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Sammandrag 

Syftet med denna uppsats är att undersöka satsadverbialplaceringen i huvudsatser och bisatser hos 

andraspråksinlärare av svenska på motsvarande SFI C nivå. Undersökningens informanter är åtta 

andraspråksinlärare i åldrarna 17-19 år, vilka läser kursen i långsam respektive snabb studietakt. 

Undersökningen syftar även till att ta reda på om det finns skillnader mellan receptiva (språkförstå-

else) respektive produktiva (språkanvändning) kunskaper samt undersöka om det finns skillnader i 

användningen av några vanligt förekommande satsadverbial. Vidare syftar undersökningen till att 

se om det finns skillnader i satsadverbialplaceringen mellan snabb respektive långsam inlärnings-

grupp. Det analyserade materialet består av informanternas egenproducerade texter till ett antal bil-

der, där de ombeds använda ett antal satsadverbial, samt ett lucktest, där satsadverbialen är bort-

plockade.  

Resultaten visar att satsadverbialplaceringen i huvudsatser är till mer än hälften korrekt i både 

produktiva och receptiva kunskaper. Dock är korrektheten större i de receptiva kunskaperna. Vad 

gäller de produktiva kunskaperna används mycket få satsadverbial i bisatserna. Dessutom placeras 

dessa till mer än hälften avvikande, precis som fallet är med de receptiva kunskaperna gällande bi-

satser. Inte är det satsadverbial som används mest och har högst korrekthet i huvudsatser i de pro-

duktiva kunskaperna, men som har störst avvikande användning i bisatser. Inte är också det satsad-

verbial med högst korrekthet i huvudsatser, men med mer än hälften avvikande placering i bisatser i 

de receptiva kunskaperna. Resultatet är i linje med Bolander (1987) och Hyltenstam (1978) som 

säger att placeringen av negationen i bisatser är mer svårinlärd och lärs in senare än i huvudsatser. 

Vad gäller övriga satsadverbial varierar användningen mellan olika informanter.  
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1. Inledning 

Som språklärare är det viktigt att förstå inlärningsgången i olika grammatiska moment så att man 

kan anpassa undervisningen till den nivå eleven befinner sig på samt veta vad nästa steg i utveckl-

ingstrappan bör vara. Många gånger kan det vara så att eleven verkar ha tillägnat sig ett språkligt 

moment när den i själva verket befinner sig på en nivå där den överapplicerar en grammatisk regel i 

all språklig användning. På samma sätt kan vissa fel visa på att eleven ligger på en högre nivå i in-

lärningstrappan. Utifrån detta perspektiv är det intressant att studera användningen av satsadverbial 

hos andraspråksinlärare av svenska som andraspråk för att försöka hitta en struktur av inlärnings-

gången.  

I en studie från 1978 studerar Hyltenstam placeringen av inte i huvudsatser och bisatser hos and-

raspråkinlärare och kommer fram till att det finns vissa inlärningsmönster vad gäller negationens 

placering. Även Bolander (1987) får ett liknande resultat angående negationens placering. Hennes 

studie visar dock att informanterna tycks tro att det är andra regler som gäller vid placeringen av 

övriga adverb. Både Bolander och Hyltenstam studerar inlärningsmönster av negationens placering. 

Negationen inte är ett satsadverbial. Det kan vara intressant att se om andra satsadverbial också 

följer samma inlärningsmönster.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka satsadverbialplaceringen i huvudsatser och bisatser hos andra-

språksinlärare av svenska på motsvarande SFI C nivå. Informanterna med olika språkbakgrund är i 

åldrarna 17-19 år och går i två olika klasser med långsam respektive snabb studietakt. Vidare syftar 

undersökningen till att ta reda på om det finns skillnader mellan informanternas receptiva (språkför-

ståelse) respektive produktiva (språkanvändning) kunskaper samt mellan långsam och snabb grupp. 

Slutligen vill jag undersöka om det finns skillnader i användningen av några olika satsadverbial i 

materialet. 

1.1.1 Frågeställningar 

1. Hur ser satsadverbialplaceringen ut i huvudsatser respektive bisatser hos några andraspråk-

sinlärare på SFI C med långsam respektive snabb studietakt? 

2. Finns det någon skillnad mellan satsadverbialplaceringen i huvudsatser respektive bisatser 

mellan informanter med snabb respektive långsam studietakt vad gäller receptiva respektive 

produktiva kunskaper? 
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3. Hur skiljer sig olika satsadverbial i materialet? 

1.2 Disposition 

Uppsatsen har följande disposition: I kapitel 1 finns en kort inledning samt syfte med frågeställ-

ningar. I kapitel 2 presenteras kortfattat några teorier kring andraspråksforskningen. Även ordföljds-

regler i svenska beskrivs. Slutligen redogörs det för några tidigare studier som rör satsadverbial och 

placering av negationen. 

Kapitel 3 behandlar de metodiska frågorna i uppsatsen. Undersökningens urval och informanter 

presenteras där. Likaså beskrivs undersökningens testinstrument samt bearbetningen och analysen 

av det insamlade materialet. Frågor som rör etiska aspekter, generaliserbarhet, tillförlitlighet och 

validitet tas upp i detta kapitel. Avslutningsvis tas styrkor och svagheter med själva metoden upp. 

I kapitel 4 presenteras undersökningens resultat gällande produktiva och receptiva kunskaper. 

Resultatet presenteras separat för huvudsatser och bisatser samt för snabb och långsam grupp.  

Slutligen diskuteras resultatet i kapitel 5 och kopplas också till tidigare forskning. Svagheter och 

styrkor med uppsatsen tas upp och avslutningsvis diskuteras några pedagogiska tillämpningar. 

I kapitel 6 finns en referenslista och direkt efter den hittar man sex bilagor, vilka refereras till i 

uppsatsen. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel beskriver jag kortfattat några olika teorier kring andraspråksforskningen. Jag beskri-

ver ordföljden i huvudsatser och bisatser och satsadverbialplaceringen i svenska samt redogör för 

tidigare studier som rör satsadverbial och negationens placering. 

2.1 En kort historisk överblick över andraspråksforskningen 

Andraspråksforskningen var innan 1960-talet starkt påverkad av den då rådande inlärningspsykolo-

giska teorin behaviorismen. För andraspråksforskningen innebar detta att man trodde att modersmå-

let hade en stark och ofta negativ påverkan på inlärningen av ett andraspråk genom att redan etable-

rade strukturer från första språket överfördes till målspråket. Utifrån det behavioristiska synsättet 

utvecklades den så kallade kontrastiva hypotesen. Med den kontrastiva analysen försökte man för-

utsäga vilka språkliga svårigheter en andraspråksinlärare skulle träffa på beroende på dennes mo-

dersmål. Man menade att ju större skillnad mellan modersmålet och målspråket desto större svårig-

heter kommer inläraren att få. Den kontrastiva analysen blev så småningom utsatt för mycket kritik 

på flera punkter. Inlärare gjorde fel trots likheterna i modersmålet och målspråket, och tvärtom trots 

olikheterna gjorde de inte fel (Abrahamsson 2009). 

På 1960-talet började man gå ifrån ”inriktningen på kontrastiva beskrivningar av modersmål och 

målspråk, som syftade till att peka ut enskilda strukturella inlärningssvårigheter och felkällor” 

(Hammarberg 2004: 27). Man skiftade alltså fokus till själva inlärarspråket och dess strukturer och 

det var då som den egentliga andraspråksforskningen började. Istället för att jämföra modersmålet 

och målspråket studerade man inlärarspråket och hur det förändrades över tid och i jämförelse med 

målspråket. Den stora skillnaden var att man la fokus på de fel som inlärarna ”faktiskt gjorde, sna-

rare än på sådana fel som de borde göra” (Abrahamsson 2009: 48). Kritikerna menar att metoden 

ignorerade allt sådant som stämde överens med målspråket och bara fokuserade på avvikelser från 

målspråket.  

2.2 Selinkers interimspråksteori 

Selinker ”vidgade […] det tidigare kontrastiva perspektivet [genom] att formulera några olika slags 

processer som han menade formade interimspråket” (Hammarberg 2009: 28). Enligt Abrahamsson 

(2009: 111–116) är de centrala processerna Selinker (1972) föreslår: 
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1. Transfer från L1 

2. Transfer från undervisningen 

3. Inlärningsstrategier 

4. Kommunikationsstrategier 

5. Övergeneralisering av målspråksformer 

 

Till skillnad från den behavioristiska synen på transfer såg Selinker på den första som ”en kognitiv 

process eller strategi som inläraren medvetet eller omedvetet kunde använda sig av” (Abrahamsson, 

2009: 112). Transfer från L1 innebar att grammatiska strukturer och former överfördes från mo-

dersmålet till interimspråket1. Med den andra processen menade Selinker att en överdriven använd-

ning av vissa strukturer i undervisningen kunde resultera i en målspråksavvikande användning av 

dessa. Inlärningsstrategierna kunde vara omedvetna eller medvetna. De omedvetna strategierna me-

nade Selinker gick ut på att göra inlärningen enklare genom en språklig förenkling av målspråkssy-

stemet till ett eget interimspråkssystem. Den fjärde processen används för att hålla kommunikation-

en vid liv. Som exempel på den sista processen kan nämnas övergeneraliseringen av regeln om ne-

gationens placering i huvudsatser till att även gälla bisatser. Selinker menade att ovannämnda pro-

cesser var det som hindrade vuxna andraspråksinlärare från att nå samma behärskningsnivå i mål-

språket som förstaspråkstalare. (Abrahamsson 2009).  

2.3 Krashens teori 

Krashens monitormodell bestod av ”fem separata hypoteser om hur andraspråket kognitivt tas in, 

tillägnas, lagras, utvecklas och används i språkproduktion” (Abrahamsson 2009: 116). Dessa var: 

 

1. Hypotesen om tillägnande och inlärning 

2. Monitorhypotesen 

3. Hypotesen om inlärningsordning 

4. Inflödeshypotesen 

5. Hypotesen om det affektiva filtret 

 

Krashens monitormodell har varit vetenskapligt mycket kritiserad och används idag inte som en 

helhetsmodell över andraspråksinlärningen. Trots detta har den än idag en plats i diskussionen av 

kognitivt baserade inlärningsmodeller och dessutom har den varit flitigt använd av L2-pedagoger. 

En förklaring till det senare kan vara modellens klara implikationer för undervisningen (Abrahams-

son 116–117).  

                                                 

1 Enligt Abrahamsson (2009: 43) används termen interimspråk i två betydelser, den ena där man avser inlärarspråket 

och den andra som syftar på språkförändringen från ett nybörjar- till ett slutstadium. 
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I den första hypotesen finns två separata processer där den ena, tillägnande, är omedveten språ-

kinlärning som sker i meningsfull kommunikation i naturliga miljöer, medan den andra, inlärning, 

är medveten språkinlärning som sker i en undervisningssituation och ofta fokuserar på regler. Uti-

från monitorhypotesen diskuterade Krashen funktionen som den implicita och explicita kompeten-

sen har vid språkproduktion. Den implicita kunskapen gör sig gällande vid språkproduktion, medan 

den explicita kompetensen fungerar som en monitor som inspekterar och korrigerar inlärarens ytt-

randen. Denna funktion är det praktiska resultatet av inlärd grammatik. Monitorn är mest aktiv vid 

skriftlig produktion då kommunikationen inte är spontan. Hypotesen om inlärningsordning säger att 

det finns en naturlig inlärningsordning i vilken alla lär sig ett och samma andraspråk oavsett mo-

dersmål, formell eller informell undervisning, social status eller situation. Den fjärde hypotesen 

försöker hitta svar på hur och varför inlärare förflyttar sig mellan olika stadier i hypotesen om inlär-

ningsordning. Krashen menar att det som driver utvecklingen framåt är inflödet men att det inte är 

inflödet i sig som är drivande. För att driva utvecklingen framåt måste inflödet vara begripligt sam-

tidigt som det måste ligga på en lite högre nivå än inlärarens. Inlärarens interimspråksnivå beteck-

nar Krashen som i och den nivå som inflödet borde ligga på betecknar han som i + 1 där 1 visar en 

nivå precis ovanför inlärarens nuvarande nivå. I klassrumsmiljö kan läraren enligt Krashen med-

vetet hjälpa till i inlärningen genom att lägga undervisningen och inflödet på en nivå som motsvarar 

i + 1. Problemet med detta är att avgöra vad som är i + 1. Den sista hypotesen i monitormodellen är 

det affektiva filtret vilket enligt Krashen bara påverkar inlärningshastigheten och slutnivån men inte 

inlärningsgången (Abrahamsson 2009).  

