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Navneord i bestemt og ubestemt form 

 

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 hund kan gø.  Vi ved ikke hvilken hund. 

Hunden gør.  Nu ved vi hvilken hund, og vi kan pege på den. 

 

Vi kan bøje navneordet ved at sætte en eller et på.

 

Udfyld skemaet  

Ubestemt Bestemt 

En pige  

Et hus  

En cykel  

En bog  

Et tog  

En taske  

En bil  

En elev  

En dreng  

En mand  
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Navneord i bestemt og ubestemt form 

FASIT 

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 hund kan gø.  Vi ved ikke hvilken hund. 

Hunden gør.  Nu ved vi hvilken hund, og vi kan pege på den. 

 

Vi kan bøje navneordet ved at sætte en eller et på.

 

Udfyld skemaet  

Ubestemt Bestemt 

En pige Pigen 

Et hus Huset 

En cykel Cyklen 

En bog Bogen 

Et tog Toget 

En taske Tasker 

En bil Bilen 

En elev Eleven 

En dreng Drengen 

En mand Manden  
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Navneord / Substantiver i bestemt og ubestemt form  

 

Skriv ordene i bestemt form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubestemt Bestemt 

Et glas  

Et træ  

En jakke  

Et stik  

En gade  

En kat  

En flaske  

En klemme  

Et spor  

En stok  

En karamel  

En kikkert  

En kasket  

En kilde  

 

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 hund kan gø.  Vi ved ikke 

hvilken hund. 

Hunden gør.  Nu ved vi 

hvilken hund, 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 

Et glas Glasset  

Et træ Træet 

En jakke Jakken 

Et stik Stikket  

En gade Gaden 

En kat Katten 

En flaske Flasken 

En klemme Klemmen 

Et spor Sporet 

En stok Stokken 

En karamel Karamellen 

En kikkert Kikkerten 

En kasket Kasketten 

En kilde Kilden  

 

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 hund kan gø.  Vi ved ikke 

hvilken hund. 

Hunden gør.  Nu ved vi 

hvilken hund, og vi kan pege 

på den 
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Navneord / Substantiver i bestemt og ubestemt form 

 

 

Skriv ordene i bestemt form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubestemt Bestemt 

Et hus  

En gade  

En vej  

En by  

En villa  

En rønne  

Et skur  

Et højhus  

En lade  

En gård  

En landsby  

En hytte  

En bolig  

En bygning  

 

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:  

Et hus er lille.  Vi ved ikke 

hvilket hus. 

Huset er lille.  Nu ved vi 

hvilket hus, og vi kan pege 

på det. 
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Navneord/ Substantiver i bestemt og ubestemt form 

Facit 

 

Skriv ordene i bestemt form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubestemt Bestemt 

Et hus Huset 

En gade Gaden 

En vej Vejen 

En by Byen 

En villa Villaen 

En rønne Rønnen 

Et skur Skuret 

Et højhus Højhuset 

En lade Laden 

En gård Gården 

En landsby Landsbyen 

En hytte Hytten 

En bolig Boligen 

En bygning Bygningen  

 

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:  

Et hus er lille.  Vi ved ikke 

hvilket hus. 

Huset er lille.  Nu ved vi 

hvilket hus, og vi kan pege 

på det. 
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Navneord / Substantiver i bestemt og ubestemt form 

 

 

Skriv ordene i bestemt form.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubestemt Bestemt 

En skov  

Et træ  

En svamp  

En gren  

Et blad  

En sten  

En grankogle  

En sti  

En blomst  

Et hegn  

En busk  

En kvist  

En plante   

En bænk  

 

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 i bestemt og ubestemt form 

Facit 

 

Skriv ordene i bestemt form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubestemt Bestemt 

En skov Skoven 

Et træ Træet 

En svamp Svampen 

En gren Grenen 

Et blad Bladet 

En sten  Stenen  

En grankogle Grankoglen 

En sti Stien 

En blomst Blomsten 

Et hegn Hegnet 

En busk Busken 

En kvist Kvisten 

En plante  Planten 

En bænk Bænken  

 

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 det. 

 



Navneord / Substantiver 
 

www.JoanEriksen.dk JE Side 9 
 

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. 
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Navneord / substantiver i bestemt og ubestemt form 

 

Skriv ordene i bestemt form.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubestemt Bestemt 

En skov  

Et træ  

En svamp  

En gren  

Et blad  

En sten  

En grankogle  

En sti  

En blomst  

Et hegn  

En busk  

En kvist  

En plante   

En bænk  

 

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 skov Skoven 

Et træ Træet 

En svamp Svampen 

En gren Grenen 

Et blad Bladet 

En sten  Stenen  

En grankogle Grankoglen 

En sti Stien 

En blomst Blomsten 

Et hegn Hegnet 

En busk Busken 

En kvist Kvisten 

En plante  Planten 

En bænk Bænken  

 

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 det. 
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Navneord / substantiver i bestemt og ubestemt form 

 

 

Skriv ordene i bestemt form.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubestemt Bestemt 

En raket  

En stjerne  

En måne  

En planet  

En kaptajn  

En rumfærge  

En uniform  

En ufo  

Em marsmand  

En robot  

Et krater  

En satellit  

En rumrejse  

Et kredsløb   

 

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 ufo er ny.  Vi ved ikke 

hvilket ufo. 

Ufoen er ny.  Nu ved vi 

hvilken ufo, 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 raket Raketten 

En stjerne Stjernen 

En måne Månen 

En planet Planeten 

En kaptajn Kaptajnen 

En rumfærge Rumfærgen 

En uniform Uniformen 

En ufo Ufoen 

Em marsmand Marsmanden 

En robot Robotten 

Et krater Krateret 

En satellit Satellitten 

En rumrejse Rumrejsen 

Et kredsløb  Kredsløbet  

 

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 ufo er ny.  Vi ved ikke 

hvilket ufo. 

Ufoen er ny.  Nu ved vi 

hvilken ufo, og vi kan pege 

på den. 
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Navneord / substantiver i bestemt og ubestemt form 

 

 

Skriv ordene i bestemt form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubestemt Bestemt 

Et æble  

En banan  

En kartoffel  

En pære  

En gulerod  

En tomat  

En roe  

Et kirsebær  

En blomme  

Et græskar  

En agurk  

Et løg  

En appelsin  

En peberfrugt   

 

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 banan er ny.  Vi ved ikke 

hvilket ufo. 

Bananen ny.  Nu ved vi 

hvilken banan, og vi kan 

pege på den. 
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Navneord / substantiver bestemt og ubestemt form 

Facit 

 

Skriv ordene i bestemt form.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubestemt Bestemt 

Et æble Æblet 

En banan Bananen 

En kartoffel Kartoflen 

En pære Pæren 

En gulerod Guleroden  

En tomat Tomaten 

En roe Roen 

Et kirsebær Kirsebærret 

En blomme Blommen 

Et græskar Græskaret 

En agurk Agurken 

Et løg Løget  

En appelsin Appelsinen 

En peberfrugt  Peberfrugten  

 

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 banan er ny.  Vi ved ikke 

hvilket ufo. 

Bananen ny.  Nu ved vi 

hvilken banan, og vi kan 

pege på den. 

 


