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Kapitel 1. Morfologi

Ordklasserne
Morfemanalyser koncentrerer sig om de enkelte ords opbygning. Her er der natur-
ligvis kun tale om de bøjelige ordklasser, der har potentiale til at blive bøjet og ikke 
partiklerne (de ikke- bøjelige). Nogle grammatikere regner med 10 ordklasser, mens 
andre regner med 11. Jeg har i bogen her medregnet alle 11, da jeg medregner lydord 
(onomatopoietikon) som en selvstændig ordklasse1. 

Ordklasserne deles i (1); om de er bøjelige eller partikler (ikke bøjelige) og (2); om 
de er indholdsord eller funktionsord. Partiklerne består af: interjektioner, konjunktio-
ner, onomatopoietikon, præpositioner og adverbier, som er ubøjelige. Nogle adverbier 
har dog mulighed for at kunne blive bøjet også. Dette sker ved tilføjet ”t” på blandt 
andet mådesadverbier eller ved retningsadverbiers lange former.2 Men generelt med-
regnes nominerne, som er: substantiver, adjektiver, pronominer, numeralier og artikler-
ne samt verberne som de bøjelige ordklasser.

De bøjelige ordklasser består stort set også af udelukkende indholdsord, mens par-
tiklerne primært er funktionsord, men der er få undtagelser. Pronominer og artikler 
er bøjelige ordklasser, men de er funktionsord. Til gengæld er adverbier næsten ude-
lukkende partikler, men de er alligevel indholdsord. Indholdsord bliver også kaldt 
leksikalske ord. Substantiver kan underinddeles i appellativer og proprier. Proprier 
staves altid med stort bogstav på dansk og indeholder blandet andet byer, lande, og 
navne. Appellativer er de øvrige substantiver. Numeralier kan også underinddeles i 
kardinaltal, der er den almindelige talrække en, to, tre, og i ordinaltal, der er første, 
anden, tredje og så videre. I afsnittet morfemanalyse vil jeg naturligvis kun fokusere 
på de bøjelige ordklasser substantiver, adjektiver, pronominer og verber, mens kon-
junktioner præsenteres under ledsætninger i syntaksafsnittet. 3 Følgende ses først et 
skema over de bøjelige og ubøjelige ordklasser efterfulgt af et skema over indholds- og 
funktionsord.

Læg mærke til, at artikler og pronominer har skiftet side til højre (funktionsord) og 
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adverbier til venstre (indholdsord) i forhold til forrige skema. 
Jeg vil nu gå slavisk til værks med de bøjelige ordklasser og redegøre for mulig-

hederne for morfemanalyser i disse. Først og fremmest har vi den største ordklasse, 

substantiver, og jeg vil introducere de forskellige morfeminddelinger, de kan have. 

Morfemanalyse af substantiver
Rødder
Når vi laver morfemanalyse, ser vi på de enkelte bestanddele, som et ord er opbygget 
af. Hvis vi tager ordet ”gendannelse” som eksempel, kan vi se forskellige bestanddele. 
Roden er den grundafstamning, hele ordet udspringer af. Med andre ord er det den 
del vi mindst kan undvære, for at ordet bevarer sin grundbetydning. Vi skal sagt på 
en anden måde skære dele af ordet af, indtil det er så nøgent, som det kan blive. Hvis 
vi tager ”gen” væk, står der kun dannelse, som ordet ”gendannelse” kommer fra. Dette 
morfem ”gen” kaldes præfiks og bliver også kaldt forstavelse. Præfikser er uselvstæn-
dige ord uden nogen betydning i sig selv. Til ordet dannelse kan andre præfikser også 
sættes foran, ligesom ”gen” kan. For eksempel misdannelse, prodannelse, tværdan-
nelse og antidannelse. Mis, pro, tvær og anti er her alle præfikser, og de bibringer hver 
især en ny betydning til ordet ”dannelse”.  
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Det mest praktiske er at starte med at finde roden. Vi kan nogle gange finde roden 
på et substantiv som dannelse, hvis vi reducerer det til et verbum. En masse substan-
tiver har nemlig deres rødder i et verbum i imperativ form, som er den kortest mulige 
form for verber. Se: Lærdom -> lær, handling -> handl, begyndelse -> begynd. Disse 
endelser, der sættes på imperativformerne, så de skifter ordklasser, kalder vi suffikser. 
Her er suffikserne så ”dom”, ”ing” og ”else”. I ordet dannelse er endelsen også ”else”. Og 
det er det, der gør, at vi kan se, det er et substantiv. Det er altså det, vi kalder suffiks; 
efterstavelse. Dette kaldes også en derivation, og den laver typisk ordklasseskift; altså 
eksempelvis et skift fra verbum til substantiv. Det kan være fra: beklag -> beklagelse, 
undtag -> undtagelse, antag -> antagelse og så videre. For at komme til roden må vi 
altså fjerne suffikset ”else” fra dannelse, så ”dann” står tilbage. ”Dann” kan altså betrag-
tes som rodmorfemet til ”gendannelse” 