2.4 Processbarhetsteori 

Processbarhetsteorin grundades av Manfred Pienemann och den har sin utgångspunkt i 

ZISA-projektet från 1970-talet som ”bestod av en tvärsnittsstudie av 45 inlärare samt en tvåårig 

longitudinell studie av 12 individer” (Abrahamsson 2009: 122). Grundtanken i teorin är att det finns 

en specifik ordning av nivåer en andraspråksinlärare går igenom och att det inte går att processa de 

högre nivåerna innan de lägre nivåerna har processats (se tabell 2.1). 

På nybörjarstadiet har inläraren lärt sig enstaka ord men inga grammatiska strukturer, såsom t.ex. 

ordböjningar. Där finns strukturen NEG + X, dvs. negationen framförställt ett oböjt ord vilket kan 

vara ett substantiv, verb eller adjektiv.  

På den andra nivån börjar inläraren processa ordklasser och lära sig att böja ord efter t.ex. tem-

pus (börja-de) och numerus (stol-ar). Ordböjningen kan både bli rätt som i t.ex. börja-de och 
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stol-ar och fel som i t.ex. springa-de och träd-ar. Kongruensen har på den här nivån fortfarande 

inte börjat visa sig vare sig inom eller mellan fraser. På denna nivå är det vanligast att inläraren an-

vänder SVO-ordföljd. Negationen är framförställt det finita verbet. 

 

Tabell 2.1 Inlärningsordning vid andraspråksinlärning 

Stadium/processningsnivå Morfologi Syntax 

5. grammatisk information mellan satser; skillnad 

huvudsats/bisats 
kongruens över satsgräns* 

NEG + FV i bisats; 

icke-INV vid indirekt fråga 

4. grammatisk information mellan fraser inom 

satser 
kongruens inom satsen (predikativ)  

FV + NEG;  

INV vid framförställt ADV 

och FråX 

3. grammatisk information mellan ord inom fra-

sen 
kongruens inom frasen (attributiv) 

framförställt ADV och 

FråX 

2. lexikal morfologi 
ordböjning (t.ex. tempus, numerus, 

species, genus) 

kanonisk ordföljd (oftast 

SVO) 

1. ord/lemma oböjda former 
enstaka konstituenter; NEG 

+ X 

*= enligt Hammarberg 2004, s. 56, tabell 1.1 

 

På nivå tre börjar kongruensen inom frasen manifestera sig (t.ex. fina jackor, ett grönt träd). Ord-

följden på den här nivån är fortfarande rak även när inläraren inleder satsen med ett adverb (t.ex. 

*Igår jag köpte en jacka). På denna nivå är negationen preverbal, dvs. placerad före det finita ver-

bet, precis som på de två första nivåerna. 

På den fjärde processningsnivån processar inläraren grammatisk information över frasgränsen 

inom satsen (t.ex. Jackorna är fina). Syntaktiskt börjar inversionen manifestera sig vid framflyttat 

adverb och frågeord (t.ex. Igår köpte jag en jacka, Varför sover du ute). Till skillnad från de tidi-

gare nivåerna börjar negationen placeras efter det finita verbet i huvudsatser. Detsamma sker auto-

matiskt även i bisatser vilket innebär att inläraren fortfarande inte gör någon skillnad mellan huvud-

satser och bisatser.  

På den femte och sista nivån kan inläraren processa grammatisk information mellan satser. En-

ligt Abrahamsson (2009) menar Pienemann & Håkansson att detta inte visar sig i svenskan morfo-

logiskt, ”medan Hammarberg (2004) anger adjektivkongruens mellan nomen i huvudsats och adjek-

tiv i som-bisats som ett exempel” (t.ex. Jackorna som är smutsiga…) (Abrahamsson 2009: 127). 

Syntaktiskt kan inläraren skilja på huvud- och bisatser vilket resulterar i rätt preverbal placering av 

negationen i bisatser (t.ex. Jag vet att du inte är trött) och icke-inversion i indirekta frågor (t.ex. Jag 

undrar när du kommer hem). 
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Pienemanns kriterium för när en viss struktur kan betraktas som inlärd har fått utstå en del kritik. 

Han menar att den första systematiska användningen av en struktur, dvs. om en struktur används i 

plural (tröjorna är blåa) måste den även användas i singular (pennan är grön_), visar på att en 

struktur är inlärd. Detta kriterium har setts som alldeles osäkert ”då enstaka exempel inte säger sär-

skilt mycket om vad inläraren egentligen behärskar” (Heinonen 2009: 77).  Andra kriterier för när 

en viss struktur är inlärd är 50-procentskriteriet, dvs. att en viss nivå är uppnådd när hälften av alla 

kontexter är korrekta och 80-procentkriteriet dvs. den största delen av alla kontexter (80 %) ska 

vara korrekta (Heinonen 2009: 78). Enligt Heinonen menar Glahn att en kombination av alla tre 

kriterier skulle ge den bästa bilden av inlärningen (Heinonen 2009: 77).  

2.5 Ordföljd i svenska 

Ordföljden i svenska har till skillnad från många andra språk främst satsgrammatiska funktioner. 

Dessa uttrycker skillnader gällande satstyp (påståendesatser, ja/nej-frågor, utropssatser och fråge-

ordsfrågor), satsdel (subjekt och objekt) och satshierarki (huvudsatser och bisatser). De satsgram-

matiska funktionerna gör svenskan till ett mer låst språk vad gäller ordföljden men givetvis finns 

det variationsmöjligheter också (Ekerot 1995: 65–70). Det finita verbet är en fast punkt i en sats och 

med utgångspunkt i den beskrivs ordföljden i olika satstyper (Hultman 2010: 289).    

2.5.1 Ordföljd i huvudsatser och bisatser 

Satsledet som står först i en sats kallas för fundament. Direkt efter fundamentet kommer det finita 

verbet i en påstående huvudsats. Om subjektet står som fundament har vi då rak ordföljd. Om det är 

något annat satsled än subjektet som står först har vi omvänd ordföljd och subjektet kommer då 

efter det finita verbet. Vid rak ordföljd står satsadverbialet och således negationen direkt efter det 

finita verbet, medan de vid omvänd ordföljd står efter subjektet. Det finita verbet tillsammans med 

subjektet och satsadverbialet utgör satsens mittfält. Slutfältet inleds med det infinita verbet och kan 

även innehålla partikelverb, objekt och andra adverbial såsom tids-, rums-, sätts- och orsaksad-

verbial för att nämna några. Detta illustreras i tabell 2.2. 

 

Tabell 2.2 Ordföljd i huvudsatser 

INLEDARE MITTFÄLT                    SLUTFÄLT 

Fundament FV S SA IV VP O ÖA 

De ville - inte träffa  varandras föräldrar de första veckorna 

Förra året hade vi inte   tid att åka på semester 

De tittar  alltid   på TV på kvällarna 

Nuförtiden läser jag ofta   tidningen på lunchen 



 
13 

 

Till skillnad från huvudsatser ser placeringen av negationen annorlunda ut i bisatser. Bisatsen inleds 

vanligtvis med en bisatsinledare och följs av subjektet i nästa led. Direkt efter subjektet kommer 

adverbialet, vanligtvis satsadverbial, vilket följs av det finita verbet, det infinita verbet och sedan 

resten av satsen. Detta kan illustreras med tabell 2.3. 

 

Tabell 2.3 Ordföljd i bisatser 

Bisatsinledare S SA FV IV Resten av satsen 

att ni inte kan vänta längre 

när du inte var  arg längre 

om de kanske vill komma  

att jag ofta kommer  sent till skolan 

 

De vanligaste ordföljdsfelen rör placering av FV samt ordningen mellan FV, S och SA 

(Ekerot 1995: 81–91): 

1. Brott mot regeln om det finita verbets placering i påståendesatser samt ja/nej-frågor 

2. Brott mot regeln om inversion av påståendesatser  

3. Brott mot regeln om rak ordföljd i bisatser 

4. Brott mot regeln om satsadverbialets placering i bisats 

2.5.2 Satsadverbialets placering 

Svenskan har mera fasta regler beträffande ordföljden än vad många andra språk har. Svenskan har 

också krav på finit verb och grammatiskt subjekt i alla satser samt det finita verbets bestämda place-

ring i både huvudsatser och bisatser. Förutom detta finns det möjlighet till placeringsvariation be-

träffande andra satsled (Dahl 1979: 81–82).  

Satsadverbial preciserar en hel sats och det mest förekommande satsadverbialet i svenska tid-

ningstexter är det nekande satsadverbialet inte (Allén 1972). Vissa språk har dubbel oböjd negat-

ionspartikel, andra har böjt negationshjälpverb eller oböjt negationsord tillsammans med ett hjälp-

verb, medan svenskan har en oböjd negationspartikel, inte. Således rör de svårigheter som andra-

språksinlärare av svenska stöter på inte själva konstruktionen av negation utan snarare dess place-

ring. ”Negationen hör till de element i satsen som har mest bestämd placering, det vill säga, även i 

språk med i övrigt mycket fri ordföljd finns det ofta bestämda regler för var negationen ska stå” 

(Dahl 1979: 112). Den vanligast förekommande placeringen av oböjda negationspartiklar är före det 

finita verbet. I svenskan ser placeringen av negationen ut på ett annat sätt och där finns det dessu-

tom regler om negationens olika placering i huvudsatser och bisatser. Detsamma gäller övriga 

satsadverbial (se avsnitt 2.5.1).  
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2.6 Tidigare studier 

Enligt Philipsson (Philipsson 2004: 136) undersöker Hyltenstam i sin avhandling Progress in Immi-

grant Swedish Syntax. A Variability Analysis genom ett skriftligt ordföljdstest den syntaktiska ut-

vecklingen hos 160 vuxna andraspråksinlärare. Han redogör för resultat vad gäller placeringen av 

negationen i olika typer av satser. Alla inlärare, oavsett bakgrundsfaktorer såsom utbildningens 

längd eller modersmål, uppvisar samma inlärningsgång.  Enligt Hyltenstam lär man sig behärska 

negationsplaceringen såsom tabell 2.4 visar. 

 

Tabell 2.4 Negationens placering 

Stadium Exempel 

1. Preverbal negation 

NEG + FV 

 

 

*Lisa inte läser.  

* Lisa inte kan läsa.  

(*)… när Lisa inte läser. (pseudokorrekt) 

(*)… när Lisa inte kan läsa. (pseudokorrekt) 

2. Postverbal negation, hjälpverb 

AUX + NEG 

 

*Lisa inte läser.  

Lisa kan inte läsa. 

(*)… när Lisa inte läser. (pseudokorrekt) 

*… när Lisa kan inte läsa. 

3. Postverbal negation, huvudverb 

HV + NEG 

Lisa läser inte.  

Lisa kan inte läsa.  

*… när Lisa läser inte.  

*… när Lisa kan inte läsa.  

4. Satsdifferentiering, huvudverb 

(preverbal negation i bisats) 

… NEG + HV 

… när Lisa inte läser. 

*… när Lisa kan inte läsa.  

 

5. Satsdifferentiering, hjälpverb (preverbal negation i bisats) 

… NEG + AUX 

… när Lisa inte kan läsa. 

 

Abrahamsson (2004: 67) efter Hyltenstam 1977, 1978 

 

På ett tidigt stadium i inlärningsprocessen hamnar inte på rätt plats i bisatser trots att detta är en 

svårare konstruktion, och Hyltenstams förklaring är att man på detta stadium inte kan skilja på hu-

vudsats och bisats (Philipsson 2004: 136–137). Enligt Philipsson styrks detta antagande av Gunilla 

Colliander (1993) som ger stöd åt Hyltenstams resultat. Hon påpekar även att det finns ett till sta-

dium, innan Hyltenstams första stadium, där negationen används för att modifiera enstaka ord och 

således inte bakas in i satsen (Philipsson 2004: 137), t.ex. inte trött.  

Ytterligare en forskare som presenterar en studie med liknande resultat är Maria Bolander. Bo-

lander (1987) ger en översikt av några olika studier av negationens placering i tyska, engelska och 

svenska. Gemensamt för alla dessa studier är att resultaten pekar på att inlärare går igenom vissa 

stadier med gemensamma drag på väg mot målspråket. Trots olika regler för negationsplaceringen i 

dessa språk verkar inlärarna ändå till en början placera negationen oftast före verbet och den kor-
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rekta placeringen kommer först vid hjälpverb (Bolander 1987: 3–4). Hon kommer fram till att inte 

placeras rätt först vid vara och hjälpverb i huvudsatser och därefter vid enkla huvudverb. Även i 

bisatser placeras inte rätt först vid vara, medan det omvända gäller för huvudverb och hjälpverb. 

