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Grundled 

Et grundled kan bestå af mere end et ord. 

 

1) Find udsagnsled og grundled i sætningerne. 

2) Husk at lave om til store bogstaver. 

 

den gamle heks fløj på sin kost 

trolden og heksen lavede trylledrik 

heksen hilda lever dybt inde i skoven 

giraffen og dens unge drak vand af søen 

om natten jager de 3 unge geparder 

i den mudrede sø ligger mange krokodiller på lur 

det fine spind er lavet af edderkoppen eddi 

på marken løber hesten og føllet. 

peter og oliver går til spring i ribe 

den gamle by ribe ligger i jylland 

per og peter spillede computerspil hele natten 

 

Lav mindst 3 sætninger hvor grundleddet består af flere ord. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

FAKTA 

Et grundled kan bestå af 

mere end et ord. 

Vivi og Viktor går i skoven. 
            x                   o 

 

Den gamle heks piller næse. 
               x                      o 

 

 

 

Fakta 

Der skal stort bogstav 

efter punktum.  

En ny sætning begynder 

med stort 

Navne på personer, byer og 

steder skal med stort. 

            
     Hilda               Ribe        
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Grundled        FASIT 

Et grundled kan bestå af mere end et ord. 

 

1) Find udsagnsled og grundled i sætningerne. 

2) Husk at lave om til store bogstaver. 

 

Den gamle heks fløj på sin kost. 

Trolden og heksen lavede trylledrik. 

Heksen Hilda lever dybt inde i skoven. 

Giraffen og dens unge drak vand af søen. 

Om natten jager de 3 unge geparder. 

I den mudrede sø ligger mange krokodiller på lur. 

Det fine spind er lavet af edderkoppen Eddi. 

På marken løber hesten og føllet. 

Peter og Oliver går til spring i Ribe. 

Den gamle by Ribe ligger i Jylland. 

Per og Peter spillede computerspil hele natten. 

 

Lav mindst 3 sætninger hvor grundleddet består af flere ord. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

FAKTA 

Et grundled kan bestå af 

mere end et ord. 

Vivi og Viktor går i skoven. 
            x                   o 

 

Den gamle heks piller næse. 
               x                      o 

 

 

 

Fakta 

Der skal stort bogstav 

efter punktum.  

En ny sætning begynder 

med stort 

Navne på personer, byer og 

steder skal med stort. 

            
     Hilda               Ribe        

        

 


