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Ordföljd



Ordföljd 

När man bildar en mening på svenska så finns det en viss ordföljd för orden.
Man måste följa ordföljden för att kunna skriva meningar på rätt sätt.

Ett vanligt språkligt problem när man lär sig svenska är
att man använder negationen "inte" före verbet i en mening.

exempel: 

Ordet "inte" ska alltid komma efter det första verbet i en mening.
Första verbet kan vara ett hjälpverb t.ex. "vill" eller ett huvudverb som t.ex. äter.

Subjekt: Man börjar en mening med subjekt, som beskriver vem som gör något.

Det kan vara namn på saker eller personer.

Verb: kommer efter subjektet och man kan använda hjälpverb beroende på tiden eller känslan 
man vill beskriva i meningen.
Verb skrivs också i olika tempus beroende vilken tid man talar om.

Exempel på olika tider för verbet och dess plats i en mening kan vara:

Futurum "framtid" Presens "nutid" Preteritum "dåtid" Perfekt   har + supinum

Verb 1 Verb 2 Verb 1 Verb 1 Verb 1 Verb 2

ska prata pratar pratade har pratat

Jag inte äter
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Satsadverbial:  Negationen "inte" är ett av de viktigaste satsadverbialerna att lära sig.
I det svenska språket kommer satsadverbialet efter det första verbet i en mening.

Nedan kommer exempel på satsadverbial:

inte ofta kanske

aldrig alltid bara

Satsadverbial kommer efter första verbet även om första verbet är ett hjälpverb.

exempel:

Verb 1 Satsadverbial Verb 2

vill inte äta.

äter Inte.

Objekt: är svar på frågan "vad". Om du äter så svarar objektet på "vad" du äter.

Hittills har vi presenterat delar av en ordföljd med subjekt, verb, satsadverbial och objekt
och det är allt som behövs för att kunna bilda enkla meningar på svenska.

127



För att kunna utveckla en mening ytterligare så ska vi prata om två delar till.

rumsadverbial: Svarar på var verbet är utfört eller var det ska göras, det talar om platsen.

Tidsadverbial: Svarar på när verbet utförs eller när det ska utföras. Det kan vara ett klockslag, 
dag eller datum.

Nedan finns exempel på delar från ordföljd:

Subjekt: jag Maria alla

Verb 1: ska pratar vill

Satsadverbial: inte alltid kanske

Verb 2: gå titta komma

Objekt: en bok svenska barnet

rumsadverbial: i skolan hemma ute

Tidsadverbial: varje dag imorgon klockan 5
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Ordföljd

Subjekt Verb 1 Satsadverbial Verb 2 Objekt

Jag ska inte dricka vatten

Jag dricker inte vatten

Vi vill alltid tala svenska

Vi talar alltid svenska

Peter kan alltid spela fotboll

Peter spelar alltid fotboll

Johan vill aldrig äta fisk

Johan äter aldrig fisk

Pelle ska kanske läsa en bok

Pelle läser kanske en bok

Han brukar ofta skriva brev

Han skriver ofta brev
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A. Skriv rätt ordföljd.

1.
äta David vill kött inte

Subjekt Verb 1 Satsadverbial Verb 2 Objekt

David vill inte äta kött.

2.
alltid mjölk köpa Hon vill

Subjekt Verb 1 Satsadverbial Verb 2 Objekt

3.
skriver jag med en penna alltid

Subjekt Verb 1 Satsadverbial Verb 2 Objekt

4.
kaffe alltid dricker min pappa

Subjekt Verb 1 Satsadverbial Verb 2 Objekt
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5.
fotboll vi spelar

Subjekt Verb 1 Satsadverbial Verb 2 Objekt

6.
svenska Adam studera måste

Subjekt Verb 1 Satsadverbial Verb 2 Objekt

7.
Jag kläder måste tvätta

Subjekt Verb 1 Satsadverbial Verb 2 Objekt

8.
städa han vill

Subjekt Verb 1 Satsadverbial Verb 2 Objekt
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