Bolander påpekar också att många inlärare av svenska tenderar att placera inte före det finita verbet, 

vilket kan få oss att tro att inlärarna tillägnat sig bisatsregeln trots att de ännu inte gjort så. ”De gör 

alltså rätt av ’fel’ skäl” (Bolander 1987: 25). Eftersom bisatser betraktas som mer komplexa och 

svårinlärda och negerade sådana mer än icke negerade, kan man anta att dessa lärs in sent (Bolander 

1987: 27). Den tidiga inlärningen av hjälpverb och vara tror Bolander kan bero på den höga före-

komsten av input av just verbet vara men också av input av hjälpverb som i vardagligt tal är hög-

frekventa (Bolander 1987: 62). Ett till intressant resultat som Bolander presenterar i sin rapport är 

inlärarnas benägenhet att placera inte efter det infinita verbet i verbkedjor (Bolander 1987: 63).  

Hennes hypotes angående detta är att finit och infinit verb ses som en enhet, därav placeringen av 

inte efter det infinita verbet.  

Bolander studerar även adverb, vilka följer samma placeringsregler som inte, och hon undersö-

ker om inlärningen av dessas placering sker parallellt med inlärningen av inte. Hennes slutsats är att 

inlärningen av ordföljdsreglerna för undersökta adverb inte kopplas samman med ordföljdsreglerna 

för inte. Istället finner hon förklaringar i modersmålets påverkan, det kommunikativa behovet hos 

inlärarna samt input för vilket inlärarna utsätts.   

I sitt examensarbete undersöker Selin (2009) vari svårigheten ligger beträffande svenskans mor-

fologiska och syntaktiska strukturer samt vilken påverkan modersmålet har på inlärningsgången av 

dessa. Hennes arbete omfattar intervjuer med fem informanter på gymnasienivå med modersmålen 

arabiska och thailändska. Resultaten i studien visar att bland de svåraste syntaktiska strukturerna 

återfinns negationens placering i bisats och satsadverbialets placering i huvudsats. Många svårig-

heter verkar vara oberoende av modersmål men för några av strukturerna gör Selin en koppling till 

arabiska respektive thailändska. När det gäller satsadverbialens placering påpekar hon att strukturen 

antingen inte används alls eller i de fall den används blir placeringen oftast felaktig. Hon finner ing-

en koppling till modersmålet beträffande detta. Vad gäller negationens placering i bisats visar Se-

lins resultat att negationen i bisats antingen inte förekommer alls eller att den placeras felaktigt. 

Hennes förklaring till detta är att den strukturen ligger på en högre nivå än den som informanterna 

befinner sig på. Användningen av negationen kan precis som i fallet med satsadverbialen inte kopp-

las samman med modersmålets påverkan (Selin 2009: 23–25).   
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3. Metod 

I första avsnittet i följande kapitel presenteras undersökningens urval och informanter. I det efterföl-

jande avsnittet presenteras undersökningens testinstrument, vilka består av en enkät, tio utvalda 

satsadverbial, en bildberättelse och ett lucktest.  Vidare beskrivs bearbetningen och analysen av det 

insamlade materialet och frågor som tillförlitlighet, generaliserbarhet, validitet samt etiska aspekter 

tas upp.  Avslutningsvis tar jag upp några styrkor och svagheter med själva metoden.  

3.1 Undersökningens urval 

Skolan som jag har valt är en gymnasieskola i Mellansverige och där finns det både nationella 

gymnasieprogram samt IVIK. IVIK är en förkortning för Introduktionsutbildning för nyanlända 

elever inom ramen för gymnasieskolans individuella program (nuvarande SPRINT – språkintro-

duktion). Elever som läser på IVIK är mellan 16 och 20 år gamla. Eleverna på C-kursen kan ha läst 

svenska allt mellan 4 månader och flera år. Det är väldigt individuellt hur snabbt eleverna lär sig 

och hur lång tid de behöver för att ta sig till nästa nivå. 

Inom IVIK kan man på denna skola läsa endast C-kursen som är indelad i tre olika grupper. 

Dessa är A, B och C. A-gruppen är den grupp som har snabbast inlärningstakt och där eleverna re-

dan till vårterminen räknas vara färdiga med kursen. B-nivån är mellangruppen och C-nivån är 

gruppen med långsam inlärningstakt. 

IVIK-gruppen i skolan bestod av 13 elever i den snabba respektive den långsamma gruppen. Till 

min undersökning valde jag ut 4 elever jämnt fördelade mellan könen från A och C grupp (se tabell 

3.1). Vid utlottningen valde jag också att ta med två reservinformanter av respektive kön och från 

respektive grupp. Detta gjorde jag för att jag vid urvalsprocessens början fortfarande inte visste om 

alla informanter skulle ställa upp eller om alla skulle vara närvarande i skolan. Jag hade redan tidi-

gare fått en lista av en av lärarna på skolan med alla elever från alla tre grupper. På denna lista stod 

det vem som gick i vilken grupp. Min urvalsprocess började jag med att numrera alla elever, t.ex. 

A1M där A står för den snabba A-gruppen, 1 betyder att eleven står först på listan och M betyder att 

det är en man. Vidare numrerade jag på samma sätt lika många lappar som det var elever i varje 

grupp. Jag delade in dessa lappar i två högar baserat på kön. Slumpmässigt drog jag tre lappar från 

vardera hög. Samma procedur upprepade jag för den långsamma C-gruppen där numreringen istäl-

let såg ut så här: C1K, där C står för den långsamma C-guppen, 1 står för elevens placering på elev-

listan och K betyder att det är en kvinna.  
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3.1.1 Informanterna 

Tabell 3.1 presenterar studiens informanter. Det är fyra informanter, två kvinnor och två män i re-

spektive grupp. Alla informanterna är mellan 17 och 19 år gamla och de modersmål som finns re-

presenterade är somaliska, arabiska och dari. Alla informanterna läser C-kursen på IVIK vilket mot-

svarar SFI C-kurs. Informanterna har bott i Sverige mellan 8 månader och 2 år och 9 månader och 

de har haft formell svenskundervisning i 5 månader till 2 år.  

 

Tabell 3.1 Studiens informanter 

Informanter 
Långsam studietakt 

(C-gruppen) 

Snabb studietakt 

(A-gruppen) 
Ålder Vistelsetid  Modersmål 

Formell svenskin-

lärning  

 Kvinna Man Kvinna Man     

C1K 1    17 10 månader somaliska 5 månader 

C4K 1    17 2 år arabiska 2 år 

C3M  1   17 
1 år och 3 

månader 
somaliska 1 år och 3 månader 

C5M  1   17 10 månader somaliska 4 månader 

A3K   1  19 
1 år och 1 

månad 
dari 1 år 

A9K   1  18 8 månader somaliska 5 månader 

A1M    1 17 
2 år och 9 

månader 
arabiska 2 år 

A7M    1 17 8 månader somaliska 5 månader 

 

Vad gäller informanternas socioekonomiska bakgrund baseras denna på deras föräldrars utbildning 

samt arbete i hemlandet och i Sverige. I A-gruppen svarade tre av fyra informanter att deras föräld-

rar inte hade någon utbildning, medan en sa sig inte veta något om det. Tre mödrar var hemmafruar 

och en arbetade som butiksbiträde. Två av fäderna arbetade som Koranlärare, en var försäljare och 

en polis. När det kommer till sysselsättningen i Sverige läser fyra föräldrar svenska, två är pension-

ärer, en arbetar som personlig assistent och en är inte i Sverige. I C-gruppen svarade en informant 

att han inte visste något om sina föräldrar och en informant svarade att han inte visste något om sin 

mor men att pappan eventuellt var försäljare. Endast en informants föräldrar hade gymnasieutbild-

ning och i den familjen arbetade fadern som taxiförare och modern var hemmafru. I Sverige läser 

båda föräldrarna svenska. Den sista informantens föräldrar hade ingen utbildning och i hemlandet 

var fadern egen företagare och modern hemmafru.  I Sverige har de inget arbete och de går inte hel-

ler i skolan. 
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3.2 Undersökningens testinstrument 

Jag har använt mig av en enkät för att ta reda på informanternas bakgrundsinformation. För att testa 

elevernas produktiva och receptiva kunskaper vad gäller satsadverbial har jag använt mig av en 

bildserie och ett lucktest. Till både bildserien och lucktestet har jag valt tio satsadverbial. Mina test-

instrument beskrivs nedan. 

3.2.1 Enkät 

Enkätundersökningen gjordes för att se om det eventuellt finns faktorer, exempelvis tidigare skol-

bakgrund som skulle kunna påverka resultatet. Enkäten bestod av 12 öppna frågor numrerade 1–12. 

I enkäten fanns det även två rutor där det skulle kryssas i vilket kön informanterna hade. Eftersom 

informanterna är anonyma finns det en linje högst upp på papperet där jag benämnt informanterna 

med en kod (se avsnitt 3.1). Frågorna i enkäten rör informanternas språkkunskaper, skolbakgrund i 

hemlandet och i Sverige samt deras socioekonomiska status i både hemlandet och i Sverige. Ef-

tersom informanterna är för unga för att ha kunnat skaffa högre utbildning eller jobb har jag valt att 

ställa frågor rörande socioekonomisk bakgrund om deras föräldrar istället. Enkäten gjordes för att 

se eventuell korrelation mellan denna och resultatet i studien.  

3.2.2 Produktiva kunskaper 

3.2.2.1 Satsadverbialen 

Med hjälp av Sture Alléns Tiotusen i topp samt Mål 1 valde jag ut de tio vanligast förekommande 

satsadverbial som eleverna skulle kunna känna igen (se tabell 3.2 och tabell 3.3). Mål 1 är ett läro-

medel i svenska som andraspråk som vänder sig till ungdomar och vuxna som håller på och lär sig 

svenska. Det är ett läromedel som är vanligt förekommande på IVIK och som består av en textbok 

och en övningsbok. Jag läste igenom alla texter i textboken (inte övningsmaterial) som fanns i Mål 

1 och tog ut alla 29 satsadverbial som förekom. De tio mest frekventa satsadverbialen presenteras i 

tabell 3.2 i fallande frekvens. Sedan jämförde jag dem med Alléns frekvenslista (se tabell 3.3). Det 

framgår av tabell 3.2 och tabell 3.3 att de tio mest frekventa satsadverbialen i Mål 1 även finns 

bland Alléns tjugo i topp satsadverbial. Därför valde jag de tio mest frekventa satsadverbialen i Mål 

1 som lämpligast att använda i min studie. 
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Tabell 3.2 De valda satsadverbialen                    Tabell 3.3 Alléns tjugo mest frekventa satsadverbial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2 Bildserie 

Bildserien består av sju bilder i färg på ett A4-papper (Gull och Klintenberg 2004: 50). Den första 

bilden visar en man i en tvättstuga som håller i en liten, blöt tröja. På nästa bild ser vi en bil som 

åker på en väg mot centrum. På efterföljande tre bilder ser vi samma man i en klädbutik där han 

provar en likadan tröja som på första bilden men i olika storlekar. På näst sista bilden betalar man-

nen i kassan och på den sista bilden är han på en fest iklädd den nya tröjan. Under bilderna finns 

följande satsadverbial: inte, också, bara, kanske, ofta, nästan, aldrig, alltid, lite, ibland. Informan-

ternas uppgift är att skriva en berättelse med hjälp av bilderna och samtidigt använda de ovan-

nämnda satsadverbialen.  

3.2.3 Receptiva kunskaper 

3.2.3.1 Lucktest 

Vid testningen av den receptiva kunskapen använde jag mig av ett lucktest (se bilaga 3) där samma 

tio utvalda satsadverbial som förekommer i bildserien var bortplockade från texten och skulle fyllas 

i av informanterna. De utvalda satsadverbialen förekom 17 gånger i huvudsatser och 14 gånger i 

bisatser. Då informanterna inte befinner sig på en hög nivå språkkunskapsmässigt valde jag att ha 

flest adverbialbisatser, åtta stycken, samt tre bisatser av vardera typen att-bisatser och relativbisat-

ser. För att göra lucktestet utgick jag från Hyltenstam (1978 i Bolander 1987) och hans undersök-

 Satsadverbial Frekvens i Mål 1 

1 Inte 56  

2 Också 32 

3 Bara 14 

4 Kanske 8 

5 Ofta 7 

6 Nästan 7 

7 Aldrig 6 

8 Alltid 4 

9 Lite 4 

10 Ibland 4 

 Satsadverbial Frekvens enligt Allén 

1 Inte 8904 

2 Också 2856 

3 Mycket 1412 

4 Även 1396 

5 Bara 1367 

6 Kanske 981 

7 Ofta 638 

8 Aldrig 585 

9 Alltså 580 

10 Nästan 437 

11 Ganska 423 

12 Alltid 422 

13 Dessutom 346 

14 Ibland 304 

15 Gärna 245 

16 Lite 163 

17 Sällan 140 

18 Slutligen 132 

19 Tyvärr 131 

20 Möjligen 119 
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ning av placeringen av inte i huvudsatser och bisatser. Enligt Bolander menar Hyltenstam att inlär-

ningen av satsadverbialet inte går i en viss ordning. Jag använde också Vibergs (1990) studie om 

bisatser där han kom fram till att även bisatserna lärs in i en viss ordning och att adverbialbisatserna 

lärs in först. Vidare valde jag att göra luckor med två olika möjligheter att placera in satsadverbia-

len, före och efter verbet så som visas i följande exempel: Alla _____ är _____ (inte) som jag. I några 

meningar fanns det dessutom luckor med tre möjligheter till SA-placering. Satsadverbialen hade jag 

i direkt anslutning till luckorna för att på så sätt göra det lättare för informanterna att se vilket 

satsadverbial som de ska använda.  

