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1. deklination 
A-stammer 

2. deklination 
O-stammer  

Substantiver 
 f m m n 
nominativ singularis fili-a  datter fili-us  søn puer  dreng templum  tempel 
akkusativ fili-am fili-um puer-um templum 
genitiv fili-ae fili-i puer-i templi 
dativ fili-ae fili-o puer-o templo 
ablativ fili-a fili-o puer-o templo 
nominativ pluralis fili-ae fili-i puer-i templa 
akkusativ fili-as fili-os puer-os templa 
genitiv fili-arum fili-orum puer-orum templorum 
dativ fili-is fili-is puer-is templis 
ablativ fili-is fili-is puer-is templis 
 
Substantiver 3. deklination 

konsonant-stammer 
4. deklination 
U-stammer 

5. deklination 
E-stammer 

 m/f n m/f m/f 
nominativ singularis rex  konge animal  dyr cas-us  tilfælde res  ting 
akkusativ reg-em animal cas-um rem 
genitiv reg-is animal-is cas-us rei 
dativ reg-i animal-i cas-ui rei 
ablativ reg-e animal-e cas-u re 
nominativ pluralis reg-es animal-ia cas-us res 
akkusativ reg-es animal-ia cas-us res 
genitiv reg-um animal-ium cas-uum rerum 
dativ reg-ibus animal-ibus cas-ibus rebus 
ablativ reg-ibus animal-ibus cas-ibus rebus 
 

1. og 2. deklination 
A-stammer og O-stammer 

3. deklination 
i-stammer og konsonant-stammer 

Adjektiver 
 

maskulinum femininum neutrum maskulinum og femininum neutrum 
nominativ singularis magn-us magn-a magn-um grav-i-s grav-e 
akkusativ magn-um magn-am magn-um grav-em grav-e 
genitiv magn-i magn-ae magn-i grav-is grav-is 
dativ magn-o magn-ae magn-o grav-i grav-i 
ablativ magn-o magn-a magn-o grav-i  enkelte ender på -e grav-i   enkelte på -e 
nominativ pluralis magn-i magn-ae magn-a grav-es grav-ia 
akkusativ magn-os magn-as magn-a grav-es/-is grav-ia 
genitiv magn-orum magn-arum magn-orum grav-ium grav-ium 
dativ magn-is magn-is magn-is grav-ibus grav-ibus 
ablativ magn-is magn-is magn-is grav-ibus grav-ibus 
 
Pronominer Demonstrativt pronomen Personlige pronominer 

 maskulinum femininum neutrum 1. person 2. person 3. person m/f/n 
nominativ singularis ill-e ill-a ill-ud ego tu is/ea/id 
akkusativ ill-um ill-am ill-ud me te eum/eam/id 
genitiv ill-ius ill-ius ill-ius   eius 
dativ ill-i ill-i ill-i mihi tibi ei 
ablativ ill-o ill-a ill-o me te eo/ea/eo 
nominativ pluralis ill-i ill-ae ill-a nos vos ei/eae/ea 
akkusativ ill-os ill-as ill-a nos vos eos/eas/ea 
genitiv ill-orum ill-arum ill-orum   eorum/earum/eorum 
dativ ill-is ill-is ill-is nob-is vob-is eis 
ablativ ill-is ill-is ill-is nob-is vob-is eis 



2 
 

LATINSK GRAMMATIK for AP 
 
Grammatik angiver regler for sprog, dvs. kort sagt hvilke lyde der bruges, dvs. sprogets fonetik, hvilke 
former ord kan have, dvs. sprogets morfologi, og hvordan ordene kan sættes sammen, dvs. sprogets 
syntaks. For at beskrive et sprog har man ved siden af en grammatik naturligvis også brug for et leksikon 
med en beskrivelse af ordenes betydning dvs. semantik. Fonetik, morfologi, syntaks og semantik er tæt 
forbundet med hinanden. 

Her følger en lille grammatik i 3 kapitler om henholdsvis fonetik, morfologi og syntaks og et sidste 4. kapitel 
hvor fokus er på sammenhængen mellem især morfologi og syntaks. 
 

_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FONETIK 
Fonetik kaldes også lydlære (φωνή/fone = lyd på græsk)  

og handler om hvilke lyde der bruges i sproget.  

