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Skal ordet ende på -ene eller –ende?
Man kan ikke høre om der skal skrives –ene eller –ende til sidst i nogle
ord. Hvis man er i tvivl, er man nødt til at se på, om ordet er et
navneord eller et udsagnsord.
Navneord er de ord man kan sætte en, et, alle eller flere foran. I
denne sammenhæng er det ordet 	
  alle, som kan sættes foran.
	
  

Fx

Musene

stolene

husene

Udsagnsord er ord, der fortæller, hvad der bliver gjort. Når man skriver
–ende bag et udsagnsord er det fordi det står i lang tillægsform –
udsagnsordet bliver altså til et slags tillægsord.
Fx

Hun kom kørende (kommer af at køre)
Det var en larmende koncert (kommer af at larme)

Eksempel med ordet sejl:
Sejlene på
skibet blev hejst

De kom

sejlende
gennem fjorden

Her er der tale om
en ting: (et sejl)

Her er der tale om
noget de gør:

Navneord

Udsagnsord

Derfor -ENE

Derfor -ENDE
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Opgave 1) Sæt streg under det rigtige ord.
Løbene/løbende sluttede klokken 12.00
Hundene kom løbene/løbende.
Lysene/lysende blev tændt hver morgen kl. 8.00
”Tag sejlene/sejlende ned” råbte kaptajnen.
Opgave 2) Skriv de manglende endelser
Alle løb ________ blev afholdt i august.
De kom løb _________ over målstregen i fuld fart.
Alle lys _________ i bygningen gik ud under uvejret.
De kunne se en lys ___________ stjerne på himlen.
De sagde ja til hinanden og satte ring _________ på.
Den ring __________ skoleklokke kunne høres overalt på skolen.
Alle børnene kom plask ___________ forbi badebroen.
Tilskuerne kunne høre plask ___________ fra fiskene.
Dyrene løb væk fra de stik___________ hvepse.
Johanne talte alle stik__________ på sit ben.
Han kørte hurtigt gennem sving___________ på vejen.
Pia så ikke den sving________ billist, som kom køre________.
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Opgave 3) Skriv selv sætninger med følgende ord

Blinkene: ___________________________________________________________
Blinkende: __________________________________________________________

Fløjtende: __________________________________________________________
Fløjtene: ____________________________________________________________

Ringene: ___________________________________________________________
Ringende: __________________________________________________________

Hoppende: _________________________________________________________
Hoppene: __________________________________________________________

Svingene: __________________________________________________________
Svingende: _________________________________________________________