3.3 Uppläggning och genomförande 

3.3.1 Enkätundersökning 

En strukturerad intervju gjordes där jag baserat på en enkät (se bilaga 1) intervjuade informanterna 

och skrev ner svaren själv. Detta gjordes för att på så sätt undvika eventuella missförstånd och 

ofullständiga svar samt för att kunna ställa eventuella följdfrågor och besvara informanternas even-

tuella frågor. Informanterna intervjuades enskilt och i ett avskilt rum. Innan intervjuns början blev 

var och en informerad om att enkätundersökningen är helt anonym och att ingen förutom jag kom-

mer att veta vilka de är. Informanterna blev även informerade om att jag i min presentation av resul-

taten inte kommer skriva deras namn, utan att det istället kommer att stå ett anonymt nummer. In-

tervjuerna gjordes i anslutning till det första testtillfället.   

3.3.2 Bildserien 

Det första testet gjordes med elever från C-gruppen. Alla elever i denna grupp testades individuellt, 

under en och samma dag och alla fick samma instruktion (se bilaga 2). Några dagar senare gjordes 

samma test med elever ur A-gruppen och denna genomfördes på samma sätt som för C-gruppen. 

För A-gruppen tog det ca 20 minuter att skriva en berättelse till bildserien och för C-gruppen ca 30 

minuter per elev.  

3.3.3 Lucktestet 

Det andra testet gjordes först med elever från C-guppen. Alla elever testades under en och samma 

dag och individuellt. Alla elever fick samma instruktion på ett A4-papper och jag gick igenom in-

formationen med var och en för att se till att de förstod så mycket som möjligt (se bilaga 4). Under 

samma dag genomfördes testet med elever från A-gruppen på samma sätt. 
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3.4 Analys av materialet 

I detta avsnitt beskrivs hur analysen av det insamlade materialet genomförts. Materialet består av 

åtta lucktest samt åtta bildberättelser. Först beskriver jag analysen av bildberättelserna och sedan 

analysen av lucktestet.  

3.4.1 Bildberättelse  

I de informantproducerade texterna började jag med att ge alla satser ett nummer (se bilaga 5). Där-

efter strök jag under satsadverbialen som förekom i dessa texter och markerade felaktigt placerade 

med en asterisk. Jag räknade adverbialen som var korrekt placerade i fundamentet separat i statisti-

ken. Adverbialen i fundamentet markerades med två asterisker i texterna. De adverbial där infor-

manterna missförstått betydelsen eller där verbet var helt utelämnat markerades med tre asterisker 

(se bilaga 5). Resultaten är presenterade i kapitel 4. 

De satsadverbial i satserna där verbet var utelämnat valde jag att inte ta med i mina tabeller ef-

tersom det var svårt för mig att veta var det finita verbet skulle ha varit placerat i satsen. Exemplet 

nedan är ett sådant satsadverbial och är hämtat från bildberättelsen som A1M skrivit: 

 

Han också glad för att han […] 

 

Även de ord som är satsadverbial men som i satserna inte användes som sådana valde jag att inte 

presentera i tabeller. Exempel på ett sådant satsadverbial är hämtat från bildberättelsen som A9K 

skrivit: 

 

[…] när han var på väg han nästan dödade en lite kanin. 

 

3.4.2 Lucktest 

Alla åtta lucktesten fördes in i två olika satsscheman, huvudsats- respektive bisatsscheman. Det 

fanns tre möjligheter att placera satsadverbialet i huvudsatser, en före det finita verbet, en efter det 

finita verbet men före subjektet eller efter både det finita verbet och subjektet. Därför gjorde jag ett 

huvudsatsschema med tre möjligheter att föra in materialet i mittfältet. För varje sats skrev jag om 

den var av rak eller omvänd ordföljd.  
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Tabell 3.4 Huvudsatsschema 

SATSNUMMER FÖRFÄLT 
 

NEXUSFÄLT/MITTFÄLT 
 

INNEHÅLLSFÄLT/ 

SLUTFÄLT 
ORDFÖLJD 

 FUNDAMENT SA* FV SA* S SA IV VP O ÖA  

SA = satsadverbial; FV = finit verb; S = subjekt; IV = infinit verb; VP = verbpartikel; O = objekt;  

ÖA = övriga adverbial; * = felaktig placering 

 

Till skillnad från huvudsatser fanns det bara två möjligheter för satsadverbialplaceringen i bisatser, 

den ena före det finita verbet och den andra efter det finita verbet. I bisatsschemat skrev jag för 

varje bisats av vilken typ den var.  

 

Tabell 3.5 Bisatsschema 

SATSNUMMER  NEXUSFÄLT  INNEHÅLLSFÄLT BISATSTYP 

 FOG (INL) S SA FV SA* IV VP O ÖA  
INL = inledare; S = subjekt; SA = satsadverbial; FV = finit verb; IV = infinit verb;  

VP = verbpartikel; O = objekt; ÖA = övriga adverbial; * = felaktig placering 

 

Resultaten är presenterade i kapitel 4. Som korrekt placerade satsadverbial har jag räknat med 

satsadverbial som är placerade efter det finita verbet i huvudsatser samt före det finita verbet i bisat-

ser. I ej korrekta placeringar har jag räknat ihop satsadverbialplaceringar före det finita verbet samt 

efter det finita verbet men före subjektet i huvudsatser och placeringar efter det finita verbet i bisat-

ser.  

3.5 Tillförlitlighetsfrågor och validitet 

”Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller ett tillväga-

gångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter” (Bell 

2006: 117). Det som gör det svårt när det gäller tillförlitligheten är att det praktiskt taget är omöjligt 

att kopiera de omständigheter under vilka testningen gjordes (Descombe 2009: 379). Dessutom 

kommer informanterna ständigt i kontakt med nya språkliga intryck, vilket gör att deras språk också 

förändras med tiden så även om vi testar samma informanter vid ett senare tillfälle kan vi inte vara 

säkra på samma resultat. Det går dock att testa andra informanter som befinner sig på samma nivå. 

Validitet ”är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller 

beskriva” (Bell 2006: 117). Det är även viktigt för bra validitet att vara noggrann vid datasamman-

ställningen och att dra rimliga slutsatser från avläsningen av data (Descombe 2009: 362–363). Me-

toden jag använt visar på god validitet då den hjälper mig att få svar på frågeställningarna i under-
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sökningen. Jag har dessutom varit väldigt noggrann vid datasammanställningen och förhoppnings-

vis dragit rimliga slutsatser av data i underlaget. 

3.6 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet ”hänvisar till möjligheten att tillämpa forskningsfynden på andra exempel av fö-

reteelsen” (Descombe 2009: 379). Jag har endast åtta informanter som går på en och samma skola, 

vilket gör att man kan se tendenser hos olika informanter snarare än ett resultat som skulle kunna 

appliceras på alla andraspråksinlärare på samma nivå. Men baserat på ”lämplig information om 

studenternas ålder/kön/etnicitet och skolans sociala kontext blir det […] möjligt att tänka sig hur 

fynden skulle kunna gå att tillämpa på liknande studenter i liknande skolor” (Descombe 2009: 383).  

3.7 Etiska aspekter 

Av etiska skäl låter jag mina informanter vara anonyma. Man får inte veta deras namn, vilken skola 

de går på eller vilken stad de bor i. Man får veta deras ålder, kön, modersmål och landet de kommer 

ifrån, men denna information skulle dock i stort sett vara omöjlig att härleda till någon enskild in-

formant. Informanterna ställde upp på frivillig basis utan något löfte om ersättning eller liknande. 

Både rektor och deras lärare har också blivit tillfrågade innan undersökningens början. 

3.8 Styrkor och svagheter i metoden 

En av styrkorna med metoden var testningen av informanternas både receptiva som produktiva kun-

skaper, vilket resulterade i stort underlag och stora möjligheter för analys av materialet.  

En av svagheterna i metoden var valet av olika typer av verb i kombination med olika satsad-

verbial. Jag skulle ha sett till att ha flera hjälpverb i kombination med de valda satsadverbialen samt 

haft samma satsadverbial i både huvudsatser och bisatser. Dessutom var valet av själva satsadverbi-

alen inte så lyckligt då många av informanterna inte var bekanta med betydelsen av dessa. Detta 

märktes tydligast vid den egna produktionen till bildserien där många informanter använde några få 

av de tio utvalda satsadverbialen.  

Ett problem jag stötte på under arbetets gång var bearbetningen av texterna till bildserien. Från 

början var tanken att jag skulle föra in dessa texter i satsscheman precis som jag gjorde med luck-

testet men detta gick tyvärr inte. De flesta av informanterna följde inte många ordföljdsregler vilket 

gjorde det omöjligt för mig att på ett översiktligt sätt sammanställa texterna. Istället löste jag pro-
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blemet genom att direkt i texten markera korrekta respektive felaktiga satsadverbialplaceringar och 

på det sättet undvika brottet mot ordföljdsregeln (se bilaga 5). 
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4. Resultat 

I följande kapitel redovisar jag undersökningens resultat. Genomgående i detta kapitel presenteras 

resultaten gällande både produktiva och receptiva kunskaper. I avsnitt 4.1 beskrivs satsadverbi-

alplaceringen i huvudsatser och bisatser för både den långsamma och snabba gruppen. Efter detta 

behandlas skillnaderna i satsadverbialplaceringen mellan de båda grupperna. I det sista avsnittet i 

detta kapitel redovisas skillnaderna i placeringen av de olika satsadverbialen i både huvudsatser och 

bisatser.  

4.1 Satsadverbialplacering i huvudsatser och bisatser  

I detta avsnitt presenterar jag resultaten för satsadverbialplaceringen för huvudsatser och bisatser 

hos andraspråksinlärare på SFI C med långsam respektive snabb studietakt. Resultatpresentationen 

är indelad i två delar, en för de produktiva och en för de receptiva kunskaperna.  

4.1.1 Produktiva kunskaper – bildserie 

4.1.1.1 Huvudsatser och bisatser 

Tabell 4.1 presenterar resultaten av satsadverbialplaceringen i huvudsatser och bisatser i bildberät-

telserna. Siffran till vänster om snedstrecket visar antalet av olika kategorier och siffran till höger 

om det presenterar procentvärdet. Detta sätt att redovisa resultaten återfinns i alla tabeller där anta-

let och andelen av olika kategorier angivits. 

 

Tabell 4.1 Satsadverbial (SA) i huvudsatser (HS) och i bisatser (BS) i bildberättelserna 

  SA i HS SA i BS 

Grupp Informanter I funda-

ment 

I mitt-

fält 

Totalt korrekta Ej korrekta Totalt Korrekta  Ej korrekta  Totalt 

Snabb  

A1M 1/13 5/63 6/75 2/25 8 0/0 2/100 2 

A3K 1/11 3/33 4/44 5/56 9 0/0 0/0 0 

A7M 1/13 5/63 6/75 2/25 8 0/0 0/0 0 

A9K 0/0 4/57 4/57 3/43 7 1/100 0/0 1 

Totalt  3/9 17/53 20/62 12/38 32 1/33 2/67 3 

Långsam 

C1K 3/33 4/44 7/78 2/22 9 0/0 0/0 0 

C3M 1/10 4/40 5/50 5/50 10 1/50 1/50 2 

C4K 1/33 2/67 3/100 0/0 3 0/0 0/0 0 

C5M 1/14 4/57 5/71 2/29 7 0/0 0/0 0 

Totalt  6/21 14/48 20/69 9/31 29 1/50 1/50 2 

 

Tabell 4.1 visar att satsadverbialanvändningen i huvudsatser skiljer sig åt mellan grupperna och 

mellan olika informanter dels vad gäller antalet förekomster av satsadverbial och dels dess place-



 
26 

ring. Vad gäller totala antalet förekomster av SA visar resultaten att den snabba gruppen använder 

sig av 32 satsadverbial sammanlagt, medan den långsamma gruppen använder sig av 29 satsad-

verbial. Om man studerar placeringen av SA i mittfältet kan man se att den snabba gruppen använ-

der sig av något fler satsadverbial (17/53) jämfört med den långsamma gruppen (14/48). Däremot 

kan man se en något omvänd situation vad gäller SA-användning i fundamentet (sammanlagt tre 

stycken (9 %) i den snabba gruppen jämfört med sex stycken (21 %) i den långsamma). Den ej kor-

rekta placeringen av SA i mittfältet är något större hos den snabba gruppen (12/38) än hos den lång-

samma gruppen (9/31).  