 
Lydene på latin 
 
 
Vokaler   a, e, i, o, u, y 
 

 rundet  
 y  a   

fortunge  e  o bagtunge 
 i   u  
 urundet  

 
Diftonger  ae, au, ei, eu, oe, ui 
 
Halvvokaler i [j], u [w] 
 
Konsonanter b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z 
 
artikuleringsmåde  artikuleringssted    
  læber 

labialer 
læbelyd 

tænder 
dentaler
tandlyd 

gane 
palatal 
ganelyd 

ganesejlet
velar 
ganelyd 

klusiler  lukkelyd ustemt
stemt 

p 
b 

t 
d 

c, q, k 
g 

qu [kw] 
gu [gw] 

nasaler  næselyd stemt m n g, n [ng]  
likvider flydelyd   l, r   
spiranter  hæmmelyd ustemt

stemt 
f 
v 

s 
z h  

Skitse af taleorganerne  
alveolarranden  = gummeranden  
palatum   = den hårde gane 
velum   = ganesejlet 
uvula   = drøbelen 
glottis   = stemmeridsen 

↓ 
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2. MORFOLOGI 
 
Morfologi (μορφή/morfe = ‘form’ på græsk) kaldes også formlære og handler om hvilke dele et ord består af 
(orddannelse) og hvordan ord kan ændre form (bøjninger).  

Eksempel: Det danske ord ‘kærlighed’ består af tre dele: ‘kær-lig-hed’. Hvis vi taler om en bestemt 
kærlighed ændrer vi ordets form til ‘kær-lig-hed-en’. 
 
Orddannelse: Hvilke dele kan ord bestå af? 

Morfemer 
Et morfem er den mindste betydningsbærende del af et ord. 
 
Ordet bilen kan fx deles op i to dele: bil- + -en. 
 bil- betyder ’en vogn der drives frem af en motor og ikke af mennesker og dyr’ 
 -en betyder at det er en bestemt vogn 
 
Ordet bilen kan ikke deles op i mindre dele som fx b- + il + e + n. De enkelte dele vil ikke betyde noget. 
 
Der findes fem forskellige typer morfemer: 
 
 rod   Det der er tilbage når man fjerne præfiks, infiks, suffiks og bøjningsendelserne. 
    Roden er det der bærer ordets grundbetydning ligesom bil- i bilen. 
 
 præfiks  En forstavelse som placeres foran roden og ændrer ordets betydning. 
 
 infiks  En stavelse som placeres inde i roden og ændrer ordets betydning. 
    Det kan fx være et verbum som ændres fra præsens (nutid) til perfektum  

(før nutid): corru-m-pere ’at ’ødelægge’ (med infiks)  corruptus ’ødelagt’. 
 

 suffiks  En stavelse der placeres efter ordets rod og ændrer betydning. 
Det kan fx være ordets ordklasse der ændres:  
afhæng-ig (adjektiv)  afhængig-hed (substantiv)  

  
 bøjningsendelser Den sidste gruppe morfemer er bøjningsendelserne.  
      Man siger at orderne bøjes efter bestemte mønstre (paradigmer), fx: 
 
      jeg elsker am-o   jeg har  habe-o 
      du elsker ama-s   du har  habe-s 
      han elsker ama-t   han har  habe-t 
      vi elsker ama-mus  vi har  habe-mus 
      I elsker  ama-tis   I har  habe-tis 
      de elsker ama-nt   de har  habe-nt 
Stamme 
Ordets stamme er det der er tilbage når man fjerne bøjningsendelserne. 
 
Afledning 
Man kalder det en afledning når man danner et nyt ord vha. præfikser, infikser og suffikser, fx: 
   til-hæng-er 
   an-hæng-er 
   af-hæng-e 
   af-hæng-ig 
 
Sammensætning 
Man kalder det en sammensætning når to man danner ord ved at sætte to rødder sammen, fx 
   hænge-køje
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3. SYNTAKS 
 
Syntaks kaldes også ordføjningslære, og er læren om hvordan flere ord sættes sammen til sætninger (og 
substantivsyntagmer o. l.). Hvor morfologi handler om ords form, kan syntaks siges at handle om ords 
funktion i sætninger (eller substantivsyntagmer o. l.).  
 
