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Præpositioner / Forholdsord 
 
Forholdsord fortæller om forhold mellem 
steder, ting, personer, tidspunkter og indgår også i faste udtryk.  
 

Følgende ord er forholdsord 
 
i, på, til, fra, over, under, ved, for, efter, om, med, af, ad, hos, gennem, mod, bag, foran, forbi, før, 
imod, inden, langs, mellem, omkring, uden. 
 
de mest brugte er: på, i foran, bagved, ved, under, over, til, fra, hos, med, om, af, for, mellem 
 
på  
Hvad hedder det på dansk? 
Koppen står på bordet. 
København ligger på Sjælland. 
Jeg studerer medicin på universitetet. 
Jeg kommer på onsdag. 
 
i 
Jeg bor i Danmark. 
Nøglerne er i tasken. 
Jeg skal i biografen. 
Anna kommer i morgen. 
Hun er født i 1974. 
I mandags regnede det hele dagen. 
Jeg har boet i København i 5 år. 
 
foran 
Jeg har parkeret bilen foran biografen. 
 
bagved 
Jeg bor lige bagved kirken. 
 
ved 
Jeg bor tæt ved stationen. 

Jeg sidder ved siden af Anna. 
Vi mødes ved 11 tiden. 
 
under 
sted: Hunden ligger under bordet. 
 
over 
Lampen skal hænge over bordet. 
Jeg går over gaden. 
 
til 
Peter rejser til USA i morgen. 
Vil du med til Sverige i weekenden? 
Jeg skal hjem til Anna. 
Det er en gave til dig fra mig. 
Posthuset er åbent til kl. 18. 
Vi rejser til Cuba til sommer. 
Vi rejser hjem til jul. 
 
fra 
Maria kommer fra Spanien. 
Peter kommer hjem fra skole. 
Jeg skal være i London fra d. 1. december 
til d. 12. december. 
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hos 
Jeg var hjemme hos Søren og Maria i går. 
Jeg boede hos en veninde i Paris. 
 
med 
 Jeg rejser med min familie. 
 Jeg drikker kaffe med sukker og mælk. 
 Peter bor sammen med sin kæreste. 
 Jeg talte med Søren i går. 
 Vil du med til koncert ? 
 
om 
Jeg skal gå om 1 time. 
 Jeg spiller tennis om fredagen. 
 (om fredagen = hver fredag) 
 Filmen handler om en dreng og hans hund. 
 
Vælg selv ti præpositioner og skriv med hver en sætning her : 
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af 
Jeg fik ringen af min mand. 
 Ringen er lavet af guld og diamanter. 
 
for 
Helsingør ligger nord for København 
Jeg løber for at komme i form. 
Jeg går på posthuset for at betale regninger. 
Jeg flyttede til Danmark for 3 måneder siden. 
 
mellem 
Peter bor i en lille by mellem København og 
Helsingør. 
Vi mødes mellem kl. 10 og kl. 11. 
 