I båda grupperna kan man se individuella skillnader, vilka är större hos informanterna i den lång-

samma gruppen. Om vi studerar den totala korrekta förekomsten av SA hos den snabba gruppen ser 

vi att den största korrekta SA-användningen både i fundamentet och i mittfältet är 6/75 (A1M och 

A7M), medan den minst korrekta SA-användningen är 4/44 (A3K). I den långsamma gruppen har 

C4K använt sig av sammanlagt tre SA, vilka alla är korrekt placerade. Den minst korrekta SA-

användningen är 5/50 (C3M). 

Resultaten i tabell 4.1 visar även att satsadverbialanvändningen i bisatser är liten i jämförelse 

med huvudsatser. Totalt fem satsadverbial finns och dessa används av tre informanter. Vad gäller 

antalet förekomster av SA visar resultaten att den snabba gruppen använder tre, medan den lång-

samma gruppen använder två satsadverbial i bisatser totalt.  

Om vi undersöker SA-användningen i den snabba gruppen ser vi att A9K har en korrekt place-

ring (100 %), medan A1M har två ej korrekta placeringar (100 %). I den långsamma gruppen har 

C3M en korrekt (50 %) och en ej korrekt (50 %) SA-placering. Hos övriga informanter i båda grup-

per förekommer inga SA. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det verkar som att grupptillhörighet inte spelar någon 

större roll för resultatet vad gäller SA-användning i huvudsatser och att skillnaderna ändå är mer 

individuella än relaterade till grupptillhörighet. Man kan också säga att SA-användningen i bisatser 

är väldigt liten. Mer än hälften av alla satsadverbialen i den snabba gruppen används avvikande, 

medan i den långsamma gruppen är det lika många som används korrekt respektive avvikande.  

4.1.2 Receptiva kunskaper – lucktest 

4.1.2.1 Huvudsatser och bisatser 

När det kommer till de receptiva kunskaperna och satsadverbialanvändningen i huvudsatser i luck-

testet ser vi i tabell 4.2 att det finns både skillnader mellan grupperna men även individuella skill-
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nader. Utifrån resultaten i tabell 4.2 kan vi se att den snabba gruppen har större korrekt 

SA-användning (50/74) än den långsamma gruppen (40/59).  

Vad gäller den korrekta satsadverbialanvändningen på individnivå ser vi att den största korrekta 

SA-användningen i den snabba gruppen är 16/94 (A3K), medan den minst korrekta 

SA-användningen i samma grupp är 11/65 (A1M och A7M). I den långsamma gruppen är den 

största korrekta SA-användningen 14/82 (C5M), medan den minst korrekta SA-användningen är 

7/41 (C1K och C3M) i samma grupp. Beträffande ej korrekt SA-användning ser vi att nivåerna lig-

ger mellan 6 % och 35 % i den snabba gruppen och mellan 18 % och 59 % i den långsamma grup-

pen.  

 

Tabell 4.2 Satsadverbial (SA) i huvudsatser (HS) och i bisatser (BS) i lucktestet 

  HS BS 

Grupp Informant Korrekta Ej korrekta Korrekta Ej korrekta 

Snabb 

A1M 11/65 6/35 5/36 9/64 

A3K 16/94 1/6 0/0 14/100 

A7M 11/65 6/35 3/21 11/79 

A9K 12/71 5/29 3/21 11/79 

Totalt  50/74 18/26 11/20 45/80 

Långsam 

C1K 7/41 10/59 9/64 5/36 

C3M 7/41 10/59 10/71 4/29 

C4K 12/71 5/29 1/7 13/93 

C5M 14/82 3/18 3/21 11/79 

Totalt  40/59 28/41 23/41 33/59 

 

När det kommer till SA-placeringen i bisatser i lucktestet är spridningen och de individuella skill-

naderna stora, precis som med SA-placeringen i huvudsatser. Utifrån resultaten i tabell 4.2 ser vi att 

den snabba gruppen har mindre korrekt SA-användning i bisatser (11/20) än den långsamma grup-

pen (23/41).  

Vad gäller de individuella skillnaderna ser vi i tabell 4.2 att den största korrekta 

SA-användningen är 3/21 (A7M och A9K) i den snabba gruppen, medan den minst korrekta 

SA-användningen är 0/0 (A3K). I den långsamma gruppen är störst korrekt SA-användning 10/71 

(C3M), medan minst korrekt SA-användning är 1/7 (C4K).  

Den största ej korrekta SA-placeringen i bisatser är 14/100 (A3K) i den snabba gruppen, medan 

den minsta ej korrekta SA-användningen är 11/79 (A7M och A9K) i samma grupp. I den lång-

samma gruppen ser vi att den största ej korrekta SA-placeringen är 13/93 (C4K), medan den minsta 

ej korrekta SA-placeringen är 4/29 (C4K) i samma grupp.  
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Sammanfattningsvis kan vi säga att mer än hälften av SA-användningen i huvudsatser hos båda 

grupperna är korrekt, men att det är mindre individuella skillnader i den snabba gruppen jämfört 

med den långsamma. Vi kan även säga att mer än hälften av alla SA-placeringar i bisatser är ej kor-

rekt samt att den långsamma gruppen har fler korrekta placeringar jämfört med den snabba gruppen.  

4.2 Gruppskillnader 

I detta avsnitt redovisar jag de skillnader i satsadverbialplaceringen som finns mellan den snabba 

och långsamma gruppen.  

4.2.1 Produktiva kunskaper – bildserie 

4.2.1.1 Huvudsatser och bisatser 

 

Tabell 4.3 Skillnader i satsadverbial (SA) i huvudsatser (HS) och i bisatser (BS) i bildberättelserna 

  HS BS  

Grupp Informanter I funda-

ment 

I mitt-

fält 

Totalt kor-

rekta 

Ej korrekta i mitt-

fältet 
Korrekta Ej kor-

rekta  

Totala antalet 

ord  

Snabb  

A1M 1/1 5/5 6/7 2/2 0/0 2/2 91 

A3K ½ 3/5 4/6 5/8 0/0 0/0 63 

A7M 1/0,4 5/2 6/2 2/1 0/0 0/0 242 

A9K 0/0 4/2 4/2 3/2 1/0,6 0/0 163 

Totalt  3/0,5 17/3 20/4 12/2 1/0,2 2/0,4 559 

Långsam 

C1K ¾ 4/5 7/9 2/3 0/0 0/0 75 

C3M 1/1 4/4 5/5 5/5 1/1 1/1 94 

C4K 1/3 2/5 3/8 0/0 0/0 0/0 38 

C5M 1/1 4/5 5/6 2/2 0/0 0/0 85 

Totalt  6/2 14/5 20/7 9/3 1/0,3 1/0,3 292 

 

Tabell 4.3 visar satsadverbialplaceringen i huvudsatser och bisatser och dess korrelation till antalet 

ord i bildberättelsen. Det totala antalet ord i bildberättelserna skiljer sig åt mellan olika grupper men 

även mellan olika informanter inom samma grupp och så är även fallet med satsadverbialanvänd-

ningen.  

Vad gäller det totala antalet ord visar resultaten att den snabba gruppen använder flera ord (559) 

i jämförelse med den långsamma gruppen (292). Om vi undersöker satsadverbialplaceringen i fun-

damentet ser vi att den snabba gruppen har färre korrekta SA-placeringar där (3/0,5) jämfört med 

den långsamma gruppen (6/2). Detsamma gäller den korrekta SA-användningen i mittfältet där den 

snabba gruppen, trots det högre antalet satsadverbial där, har lägre korrekthet procentuellt (17/3) än 

den långsamma gruppen (14/5). Den ej korrekta SA-användningen är något lägre procentuellt sett i 

den snabba gruppen (12/2) i jämförelse med den långsamma gruppen (9/3).  
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I båda grupperna kan man se individuella skillnader. I den snabba gruppen är den högsta kor-

rekta SA-användningen 7/9 (A1M), medan minst korrekt SA-användning är 6/2 respektive 4/2 

(A7M och A9K) i samma grupp. I den långsamma gruppen är den största korrekta 

SA-användningen 7/9 (C1K), medan den lägsta korrekta SA-användningen är 5/5 (C3M). 

 Den största ej korrekta SA-användningen i den snabba gruppen är 5/8 (A3K), medan den minst 

ej korrekta SA-användningen 2/1 (A7M). I den långsamma gruppen är den största ej korrekta 

SA-användningen 5/5 (C3M), medan C4K använder endast tre satsadverbial och inte placerar något 

av dessa inkorrekt, 0/0.  

Om man jämför tabell 4.1 med tabell 4.3 ser man att några resultat stämmer bra överens med 

varandra. I den snabba gruppen har A1M den största korrekta SA-användningen, oavsett om man 

ser till det totala antalet satsadverbial i bildberättelsen eller till det totala antalet ord. Även i den 

långsamma gruppen ser man att C3M har den minst korrekta SA-användningen. Vad gäller den ej 

korrekta SA-användningen ser vi att vissa resultat stämmer bra överens med varandra även där. I 

den snabba gruppen har A3K den största ej korrekta SA-användningen (5/8 respektive 5/56), medan 

A7M har den minst ej korrekta SA-användningen (2/1 respektive 2/25). I den långsamma gruppen 

har C3M den största ej korrekta SA-användningen (5/5 respektive 5/50), medan C4K har den 

minsta ej korrekta SA-användningen (0/0 respektive 0/0).  

Tabell 4.3 visar också satsadverbialplaceringen i bisatser och dess korrelation till antalet ord i 

bildberättelserna. Utifrån resultaten ser vi att grupperna skiljer sig åt både vad gäller antalet an-

vända satsadverbial men även vad gäller antalet informanter som använder satsadverbial i bisatser, 

två i den snabba mot en i den långsamma gruppen.  

Om vi studerar den korrekta SA-användningen ser vi att den snabba gruppen har något lägre an-

del korrekt användning (1/0,2) i jämförelse med den långsamma gruppen (1/0,3). Samma grupp har 

något högre andel ej korrekt användning (2/0,4) än den långsamma gruppen (1/0,3). Om vi jämför 

tabell 4.1 med tabell 4.3 ser vi att de stämmer bra överens med varandra, både vad gäller den kor-

rekta och ej korrekta SA-användningen.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att antalet ord i bildberättelserna varierar mycket mellan de 

olika grupperna och mellan informanterna inom gruppen. Sett till det totala antalet ord har den 

snabba gruppen lägre andel både korrekta men även ej korrekta SA-placeringar i huvudsatser jäm-

fört med den långsamma gruppen. I den snabba gruppen är det något fler informanter som använder 

sig av något fler satsadverbial i bisatser, men med en mindre korrekthet än i den långsamma grup-
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pen. Den snabba gruppen har också något lägre andel korrekta placeringar i bisatser relaterat till 

antalet ord i bildberättelserna än den långsamma gruppen.  

4.2.2 Receptiva kunskaper – lucktest 

4.2.2.1 Huvudsatser och bisatser 

Vad gäller skillnader i SA-användning i huvudsatser mellan grupperna kan vi se att den snabba 

gruppen har större korrekt användning (74 %) i huvudsatser i jämförelse med den långsamma grup-

pen (59 %). Skillnaderna inom gruppen är dock stora och två informanter i den långsamma gruppen 

har större korrekt SA-användning än två informanter från den snabba gruppen. En förklaring till 

detta skulle kunna vara att grupperna sällan är homogena.  

Vad gäller SA-användning i bisatser ser vi att den snabba gruppen har mindre korrekt använd-

ning samt att skillnaderna mellan informanterna är mindre än i den långsamma gruppen. I den 

snabba gruppen ligger korrektheten mellan 0 % och 36 %, medan i den långsamma gruppen ligger 

den mellan 7 % och 71 %.  

