ovanstående 
frågeställningar om verbets respektive förflyttningskonstruktionens roll i en visuell simulering. I 
studien har deltagare presenterats språkliga uttryck av typen (1–2) följt av en bild som föreställer 
antingen det som verbet typiskt beskriver (t.ex. aktiviteten skratta i (2b)) eller den förflyttning 
som konstruktionen beskriver. I den här typen av experiment antas det uppstå en primingeffekt 
om visualiseringen av det språkliga uttrycket är kompatibelt med bilden som presenteras (Bergen 
2007), vilket betyder att den bild som bäst matchar simuleringen bör ge kortare responstid. 
Deltagarnas uppgift var därför att så snabbt som möjligt avgöra om bilden nämndes i det 
föregående uttrycket. Baserat på deltagarnas responstider tyder preliminära resultat från en 
pilotundersökning att nominala referenter hos verb av typen (2a) har en mer framskjuten roll än 
konstruktionen, medan konstruktionen har är en mer framskjuten roll än den samtida aktiviteten 
hos verb av typen (2b). 
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