
	   	   ©	  Opgaveskyen.dk	  

Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til 
en anden ting. 
 
 
Fx:  Bogen lå på bordet 

 Haven var foran huset 

	  

	  

 

 
Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne 
	  

1) Morten gik altid foran alle de andre 

2) Over skyerne er himlen altid blå 

3) Han holdt mellem to gamle biler 

4) Hun puttede kagerne i dåsen 

5) Mie gemte fjernbetjeningen under sofapuden 

6) Bilen holdt foran huset 

7) Om lørdagen sov hun hos en veninde 

8) Han kom ti minutter før han skulle 

9) Nøglen faldt ned bag kommoden 

10) Moderen lagde pengene i pungen 

Forholdsord 
kan være:  
I, under, over, 
ved siden af, 
foran, ved, 
bagved, fra, 
på, igennem  
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Forholdsordet sammen med et navneord kaldes 
.  

 
Fx De tog på stranden  

Manden ventede i bilen 
	  

 

 
 

 

 

Opgave 2: Find forholdsordsforbindelserne. Sæt en 
bølgestreg under. 
 
1) Han satte sig på bænken.  

2) I gryden var der både kød og løg. 

3) Man kan købe billig sodavand hos købmanden.  

4) Karen lagde bogen i tasken.  

5) Bibliotekaren satte bøgerne ind i reolen. 

6) Min mormor har meget garn under sengen. 

7) Da han satte sig ind i bilen, ville den ikke køre ud på vejen. 

8) Sammen gik de igennem den store port. 

9) Hun satte sig foran huset og ventede. 

10) Maria bor tæt ved skoven. 

11)  John tabte sin nye mobil i toilettet. 

12)  Mellem alle træerne i skoven ligger en hund begravet. 
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Opgave 1: Skriv det rigtige stedord på linjen	  

Maria løber hen over græsplænen _________ løber hen over græsplænen. 

Det er Simon og Peters hund  Det er ______________ hund. 

Solen skinner   ___________ skinner 

Karla og jeg drikker te   _________ drikker te. 

Drengen har tabt badmintonkampen __________ har tabt badmintonkampen. 

Dig og Morten kommer alt for sent _______ kommer alt for sent. 

Kasper har slået sin albue  _________ har slået sin albue. 

Hunden tissede på Ibs sko  ________ tissede på ___________ sko. 

Huset ligger i Birkerød   __________ ligger i Birkerød. 

I går tabte FCK kampen  I går tabte _____________ kampen. 

Søren, Michael og Karen er venner _________ er venner. 

Dansk er mit yndlingsfag  ___________ er mit yndlingsfag. 

Jens gav en gave til Ulla  _________ gav en gave til __________ 

Julie væltede på stolen  __________ væltede på stolen. 

Jeg giver gaven til dig og din mor Jeg giver gaven til ____________ 

Stedord er et ord, som man kan skrive i stedet for et 
andet ord 
 
FX  Man kan skrive  i stedet for pigen 
 Man kan skrive  i stedet for hesten 
 Man kan skrive  i stedet for flere personer 
	  

Han, hun, 
den, det, de, 
deres, 
hendes, i, 
hans, hende, 
vi, vores, jeres 
er alle  
stedord 
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Opgave 2: Stedord kan være i ental og flertal. Tegn en 
streg fra stedordet til ental eller flertal.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Opgave 3: Find og markér stedordene i teksten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ental	  
Hans	  

Vi	  

Det	  

Min	  

Han	  

Hun	  

Flertal	  
Hende	  

Jer	  

Den	  

Os	  

De	   Deres	  

I haven er Mikkel og Albert. De spiller fodbold, men Mikkel er sur, for 

han er bagud. Alberts mor kommer ud i haven. Hun har saft med til 

dem. Da de får øje på saften, stopper de deres kamp, for at holde 

en pause. Albert blærer sig med, at han fører. Mikkel bliver så sur, at 

han nu kaster saftevand ud over Alberts trøje. Nu er den helt våd og 

moren skælder dem begge ud. ”Så må i lade være med at spille” 

siger hun, og tager bolden. Drengene vil have den tilbage, men det 

må de ikke. ”I kan hente jeres vandpistoler” siger moren, ”nu er i 

alligevel våde”. Albert løber op på værelset og henter deres 

vandpistoler. 
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Opgave 4: Udfyld invitationen med de manglende 
stedord  

 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  

Opgave 5: Skriv de manglende stedord på linjerne 
	  
	  
Freja har en lille hund, som hedder Viggo. _____________ er meget sød og 

____________ leger sammen hver dag. Rundt om halsen har _____________ et 

halsbånd, hvor ____________ navn står, så kan andre mennesker ringe, hvis 

___________ finder ham. Viggo har et stort hundehus i haven. ___________ elsker han at 

ligge inden i. Freja og _____________ veninde tager tit Viggo med ned til stranden. Om 

sommeren har pigerne ______________ badetøj med, 

for så bader _________ med Viggo i havet. Til at starte 

med er __________ lidt koldt. Frejas mor har altid varm 

kakao klar til ____________, når de kommer hjem. 

____________ siger, at det er godt for _______________ 

hals.	  

	  

Kære Simon 

Det vil glæde __________ at se ____________ til _________________ fødselsdag på 

søndag klokken 16.00.  

__________ skal spise boller og på en vild skattejagt i skoven, så husk __________ 

gummistøvler og ___________ regntøj. 

Kærlig Hilsen Kristian og Bo 

 

	  


