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Sætningsled og sætningsskema

Feltanalysen
Beskrivelse af sprogbrug
Skelne mellem forskellige genrer
Karakterisere forskellige stile og typer

Sætning
Sætningsled, fx: verbal, subjekt, objekt
Ordklasser

Sætning: finit verbal og subjekt (samt evt. andre led)
Helsætning: en sætning, der ikke er led i en anden sætning

Peter ringer.
Peter ringer senere.
Peter ringer, når han har været i skole.
Jeg lover at ringe, når jeg kommer hjem fra Århus.

Ledsætning
Den er et led i en anden sætning

Peter ringer, når han kommer hjem fra skole.
Han lovede, at han ville ringe, når han var kommet hjem fra Århus.
Den vrede herre, der står derovre, hedder Peter Hansen.

Verbal
Finitte: præsens, præteritum eller imperativ (læser, læste, læs!).
Infinitte: infinitiv (at læse), præteritum participium (læst, en af de mest læste bøger) og præsens participium (læsende).

Subjekt
Formelt subjekt - foreløbigt subjekt

De personer som er skyldige bedes oplyse hvorfor de har gennemført den kriminelle handling hvis de føler trang til det.

Jeg ved ikke hvor mange mennesker der bor i Vejle.

Direkte objekt
Det led, som subjektet gør noget ved. Sættes i akkusativ (kun: personligt pronomen).

Hun hjalp ham.
Peter kører bil.

Indirekte objekt
Det led, som betegner den der får eller mister noget. Sættes i akkusativ (kun: personligt pronomen).

Peter hjalp hende jakken på.
Hun gav Peter bogen. Hun gav bogen til Peter.

Huskeregel: indirekte  direkte objekt
Hun gav ham bogen.

Prædikativ
Prædikativ til subjekt (subjektets egenskaber mv.)
Prædikativ til objekt (objektets egenskaber)

Nominaler (subjekt, objekt og prædikativ)

Sætningsskema - V - N - A

Adverbialer
Tid, sted, måde, årsag og nægtelse, fx: i dag, i huset, kejtet, fordi, aldrig.
Præpositionsforbindelser.

Konjunktional
Sideordning
Underordning, fx: at, som, der, om, da, hvis, selvom, når, end, indtil, til
Samordning

Sammensatte konjunktionaler: som om, for at, efter at, så at, således at, i anledning af, forudsat at, uanset at, uanset om.

Forfelt v-n-a V-N-A
Forfelt - centralfelt - slutfelt

Adverbialer, fx: forleden, alligevel, først

Omfangsrige led
F … hørte hun et hvin.
Pludselig…
Klokken 12…

Lidt efter at det gamle ur på borgmesterens kontor havde runget ud for sidste gang … hørte hun et hvin.

Sætningsknude - lånt forfelt
Led der skal fremhæves - sættes i fokus - kan man rykke frem i F

Bilen skulle de sælge nu
Nu skulle de sælge bilen
Sælge bilen skulle de nu

Sætningskløvning - dét-kløvning
Kaj vil sælge bilen nu (basissætning).

Det var Kaj der skulle sælge bilen nu.
Det er nu Kaj vil købe sig en ny bil.

Skrift/tale
Fokus


