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Morfologi – formlære, ordføjningslære 

- læren om ordenes opbygning og former 
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Rod – et ord mindste kerne: 

 

   hus 



Morfologi og syntaks 

Morfologi 

Rod – et ord mindste kerne: 

 

   hus 

 

Stamme – et ords grundform 
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Stamme – et ords grundform.  

Kan være identisk med stammen:  hus 
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Rod – et ord mindste kerne: 

 

   hus 

 

Stamme – et ords grundform.  

Kan være forskelligt fra stammen:  udhus 
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   Иван-ø 

                                  STAMME-ENDELSE (MASK, SING, NOM) 



Morfologi og syntaks 

Morfologi 

 

 

   Тамар-а 
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Syntaks – sætningslære og læren om syntagmer 
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En gammel mand  drikker tit varm kaffe af en fin kop 
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 Subjekt              Prædikat            Objekt      ADVerbialled 

 

           NP            VP                    NP         PP 

 
    ATTR  ATTR     HEAD      HEAD      ADV          ATTR     HEAD   HEAD ATTR CC?    

 

En gammel mand drikker tit    varm kaffe af en fin kop 
[En gammel mand] er subjekt. [drikker tit] er prædikat. [varm kaffe] er objekt. [af en fin kop] er adverbialled. 
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 Subjekt              Prædikat            Objekt      ADVerbialled 

 

           NP            VP                    NP         PP 

 
    ATTR  ATTR     HEAD      HEAD      ADV          ATTR     HEAD   HEAD ATTR CC?    

 

En gammel mand drikker tit    varm kaffe af en fin kop 
[En gammel mand] er subjekt. [drikker tit] er prædikat. [varm kaffe] er objekt. [af en fin kop] er adverbialled. 
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  Subjekt                                       Prædikat                 
 
            NP                                      VP               
 
   
                                    VP/HEAD        NP/CC            PP/ADV 
 
  ATTR       ATTR    HEAD          HEAD    ADV          ATTR       HEAD      HEAD    ATTR   CC    

 
En gammel mand drikker tit    varm   kaffe   af   en fin kop 
[En gammel mand] er subjekt. [drikker tit varm kaffe af en fin kop] er prædikat (med et komplement og et adverbialled). 
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  Subjekt                                       Prædikat                 
 
            NP                                      VP               
 
   
                                    VP/HEAD        NP/CC            PP/ADV 
 
  ATTR       ATTR    HEAD          HEAD    ADV          ATTR       HEAD      HEAD    ATTR   CC    

 
En gammel mand drikker tit    varm   kaffe   af   en fin kop 
[En gammel mand] er subjekt. [drikker tit varm kaffe af en fin kop] er prædikat (med et komplement og et adverbialled). 

 
    


