Ordklasserne
De forskellige ordklasser har hver deres funktion. Et navneord lægger navn til en
genstand, et udsagnsord fortæller om en handling, og et tillægsord er en beskrivelse af,
hvordan noget er eller ser ud.

Oversigt

Ordklasse Kendetegn
Navneord

Funktion

Eksempler

Man kan sætte en
eller et foran. Kan
udtrykke ental og
flertal.

Sætter navn på ting
eller begreber.
Navne på personer,
byer og lande.

En stol, et bord, luften
et venskab, en sygdom.

Man kan sætte at
eller jeg foran:
At foran navneform
Jeg foran nutid og
datid.

Beskriver en handling, noget, der sker.
Betegnes også som
”gøreord”, fordi det er
noget, man kan gøre.

Vi arbejder i haven.
Det tordnede i nat.
Det er sjovt at stå på ski.
Jeg glæder mig vildt til at
pakke julegaven op.

Det er noget, man
kan være. Knytter sig
til et navneord.

Beskriver en egenskab Han har en sød kæreste.
ved en ting. Fortæller, Sneen er hvid.
hvordan noget er.
Han lå helt stille i sengen.

Har ingen betydning,
hvis det står alene.
De fleste er meget
korte ord.

Det er ord, der står
i stedet for noget andet, f.eks. en person,
en ting eller et begreb.
Der er flere slags ord.

Han kender mig ikke.
Er jeres hus brændt?
Han slog sig meget.
Vi valgte en rute, som
de andre ikke kendte

Giver information om:
hvor, hvornår, hvordan,
hvorhen, hvorfor noget
sker.

Musen gik i fælden.
Lampen står på bordet.
Vi gik tur langs floden.
Må jeg gå med dig?

Små ord. Uden indhold, hvis de står
alene.

Siger noget om den
handling, der finder
sted. Giver information
om: hvor, hvornår, hvor
dan, hvorhen, hvorfor
noget sker.

Hun stod udenfor og frøs.
Vi kan nemlig lide dig.
Han er næsten 100 år.
Vi er tit på diskotek.
Her er der fred og ro.

Kan erstattes af tal.

1) Mængdetal, der udtrykker et antal.
2) Ordenstal, der angiver en plads i en rækkefølge.

Der kom tolv gæster.
Den trettende gæst
udeblev heldigvis.
Den første august.
Der er tyve i en snes.

Udsagnsord

Tillægsord

Stedord

Forholdsord

Små ord. Kan altid
sættes i forbindelse
med ’kassen’.

Biord - småord

Talord

Bindeord

Små ord. Uden indBinder sætninger sam- Peter og Hans er brødre.
hold, hvis de står alene. men. Som oftest hoved- Holdet vandt, selvom
og bisætninger.
nogle var syge og dårlige.

Udråbsord

4

Lægen bestiller en bog.
En arkitekt tegner huse.

Korte. Kan ofte erstattes af lyde.

Udtrykker følelser, reak- Føj, hvor ulækker.
tioner. Korte svar.
Av, det gør ondt. Nåh…

