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G: Sen har vi en ny huvudsats (P) intressant nog 1 

(P) 2 

?:  xxx) 3 

G:  ja 4 

E:  [det är inte] 5 

F:  [det är inte] 6 

G:  [det är inte]ett språk som *påverkar oss dagligen* (hh) 7 

F:  ja kör vi e då 8 

G:  då får vi kalla den för e 9 

(P) 10 

E:  e 11 

?:  ja 12 

E:  mm 13 

(P) 14 

?:  mmmm 15 

(P) 16 

H:  åsså har vi [det]= 17 

?:      [det] 18 

H:  = i fundamentet [som är] 19 

E:       [mm] 20 

G:  som är 21 

E:  är 22 

H:  subjektet 23 

G:  subjektet ja 24 

?:  (snörvlar) 25 

E:  mm 26 

(P) 27 

E?:  det är [in]= 28 

G:    [nä] 29 

E:  = te adve 30 

F:  va 31 

H:  nä nä 32 

G:  nä asså det här intet = 33 

?:  (xxx) 34 

G:  = ni får inte skriva ut det 35 

E:  nä 36 

(skratt) 37 

F:  nä 38 

(P) 39 

H:  det [ä:r] 40 
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G:    [ä:r] 41 

(P) 42 

G:  >nu har jag tappat bort mig< 43 

(P) 44 

G:  ett [språk] 45 

E:      [ett] språk 46 

H:  å då e de objektet asså 47 

G:  mm 48 

E:  (xxx) ja 49 

F:  å pilarna får vi inte glömma bort 50 

G:  nä den ska sitta på subjektet 51 

E:  ja 52 

G:  ett språk men då e ju frågan nu 53 

(P) 54 

E:  om det blir pre di kativ 55 

(P) 56 

G:  ja: (P) dels de 57 

?:  [(xxx)] 58 

G:  [(xxx)]tänkt på men ja men 59 

(P) 60 

H:  ja det är de ju 61 

E:  ja 62 

F:  ja [det är ju] 63 

G:    [men va e] men va e bisatsen som påverkar oss alla dagligen genom 64 

musik *och tv-rutan* 65 

F:  oj helvete: 66 

H?:  öhum 67 

G?:  det beskriver ju språket 68 

E:  ja 69 

?:  mm 70 

H:  det beskriver alltså äh objektet 71 

G:  ja 72 

F?: (hh) 73 

E:  [(xxx)] 74 

H:  [och] det beskriver 75 

(P) 76 

H: hur objektet [gör] 77 

E:       [men] 78 

G:    [ja:] [eller ne:j vad ja] 79 

E:      [ja men det svarar väl] hur vi hör det (P) eller 80 

G:  nej det [beskriver]  81 
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?:     [nej det är inte det] 82 

G: hur språket påverkar oss 83 

E:  mm 84 

H: ja men då är det påverkar som det egentligen bety 85 

(P) 86 

G: som är huvudgrejen 87 

E: [ja] 88 

F: [ja] 89 

H: [ja] 90 

G: ja så det beskriver ju vad det här språket (P) gör vad gör objektet= 91 

E: mm 92 

G: = är ju då (P)å det kan man ju undra 93 

F: (skratt) 94 

E: *ja* 95 

F: ja har ingen aning nu [xxx] 96 

H:        [ja men ja tror att] ja tror att det är ett hur 97 

för jag tror att de e: 98 

F:  ja precis 99 

H: asså hur 100 

(prassel med papper)  101 

(P) 102 

H: ja 103 

E:  men ja 104 

F: hur påverkar det oss det påverkar oss alla genom  105 

H: [ja:] 106 

E: [ja men] det gör det hur påverkar det oss 107 

(P) 108 

G: (hostar) [ja men då] 109 

?:      [men då]  110 

G: jo absolut [men xxx]  111 

?:     [xxx] 112 

G: ja menar ändå att det blir för 113 

E: ja 114 

H: asså ett adverbial ska ju säga nåt om ett verb 115 

F: ja just det 116 

H: å om det är verbet är 117 

(P) 118 

F: mm  119 

H: de tar de skriver ju ja 120 

(P) 121 
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G: så här står det adverbialen svarar på frågor som när var vart hur hur 122 

mycket hur länge varför och brukar efter betydelsen kallas tid rum 123 

sätt mått grad eller omständighet ja om vi tittar då det är inte ett 124 

tids  125 

E: [nej] 126 

F: [nej] 127 

H: nej 128 

G: det är inte ett rums 129 

E: [nej] 130 

F: [nej] 131 

H: [nej] 132 

G: är det ett sätt 133 

(P) 134 

G:  ett språk som påver ja på vilket sätt påverkar det oss  135 

E: [ja] 136 

F: [ja] 137 

H: [ja] 138 

G: det skulle kunna [va sätt] 139 

H:       [jo men det] ja 140 

G: det är inte måtts 141 

E: [nej] 142 

F: [nej] 143 

H: [nej] 144 

E: å inte [grad] 145 

G:     [inte] grad= 146 

F: nej 147 

G: = omständighetsadverbial då orsak näe [men]= 148 

?:             [nä] 149 

G: = då blir de ett sätt  150 

F: ja 151 

?: ja 152 

G: ja va fan vi kör på de 153 

?: mm 154 

(hostningar) 155 

?: ska vi se från [som] 156 

?:     [som] 157 

(P) 158 

F: tv-rutan 159 

G:  mm 160 

(P) 161 

H: e:h ja 162 



 
 

 5 

(P) 163 

?: (fnyser) 164 

E: mm 165 

F: m 166 

(P) 167 
 168 