Sætningsled 

 
○ Verballed (udsagnsled): det subjektet er eller gør: 

  manden giver kvinden bogen 
  kvinden er smuk 

× Subjekt (grundled): det der tales om: 

  manden giver kvinden bogen 
  kvinden er smuk 

�  Subjektsprædikat (omsagnsled til grundled): giver en beskrivelse eller betegnelse for subjektet: 

  kvinden er smuk 
   Ulrik er skorstensfejer 
   hunden hedder Luna 

   subjektsprædikat kommer efter ord som være, blive, synes, forekomme, hedde, kaldes,  
   anses for, anses som, blive til, kaldes for, gå for 

 △  Objekt (genstandsled): den eller det handlinger går ud over: 

  manden giver kvinden bogen 

  Objektsprædikat (omsagnsled til genstandsled): giver en beskrivelse eller betegnelse for objektet: 

   De kalder ham Storeklaus 
  Hun malede døren rød 
  Han gjorde hende gravid 

  objektprædikat kommer også efter ord som anse en for noget, betegne en som noget  

 �  Dativobjekt (hensynsled): den eller det til fordel eller ulempe for hvem handlingen udføres: 
   Manden giver kvinden bogen 

      Adverbialled (biled): angiver omstændigheder som tid, sted, måde, årsag, nægtelse og lign. 
   fx nu, i går, her, på samme sted, af den grund, tit, i byen, ikke 

   Drengen kører hurtigt 
   VM foregår i Brasilien   
 
Neksus 
 Forbindelsen mellem subjekt og verballed kaldes ofte for neksus 
  
Kongruens 
 På latin skal der være kongruens (overensstemmelse) mellem subjekt og verballed, dvs. at verballeddet 

skal have samme person og tal som subjektet:  
   ego (1. person singularis)  curro  (1. person singularis) ’jeg løber’  
  tu  (2. person singularis)  curris  (2. person singularis) ’du løber’ 
  vos  (2. person pluralis)  curritis  (2. person pluralis) ’I løber’ 

 På samme måde skal et adjektiv stå i samme køn tal og kasus som det substantiv det lægger sig til: 
  filia bona ’den gode datter’ filius bonus ’den gode søn’ 
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Substantivsyntagme  
Et substantivsyntagme er en gruppe af ord bygget op omkring et substantiv, fx den gale ged 
Gruppen består af af tre dele: 

 kerne ged det substantiv gruppen er bygget op omkring 
 bestemmelse den markerer om det er et bestemt substantiv 
 attribut gale angiver en egenskab ved substantivet 
 
 
 
Hvordan bruger jeg morfologien og semantikken til en syntaktisk analyse af en 
sætning? 
 
 σύνταξις (syntaksis): sammensætning i en orden, fx slagformation for en hær. 
 ανάλυσις (analysis): opløsning, fx løsning af et problem 
 
 
 1. Find verballedene 
 Du skal finde et verbum (udsagnsord) der er bøjet i person og tal. 
 
 2. Find subjekterne 
 Når du har fundet subjekterne, har du de forskellige neksus: 
 
 neksus: subjekt + verballed 
 
 3. Overvej verbets betydning 
 Det er verbets betydning (semantik) der bestemmer hvilke andre led der er i sætningen: 
 
  transitive verber: + objekt, fx tager, har 
  intransitive verber: ÷ objekt, fx hopper 
  kopulative verber: + subjektsprædikat, fx er, hedder 
 
 4. Bestem de andre led i sætningerne 
 Følg denne rækkefølge: 
 

1. Hvad er verballeddet? 
2. Hvad er subjektet? 
3. Er der noget der lægger sig til subjektet? 
4. Er der et subjektsprædikat? 
5. Er der noget der lægger sig til subjektsprædikatet? 
6. Er der et direkte objekt? 
7. Er der noget der lægger sig til det direkte objekt? 
8. Er der et indirekte objekt? 
9. Er der noget der lægger sig til det indirekte objekt? 
10. Er der et adverbialled? 

 
 Resten er udbrud, tiltale og bandeord. 

