
Partikelverb Prefix	  infinitiv Prefix	  particip Prefix	  substantiv
Betonad	  partikel Verb Adjektiv
byta	  ut utbyta utbytt utbyte
bry	  sig	  (om)
bryta	  av avbryta avbruten avbrott
dela	  med	  sig
ge	  upp uppge uppgiven uppgift
gå	  av avgå
gå	  bort bortgång
gå	  igenom genomgå genomgång
gå	  in ingå ingånget ingång
gå	  på pågå pågående
gå	  under undergång
gå	  ut utgå utgången utgång
göra	  av	  (med) avgöra avgjord
göra	  bort	  (sig) bortgjord
göra	  om
hitta	  på påhittad påhitt
hoppa	  av avhoppad avhopp
hålla	  med medhåll
hålla	  reda	  på
hälsa	  på påhälsning
höra	  upp upphöra
klara	  upp uppklara uppklarad
klarna	  upp uppklarna uppklarnad
känna	  igen igenkänd
ligga	  i
låna	  ut
låta	  bli
lägga	  i ilagd
lämna	  över överlämna överlämnad överlämnande
nå	  upp uppnå uppnådd
orka	  med
passa	  på
se	  upp uppsyn
se	  ut utse utsedd utseende
skriva	  ner,	  upp,ut utskrift
sköta	  om omskött
slå	  sig	  ner
slänga	  ut utslängd
släppa	  in insläppt
stå	  upp uppstå uppståndelse
stå	  ut utstå
stöta	  på
säga	  upp uppsagd uppsägning
söka	  upp uppsökt



ta	  av avta(gsväg)
ta	  emot mottagning
ta	  in inta intagen
ta	  med	  (sig) medta medtagen
ta	  reda	  på
ta	  upp uppta upptagen
ta	  över överta övertag
vila	  ut utvilad
åka	  hem
åka	  iväg
äta	  upp uppäten



Exempel

Jag	  hade	  inget	  utbyte	  av	  kursen(ingen	  nytta	  av)
Vem	  bryr	  sig	  om	  fattiga	  människor?
Avbryt	  inte	  samtalet!	  Avbrott	  i	  sändningen.
De	  rika	  bör	  dela	  med	  sig	  (av	  sina	  pengar)
Han	  kände	  sig	  uppgiven.	  En	  felaktig	  uppgift.
Gå	  av	  bussen.	  Premiärministern	  avgår.
Hon	  gick	  bort	  (dog)	  igår.	  Hennes	  bortgång	  var…
Att	  genomgå	  en	  medicinsk	  behandling.
Det	  ingår	  i	  jobbet.	  Ingången	  till	  skolan	  är	  stängd.
Rättegången	  pågår.	  En	  pågående	  utredning.
Världens	  undergång	  är	  nära.
Varan	  har	  utgått	  ur	  sortimentet.
Göra	  av	  med	  pengar.	  Frågan	  är	  avgjord.
Har	  du	  inte	  slips	  och	  kavaj,	  gör	  du	  bort	  dig.
Göra,	  börja,	  ta,	  se	  om	  (upprepa	  från	  början).
Historien	  är	  påhittad	  (fiktion).
Ministerns	  avhopp	  var	  oväntat.
Alla	  höll	  med.	  Han	  fick	  medhåll	  av	  alla.
Håll	  reda	  på	  dina	  saker	  (ha	  kontroll).
Vi	  hälsade	  på	  hemma	  hos	  några	  vänner.
Hör	  upp	  när	  de	  talar!	  Förbudet	  har	  upphört.
Brottet	  är	  uppklarat	  enligt	  åklagaren.
Regnet	  drar	  bort	  och	  himlen	  klarnar	  upp.
Trots	  maskering	  blev	  han	  igenkänd.
Vill	  du	  ha	  framgång,	  måste	  du	  ligga	  i	  (anstränga	  dig)
Låna	  inte	  ut	  andras	  pengar.
Låt	  bli	  att	  bita	  på	  naglarna!
Lägg	  pengar	  i	  automaten!
Jag	  lämnade	  över	  pengarna	  till	  ägaren.
Giraffer	  når	  upp	  till	  trädkronorna.	  Uppnådda	  mål.
Jag	  orkar	  inte	  med	  den	  här	  jobbiga	  resan.
Man	  får	  passa	  på	  när	  man	  får	  chansen.
Se	  upp	  i	  trafiken!	  Hans	  uppsyn	  var	  bister.
Hon	  blev	  utsedd	  till	  ordförande.	  Hur	  ser	  du	  ut?!
En	  utskrift	  från	  datorn.
Trädgårdsmästaren	  sköter	  om	  blommorna.
Vi	  slog	  oss	  ner	  i	  soffan.
Han	  blev	  utslängd	  från	  krogen.
De	  släpper	  inte	  in	  förrän	  kl.	  9.
Att	  stå	  upp	  för	  mänskliga	  rättigheter.
Jag	  står	  inte	  ut	  med	  allt	  oljud.
Jag	  stötte	  på	  en	  gammal	  vän	  i	  somras.
Alla	  anställda	  blev	  uppsagda.
Vi	  måste	  söka	  upp	  någon	  som	  har	  en	  dator.



Ta	  av	  direkt	  efter	  rondellen!	  Ta	  av	  hatten!
Ta	  emot	  betalningen!	  Sjukhusets	  mottagning…
Ta	  in	  hunden!	  Han	  var	  intagen	  för	  behandling.
Ta	  med	  paraply!	  Han	  var	  medtagen	  efter	  resan.
Vill	  du	  ta	  reda	  på	  något	  kan	  du	  googla.
Ta	  upp	  bollen	  från	  golvet!	  Jag	  är	  tyvärr	  upptagen.
Volvo	  tar	  över	  företaget.	  De	  har	  ett	  övertag…
Efter	  en	  ostörd	  nattsömn	  var	  han	  utvilad.

Hela	  äpplet	  blev	  uppätet.