Sammanfattningsvis kan man säga att den snabba gruppen har större andel korrekt 

SA-användning i huvudsatser än den långsamma gruppen, men skillnaderna inom gruppen är stora. 

Vad gäller användning av SA i bisatser skulle vi kunna säga att den snabba gruppen verkar uppvisa 

ett mer homogent resultat än den långsamma gruppen.  

4.3 Skillnader mellan olika satsadverbial i materialet 

I detta avsnitt presenteras skillnader i placeringen mellan olika satsadverbial i materialet. Resultaten 

presenteras gruppvis för varje använt satsadverbial. 

4.3.1 Produktiva kunskaper – bildserie 

Tabell 4.4 presenterar satsadverbialtypen och dess förekomst i fallande frekvens i bildberättelsen i 

den snabba respektive långsamma gruppen. I tabell 4.4 kan vi se att de olika satsadverbialen an-

vänds olika mycket i respektive grupp. Det gemensamma för båda grupperna och även för Mål 1 

och Allén (se tabell 3.2 och tabell 3.3), är att det mest förekommande satsadverbialet är inte, medan 

ett av de minst förekommande satsadverbialen är lite.  Den snabba och den långsamma gruppen har 

även samma antal förekomster vad gäller satsadverbialen alltid, bara och också. Förutom inte har 

den långsamma gruppen en tendens att använda satsadverbialet ibland (5 gånger), medan vi i den 

snabba gruppen inte kan se någon klar tendens för användningen av något enstaka satsadverbial.  
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Tabell 4.4 Typ och förekomst av SA i bildberättelsen 

Grupp Typ av SA Förekomst i fallande frekvens 

Snabb 

inte 8 

aldrig 4 

ibland 4 

kanske 4 

ofta 4 

alltid 3 

bara 3 

också 3 

lite 1 

nästan 1 

Totalt  35 

Långsam 

inte 7 

ibland 5 

alltid 3 

bara 3 

kanske 3 

också 3 

nästan 2 

ofta 2 

aldrig 2 

lite 1 

Totalt  31 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att satsadverbialtypen samt dess användning skiljer sig åt mellan 

grupperna. Dessutom verkar det inte spela någon roll vilka de vanligaste satsadverbialen är enligt 

Allén vad gäller satsadverbialanvändning hos informanterna, med undantag för inte och lite.  

4.3.1.1 Huvudsatser och bisatser 

Tabell 4.5 presenterar alla tio utvalda satsadverbial och dess förekomst i huvudsatser och bisatser i 

de båda grupperna. De tomma cellerna i tabellen innebär att det inte förekommer något SA.   

Utifrån resultaten i tabell 4.5 ser vi att variationen är stor dels vad gäller förekomsten av olika 

satsadverbial och dels dess placering i huvudsatser. Om vi studerar huvudsatser och den totala kor-

rekta placeringen av de olika satsadverbialen i både fundamentet och i mittfältet ser vi att ibland 

(3/100), lite (1/100) och också (3/100) har den största korrekta användningen, medan nästan har 

den minst korrekta placeringen (0/0) i den snabba gruppen. I den långsamma gruppen är det något 

fler satsadverbial som har den största korrekta totala användningen och dessa är aldrig (1/00), alltid 

(3/100), ibland (5/100) och lite (1/100). Den minst korrekta användningen i den långsamma grup-

pen har bara (1/33), kanske (1/33) och också (1/33).  

En djupare analys av det mest förekommande satsadverbialet, inte, visar att det finns likheter i 

placeringen av det i huvudsatser i både den snabba och långsamma gruppen.  Det placeras korrekt i 
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mittfältet lika många gånger i båda grupperna (5/87) och ej korrekt lika många gånger (1/13). En 

liknande analys av de minst förekommande satsadverbialen i den snabba gruppen visar att lite an-

vänds endast korrekt i mittfältet (1/100), medan nästan används endast ej korrekt (1/100) i huvud-

satser. I den långsamma gruppen används de minst förekommande satsadverbialen aldrig och lite 

endast korrekt i mittfältet (1/100) (se tabell 4.4 och tabell 4.5).  

 

Tabell 4.5 Alla satsadverbial i huvudsatser och bisatser i bildberättelsen 

  HS BS 

Grupp Typ av SA Korrekta  Ej korrekta Korrekta  Ej korrekta 

Snabb 

aldrig 2/50 2/50   

alltid 1/33 2/67   

bara 2/67 1/33   

ibland 3/100 0/0 1/100 0/0 

inte 5/83 1/17 0/0 2/100 

kanske 1/25 3/75   

lite 1/100 0/0   

nästan 0/0 1/100   

också 3/100 0/0   

ofta 2/50 2/50   

Totalt  20/63 12/38 1/33 2/67 

Långsam 

aldrig 1/100 0/0 1/100 0/0 

alltid 3/100 0/0   

bara 1/33 2/67   

ibland 5/100 0/0   

inte 5/83 1/17 0/0 1/100 

kanske 1/33 2/67   

lite 1/100 0/0   

nästan 1/50 1/50   

också 1/33 2/67   

ofta 1/50 1/50   

Totalt  20/69 9/31 1/50 1/50 

 

Tabell 4.5 visar också att det endast är tre olika satsadverbial som förekommer i bisatser och dessa 

är aldrig, ibland och inte. Den största korrekta användningen i den snabba gruppen har ibland 

(1/100), medan det är aldrig som har den största korrekta användningen (1/100) i den långsamma 

gruppen. Om vi studerar den ej korrekta satsadverbialanvändningen i bisatser ser vi att inte har den 

största ej korrekta användningen i både den snabba (2/100) och i den långsamma (1/100) gruppen. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det finns både likheter och skillnader mellan den snabba och 

långsamma gruppen vad gäller användning av de olika satsadverbialen i huvudsatser. Den största 

likheten är förekomsten och användningen av inte. Förutom skillnaden i antalet använda satsad-

verbial återfinns skillnaderna även i typen och i antalet olika satsadverbial som är mest och minst 

korrekt respektive ej korrekt placerade. I bisatserna är förekomsten av olika satsadverbial väldigt 
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liten i båda grupperna. Det gemensamma för båda är förekomsten av inte, medan de skiljer sig i 

fråga om typen av det andra använda satsadverbialet.  

4.3.2 Receptiva kunskaper – lucktest 

4.3.2.1 Huvudsatser och bisatser 

Utifrån resultaten i tabell 4.6 ser vi att variationen vad gäller användning av de olika satsadverbia-

len i huvudsatser är stor mellan grupperna. De tomma cellerna i tabellen innebär att det inte före-

kommer något SA.  De enda satsadverbialen som har samma användning i båda grupperna är näst-

an (3/75 korrekt) och ofta (3/75 korrekt). I den snabba gruppen har inte (16/100) och lite (4/100) 

den största korrekta, medan ibland (1/25) har den minst korrekta användningen. I den långsamma 

gruppen är det ibland (4/100) som har den största korrekta användningen, medan aldrig (1/25), 

bara (2/25) och lite (1/25) har den minst korrekta användningen. 

 

Tabell 4.6 Alla satsadverbial i huvudsatser och bisatser i lucktestet 

  HS BS 

Grupp Typ av SA Korrekta Ej korrekta  Korrekta  Ej korrekta  

Snabb 

aldrig 2/50 2/50 1/13 7/88 

alltid 12/75 4/25 0/0 4/100 

bara 5/63 3/38 0/0 8/100 

ibland 1/25 3/75 2/50 2/50 

inte 16/100 0/0 1/6 15/94 

kanske   4/50 4/50 

lite 4/100 0/0   

nästan 3/75 1/25   

också 3/75 1/25 1/25 3/75 

ofta 4/50 4/50 2/50 2/50 

Totalt  50/74 18/26 11/20 45/80 

Långsam 

aldrig 1/25 3/75 5/63 3/38 

alltid 8/50 8/50 1/25 3/75 

bara 2/25 6/75 4/50 4/50 

ibland 4/100 0/0 3/75 1/25 

inte 11/69 5/31 6/38 10/63 

kanske   3/38 5/63 

lite 1/25 3/75   

nästan 3/75 1/25   

också 3/75 1/25 1/25 3/75 

ofta 7/88 1/13 0/0 4/100 

Totalt  40/59 28/41 23/41 33/59 

 

Utifrån resultaten i tabell 4.6 ser vi att skillnaderna mellan grupperna är ganska stora vad gäller an-

vändning av de olika satsadverbialen i bisatser. Det enda satsadverbialet som har samma använd-

ning i båda grupperna är också (1/75 korrekt).  
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Vad gäller korrekt användning har den snabba gruppen som mest 50 % korrekt användning 

(ibland, kanske och ofta) i bisatser. Förutom dessa satsadverbial finns det en tendens i den snabba 

gruppen att i 75 % och mer av fallen använda satsadverbialen på ett avvikande sätt. Alltid och bara 

är dessutom de satsadverbial som inte används korrekt vid något tillfälle i den snabba gruppen. Den 

långsamma gruppen å andra sidan har som mest 75 % korrekt användning (ibland), medan tenden-

sen där finns att placera alltid (3/75), också (3/75) och ofta (4/100) på ett avvikande sätt.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att likheterna är små mellan de olika grupperna vad gäller använd-

ning av de olika satsadverbialen i huvudsatser. Vi kan dock påpeka att tendensen finns att placera 

inte och lite korrekt, medan ibland placeras ej korrekt i den snabba gruppen. I den långsamma 

gruppen tenderar ibland att placeras korrekt, medan lite har avvikande placering. Vad gäller 

SA-användning i bisatser kan vi säga att skillnaderna mellan grupperna är ganska stora. Den snabba 

gruppen tenderar att använda de flesta satsadverbialen på ett avvikande sätt. I den långsamma grup-

pen tenderar ofta, också och alltid att placeras ej korrekt, medan ibland tenderar att användas kor-

rekt. 
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5 Sammanfattande diskussion 

5.1 Satsadverbialplacering i huvudsatser och bisatser  

Vad gäller produktiva kunskaper och satsadverbialanvändning i huvudsatser är antalet förekomster 

av SA betydligt högre än i bisatser. Båda grupperna placerar ungefär hälften av SA korrekt i mittfäl-

tet, till skillnad från Selins (2009) informanter som antingen inte använder satsadverbial eller vid 

användning oftast placerar dem avvikande. Dessa skillnader skulle möjligtvis kunna förklaras med 

att informanterna i min undersökning uppmanades att använda ett antal utvalda satsadverbial i bild-

berättelsen samt att de ligger på en högre nivå. Informanterna i båda grupperna i min undersökning 

tenderar att placera SA i mittfältet oftare än i fundamentet. Då inte är det vanligast förekommande 

satsadverbialet (Allén 1972) är det något informanterna med stor sannolikhet lär sig tidigt. Satsad-

verbialplaceringen följer samma mönster som negationsplaceringen (Ekerot 1995; Hultman 2010) 

vilket möjligtvis skulle kunna förklara tendensen hos informanterna att mer frekvent placera SA i 

mittfältet. Inom båda grupperna finns dock individuella skillnader (se avsnitt 5.2). Satsadverbialan-

vändningen i bisatser i de egenproducerade berättelserna är väldigt liten. Bolander (1987) menar att 

bisatser är mer komplexa och svårinlärda än huvudsatser vilket skulle kunna förklara den låga före-

komsten SA i bisatser. Endast tre informanter, två från den snabba och en från den långsamma 

gruppen, använder sig av SA i bisatser. I minst hälften av all SA-användning är placeringen inte 

korrekt. En förklaring skulle kunna vara Selinkers femte process, dvs. övergeneraliseringar av mål-

språksformer, vilket i detta fall är övergeneralisering av regeln om negationens placering i huvud-

satser till att gälla även bisatser. I likhet med Selins (2009) informanter har även mina informanter 

svårigheter med negationsplaceringen i bisatser, vilket ytterligare skulle styrka Bolanders förkla-

ring. Applicerar vi istället processbarhetsteorin till att inte enbart gälla negationen utan även övriga 

satsadverbial som följer samma placeringsmönster som inte, kan vi säga att de flesta informanterna 

ännu inte tillägnat sig den grammatiska ordningen på nivå 5 (se tabell 2.1). Informanterna är varken 

konsekventa vad gäller SA-användning i huvudsatser och det finns inte heller någon systematisk 

SA-användning i bisatser. Möjligtvis skulle informanterna enligt Pienemann befinna sig på nivå 4. 

Kritikerna menar att 50-procentskriteriet är det lägsta godtagbara för att kunna avgöra nivå (Heino-

nen 2009), vilket skulle betyda att flera av informanterna redan är på nivå 4 samt att några är på väg 

dit. Jag håller med kritikerna och anser att inte alla informanter ännu befinner sig på nivå 4. 