 
 5. Oversæt sætningerne 
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NOMINATIV 

 

 

× 

 

� 

angiver subjekt og subjektsprædikat (desuden bruges nominativ i overskrifter og som 
opslagsform i ordbøger).  
 
eksempler: 
-  Subjekt (dvs. hvem eller hvad der gør eller er noget):  
  1) omnia vincit amor, ‘kærlighed overvinder alt’ 
  2) fortuna caeca est, ‘skæbnen er blind’ 

-  Subjektsprædikat (altså hvad subjektet er): fortuna caeca est, ‘skæbnen er blind’ 

 
VOKATIV 

 
T 

angiver den der tales til. 
 
eksempler:  
-  dic, Marce!  = ‘tal, Marcus!’  
-  et tu, Brute  = ‘også du, Brutus’ 

 
AKKUSATIV 

 
 

△ 

 
  

angiver som regel direkte objekt og nogle gange objektsprædikat eller adverbialled 
(som oftest som del af en præpositionsforbindelseudstrækning, retning mod/til) 
 
eksempler: 
-  Direkte objekt: omnia vincit amor, ‘kærlighed overvinder alt’. 

-  Objektsprædikat: te regem facio, ‘jeg gør dig til konge’ 

-  Adverbialled/del af præpositionsforbindelse (om udstrækning og retning mod/til):  
   1) Romam venio = ‘jeg kommer til Rom’ 
  2) Graeci decem annos Troianos pugnaverunt, ‘Grækerne sloges med 

Trojanerne i ti år’ 
   3) per aspera ad astra, ‘gennem vanskelighederne når man til stjernene’  
   4) ad fontes, ‘til kilderne’ 

 
GENITIV 

 

� 

  

angiver som regel attribut og nogle gange adverbialled. 
 
eksempler: 
-  Attribut (ejefald): domus patris = ‘fars hus’. 

-  Adverbialled (lokativ): Skal man f. eks. fortælle hvor noget foregår, og stedet er en by 
eller lille ø, sættes det i genitiv: Hauniae, ‘i København’. 

 
DATIV 

 

� 

angiver indirekte objekt (= hensynsled), dvs. typisk den eller det der er interesseret eller 
berørt af handlingen. 
 
eksempler:  
- da mihi basia mille =  ‘giv mig tusind kys’ 

 
ABLATIV 

 
 
 

  

angiver som regel et adverbialled (eller er del af en præpositionsforbindelse). 
 
eksempler: 
-  En instrumentel ablativ om det redskab (eller den måde) hvormed (eller hvorved) 

handlingen udføres:  
   1) manu scribis = ’du skriver med hånden’,  
   2) nunc vino pellite curas = ‘fordriv nu bekymringerne med vin’ 

-  En lokativ ablativ om stedet eller tiden hvor eller hvornår noget er eller finder sted 
(ofte indgåsom regel i en præpositionsforbindelse:  

   1) in vino veritas, ‘sandheden (er) i vinen’ 
   2) anno domini, ‘i det herrens år’ 

-  En separativ ablativ om det hvorfra noget er adskildt/fjerner sig/tager udgangspunkt:  
   1) ex Urbe venit, ’han kommer ud fra Rom’,  
   2) ex nihilo nihil, ’fra intet kommer intet’ 
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4. SAMMENHÆNGEN MELLEM MORFOLOGI, SYNTAKS OG 
SEMANTIK 
 
Ordklasser 
 
Den tætte sammenhæng mellem morfologi, syntaks og semantik ses særligt godt når man vil beskrive 
ordklasser.  
 
På latin er der følgende ordklasser: Verber (verb), substantiver (subst.) , adjektiver (adj.), pronominer (pron.), 
numerale (num.), adverbier (adv.), præpositioner (præp.), konjunktioner (konj.) og interjektioner (interj.): 
 
 
  interj. subst. verb  num. adj.       subst.  præp.  subst.   konj.  verb      pron.    adv. 
Eks.:  Eheu, lupus rapit  tres   pulchras  oves   in      horto    et       necat     eas      crudeliter. 
  Ak,     ulven røver tre   smukke   får      i          haven   og     dræber   dem    grusomt. 
 
   
Ikke alle sprog har de samme ordklasser: På dansk (og græsk!) har vi for eksempel også artikler. 
 
