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Spørgeord hvorfor, hvordan og hvornår 

 

Hvilket ord passer i sætningerne. 

Vælg det spørgeord der passer i sætningen. 

Du kan bruge hvorfor, hvordan og hvornår. 

Skriv ordene på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

______________ laver jeg opgaven? 

______________ skal jeg hjem? 

______________ vil du i skoven? 

______________ skal jeg lave bogen? 

______________  kommer du hjem?  

______________ må jeg ikke se filmen? 

______________ vil du spise? 

______________ skal jeg bruge maskinen? 

______________ skal jeg lave mad? 

______________ skal du hjem? 

______________ kan du forklarer det? 

______________ kører bussen? 

 

Spørgeord 

Ord der begynder med hv- 

Fx: Hvad, hvem, hvornår, hvilke, 

hvordan, hvor, og mange flere. 

 

Spørgeord kan bruges om: 

Årsager: 

Hvorfor kommer du for sent? 

Måder: 

Hvordan gik den i stykker 

Tidspunkter: 

Hvornår kommer du hjem? 

 

 

? 
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Spørgeord hvorfor, hvordan og hvornår 

Hjælp til løsning 

Hvilket ord passer i sætningerne. 

Vælg det spørgeord der passer i sætningen. 

Du kan bruge hvorfor, hvordan og hvornår. 

Skriv ordene på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

Hvordan laver jeg opgaven? 

Hvornår skal jeg hjem? 

Hvornår vil du i skoven? 

Hvordan  skal jeg lave bogen? 

Hvornår  kommer du hjem?  

Hvorfor  må jeg ikke se filmen? 

Hvornår  vil du spise? 

Hvornår  skal jeg bruge maskinen? 

Hvorfor  skal jeg lave mad? 

Hvornår  skal du hjem? 

Hvordan  kan du forklarer det? 

Hvornår  kører bussen? 

 

Spørgeord 

Ord der begynder med hv- 

Fx: Hvad, hvem, hvornår, hvilke, 

hvordan, hvor, og mange flere. 

 

Spørgeord kan bruges om: 

Årsager: 

Hvorfor kommer du for sent? 

Måder: 

Hvordan gik den i stykker 

Tidspunkter: 

Hvornår kommer du hjem? 

 

 

? 
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Spørgeord hvorfor hvornår og hvordan 

 

Hvilket ord passer i sætningerne. 

Vælg det spørgeord der passer i sætningen. 

Du kan bruge hvorfor, hvornår og hvordan. 

Skriv ordene på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

______________ skal vi i skole? 

______________ skal jeg rydde op? 

______________ vil du bage kagen?  

______________ skal vi i biografen? 

______________ kommer du hjem til mig? 

______________ vil du have en kat? 

______________ vil du køre hjem? 

______________ vil du komme hjem? 

______________ kom du ikke i går 

______________ ser din kat ud? 

______________ begynder filmen? 

______________ skal jeg op? 

 

Spørgeord 

Ord der begynder med hv- 

Fx: Hvad, hvem, hvornår, hvilke, 

hvordan, hvor, og mange flere. 

 

Spørgeord kan bruges om: 

Årsager: 

Hvorfor kommer du for sent? 

Måder: 

Hvordan gik den i stykker 

Tidspunkter: 

Hvornår kommer du hjem? 

 

 

? 



www.JoanEriksen.dk Side 4 
 

Spørgeord hvorfor hvornår og hvordan 

Hjælp til løsning 

Hvilket ord passer i sætningerne. 

Vælg det spørgeord der passer i sætningen. 

Du kan bruge hvorfor, hvornår og hvordan. 

Skriv ordene på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor skal vi i skole? 

Hvorfor skal jeg rydde op? 

Hvordan vil du bage kagen?  

Hvordan skal vi i biografen? 

Hvornår kommer du hjem til mig? 

Hvorfor vil du have en kat? 

Hvornår vil du køre hjem? 

Hvordan vil du komme hjem? 

Hvorfor kom du ikke i går 

Hvordan ser din kat ud? 

Hvornår begynder filmen? 

Hvornår skal jeg op? 

 

? 

