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Et grundled og to udsagnsled 

1- Find grundled og udsagnsled og sæt tegn. 

2- Husk at rette til store bogstaver. 

 

fie stod og så på hesten fordi hun snart skulle ride en tur  

hun var på rideskolen hver dag efter skole 

de sejlede ud på søen fordi det var varmt og solrigt  

de ville fiske efter torsk fordi per elskede torsk og sild 

manden gik med livrem og seler så han ikke tabte sine bukser 

torkild sad og så på fodboldkampen da han mens han ventede 

 på hans far 

olfert grinede og hoppede hver gang han vandt over peter 

line spiste pølser og drak vand inden hun skulle med toget 

vi købte popcorn og cola før vi gik i biografen vi skulle se  

en sjov og spændende film som var helt ny 

i biografen var der 2 piger som talte og fniste imens de  

spiste popcorn 

 

Find selv på sætninger med 2 udsagnsled til samme grundled. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Fakta 

Hvis to udsagnsled har 

samme grundled, er der 

ikke komma. 

Fie stod og så på hesten. 
    xx     o           o 

 
Når der er 2 grundled og 2 

eller flere udsagnsled, skal 

der være komma. 

Fie stod og så på hesten,  
    xx    o          o    

fordi hun snart skulle ride. 

            x               o 

Fakta 

Der skal stort bogstav 

efter punktum.  

En ny sætning begynder 

med stort 

Navne på personer, byer og 

steder skal med stort. 

 

       
       Langesø              Oliver 
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Et grundled og to udsagnsled    FASIT 

1- Find grundled og udsagnsled og sæt tegn. 

2- Husk at rette til store bogstaver. 

 

Fie stod og så på hesten, fordi hun snart skulle ride en tur.  

Hun var på rideskolen hver dag efter skole. 

De sejlede ud på søen, fordi det var varmt og solrigt.  

De ville fiske efter torsk, fordi Per elskede torsk og sild. 

Manden gik med livrem og seler, så han ikke tabte sine bukser. 

Torkild sad og så på fodboldkampen, mens han ventede 

 på sin far. 

Olfert grinede og hoppede, hver gang han vandt over Peter. 

Line spiste pølser og drak vand, inden hun skulle med toget. 

Vi købte popcorn og cola, før vi gik i biografen. Vi skulle se  

en sjov og spændende film, der var helt ny. 

I biografen var der 2 piger, som talte og fniste, imens de  

spiste popcorn. 

 

Find selv på sætninger med 2 udsagnsled til samme grundled. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Fakta 

Hvis to udsagnsled har 

samme grundled, er der 

ikke komma. 

Fie stod og så på hesten. 
    xx     o           o 

 
Når der er 2 grundled og 

2 eller flere udsagnsled, 

skal der være komma. 

Fie stod og så på hesten,  
    xx    o          o    

fordi hun snart skulle 

ride. 

            x               o 

Fakta 

Der skal stort bogstav 

efter punktum.  

En ny sætning begynder 

med stort 

Navne på personer, byer og 

steder skal med stort. 

 

       
       Langesø              Oliver 

 