Vad gäller receptiva kunskaper och satsadverbialanvändning i huvudsatser är den till mer än 

hälften korrekt i den långsamma gruppen, medan i den snabba gruppen är den till tre fjärdedelar 
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korrekt. I likhet med SA-användningen i bisatser i bildberättelser är även SA-användningen i bisat-

ser i lucktestet till större del inte korrekt och i båda grupperna är mer än hälften av alla 

SA-placeringar avvikande. Rimligtvis skulle förklaringen kunna vara att informanterna ännu inte är 

på den nivå att de behärskar satsadverbialplaceringen i bisatser, då de kanske ännu inte kan göra 

skillnad på huvudsatser och bisatser (se produktiva kunskaper 5.1).  

5.2 Gruppskillnader 

Ser vi till de produktiva kunskaperna och satsadverbialanvändningen i huvudsatser använder den 

snabba gruppen något fler SA jämfört med den långsamma. Även om det totala antalet ord är dub-

belt så stort i den snabba gruppen använder de ändå inte avsevärt fler satsadverbial än den lång-

samma gruppen. Det verkar inte innebära att större antal använda ord skulle resultera i större före-

komst av satsadverbial i texten. Båda grupperna placerar oftast SA i mittfältet, men den snabba 

gruppen har en högre andel korrekta placeringar där. I fundamentet är det dock den långsamma 

gruppen som står för en högre andel korrekta SA-placeringar. Vad vi kan se använder båda grup-

perna ett och samma SA (ibland) i fundamentet, men den långsamma guppen använder ibland flera 

gånger, därav den högre andelen korrekta SA-placeringar i fundamentet. De flesta satsadverbial 

följer generellt samma placeringsregler som inte (Ekerot 1995; Hultman 2010), men Bolander på-

pekar att ordföljdsreglerna för adverb inte alltid associeras med ordföljdsreglerna för inte. Hon me-

nar att förklaringen till detta skulle kunna ligga i bl.a. modersmålets påverkan eller input för vilket 

inlärarna utsätts. Ser vi till vardagligt bruk av ibland känns det som att det oftast står i fundamentet 

eller sist i satsen. Detta skulle kunna vara just den sorts input informanterna utsatts för, vilket kan 

vara förklaringen till den korrekta användningen i fundamentet. Vad gäller eventuell påverkan från 

modersmålet kan jag inte se någon sådan i denna studie då det finns individuella skillnader hos in-

formanter med samma modersmål. Resultatet visar också att de individuella skillnaderna är stora 

inom grupperna speciellt i den långsamma gruppen, därav får man fråga sig om inte heller grupp-

tillhörighet i detta fall nämnvärt påverkar resultatet vad gäller SA-användningen i huvudsatser. Det 

är något fler informanter som använder fler satsadverbial i bisatser i den snabba gruppen. Dock är 

det större korrekthet i SA-användningen i den långsamma gruppen.  

Vad gäller receptiva kunskaper ser vi att båda grupperna har mer än hälften korrekta 

SA-placeringar i huvudsatser, men att den snabba gruppen tenderar att ha en högre andel korrekta 

sådana än den långsamma gruppen. Det är dock mindre individuella skillnader i den snabba grup-

pen jämfört med den långsamma. I bisatser, däremot, kan vi se att den snabba gruppen uppvisar ett 
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mer homogent resultat samt att SA-användningen i den långsamma gruppen är mer korrekt än i den 

snabba. Hur kommer det sig då att den snabba gruppen har större korrekt SA-placering i huvudsat-

ser både vad gäller produktiva och receptiva kunskaper, men inte i bisatser där den långsamma 

gruppen har större korrekt SA-placering? Det är rimligt att den snabba gruppen, som ligger på en 

högre språklig nivå, har större korrekt SA-användning och därmed behärskar flera ordföljdsregler. 

De kan mer eller mindre ha lärt sig att regeln för huvudsatser säger att satsadverbialet ska placeras 

efter det finita verbet och de följer möjligtvis denna regel även i bisatser, vilket skulle kunna 

stämma överens med Selinkers sista process: övergeneraliseringar av målspråksformer. Vad gäller 

den långsamma gruppens större korrekthet i bisatser skulle vi kunna använda Hyltenstams förkla-

ring att man på ett tidigt stadium i inlärningen inte kan skilja på huvudsats och bisats (i Philipsson 

2004 och Abrahamsson 2009) och därför hamnar satsadverbialet på rätt plats i bisatser, dvs. en 

pseudokorrekt användning (se tabell 2.4). Man skulle kunna tro att inlärarna tillägnat sig bisatsre-

geln trots att de ännu inte gjort så (Bolander 1987). Det bör påpekas att det är svårt att dra några 

allmängiltiga slutsatser om alla andraspråksinlärare av svenska på motsvarande SFI C nivå, då det 

rör sig om så få informanter som i denna studie. En tendens som vi dock ser är att informanterna i 

större mån applicerar de grammatiska regler de tillägnat sig mer konsekvent i deras receptiva kun-

skaper än vad de gör i de produktiva. Om det blir mer än hälften korrekta SA-placeringar i de pro-

duktiva kunskaperna, blir det ännu mer korrekt i de receptiva. Detta kanske inte är så konstigt med 

tanke på att människor generellt sett oftast har lättare att förstå när de lär sig ett nytt språk än att 

själva använda språket.  

5.3 Skillnader mellan olika satsadverbial i materialet 

Ser vi till de produktiva kunskaperna är det föga förvånande att inte är det mest förekommande 

satsadverbialet i bildberättelserna, då det även stämmer överens med Alléns frekvensundersökning 

där inte är det vanligast förekommande SA i svenska. Det är dock något förvånande att se att före-

komsten och användningen av inte i huvudsatser är exakt likadan hos båda grupperna och att det 

nästan uteslutande används på korrekt sätt. I bisatserna däremot används inte enbart avvikande. 

Ibland är det enda satsadverbialet som används flera gånger och helt korrekt. I båda grupperna an-

vänds lite endast en gång och då korrekt. I den snabba gruppen används även nästan bara en gång 

(ej korrekt). Trots att lite och nästan enligt Allén (1972) är bland de mest förekommande satsadver-

bialen i svenska tidningstexter kan vi se att informanterna på denna nivå inte behärskar dessa. Som 

jag nämnt i avsnitt 3.4.1 var jag tvungen att plocka bort ett antal lite och nästan som användes i fel 
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betydelse. Då samma satsadverbial inte är högfrekventa i läromedlet Mål 1, skulle detta kunna för-

klara en del problem informanterna har. Det kan vara så att informanterna inte har kommit i kontakt 

med ovanstående två SA beroende på vilket läromedel (en del av input) de har haft. Det är intres-

sant att se att informanterna förväxlar pronomenet nästa samt adjektivet liten med satsadverbialen 

nästan och lite. Det är dock inte förvånande att se denna förväxling då orden nästa och liten är van-

ligt förekommande i vardagligt språk. När det gäller SA-användning i materialet kan vi dra slutsat-

sen att de flesta informanterna behärskar placeringen av inte och ibland i huvudsatser, medan de ej 

behärskar användningen av inte i bisatser. I övrigt skiljer sig SA-användningen mycket på individ-

nivå, både i fråga om förekomst och korrekt samt ej korrekt användning.  

Vad gäller de receptiva kunskaperna i huvudsatser tenderar inget SA att användas helt avvi-

kande. Liksom i de produktiva kunskaperna tenderar inte att användas avvikande i bisatser. Om vi 

däremot studerar den korrekta användningen ser vi att inte är det satsadverbial med högst korrekthet 

i huvudsatser. Även nästan samt också används till största del korrekt i huvudsatser, medan också 

används till största del avvikande i bisatser. Vad gäller övriga satsadverbial tenderar de att användas 

på ett avvikande sätt i bisatser. Det är intressant att se att de två mest frekventa satsadverbialen en-

ligt Allén till största del används korrekt i huvudsatser, men avvikande i bisatser. Kan detta möjligt-

vis förklaras med en överapplicering av regeln för huvudsatser till att gälla även bisatser? Om inte 

samt också är de mest frekventa satsadverbialen i text borde de rimligen vara vanligt förekom-

mande i tal. Det vore intressant att se om lärare och inlärare i svenska oftast använder dessa satsad-

verbial i huvudsatser, men mer sällan i bisatser. Kan det vara så att inlärare på nybörjarnivå fre-

kvent exponeras för satsadverbialen inte samt också men oftast i huvudsatser? Ponera att så är fal-

let, då skulle det kunna vara det Krashen kallar tillägnande, den undermedvetna inlärningen som 

sker i meningsfull kommunikation då man inte är fokuserad på korrekt form eller grammatik. Det 

vill säga att informanterna undermedvetet har inkorporerat (tillägnande) en korrekt användning av 

inte samt också, men att de fortfarande inte lärt sig (inlärning) de grammatiska reglerna (se avsnitt 

2.3). De har således inte utvecklat det Krashen kallar sitt monitorsystem, dvs. en användning av de 

grammatiska reglerna om språket till att korrigera avvikande användning. I sådant fall skulle detta 

kunna förklara den höga korrektheten av just dessa satsadverbial i huvudsatser, men ej i bisatser. 

Under mina sex år som lärare har i stort sett ingen av mina elever på nybörjarnivå fått tillfälle att 

umgås med svensktalande utöver personal på olika institutioner, vilket utanför skola och boende 

oftast sker med hjälp av tolk eller anpassat språk. Situationen för exponering för meningsfull kom-

munikation är dessutom inte gynnsam för andraspråksinlärare i skolan eftersom skolor ofta särskil-
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jer de nyanlända från övriga elever och därmed även från den sociala gemenskapen. Det skulle be-

tyda att elevernas meningsfulla kommunikation sker med personal på boenden, skolor eller med 

andra andraspråksinlärare. Som redan nämnts, skulle det innebära en mer frekvent exponering för 

huvudsatser än bisatser. Således skulle, enligt Krashen, monitorsystemet inte kunna korrigera den 

avvikande användningen av bisatser innan man kommit till en högre nivå och lärt sig de gramma-

tiska reglerna. Just vilken meningsfull kommunikation elever i åldrarna 17-19 kommer i kontakt 

med vore intressant att studera. 

5.4 Uppsatsens starka och svaga punkter 

En av styrkorna i uppsatsen var testningen av informanternas både receptiva som produktiva kun-

skaper, vilket resulterade i stort underlag och stora möjligheter för analys av materialet. Ytterligare 

en styrka är att det analyserade materialet visar på ett stort behov av att arbeta med egenproduce-

rade elevtexter. Ur flera aspekter är det svårt att dra några allmängiltiga slutsatser om satsadverbi-

alanvändningen hos andraspråksinlärare av svenska på motsvarande SFI C nivå. Då jag endast har 

åtta informanter har det ibland varit svårt att se om vissa tendenser beror på individuella skillnader 

eller om det går att knyta till långsam respektive snabb inlärningstakt, modersmål eller socioeko-

nomisk bakgrund. En större studie med fler informanter skulle behövas för att kunna tydliggöra 

dessa skillnader samt för att säkerställa ett mönster för SA-användningen.  

5.5 Pedagogiska tillämpningar 

Oavsett om vi närmar oss innehållet i denna uppsats från Hyltenstams perspektiv på inlärningsgång 

för negationens placering, processbarhetsteorin eller Krashens hypotes blir det viktigt att som lärare 

försöka vara uppmärksam på vilken nivå eleverna faktiskt befinner sig. Vad vi kan se gällande 

satsadverbial i denna uppsats är att informanter ur den långsamma gruppen ibland får större andel 

korrekthet än den snabba gruppen som rimligtvis borde ligga på en högre nivå. I undervisningen 

gäller det att vara uppmärksam på det som Hyltenstam kallar för pseudokorrekthet (se avsnitt 2.6 

samt tabell 2.4) så att vi inte lägger undervisningen på en alldeles för hög nivå för elevgruppen. 

Något vi ytterligare sett är att det finns stora individuella skillnader i elevgrupperna och självklart är 

det något vi måste ha i åtanke så att vi verkligen kan individanpassa undervisningen.  

