Symboloversigt
FUNKTION:
l

Verbal (V), Prædikator (P), udsagnsled
¡

Hjælpeverbum (Vaux), også som <> (D)

µ

Hovedverbum (V*, Vm), også som « (H, K)

¤

Verbalpartikel (Vp), også som <> (D), evt. som Ú(A)

Ü

Infinitivsmærke (Vi, INFM), også som <> (D)

û

Subjekt (S), grundled
(û) Formelt el. foreløbigt subjekt (Sf), evt. situativt subjekt (Ss)

▲

Direkte objekt (Od), Akkusativ-objekt, genstandsled
(▲) Formelt el. foreløbigt objekt (Of)

n

Indirekte objekt (Oi), Dativ-objekt, hensynsled

u

Præpositionsobjekt (Op), emneled, evt. forenklet som Ú(A)

⊗

Subjektsprædikativ (Ps), Subjektskomplement (Cs),omsagnsled til grundled
[⊗] Frit subjektsprædikativ (fPs, fCs), evt. som Ú(A)

⊕

Objektsprædikativ (Po), Objektskomplement (Co), omsagnsled til genstandsled
[⊕] Frit objektsprædikativ (fPo, fCo), evt. som Ú(A)

Ú

Adverbial (A), biordsled, evt. frit (Ú fA) eller bundet (Ù bA, bAs, bAo)

«

Kerneled (K), hovedled (H)

<>

Dependenter (D), adled (AD)

î

Subordinator (SUB), underordnende konjunktional

↔

Koordinator (CO), sideordnende konjunktional

#

Konjunkt (CJT), sideordningsled
«» Underspecificerede led på sætningsniveau (fx sætningsstamme)

FORM:
Verbum (v), udsagnsord, evt. finit (v-fin), infinitiv (v-inf)
præsensparticipium (v-pcp1), perfektumsparticipium (v-pcp2)
Substantiv (s), nomen (n), navneord, evt. proprium (n-prop), egennavn
Adjektiv (adj), tillægsord
Adverbium (adv), biord
Pronomen (pro), stedord
Artikel (art), kendeord
Numerale (num), talord
Præposition (prp), forholdsord
Konjunktion (conj), bindeord, evt. koordinerende (conj-c), subordinerende (conj-s)
Interjektion (intj), udråbsord
Infinitivsmærke (infm), navneformsmærke
|

|

(led)sætning, clause (cl)

||

gruppe (g), syntagme

|

paratagme (par), sideordning, co-ordinated unit (cu)

|

|~~~~|

Dummy-form (?) på sætningsniveau

Mht. den engelsk/romansk-internationale tradition (og latin) bruges 'c' i.st.f. 'k' i alle forkortelser.
Funktionssymbolerne i grå skrift er optionelle underkategorier, der på begynderniveau kun introduceres efter behov.
Verbalgruppens led beskrives således som almindelige kerner (hovedverbum) og adled (øvrige led), formelle/foreløbige subjekter og
objekter markeres forenklende med et almindeligt subjekt- eller objektsymbol (det var koldt, det var godt du kom). Adverbialfunktionen
(Ú) dækker over både adverbielle adled (han dansede godt) og adverbielle argumenter (festen varede længe), herunder adverbielle
prædikativer (han er hjemme), og kan desuden evt. bruges som nødkategori for sjældne, frie led på sætningsplan, som frie subjekts- og
objektsprædikativer (hun svømmer nøgen, hun maler byen rød), og evt. præpositionsobjekter (Grammy holder af Ronja).

