Stedord
Henførende stedord
Der er kun to henførende
stedord: der og som.
Men de bruges meget tit.
Eks.:
Jeg har en søster, som/der er
5 år gammel.
Du kan tit vælge frit mellem
der og som. De to ord indleder en sætning og står som
led i sætningen.
Der er altid komma foran
henførende stedord.

Spørgende stedord
De spørgende stedord er:
hvem, hvad, hvilken, hvilket,
hvilke, hvis.

NIVEAU 1

Stedordene som og der
Indsæt de henførende stedord der eller som i sætningerne,
og sæt komma.
Sæt streg under det ord, som stedordet
henfører til og står i stedet for.
Det er min hund _____________ har jaget katten op i træet.
Min hund _____________ hedder Taffy, ligger i sin kurv.
Den kat ___________ sidder oppe i træet, er bange for min hund.
Naboen ___________ ejer katten, kan ikke fat den ned fra træet.

Spørgende stedord
Skriv selv forskellige spørgende sætninger med stedordene.
Hvem:

De spørgende stedord indleder spørgende sætninger og
spørgsmål.

_____________________________________________________________

Eks.:
Jeg ved ikke, hvad du tror.
Hvad er klokken?
Hvilken hånd vil du have?

_____________________________________________________________

Ubestemte stedord
De ubestemte stedord viser
hen til noget ubestemt.

Find ubestemte stedord
Sæt streg under alle de ubestemte stedord.

Ubestemte stedord er fx:
man (man kan gå en tur)
nogen (der kommer nogen)
nogle (nogle bøger)
andre (de andre er gået ud)
ingen
mange
alle
alle sammen
enhver

Hvilket:
Hvis:
_____________________________________________________________

Der er nogen, der altid kommer galt af sted.
Hvis du løber stærkt, kan ingen nå dig.
Man kan ikke vide, om alle kan komme.
Du kan nok forstå, at man ikke må skubbe!
Der et ikke noget at være bange for.
Jeg cykler til skole, men andre tager bussen.
Nogle blev på skolen, men mange gik hjem.
Man ved ingenting, før nogen har vist en, hvordan det skal være.
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