Det er oftest nemmest at definere ordklasserne ud fra deres betydning (semantik), men man har først forstået 
en ordklasse fuldt ud når man også kender dens morfologi og syntaks. Skemaet på de næste sider giver en 
oversigt over ordklassernes morfologi, syntaks og semantik: 
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Grammatiske termer 
 
Syntaks (sætningsdannelse) __________________________________________  
 
latin dansk eksempler 
 
Sætningsled.......................................................................................................................................................... 
verballed udsagnsled han skriver 
subjekt grundled han skriver 
direkte objekt genstandsled han skriver en besked 
indirekte objekt hensynsled han skriver mig en besked 
subjektsprædikat omsagnsled til grundled han er gammel 
objektsprædikat omsagnsled til genstandsled hun maler byen rød 
adverbialled  biled han skriver altid 
konjunktionalled bindeled 
 parataktisk   sideordnende han sidder og skriver 
 hypotaktisk  underordnende han skriver når han får tid 
 
Ordgrupper ......................................................................................................................................................... 
substantivsyntagme helhed opbygget omkring et navneord 
 -  kerne den gale ged 
 determinativ  bestemmelse  den gale ged 
 attribut  adled  den gale ged 

apposition navnesamstilling doktor Hansen  

præpositionsforbindelser forholdsordsled  
 præpositional  - i byen 
 regimen  styrelse i byen 
 
Ledsætninger....................................................................................................................................................... 
substantiviske genstandssætninger 
 deklarativ  forklarende jeg ser at han skriver 
 effektiv  udvirkende sørg for at han skriver 
 interrogativ  spørgende han ved ikke hvad han skal skrive 

adjektiviske 
 relativ  henførende den besked som han skriver 

adverbielle  
 final  hensigtssætningen han skriver for at hun skal besøge ham 
 kausal  årsagssætninger hun besøger ham fordi han skrev 
 komparativ  sammenligningssætninger sagen forholder sig som han skriver 
 koncessiv  indrømmelsessætninger hun besøgte ham ikke skønt han skrev 
 konditional  betingelsessætninger hun besøger ham hvis han skriver 
 konsekutiv  følgesætninger han er så træt at han ikke kan skrive 
 temporal  tidssætninger han skrev beskeden da det blev mørkt 
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Morfologi (orddannelse)______________________________________________  
 
latin dansk eksempler 
 
Ordklasser ..........................................................................................................................................................................  
adjektiv tillægsord stor, glad 
adverbium biord nu, her, dejligt 
artikel kendeord en, et 
interjektion udråbsord ih! åh! øv! 
konjunktion bindeord og, men, da 
numerale talord fire, fjerde 
pronomen stedord  
 demonstativt  påpegende denne, dette 
 indefinit  ubestemt nogen 
 interrogativt  spørgende hvem, hvad 
 personligt  personligt jeg, du, de 
 possessivt  ejestedord min, jeres  
 refleksivt  tilbagevisende sig 
 relativt  henførende som, der, hvilken 
præposition forholdsord på, fra, i 
substantiv navneord kvinde, kærlighed, år 
verbum udsagnsord løbe, tale, sove 
 
Substantivers og adjektivers morfologi ...........................................................................................................................  
genus køn 
 femininum  hunkøn (dansk fælleskøn) 
 maskulinum  hankøn en kvinde, en mand 
 neutrum  intetkøn et hus 
kasus fald 
 nominativ  navnefald bog/bogen 
 akkusativ  genstandsfald  bog/bogen 
 genitiv  ejefald  bogs/bogens 
 dativ  hensynsfald  bog/bogen 
 ablativ  (findes kun på latin)   
numerus tal 
 singularis  ental kvinde, mand 
 pluralis  flertal kvinder, mænd 
 
Adjektivers og adverbiers morfologi................................................................................................................................  
komparation gradbøjning 
 positiv  1. grad hurtig, hurtigt 
 komparativ  2. grad hurtigere 
 superlativ  3. grad hurtigst 
 
