
Bilag 8 ’Ordklasser’ 
 
Du skal blandt andet kunne disse ordklasser til afgangsprøven. 
 

 Navneord / substantiv 
 Udsagnsord / verbum 
 Tillægsord / adjektiver 
 Pronominer / stedord 
 

Ordklasser Hvad bruges disse ord til Eksempler på disse ord I ordbog vises de 
lige efter ordet som. 

Navneord / 
substantiv 
Egennavne 

Ord der benævner ting i verden: 
levende væsener, ting eller 
begreber

Pigen, kugle, globus, meteor, rotte, 
stjerne, barn, elev, mad, Den lille 
Havfrue

no. / s. 

Udsagnsord / 
verbum 

Ord der fortæller at noget sker, at 
nogen eller noget gør noget eller 
befinder sig i en bestemt tilstand

Løbe, læse, spise, kigge, lege, dansede, 
kysse, elske, hoppede, sprang  

uo. / v. 

Tillægsord / 
adjektiver 

Ord der fortæller noget om 
hvordan ting og mennesker er 
eller ser ud

Farver, former, størrelser, 
blå, rund, lille, grimt, hurtigt, flot 

to. / adj. 

Pronominer / 
stedord 

Ord der bruges i stedet for 
navneord og egennavne

Han, hun, det, os, vi, jeres, deres, dem, 
eder 

stedo. / pron. 

Præposition / 
forholdsord 

Ord der fortæller noget om hvor 
tingene er i forhold til hinanden

Nede  i, i, over, under, på, ved, med, 
mod, om, ved siden af 

fho. / præp. 

Biord / adverbium Ord der lægger sig til og 
karakteriserer navneord, 
tillægsord og andre biord

Ad, ikke, snart, virkelig, her, gerne, 
også, derfor, derfra 

bio. / adv. 

Bindeord / 
konjunktioner 

Ord der forbinder ord og 
sætninger

Og, men, fordi, så  bindeord. / konj. 

Udråbsord Ord der fortæller / viser hvad der 
siges eller råbes

Hej, adjø, ih, oh, åh, æv udråbso. 

 Præposition / forholdsord 
 Biord / adverbium 
 Bindeord /konjunktioner 
 Udråbsord 



 
 
Opgave: Ordklasser 
 

1) Du skal skrive / finde sætninger der indeholder flere ordklasser. Du kan bruge en fagbog, en skønlitterær bog 
eller du kan selv finde på sætningerne. Sætningerne skal skrives i nedenstående skema. 

 
2) Du skal strege 2 ordklasser under i hver sætning. 

 
3) Dine kammerater skal efterfølgende kunne angive hvilke ordklasser, dine understregede ord tilhører. 
 

 
Det kan for eksempel se sådan ud: 
 
 
 Tillægsord / 

adjektiver
Biord / 
adverbium

Bindeord / 
konjunktioner 

Pronomen / 
stedord

Præposition / 
forholdsord

Navneord / 
substantiv

Udsagnsord / 
verbum

        
Landbruget kan i dag producere mere,  
       1                               2 
end der er brug for. 
 

     1 2 

 
Derfor  får landmanden penge for at  
    1            
lægge jorden brak. 
             2 
 

 1    2  

 
Det vil sige, at de skal lade være med at 
                         1 
dyrke afgrøder på markerne. 
                         2

   1 2   



 
På de braklagte områder får de vilde 
                                                    1 
planter lov til at vokse op, og dermed  
                                            2 
bliver der også bedre levevilkår for  
 
forskellige dyr. 
 

1  2     
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