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Navneord i bestemt form der ejes eller tilhører nogen 

 

Vi kan skrive navneord i bestemt form ved at sætte endelsen en/et på 

Hesten – koen – katten – huset  

 

Vi kan også skrive navneordet i bestemt form, ved at sætte et navn foran. 

Isas hest – Peters ko – Sofies kat – Rikkes hus. 

 

Vi kan også skrive navneordet i bestemt form, ved at sætte et ord der står i stedet 

for et navn foran. (stedord)

Min hest - Hans ko – Vores kat – Dit hus. 

 

Udfyld skemaet ved at sætte navne eller stedord foran. 

Ubestemt ental Ubestemt flertal Bestemt ental Bestemt flertal 

En flaske Flasker Din flaske Dine flasker 

En kanin    

En bil    

Et vindue     

Et glas    

En pige    

En cykel    

En kande    

En ulv    

Et tog    
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Navneord i bestemt form der ejes eller tilhører nogen   

Hjælp til løsning 

Vi kan skrive navneord i bestemt form ved at sætte endelsen en/et på 

Hesten – koen – katten – huset  

 

Vi kan også skrive navneordet i bestemt form, ved at sætte et navn foran. 

Isas hest – Peters ko – Sofies kat – Rikkes hus. 

 

Vi kan også skrive navneordet i bestemt form, ved at sætte et ord der står i stedet 

for et navn foran. (stedord)

Min hest - Hans ko – Vores kat – Dit hus. 

 

Udfyld skemaet ved at sætte navne eller stedord foran. 

Ubestemt ental Ubestemt flertal Bestemt ental Bestemt flertal 

En flaske Flasker Din flaske Dine flasker 

En kanin Kaniner Min kanin Mine kaniner 

En bil Biler Hans bil Hans biler 

Et vindue Vinduer Lises vindue Lises vinduer 

Et glas Glas Vores glas Vores glas 

En pige Piger Hendes pige Hendes piger 

En cykel Cykler Jeres cykel Jeres cykler  

En kande Kander Deres kande Deres kander 

En ulv ulve Peters ulv Vores ulve 

Et tog toge Idas tog Idas toge  

 

 