Ortografisk ændring
Vi bør efterfølgende også fjerne det sidste ”n”, som vi kalder en ortografisk ændring. 
Denne er beregnet til, at en vokal skal have en bestemt lyd. ”Danne” udtales ander-
ledes end ”dane” ville gøre det med to forskellige a-lyde. ”Danne” består af en lavere 
a-lyd end ”dane”, og vokalen bliver på grund af dobbeltkonsonanten også kortere. 

Vi kan sammenligne det med ”bane”, som biler kører på, ”bande”, som det man 
helst ikke må gøre i skolen og ”barn” med den laveste vokallyd.  

Eksemplet kan paralleliseres med ”dann”. Efter fjernelse af den ortografiske ændring 
”n” er der nu kun ”dan” tilbage, som altså er rodmorfemet uden den ortografiske æn-

dring. De forskellige dele, vi har taget væk inklusive den tilbageværende rod, kaldes alle 
morfemer, dog ikke den ortografiske ændring. Denne er en del af roden. Når morfemer-
ne tilsammen har dannet et ord uden bøjningsmorfemer, har vi stammen. Ordet ”gen-
dannelse”, er altså stammen, men for eksempel ”gendannelser”, ”gendannelserne”, ”gen-
4) IPA = Det internationale fonetiske alfabets forkortelser. Se kapitel 8.  
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dannelsernes” er altså ikke stammer, fordi der er bøjninger tilsat. Dem kan vi i stedet 
betragte som ens leksemer, som stammen gendannelse. Dette betyder, at de har samme 
leksikalske værdi, selvom der er påført bøjningsvarianter. Vi kan se det således:
Morfemanalyse af komposita
Alle bestanddelene har et navn, der er praktisk at kunne beherske, når vi laver morfe-

manalyser. I mit eksempel længere fremme har jeg valgt to sammensatte substantiver, 
der kaldes komposita og som forekommer hyppigt på dansk. Det er altså to sammen-
satte leksemer, der tilsammen danner et nyt. Dette har jeg gjort for at åbne op for at 
kunne eksemplificere mange af begreberne. Jeg vil nu demonstrere vigtige begreber til 
morfemanalyser indenfor substantiver. 

Jeg har brugt ”Misdannelsesscanningernes” som eksempel herpå, der indeholder 
”dann” og ”scan” som rødder i hvert sammensatte ord. De to stammer er misdannelse 
+ scanning. Nogle begreber har synonymer, som markeres i parentes ude til venstre.

En morfemanalyse af ”misdannelsesscanningernes” kunne se ud på følgende måde.
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Som en kort gennemgang af analysen kan vi sige, at der er tale om komposita, fordi 
vi minimum har to sammensatte ord i eksemplet. De indeholder hver især to sam-

mensatte rødder ”dan” og ”scan”, der begge er deriveret fra et verbum. Dette ses ved 
hjælp af suffikserne ”else” og ”ning”. Førstnævnte rod ”dan” har både præfiks og suffiks, 
der dels typificerer rodens betydning ”misdan” og ikke ”dan” og dels angiver ordklas-
sen. Præfikset ”mis” typificerer, hvilken slags betydning af dannelsesscanninger, der er 
tale om. Mis er et præfiks, der angiver noget modsatrettet i forhold til det ord, det til-
sættes; for eksempel misforstå, misfortolke, misinformere. Suffikset ”else” eksplicite-
rer ordklassen substantiver. Generelt for præfikser er, at de ikke isoleret set kan danne 
nogen betydning. De er som nævnt uselvstændige orddele, der kun har en betydning i 
forbindelse med et rodmorfem. Derfor kan for eksempel ”ud” og ”til” i uddannelse og 
tildannelse ikke betragtes som præfikser, men to rødder; ”ud” + ”dan” og ”til” + ”dan”, 
fordi ”ud” og ”til” i sig selv har en selvstændig betydning. 

Den anden rod ”scan” i mit eksempel har ikke præfiks men suffikset ”ning”, der lige-
som første rod angiver ordklassen substantiver. Derudover er der af affikser et enkelt 
interfiks ”s”, der adskiller ordene. Afslutningsvist kan vi se, at det andet ord i kompo-