Skrivuppgiften informanterna fick var en form av halvstyrd friskrivning, vilket visade på stora 

problem med bl.a. ordföljdsregler. Det visar på ett stort behov att arbeta med egenproducerade elev-

texter så att de kan få användning för sådant de har tränat på i olika fylla i-övningar, vilka är vanliga 



 
40 

inslag i undervisningen. I denna uppsats ser vi att korrekthet är större i det receptiva testet, vilket 

skulle kunna ge informanterna (eleverna) en större känsla av att de inkorporerat vissa grammatiska 

moment när de i själva verket inte har det. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkät 
________________ 

Kvinna                   Man     

1. Födelseår: _________________________ 

2. Födelseplats: _______________________ 

3. Vilket land kommer du ifrån? ________________________________________ 

4. När kom du till Sverige? ____________________________________________ 

5. Hur gammal var du när du kom till Sverige? ____________________________ 

6. Vilket språk lärde du dig först när du var liten?__________________________ 

7. Vilket/vilka språk kan du tala? _______________________________________ 

8. Hur länge har du läst svenska? _______________________________________ 

9. Vad har du för mål med dina studier i svenska? __________________________ 

________________________________________________________________ 

10. Hur länge gick du i skola i ditt hemland? _______________________________ 

11. Vad har/hade dina föräldrar för utbildning? _____________________________ 

________________________________________________________________ 

12. Vad har/hade dina föräldrar för yrke? __________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Bilaga 2. Instruktioner till bildserien 

Du kommer att få ett papper av mig. På papperet kommer du att se en bildserie med sju bilder. Under bilderna kommer 

du att se tio ord. Jag skulle vilja att du skriver en sammanhängande text med hjälp av dessa bilder. Jag skulle också vilja 

att du använder alla orden som finns under bildserien minst en gång i din text. Använd din fantasi när du skriver texten. 

Du får hitta på saker som inte finns på bilderna för att göra din text mer intressant att läsa. Du får fråga mig om det är 

något du undrar över, men jag kan inte hjälpa dig med att säga om något är rätt eller fel. Jag får inte heller säga vad 

olika saker som finns på bilderna heter på svenska. Du får inte använda lexikon under tiden du skriver och du får inte 

prata med någon annan än mig. Det är jätteviktigt att du inte pratar med någon om den här uppgiften förrän jag säger att 

det går bra. 

Bilaga 3. Lucktestet – Skola och lov 

Det är inte alltid lätt att gå i skolan. Man måste gå upp tidigt på morgonen och man får ofta mycket läxor. Man måste 

också lyssna på sina föräldrar och lärare. Jag får alltid problem när jag inte lyssnar på mina föräldrar. Om jag får välja 

mellan två saker väljer jag aldrig det som mina föräldrar säger att jag ska göra. De säger alltid till mig att jag måste äta 

frukost därför att man aldrig orkar vara i skolan en hel dag om man inte äter mat på morgonen. Kroppen och hjärnan 

behöver mat. Jag hinner ibland äta frukost, men då äter jag bara en smörgås.  Om jag bara har ätit en smörgås blir jag 

lite trött på engelsklektionen före lunchen. Att jag inte orkar ha engelska är inte roligt. Läraren tycker inte om mig där-

för att hon ofta måste säga till mig att lyssna. Jag blir nästan ledsen när hon aldrig förstår att jag vill lyssna men att jag 

bara är trött. Alla är inte som jag. Min bästa kompis som också går i min klass äter alltid frukost. Hennes pappa lagar 

ofta en stor frukost på morgonen med ägg, bröd, ost och gröt. Hon blir glad när hon ibland får hembakt bröd till frukost. 

Nästa vecka är det lov och hennes familj har frågat mig om jag vill bo hos dem på lovet. Jag hoppas bara att mina för-

äldrar kanske säger ja. Om jag har tur får jag bo där alla dagar nästa vecka precis som hennes kusin som alltid är där 

och hälsar på. Om jag inte får det vet jag i alla fall att jag ska åka till badhuset nästa vecka, dit hela min klass kanske 

ska åka på fredag. Jag tycker att det är skönt med lov. 

 

Det __________ __________ är __________ __________ (inte, alltid) lätt att gå i skolan. Man måste gå upp tidigt på morgonen och 

man __________ får __________ (ofta) mycket läxor. Man __________ måste __________ (också) lyssna på sina föräldrar och lärare. 

Jag __________ får __________ (alltid) problem när jag __________ lyssnar __________ (inte) på mina föräldrar. Om jag får välja 
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mellan två saker __________ väljer __________ jag __________ (aldrig) det som mina föräldrar säger att jag ska göra. De __________ 

säger __________ (alltid) till mig att jag måste äta frukost därför att man __________ orkar __________ (aldrig) vara i skolan en 

hel dag om man __________ äter __________ (inte) mat på morgonen. Kroppen och hjärnan behöver mat. Jag __________ hinner 
__________ (ibland) äta frukost, men då __________ äter __________ jag __________ (bara) en smörgås. Om jag __________ har 
__________ (bara) ätit en smörgås __________ blir __________ jag __________ (lite) trött på engelsklektionen före lunchen. Att jag 
__________ orkar __________ (inte) ha engelska __________ är __________ (inte) roligt. Läraren __________ tycker __________ (inte) om 

mig därför att hon __________ måste __________ (ofta) säga till mig att lyssna. Jag __________ blir __________ (nästan) ledsen när 

hon __________ förstår __________ (aldrig) att jag vill lyssna men att jag __________ är __________ (bara) trött. Alla __________ är 
__________ (inte) som jag. Min bästa kompis som __________ går __________ (också) i min klass __________ äter __________ (alltid) 

frukost. Hennes pappa __________ lagar __________ (ofta) en stor frukost på morgonen med ägg, bröd, ost och gröt. Hon blir 

glad när hon __________ får __________ (ibland) hembakt bröd till frukost. Nästa vecka är det lov och hennes familj har frågat 

mig om jag vill bo hos dem på lovet. Jag __________ hoppas __________ (bara) att mina föräldrar __________ säger __________ 

(kanske) ja. Om jag har tur får jag bo där alla dagar nästa vecka precis som hennes kusin som __________ är __________ (all-

tid) där och hälsar på. Om jag __________ får __________ (inte) det vet jag i alla fall att jag ska åka till badhuset nästa vecka, 

dit hela min klass __________ ska __________ (kanske) åka på fredag Jag tycker att det är skönt med lov.  

Bilaga 4. Instruktioner till lucktestet 

Du kommer att få ett papper av mig. På det papperet kommer du att se en text. Många meningar saknar ett eller flera 

ord. Gör så här: 

 
Läs texten mening för mening. Titta på orden som står inom parentes. Välj ett eller båda orden som står inom parentes och 

skriv dem där du tror att de passar bäst. Kom ihåg att du bara kan använda orden en gång i varje mening. När du är färdig 

med hela texten är det viktigt att du läser igenom den med de ord du har fyllt i innan du lämnar in din text till mig. 

 

Här kan du se några exempel: 

 

 
  ganska           

 Jag ______ läser ______ (ganska) många svenska böcker varje månad.   

    ganska         

 Jag ______ läser ______ (ganska) många svenska böcker varje månad.   

  ganska  ganska         

 Jag ______ läser ______ (ganska) många svenska böcker varje månad.   

  mycket bra          

 Det ______ ______ är ______ ______ (mycket, bra) för att lära sig svenska. 

     mycket bra       

 Det ______ ______ är ______ ______ (mycket, bra) för att lära sig svenska. 

  mycket bra  mycket bra       

 Det ______ ______ är ______ ______ (mycket, bra) för att lära sig svenska. 

 

 

 

Bilaga 5. Analyser av bildberättelserna 

A1M 
1Här finns en man 2han tvättar hans kläder  
3Han ska åka till fest. 4Han alltid* välja 5vad ska han tar på sig 6om han hittar inte* fina kläder 7kanske* han åker inte. 
8Han också*** glad 9för att han hittad en vitt tröja, svart päxor bara. 10Han är aldrig kör bilen långsam 11han kör snabbt. 
12Ibland** går han 13om festen är inte* lång väg. 14Han var lite stressad 15för att han skulle åka till stort fest. 16Han hade 

ofta inte köpt kläder. 17Nästan* hade han vitt tröja och svarta päxor på sig.   
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A3K 
1När henes tröja bli lite*** 2kanske* han vet inte 3hur använder av tvättmaskin. 4Han aldrig* använder av tvättmaskin. 
5Han kör bil och 6åker till en afären. 7Han bara* tittar till kläderna. och 8väljer en tröja. 9Men inte* passa den.  
10Han väljer nästa. 11Den är passade.  
12Han köper och 13betal också. 14Han går alltid till fest 15men ibland** stanna hem.  
16Han ofta* köpa kläder.   

 

A7M 
1Det var en bra dag. 2Solen skinner och 3Eric behövde en ny tröja 4så han körde via centrum till affären 5där man sälja 

kläder och många andra saker.  
6Han alltid* pratat att köper blå och vit tröja 7nu han har började att kolla 8var det ligger för nånstans den här tröja.  
9Efter nästan*** fem minuter fick han en blå och vit tröja. 10Så han tar upp en tröja 11med det var lite*** för honom och 
12han provde en annan tröja men samma precis färg och 13det var medium 14precis vad han vill köpa. 15Då han gick till 

kasörska och 16han Ingen kort 17men han hade bara pengar. 18Ibland** betalade han med kort.  
19På kvällen gick han till en fest. 20Det var första gånger för honom. 21Han har inte varit på fest 22han tycker om det. 
23Han ofta* åkt med bussen 24så tog bussen till den här fest. 25De var kanske halvtimme från hans hemma till den här 

fest.  
26han var mycket nervous och 27han började att dricka. 28han pratade med Jakob och också yassmin.  
29När festen var slut 30han gick hem och 31han var full, 32Men Innan han sov 33han gick till tvättsugan och 34tvättat det 

nya tröja 35han köpte. 36Han glömte tar kläder från tvättsuga 37för att han sovitt. 38När han vaknade på Morgonen och 
39gick till tvättsuga 40att tar upp tröja. 41Det blev small och 42han var jätte arg. 43Han sa till sig själv 44han ska aldrig gå 

på fest. 

 

A9K 
1Det var en man 2som ibland köpte tröjja, 3men en dag han köpte en tröja och 4ställde den i tvätt maskin och 5han 

kanske* ställde fel tröja i den och efter några minuter 6när han tog av tröjan 7var det bara liten som en barns tröja. 8Han 

var inte arg och 9åkte till en äffar och 10när han var på väg 11han nästan* dödade en lite*** Kanin 12som passade på väg. 
13Han var också rädd 14för att han trodde 15att han dodade den. 16när han åkte till butiken 17kollade han på olika tröjor. 
18Han aldrig* köpte en tröja själv 19utan hans fru köpte den. 20Han bara*** alltid*** på jobbet med en konferens och 
21sen han köpte den och 22första gången var det stora en honom 23men andra gången passade det Bra. 24några minuter 

gick han till jobbet och 25alla tyckte om han tröja och 26från den dagen sa han 27att han ska köpa hans kläder själv. 
28Från den tiden var han ofta glada.  

 

C1K 
1Han Träffeter kläder Nästan*** en vacka 
2Han har lite*** tröja 
3Det är centRum också*** bil väg 
4Han Köpar Kanske Kläder 
5Han träffer Käder 6han har en lite*** tröja. 7också* Åker Han i centrum. 8ibland** han köper kläder 
9Han tycker inte om stor tröja. 10Han tycker om bara* lite*** tröja 11Nu han har nästan 12han vill och 13Han betal penger 
14Han tycker om veste 
15ibland** gick i vest  16Alltid** pratar kompiser. 17Han skrattar ofta med kompiser  

 

C3M 
1i dag jag tvätar men tröja 2men den går inte så bra 
3Jag kör bilen ofta* till affaren   
4när jag gick till affaren 5nästan* jag lättar aftar ett tröja bara* 6den har tröja 7jag hytta inte ett tröja bra.  
8jag hyttar ett tröja inte* så bra 9det är lite todrig 
10aftar jag varit men nya affaren 11jag kanske* du ska hytta ett nu affar en 12här jag hytta ett tröja 
13Jag betalar pengar 14jag säjer 15att aldrig ja vill inte* jöra så 16men ibland** höttar alltid 17så aftar det här jag varit till 

fest.  

 

C4K 
1Han vet inte tvättar kläder.  
2Han kör bil och 3går till centrum 
4Han ser en liten kanin.  
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5Han går också till affären och 6köpte  

en tröja 7sedan betalar bengar  
8ibland** på kvällen han går  

till fest och 9dricka. 

 

C5M 
1Jag har min tröja 2det kommer lite*** 3jag måste åka till centrum 4köpa en ny troja 5ikävl jag ska gå till klubb. 6Idag 

det finns en ofta*** bra idag. 7När jag koma till ifara 8ibland* det finns inte tröja 9men de finns en jättstora 10men 

kanske* andra det går bara bra. 11Jag komma till klssa 12jag betala 13men jag betala alltid 14därför jag tycket om köpa ny 

klder. 15Jag åka till klubb 16jag träffde min kompis 17de också* säg 18de tror 19jag komma aldrig är.  

 