Spørgeord 

Ord der begynder med hv- 

Fx: Hvad, hvem, hvornår, hvilke, 

hvordan, hvor, og mange flere. 

 

Spørgeord kan bruges om: 

Årsager: 

Hvorfor kommer du for sent? 

Måder: 

Hvordan gik den i stykker 

Tidspunkter: 

Hvornår kommer du hjem? 
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Spørgeord hvorfor hvornår og hvordan 

 

Hvilket ord passer i sætningerne. 

Vælg det spørgeord der passer i sætningen. 

Du kan bruge hvorfor, hvornår og hvordan. 

Skriv ordene på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

______________ får du din nye cykel? 

______________ ser din nye cykel ud? 

______________ ser din telefon ud? 

______________ vil du have nye støvler? 

______________ kom du ikke i går? 

______________ må jeg ikke få et nyt ur? 

______________ kan du hente mig? 

______________ skal dit nye værelse se ud?  

______________ skal I flytte? 

______________ vil du komme ud i skoven? 

______________ skal jeg afleverer bogen? 

______________ vil du lave lektier? 

  

? 

Spørgeord 

Ord der begynder med hv- 

Fx: Hvad, hvem, hvornår, hvilke, 

hvordan, hvor, og mange flere. 

 

Spørgeord kan bruges om: 

Årsager: 

Hvorfor kommer du for sent? 

Måder: 

Hvordan gik den i stykker 

Tidspunkter: 

Hvornår kommer du hjem? 
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Spørgeord hvorfor hvornår og hvordan 

Hjælp til løsning 

Hvilket ord passer i sætningerne. 

Vælg det spørgeord der passer i sætningen. 

Du kan bruge hvorfor, hvornår og hvordan. 

Skriv ordene på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

Hvornår får du din nye cykel? 

Hvordan ser din nye cykel ud? 

Hvordan ser din telefon ud? 

Hvorfor vil du have nye støvler? 

Hvorfor kom du ikke i går? 

Hvorfor må jeg ikke få et nyt ur? 

Hvornår kan du hente mig? 

Hvordan skal dit nye værelse se ud?  

Hvorfor skal I flytte? 

Hvordan vil du komme ud i skoven? 

Hvornår skal jeg afleverer bogen? 

Hvornår vil du lave lektier? 

 

? 

Spørgeord 

Ord der begynder med hv- 

Fx: Hvad, hvem, hvornår, hvilke, 

hvordan, hvor, og mange flere. 

 

Spørgeord kan bruges om: 

Årsager: 

Hvorfor kommer du for sent? 

Måder: 

Hvordan gik den i stykker 

Tidspunkter: 

Hvornår kommer du hjem? 
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Spørgeord hvorfor hvornår og hvordan 

 

Hvilket ord passer i sætningerne. 

Vælg det spørgeord der passer i sætningen. 

Du kan bruge hvorfor, hvornår og hvordan. 

Skriv ordene på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

______________ skal vi plukke blomster i dag? 

______________ synger fuglene nu? 

______________ skal fuglekassen se ud? 

______________ skal dine sandaler se ud? 

______________ skal vi ud og spille fodbold? 

______________ må jeg ikke komme ud? 

______________ vil du ud i haven? 

______________ vil du komme i skoven i dag? 

______________ vil du ikke med ud? 

______________ ser det nye træ ud? 

______________ bygger fuglene reder? 

______________ skal vi plukke tulipaner? 

 

? 

Spørgeord 

Ord der begynder med hv- 

Fx: Hvad, hvem, hvornår, hvilke, 

hvordan, hvor, og mange flere. 

 

Spørgeord kan bruges om: 

Årsager: 

Hvorfor kommer du for sent? 

Måder: 

Hvordan gik den i stykker 

Tidspunkter: 

Hvornår kommer du hjem? 
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Spørgeord hvorfor hvornår og hvordan 

Hjælp til løsning 

Hvilket ord passer i sætningerne. 

Vælg det spørgeord der passer i sætningen. 

Du kan bruge hvorfor, hvornår og hvordan. 

Skriv ordene på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor skal vi plukke blomster i dag? 

Hvorfor synger fuglene nu? 

Hvordan skal fuglekassen se ud? 

