
Ordföljd	  
	  
	  
	  
Huvudsats:	  
	  
Påstående:	  
Predikat:	  det	  som	  händer,	  den	  handling	  som	  görs/utförs	  
Subjekt:	  den/det	  som	  utför	  handlingen	  
	  
Jag	  dansar.	  	   	   Subjekt	  +	  Predikat	  (Verb)	  	  -‐	  det	  behövs	  alltid	  ett	  verb!	  
Jag	  ska	  dansa.	   Vi	  jobbar	  med	  det	  aktiva	  verbet	  
Jag	  kommer	  att	  dansa.	  
Jag	  skulle	  vilja	  dansa.	  	   Inte	  med	  infinitiv	  –	  	  
Jag	  försöker	  dansa	  
Jag	  brukar	  dansa	  
	  
	  
Det	  regnar.	  	   	   Samma	  sak,	  bara	  med	  formellt	  subjekt	  	  
Det	  ska	  regna.	  
	  
Satsadverb:	  	  
inte,	  alltid,	  aldrig,	  ofta,	  sällan,	  nog,	  ju,	  egentligen,	  verkligen,	  faktiskt,	  gärna,	  kanske,	  tyvärr,	  
bara,	  osv.	  
	  
Inte	  –	  kommer	  efter	  det	  aktiva	  verbet	  (i	  huvudsats)	  
	  
Jag	  dansar	  inte.	  
	  
Objekt:	  
Jag	  dansar	  tango.	   Subjekt	  +	  predikat/verb	  +	  objekt	  
Jag	  ska	  danska	  tango.	  
	  
Jag	  dansar	  inte	  tango.	  
	  
Fråga:	  	  omvänd	  ordföljd	  
	  
Dansar	  jag?	  –	  Dansar	  jag	  inte?	  
Ska	  jag	  dansa?	  –	  Ska	  jag	  inte	  dansa?	  
Kommer	  jag	  att	  dansa?	  –	  Kommer	  jag	  inte	  att	  dansa?	  
Skulle	  jag	  vilja	  dansa?	  –	  Skulle	  jag	  inte	  vilja	  dansa?	  
	  
+	  satsadverb	  
	  
Jag	  dansar	  egentligen	  aldrig	  tango.	  	  
Jag	  dansar	  faktiskt	  ofta	  vals.	  	  
	  



	  
+	  Andra	  satsdelar:	  
	  
Jag	  dansar	  tango	  med	  min	  man.	  
Jag	  dansar	  tango	  på	  lördagar.	  	  
Jag	  dansar	  tango	  i	  vardagsrummet.	  	  
	  
HUR	  –	  VAR	  –	  NÄR	  	  
	  
Jag	  dansar	  gärna	  tango	  med	  min	  man	  i	  grannens	  trädgård	  på	  lördagar.	  	  
	  
Framhäva	  en	  satsdel:	  
	  
Med	  min	  man	  dansar	  jag.	  	  
	  
Med	  min	  man	  dansar	  jag	  tango.	  
Tango	  dansar	  jag	  med	  min	  man.	  	  
	  
Jag	  dansar	  aldrig	  tango	  med	  min	  man.	  -‐-‐-‐	  Med	  min	  man	  dansar	  jag	  aldrig	  tango.	  
	   	   	   	  	  Tango	  dansar	  jag	  aldrig	  med	  min	  man.	  	  
	  
Indirekt	  tal:	  Hon	  säger	  att	  hon	  dansar	  tango.	  -‐-‐-‐	  Bisats	  
	  
Hon	  frågar	  om	  du	  dansar	  tango.	  	  
	  
Vem	  dansar	  tango?	  –	  Hon	  undrar	  vem	  som	  dansar	  tango.	  	  
Vem	  dansar	  du	  med?	  –	  Hon	  undrar	  vem	  du	  dansar	  med.	  	  
	  
	  
Sätta	  in	  satsadverb	  –	  Hon	  undrar	  tyvärr	  vem	  du	  egentligen	  dansar	  med.	  	  
	  
Huvudsatser	  knyts	  ihop	  med	  konjunktioner:	  	  
men,	  och,	  så,	  för,	  eller,	  utan	  
	  
Huvudsats	  och	  bisats	  med	  subjunktioner:	  	  
att,	  om,	  när,	  medan,	  innan,	  tills,	  eftersom,	  därför	  att,	  för	  att,	  trots	  att,	  fast(än),	  även	  om,	  
som,	  än,	  om,	  ifall	  
	  
	  


