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Udsagnsled og grundled                    NIVEAU 1 
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I en sætning er der altid 
mindst ét udsagnsled.  
 

Et udsagnsled fortæller, 
hvad der sker i en sæt-
ning. 
 

Eks.: Pigen nyser. 
                   O 

Udsagnsordet nyser for-
tæller, hvad pigen gør. Vi 
siger, at udsagnsordet 
nyser er udsagnsled i 
sætningen. Vi sætter O 

under det. 
 

Spørgereglen til 

udsagnsled: 
Du finder udsagnsleddet 
ved at lede efter det ord, 
som du kan sætte jeg 
foran. 
 

 
 

�  

Find udsagnsled 
Sæt O under udsagnsleddet.  
 
Drengen cykler. Bolden triller. Virker computeren alligevel ikke i dag? 
�������������������O 
 

Fodboldspilleren dribler bolden rundt på banen.                                               
 
Mon kartoflerne i gryden snart koger?                                                        
 
Lægen undersøger drengens brækkede arm. 
 
Hesten springer over gærdet. Pigen smiler af glæde.  
 
Flaget blafrer i vinden. Manden graver alle kartoflerne op. 
 
Musikeren spiller musik fra gamle dage. Fuglene pipper højt. 
 
Hesten vrinsker inde i stalden. Bider hunden mon?  
 
Morfar snorker meget højt. Vækkeuret på hylden væltede. 
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I en sætning er der altid 
et grundled. 
 

Grundleddet fortæller, 
hvem eller hvad der  
gør noget. Vi sætter X 
under det. 
 

Eks.: Pigen nyser. 
           X      O 

Navneordet pigen er 
grundled i sætningen. 
 
 

Spørgereglen til 
grundled: 
Du finder grundleddet 
ved at spørge med  
hvem eller hvad  + 
udsagnsleddet. 
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Find grundled 
Find grundleddet i sætningerne i opgave 1 ovenfor.  
Sæt X under grundleddet.  
 

Find udsagnsled og grundled 

Find først udsagnsleddet, og sæt O under det. 
Find dernæst grundleddet, og sæt X under det.  
 
Læreren forklarer det hele. Børnene bader på stranden. 
 
Tjeneren serverer kaffe i haven. Fuglen sidder i buret. 
 
Solen skinner ind ad vinduet. Hesten løber væk.  
 
Computeren står i kassen på bordet. Flyet letter. 
 
Han spiller trompet i et meget stort orkester i Århus.   
 
Politiet stopper trafikken. Mor læser højt. Nu kører toget snart tilbage igen. 
 
Dorte cykler ud til stranden. Mormor sender julekort. Aben spiser bananen. 
 

Brug spørgereglen 
til udsagnsled! 
Sæt jeg foran 

ordene. 

Godt, der også 
er en 

spørgeregel til 
grundled! 