Hvordan skal dine sandaler se ud? 

Hvornår skal vi ud og spille fodbold? 

Hvorfor må jeg ikke komme ud? 

Hvornår vil du ud i haven? 

Hvordan vil du komme i skoven i dag? 

Hvorfor vil du ikke med ud? 

Hvordan ser det nye træ ud? 

Hvornår bygger fuglene reder? 

Hvornår skal vi plukke tulipaner? 

 

? 

Spørgeord 

Ord der begynder med hv- 

Fx: Hvad, hvem, hvornår, hvilke, 

hvordan, hvor, og mange flere. 

 

Spørgeord kan bruges om: 

Årsager: 

Hvorfor kommer du for sent? 

Måder: 

Hvordan gik den i stykker 

Tidspunkter: 

Hvornår kommer du hjem? 
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Spørgeord hvorfor hvornår og hvordan 

 

Hvilket ord passer i sætningerne. 

Vælg det spørgeord der passer i sætningen. 

Du kan bruge hvorfor, hvornår og hvordan. 

Skriv ordene på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

______________ begynder sommerferien? 

______________ ser din solhat ud? 

______________ må vi ikke cykle til stranden? 

______________ spiller man fodbold? 

______________ skal vi køre til stranden? 

______________ vil du ikke med til stranden? 

______________ har du tid til at fiske? 

______________ skal vores sandslot se ud? 

______________ vil du ikke med på ferie? 

______________ skal vi komme til stranden? 

______________ tog du ikke badetøj med? 

______________ skal du på ferie? 

 

? 

Spørgeord 

Ord der begynder med hv- 

Fx: Hvad, hvem, hvornår, hvilke, 

hvordan, hvor, og mange flere. 

 

Spørgeord kan bruges om: 

Årsager: 

Hvorfor kommer du for sent? 

Måder: 

Hvordan gik den i stykker 

Tidspunkter: 

Hvornår kommer du hjem? 
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Spørgeord hvorfor hvornår og hvordan 

Hjælp til løsning 

Hvilket ord passer i sætningerne. 

Vælg det spørgeord der passer i sætningen. 

Du kan bruge hvorfor, hvornår og hvordan. 

Skriv ordene på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

Hvornår begynder sommerferien? 

Hvordan ser din solhat ud? 

Hvorfor må vi ikke cykle til stranden? 

Hvordan spiller man fodbold? 

Hvornår skal vi køre til stranden? 

Hvorfor vil du ikke med til stranden? 

Hvornår har du tid til at fiske? 

Hvordan skal vores sandslot se ud? 

Hvorfor vil du ikke med på ferie? 

Hvordan skal vi komme til stranden? 

Hvorfor tog du ikke badetøj med? 

Hvornår skal du på ferie? 

 

? 

Spørgeord 

Ord der begynder med hv- 

Fx: Hvad, hvem, hvornår, hvilke, 

hvordan, hvor, og mange flere. 

 

Spørgeord kan bruges om: 

Årsager: 

Hvorfor kommer du for sent? 

Måder: 

Hvordan gik den i stykker 

Tidspunkter: 

Hvornår kommer du hjem? 
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Spørgeord hvorfor hvornår og hvordan 

 

Hvilket ord passer i sætningerne. 

Vælg det spørgeord der passer i sætningen. 

Du kan bruge hvorfor, hvornår og hvordan. 

Skriv ordene på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

______________ hedder det Grønland? 

______________ skal vi ikke have kaffemik? 

______________ bygger man en kajak? 

______________ vil du sætte dit laksegarn? 

______________  vil du ud og stå på ski? 

______________ spiser du ikke sælkød? 

______________ skal vi køre på din snescooter? 

______________ kan vi lave en iglo? 

______________ vil du ikke ud at sejle i dag? 

______________ fanger man en sæl? 

______________ skal vi tage af sted til Arsuk? 

______________ kommer helikopteren? 

 

? 

Spørgeord 

Ord der begynder med hv- 

Fx: Hvad, hvem, hvornår, hvilke, 

hvordan, hvor, og mange flere. 

 

Spørgeord kan bruges om: 

Årsager: 

Hvorfor kommer du for sent? 

