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Hvilken eller hvilket 

 

Læs sætningerne og skriv det rigtige ord på linjerne. 

Du skal bruge ordene hvilken eller hvilket. 

 

 

_____________ Glas har du brugt?  

_____________ Vindue er gået i stykker?  

_____________ tur skal vi cykle?  

_____________ ur går rigtigt?   

_____________ vej skal vi gå?  

_____________ bord vil du sidde ved?  

_____________ film vil du se?  

_____________ snegl er en skovsnegl?  

_____________ penalhus er dit?  

_____________ træ bor uglen i?  

_____________ fisk er en laks?  

_____________ race er den hund?  

Hvor mange gange brugte du hvilken?   __________ 

Hvor mange gange brugte du hvilket?   __________

 

? 
Spørgeord 

Hvilken eller hvilket 

 

Hvilken eller hvilket bruges i 

spørgesætninger for at få 

udpeget en person eller ting, 

eller for at få oplyst arten af 

noget. 

Hvilken hest er ældst? 

Hvilken race er hesten? 

 

Hvilken og hvilket kan bruges 

sammen med navneord. 

 

Til n-ord bruges hvilken 

Hvilken bog er den bedste? 

Hvilken cykel er din? 

 

Til t-ord bruges hvilket 

Spørgeord 

Hvilken eller hvilket 

 

Hvilken eller hvilket bruges i 

spørgesætninger for at få 

udpeget en person eller ting, 

eller for at få oplyst arten af 

noget. 

Hvilken hest er ældst? 

Hvilken race er hesten? 

 

Hvilken og hvilket kan bruges 

sammen med navneord. 

 

Til n-ord bruges hvilken 

Hvilken bog er den bedste? 

Hvilken cykel er din? 

 

Til t-ord bruges hvilket 

Hvilket træ er ældst?  

Hvilket hus bor du i? 
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Hvilken eller hvilket 

Hjælp til løsning 

Læs sætningerne og skriv det rigtige ord på linjerne. 

Du skal bruge ordene hvilken eller hvilket. 

 

 

Hvilket Glas har du brugt? 

Hvilket  Vindue er gået i stykker? 

Hvilken tur skal vi cykle? 

Hvilket ur går rigtigt?  

Hvilken vej skal vi gå? 

Hvilket bord vil du sidde ved? 

Hvilken film vil du se? 

Hvilken snegl er en skovsnegl? 

Hvilket penalhus er dit? 

Hvilket  træ bor uglen i? 

Hvilken fisk er en laks? 

Hvilken race er den hund? 

Hvor mange gange brugte du hvilken?   _6 

Hvor mange gange brugte du hvilket?   _6

 

Spørgeord 

Hvilken eller hvilket 

 

Hvilken eller hvilket bruges i 

spørgesætninger for at få 

udpeget en person eller ting, 

eller for at få oplyst arten af 

noget. 

Hvilken hest er ældst? 

Hvilken race er hesten? 

 

Hvilken og hvilket kan bruges 

sammen med navneord. 

 

Til n-ord bruges hvilken 

Hvilken bog er den bedste? 

Hvilken cykel er din? 

 

Til t-ord bruges hvilket 

Hvilket træ er ældst?  

Hvilket hus bor du i? 

? 


