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Navneord / Substantiver i bestemt og ubestemt form 

 

 

Skriv ordene i bestemt form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubestemt Bestemt 

En gård  

En lade  

En traktor   

En bygning  

En stald  

En høne  

Et vindue  

En and   

En vogn  

En hund  

En port  

En stald  

En harve  

En plov   

 

Navneord i bestemt form 

Når navneordet skal bøjes i 

bestemt form skal der sættes 

en eller et på. 

Pige – pigen 

Hus - huset 

 

Andre ord skal have en ekstra 

konsonant før endelsen. 

Kat - katten 

 

Ord der ender på et e, skal der 

kun sættes et n eller t på 

 

Vi kan bøje navneord i 

bestemt og ubestemt form 

ved at sætte endelser på. 

Ubestemt vil sige, at det 

kan være hvilken som helst.  

Bestemt er en vi kan pege 

på.  

 

Eksempel:  

En bænk er gammel.  Vi ved 

ikke hvilket bænk. 

Bænken er gammel.  Nu ved 

vi hvilken bænk, og vi kan 

pege på den. 
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Navneord / Substantiver i bestemt og ubestemt form 

Facit 

 

Skriv ordene i bestemt form. 

 

 Ubestemt Bestemt 

En gård Gården 

En lade Laden 

En traktor  Traktoren 

En bygning Bygningen 

En stald Stalden 

En høne Hønen 

Et vindue Vinduet  

En and  Anden 

En vogn Vognen 

En hund Hunden 

En port Porten 

En stald Stalden  

En harve Harven  

En plov  Ploven  

 

Navneord i bestemt form 

Når navneordet skal bøjes i 

bestemt form skal der sættes 

en eller et på. 

Pige – pigen 

Hus - huset 

 

Andre ord skal have en ekstra 

konsonant før endelsen. 

Kat - katten 

 

Ord der ender på et e, skal der 

kun sættes et n eller t på 

 

Vi kan bøje navneord i 

bestemt og ubestemt form 

ved at sætte endelser på. 

Ubestemt vil sige, at det 

kan være hvilken som helst.  

Bestemt er en vi kan pege 

på.  

 

Eksempel:  

En bænk er gammel.  Vi ved 

ikke hvilket bænk. 

Bænken er gammel.  Nu ved 

vi hvilken bænk, og vi kan 

pege på den. 

 