Måder: 

Hvordan gik den i stykker 

Tidspunkter: 

Hvornår kommer du hjem? 

 

 



www.JoanEriksen.dk Side 12 
 

Spørgeord hvorfor hvornår og hvordan 

Hjælp til løsning 

Hvilket ord passer i sætningerne. 

Vælg det spørgeord der passer i sætningen. 

Du kan bruge hvorfor, hvornår og hvordan. 

Skriv ordene på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor hedder det Grønland? 

Hvorfor skal vi ikke have kaffemik? 

Hvordan bygger man en kajak? 

Hvordan vil du sætte dit laksegarn? 

Hvornår  vil du ud og stå på ski? 

Hvorfor spiser du ikke sælkød? 

Hvornår skal vi køre på din snescooter? 

Hvordan kan vi lave en iglo? 

Hvorfor vil du ikke ud at sejle i dag? 

Hvordan fanger man en sæl? 

Hvornår skal vi tage af sted til Arsuk? 

Hvornår kommer helikopteren? 

 

? 

Spørgeord 

Ord der begynder med hv- 

Fx: Hvad, hvem, hvornår, hvilke, 

hvordan, hvor, og mange flere. 

 

Spørgeord kan bruges om: 

Årsager: 

Hvorfor kommer du for sent? 

Måder: 

Hvordan gik den i stykker 

Tidspunkter: 

Hvornår kommer du hjem? 
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Spørgeord hvorfor hvornår og hvordan 

 

Hvilket ord passer i sætningerne. 

Vælg det spørgeord der passer i sætningen. 

Du kan bruge hvorfor, hvornår og hvordan. 

Skriv ordene på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

______________ er der ingen elefanter? 

______________ koster popcorn så meget? 

______________ Skal ballonen formes?  

______________ kan linedanseren holde ballancen? 

______________ kan vi købe billetter? 

______________ skal vi hjem nu? 

______________ begynder forestillingen? 

______________ kan vi købe popcorn? 

______________ vil du ikke med i cirkus?   

______________ skal vi komme derhen?  

______________ kommer der et klovnenummer? 

______________ kommer vi til cirkusset? 

 

? 

Spørgeord 

Ord der begynder med hv- 

Fx: Hvad, hvem, hvornår, hvilke, 

hvordan, hvor, og mange flere. 

 

Spørgeord kan bruges om: 

Årsager: 

Hvorfor kommer du for sent? 

Måder: 

Hvordan gik den i stykker 

Tidspunkter: 

Hvornår kommer du hjem? 
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Spørgeord hvorfor hvornår og hvordan 

Hjælp til løsning 

Hvilket ord passer i sætningerne. 

Vælg det spørgeord der passer i sætningen. 

Du kan bruge hvorfor, hvornår og hvordan. 

Skriv ordene på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor er der ingen elefanter? 

Hvorfor koster popcorn så meget? 

Hvordan Skal ballonen formes?  

Hvordan kan linedanseren holde ballancen? 

Hvornår kan vi købe billetter? 

Hvorfor skal vi hjem nu? 

Hvornår begynder forestillingen? 

Hvordan kan vi købe popcorn? 

Hvorfor vil du ikke med i cirkus?   

Hvordan skal vi komme derhen?  

Hvornår kommer der et klovnenummer? 

Hvornår kommer vi til cirkusset? 

 

? 

Spørgeord 

Ord der begynder med hv- 

Fx: Hvad, hvem, hvornår, hvilke, 

hvordan, hvor, og mange flere. 

 

Spørgeord kan bruges om: 

Årsager: 

Hvorfor kommer du for sent? 

Måder: 

Hvordan gik den i stykker 

Tidspunkter: 

Hvornår kommer du hjem? 
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Spørgeord hvorfor hvornår og hvordan 

 

Hvilket ord passer i sætningerne. 

Vælg det spørgeord der passer i sætningen. 

Du kan bruge hvorfor, hvornår og hvordan. 

