Sætningens led

NIVEAU 2

Hensynsled
Vi bruger udsagnsled, grundled og genstandsled, for at
finde sætningens hensynsled.

Analyse og hensynsled
Analysér sætningerne, og sæt X, O, og
Tjek genstandsleddene vha. huskereglen.

Spørgeregel:
Spørg med hvem eller hvad +
udsagnsled + grundled +
genstandsled.

Han lånte mig en cd med alle Martins sange. Kollegaen hjalp hende med ar-

Eks.: Leo stak ham et bolsje.
X O
Vi sætter under hensynsleddet. Det står altid før genstandsleddet.

.

bejdet i marken. Ejendomsmægleren solgte os et helt vidunderligt sommerhus. Min søster lånte min bror penge til en ny motorcykel. Min fætter Kim
sendte mig en flot bluse i fødselsdagsgave. Min MP3-afspiller spiller dejlig
musik dagen lang. Jeg gav mormor nye hjemmesko, da hun havde fødselsdag. Ninna lovede sin veninde en tur på cyklen.

Omsagnsled til grundled
Det knytter sig til grundleddet
og giver det ”et nyt navn”
eller angiver en egenskab ved
grundleddet.

Analyse og omsagnsled til grundled
Analysér sætningerne, og sæt X, O og

Eks: Båden hedder ”Svanen”

Anne og Nadja er spejdere. Udsigten fra tårnet er smuk.

O

X

.

Han satte rekord og blev danmarksmester.
Eleverne i klassen er dygtige og hjælpsomme. Min søsters kæreste er sø-

Maria er uartig.

X O

Omsagnsled findes efter udsagnsordene:

mand. Soldaterne i Afghanistan er dygtige og modige. Firmaet hedder Byens
El-service. Alle blev søsyge på turen over Nordsøen. De gamle møbler er
slidte, og derfor skal de udskiftes. Osten kaldes ”Gamle Ole”. Teaterstykket

være (er, var)
blive (blev)
hedde(hed)
kaldes (kaldtes)
synes (syntes).

var spændende. Dyrlægen hedder Poul Nielsen. Min oldefar blev over 90 år
gammel. Naboens hus hedder ”Lykkebo”. Eskimoerne er udholdende og
nøjsomme mennesker. Line er min bedste veninde. Min mors hund er sød.

Omsagnsled til genstandsled
Det knytter sig til genstandsleddet og giver det ”en ny betegnelse” eller en ny egenskab.
Eks.: Hun maler cyklen gul.

X

O

( )

Man finder omsagnsled til
genstandsleddet ved at spørge
med hvad eller hvordan foran
udsagnsled + grundled + genstandsled.
Vi sætter ( ) og en streg under, hvis det består af flere
ord.
Omsagnsleddet er ofte et tillægsord eller et navneord, og
det står som regel efter genstandsleddet.

Analyse og omsagnsled til genstandsled
Analysér sætningerne, og sæt X, O, og ( ).
Hundeklipperen klippede hunden tæt. Kunstmaleren malede billedet gult og
hvidt. Vi løb hunden træt ude i skoven. Da politiet opdagede røvernes tilholdssted, fandt de huset tomt. Hun kalder hunden Fido. Jeg malede min cykel grøn. Tømreren sliber høvlen skarp. Vi drikker kaffen varm. Skrothandleren maste den gamle bil flad i skrotmaskinen. Mette farvede håret sort.
Vinduespudseren vaskede vinduerne rene. Filmen gjorde hende glad.
Grønlænderne spiser fisken rå.
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