Verbernes morfologi ..........................................................................................................................................................  
infinitte verbalformer udsagnsordets former uden personendelse 
 infinitiv  navneform at skrive 
 perfektum participium  kort tillægsform skrevet 
 præsens participium  lang tillægsform skrivende 
tempus  tid 
 præsens  nutid skriver 
 imperfektum  datid skrev 
 futurum  fremtid skriver, vil/skal skrive 
 perfektum  før nutid har skrevet 
 pluskvamperfektum  før datid havde skrevet 
modus  måde 
 indikativ  konstaterende måde skriver 
 konjunktiv  forestillende måde, ønskemåde må/kan/skal/vil/bør skrive 
 imperativ  bydemåde skriv! 
diatese  handlingsform 
 aktiv   handleform skriver 
 passiv lideform skrives
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Verber 1. konjugation 

-a-stammer 
2. konjugation 
-e-stammer 

3. konjugation 
-konsonant-
stammer 

4. konjugation 
-i-stammer 

sum 

Præsens indikativ aktiv     
1. jeg   singularis am-o habe-o scrib-o audi-o su-m 
2. du ama-s habe-s scrib-i-s audi-s e-s 
3. han/hun ama-t habe-t scrib-i-t audi-t es-t 
1. vi  pluralis ama-mus habe-mus scrib-i-mus audi-mus su-mus 
2. I ama-tis habe-tis scrib-i-tis audi-tis es-tis 
3. de        ama-nt habe-nt scrib-u-nt audi-u-nt su-nt 
 elsker har skriver hører er 

Imperfektum indikativ aktiv     

1. singularis ama-ba-m habe-ba-m scrib-e-ba-m audi-e-ba-m era-m 
2.  ama-ba-s habe-ba-s scrib-e-ba-s audi-e-ba-s era-s 
3. ama-ba-t habe-ba-t scrib-e-ba-t audi-e-ba-t era-t 
1. pluralis ama-ba-mus habe-ba-mus scrib-e-ba-mus audi-e-ba-mus era-mus 
2.  ama-ba-tis habe-ba-tis scrib-e-ba-tis audi-e-ba-tis era-tis 
3.  ama-ba-nt habe-ba-nt scrib-e-ba-nt audi-e-ba-nt era-nt 
 elskede havde skrev hørte var 

Futurum indikativ aktiv     

1. singularis ama-b-o habe-b-o scrib-a-m audi-a-m er-o  
2.  ama-b-i-s habe-b-i-s scrib-e-s audi-e-s er-i-s 
3. ama-b-i-t habe-b-i-t scrib-e-t audi-e-t er-i-t 
1. pluralis ama-b-i-mus habe-b-i-mus scrib-e-mus audi-e-mus er-i-mus 
2.  ama-b-i-tis habe-b-i-tis scrib-e-tis audi-e-tis er-i-tis 
3.  ama-b-u-nt habe-b-u-nt scrib-e-nt audi-e-nt er-u-nt 
 vil elske vil have vil skrive vil høre vil være 

Præsens indikativ passiv     
1. singularis am-or habe-or scrib-or audi-or  
2.  ama-ris habe-ris scrib-e-ris audi-ris  
3.  ama-tur habe-tur scrib-i-tur audi-tur  
1. pluralis ama-mur habe-mur scrib-i-mur audi-mur  
2.  ama-mini habe-mini scrib-i-mini audi-mini  
3.  ama-ntut habe-ntur scrib-u-ntur audi-u-ntur  
 elskes haves skrives høres  

Præsens imperativ aktiv     
2. singularis ama habe scrib-e audi es 
2. pluralis ama-te habe-te scrib-i-te audi-te es-te 
 elsk! hav! skriv! hør! vær! 

Præsens infinitiv aktiv     

 ama-re habe-re scrib-e-re audi-re es-se 
 at elske at have at skrive at høre at være 

Præsens participium aktiv (bøjes som adjektiverne efter 3. deklination)   
nom. sing. m/f ama-ns habe-ns scrib-e-ns audi-e-ns esse-ns 
gen. sing. ama-nt-is habe-nt-is scrib-e-nt-is audi-e-nt-is esse-nt-is 
 elskende havende skrivende hørende værende 

Perfektum participium passiv (bøjes som adjektiverne efter 1. og 2. deklination)   
nom. sing. m ama-tus habe-tus scrip-tus audi-tus  
nom. sing. f ama-ta habe-ta scrip-ta audi-ta  
nom. sing. n ama-tum habe-tum scrip-tum audi-tum  
 elsket haft skrevet hørt  
 