Skriv ordene på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

______________ skal vi ikke i skole? 

______________ vil du ikke prøve at kælke? 

______________ strikker man en hue? 

______________ kan man bygge en kælk? 

______________ begynder vinterferien? 

______________ er det så koldt? 

______________ skal vi ud på skitur?  

______________ skal jeg tage skiene på? 

______________ skal jeg have vanter på? 

______________ skal din snemand se ud? 

______________ skal vi have kakao? 

______________ begynder det at sne? 

 

? 

Spørgeord 

Ord der begynder med hv- 

Fx: Hvad, hvem, hvornår, hvilke, 

hvordan, hvor, og mange flere. 

 

Spørgeord kan bruges om: 

Årsager: 

Hvorfor kommer du for sent? 

Måder: 

Hvordan gik den i stykker 

Tidspunkter: 

Hvornår kommer du hjem? 
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Spørgeord hvorfor hvornår og hvordan 

Hjælp til løsning 

Hvilket ord passer i sætningerne. 

Vælg det spørgeord der passer i sætningen. 

Du kan bruge hvorfor, hvornår og hvordan. 

Skriv ordene på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor skal vi ikke i skole? 

Hvorfor vil du ikke prøve at kælke? 

Hvordan strikker man en hue? 

Hvordan kan man bygge en kælk? 

Hvornår begynder vinterferien? 

Hvorfor er det så koldt? 

Hvornår skal vi ud på skitur?  

Hvordan skal jeg tage skiene på? 

Hvorfor skal jeg have vanter på? 

Hvordan skal din snemand se ud? 

Hvornår skal vi have kakao? 

Hvornår begynder det at sne? 

 

? 

Spørgeord 

Ord der begynder med hv- 

Fx: Hvad, hvem, hvornår, hvilke, 

hvordan, hvor, og mange flere. 

 

Spørgeord kan bruges om: 

Årsager: 

Hvorfor kommer du for sent? 

Måder: 

Hvordan gik den i stykker 

Tidspunkter: 

Hvornår kommer du hjem? 
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Spørgeord hvorfor hvornår og hvordan 

 

Hvilket ord passer i sætningerne. 

Vælg det spørgeord der passer i sætningen. 

Du kan bruge hvorfor, hvornår og hvordan. 

Skriv ordene på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

______________ flyver fuglene væk? 

______________ blæser det så meget? 

______________ skal vi lave en hule? 

______________ kommer vi ud til skoven? 

______________ kan vi se sort sol? 

______________ bliver det så mørkt? 

______________ har du til at bage en kage? 

______________ går det med din forkølelse? 

______________ vil du ikke i skoven? 

______________ laver man dyr af koglerne?  

______________ har du tid til at hjælpe mig? 

______________ er kakaoen færdig? 

 

? 

Spørgeord 

Ord der begynder med hv- 

Fx: Hvad, hvem, hvornår, hvilke, 

hvordan, hvor, og mange flere. 

 

Spørgeord kan bruges om: 

Årsager: 

Hvorfor kommer du for sent? 

Måder: 

Hvordan gik den i stykker 

Tidspunkter: 

Hvornår kommer du hjem? 

 

 



www.JoanEriksen.dk Side 18 
 

Spørgeord hvorfor hvornår og hvordan 

Hjælp til løsning 

Hvilket ord passer i sætningerne. 

Vælg det spørgeord der passer i sætningen. 

Du kan bruge hvorfor, hvornår og hvordan. 

Skriv ordene på linjerne. 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor flyver fuglene væk? 

Hvorfor blæser det så meget? 

Hvordan skal vi lave en hule? 

Hvordan kommer vi ud til skoven? 

Hvornår kan vi se sort sol? 

Hvorfor bliver det så mørkt? 

Hvornår har du til at bage en kage? 

Hvordan går det med din forkølelse? 

Hvorfor vil du ikke i skoven? 

Hvordan laver man dyr af koglerne?  

Hvornår har du tid til at hjælpe mig? 

Hvornår er kakaoen færdig? 

 

? 

Spørgeord 

Ord der begynder med hv- 

Fx: Hvad, hvem, hvornår, hvilke, 

hvordan, hvor, og mange flere. 

 

Spørgeord kan bruges om: 

Årsager: 

Hvorfor kommer du for sent? 

Måder: 

Hvordan gik den i stykker 

Tidspunkter: 

Hvornår kommer du hjem? 

 

 


