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Morfologi er ikke bare lærerigt, men også sjovt at arbejde med. Betydningen af ordenes endelser og hvordan
ord er sat sammen åbner for en ny og dybere forståelse af det danske sprog.

Med Bøj og stræk får udlændinge, der lærer dansk, for første gang en samlet, systematisk præsentation af
morfologien. Her ligger fokus på de tre vigtigste ordklasser - substantiver, adjektiver og verber - og på
begreberne rod- og bøjningsmorfem, limbogstav, afledning og forstavelse. Hvert kapitel indeholder en

læsetekst, og med udgangspunkt i den gennemgås relevant morfologi. I arbejdet med bogens efterfølgende
opgaver omsættes teori til praksis.

Materialet er beregnet for kursister på FVU trin 2, men kan også benyttes i den almene danskundervisning for
udlændinge på danskuddannelse 2, fra modul 5, eller danskuddannelse 3 fra modul 3.

Bøj og stræk kan bruges til klasseundervisning såvel som selvstudier, idet der findes en facitliste til
opgaverne på forlagets hjemmeside.
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