STEDORD
PRONOMEN

Stedord er ord, man kan sætte i stedet for et andet
ord.
Fx:

1

Pigen smiler
Hesten vrinsker
Fuglene synger

Hun smiler
Den vrinsker
De synger

HAN, HUN, DEN
, DE DEM, I,
HANS, HENDES,
VORES, DERES,
VI, OS, DU,
JER,

Skriv det rigtige stedord på linjen

Maria løber hen over græsplænen.
Det er Simon og Peters hund.

Solen skinner dejligt i dag.
Karla og jeg drikker te.
Drengene har tabt kampen.
Dig og Morten kommer sent.
Kasper har slået sin albue.
Hunden tissede på Ibs sko.
Huset ligger i Birkerød.
I går vandt FCK kampen.
Søren, Bo og Ida er venner
Dansk er mit yndlingsfag.
Jens gav en gave til Ulla.
Det er min og Oles bil.
Jeg giver gaven til Julie

________________

løber hen over græsplænen.

Det er__________________________ hund.
________________ skinner dejligt i dag.
______________ drikker te.
_____________ har tabt kampen.
_________ kommer sent.
________________ har slået sin albue.
________________ tissede på _________________ sko.
________________ ligger i Birkerød.
I går vandt ________________ kampen.
________________ er venner.
________________ er mit yndlingsfag.
________________ gav en gave til _______________.
Det er________________________ bil.
Jeg giver gaven til ______________________.
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Stedord kan være i ental og flertal. Tegn en streg fra
stedordet til ental eller flertal.

de

deres

hans
vi

hun
hende

det
min
han
dem
3

ENTAL

jer

FLERTAL

den
os
vores

Find og marker stedordene i teksten.

I haven er Mikkel og Albert. De spiller fodbold, men Mikkel er sur, for
han er bagud. Alberts mor kommer ud i haven. Hun har saft med til
dem. Da de får øje på saften, stopper de deres kamp. Albert blærer
sig med, at han fører kampen. Mikkel bliver så sur, at han kaster
saftevand ud over Alberts trøje. Nu er den helt våd, og moren
skælder dem begge ud. ”Så må I lade være med at spille mere”, siger
hun og tager bolden. Drengene vil have den tilbage, men det må de
ikke. ”I kan hente jeres vandpistoler”, siger moren, ”nu er I alligevel
våde”. Albert løber op på værelset og henter deres vandpistoler. Han
kommer løbende ud i haven. ”Du har tre sekunder til at gemme dig,
før jeg skyder”, råber han.
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Udfyld invitationen med de manglende stedord.
Kære Simon
Det vil glæde
at se
på søndag klokken 16.00.

til

fødselsdag

skal spise boller og på en vild skattejagt, så husk
gummistøvler og
regntøj.
Kærlig hilsen Kristian og Bo
Ps.
kan melde afbud til
forældre på 23456789

5

Skriv de manglende stedord på linjen.

Freja har en lille gris, som hedder Viggo. _________________er meget sød og
_____________ leger sammen hver dag. Rundt om halsen har_________________ et
halsbånd, hvor _________________ navn og nummer står på. Så kan andre
mennesker ringe, hvis______________ finder ham. Viggo har et lille hus i
haven. _________________ elsker han at ligge inde i. Freja og _______________________
veninde tager tit Viggo med ned til stranden. Om sommeren har
pigerne __________________ badetøj med, og så bader _________________ med Viggo i
havet. Når_________________ kommer hjem, har Frejas mor altid varm kakao
klar til _________________. _________________ siger, at det er
godt for _____________________ hals.
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