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4. Dele sammensatte ord i rodmorfemer

1 Ekstraopgave

Del disse ord i rodmorfemer

regnbue

saltvand

mobiltelefon

morgenmad

snedrive

polarnat

bogreol

sommermorgen

vinterfrakke

græsmark

frugthave

trækrone

flagstang

sølvstjerne

solstråle

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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4. Dele sammensatte ord i rodmorfemer

2 Ekstraopgave

Del disse ord i rodmorfemer

vinteraften

sommerdag

farmor

landskab

vandkande

ildsted

gadelygte

vejbane

skoletaske

læbestift

togkort

dagbog

sommerfugl

havlugt

blommetræ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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4a. Bruge store og små bogstaver

1 Ekstraopgave

Stort eller lille begyndelsesbogstav?  
Sæt X

Stort Lille Stort Lille

folketinget abraham

bøg superligaen

nordsøen kongevejen

peter olsen

hjorten hund

carlsberg esbjerg

øl himmerland

sodavand skoleelev

fanta skoleinspektør

neptun dronning

fodbold prins 

irak adam

køge rådhuset

torvet euro

urban kroner

tante påskemorgen

kat angorakat

Antal Antal
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FACIT – 4a. Bruge store og små bogstaver

1 Ekstraopgave

Stort eller lille begyndelsesbogstav?  
Sæt X

Stort Lille Stort Lille

folketinget X abraham X

bøg X superligaen X

nordsøen X kongevejen X

peter X olsen X

hjorten X hund X

carlsberg X esbjerg X

øl X himmerland X

sodavand X skoleelev X

fanta X skoleinspektør X

neptun X dronning X

fodbold X prins X

irak X adam X

køge X rådhuset X

torvet X euro X

urban X kroner X

tante X påskemorgen X

kat X angorakat X

Antal 9 8 Antal 6 11
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4a. Bruge store og små bogstaver

2 Ekstraopgave

Stort eller lille begyndelsesbogstav?
I hver linje er der ét forkert.
Sæt 1 X 2.

1 X 2 1 X 2

Juleaften mandag juni

skammerens datter Beatles dansker

viggo Trofast Jyllandsposten

nordmand Ekstrabladet Svensker

Århus Københavns amt rødgrød

norsk Svensk søndag

volvo Basse Danfoss

amerika maj dansk

flæskesteg kristi himmelfartsdag katten Felix

tysk tysker tyskland

vest vestlig vesterhavet

fjorten Jeppe på Bjerget Roskilde fjord

Nordsøen Nord torsk

sydeuropa syd sydlig

pjerrot LO og DA Harlekin

Det danske Teater Pinse hakkebøf med løg

kogebogen Kogebog for Fattigrøve cykelmyggen Egon
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FACIT – 4a. Bruge store og små bogstaver

2 Ekstraopgave

Stort eller lille begyndelsesbogstav?
I hver linje er der ét forkert.
Sæt 1 X 2.

1 X 2 1 X 2

Juleaften mandag juni 1

skammerens datter Beatles dansker 1

viggo Trofast Jyllandsposten 1

nordmand Ekstrabladet Svensker 2

Århus Københavns amt rødgrød X

norsk Svensk søndag X

volvo Basse Danfoss 1

amerika maj dansk 1

flæskesteg kristi himmelfartsdag katten Felix X

tysk tysker tyskland 2

vest vestlig vesterhavet 2

fjorten Jeppe på Bjerget Roskilde fjord 2

Nordsøen Nord torsk X

sydeuropa syd sydlig 1

pjerrot LO og DA Harlekin 1

Det danske Teater Pinse hakkebøf med løg X

kogebogen Kogebog for Fattigrøve cykelmyggen Egon 2
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4b. Dele et ord i rodmorfem og bøjningsmorfem

1 Ekstraopgave

Skriv ordets rodmorfem.
Skriv ordets bøjningsmorfem.

Rodmorfem Bøjningsmorfem

nødvendigt

sommeren

strålerne

vanskeligste

træet

dovent

palmerne

lygten

buerne

marken

tyndere

dagene

tryggest

tæppet

kryber

krydsede

sendt

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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bed

lyd

gås

and

find

bind

grib

hjælp

drik

syng

få

fod

bid

flyd

ryg

tand

nyd

riv

skyd

snyd

tving

tag

stjæl

barn

nat

mand

nætter – stjal – tvang – skød – nød – fødderne – sang – hjalp – bandt – 

ænder – fundet – greb – drukket – fik – bed – rev – snød – tog – børnene –

mænd – tænder – lød – bad – flød – gæs – røg

4b. Dele et ord i rodmorfem og bøjningsmorfem

2 Ekstraopgave

Rodmorfemet er normalt ens i alle former af et ord, fx 
høj, højt, høje, højere, højest
undtagen i ord, der har vokalskifte, fx 
ko – køer
Alle ordene i boksen har vokalskifte.
Skriv dem med det korrekte rodmorfem.
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4b. Dele et ord i rodmorfem og bøjningsmorfem

3 Ekstraopgave

Skriv ordets rodmorfem.
Skriv ordets bøjningsmorfem.

Rodmorfem Bøjningsmorfem

fremstillede

eksemplarer

installerede

indvandrerne 

forskrækkede

rokkede

computere

accepteret

bestiller

specielle

imponerende

årlige

spændingen

formår

voldsomt

risikerede

spilder

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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4c. Stave udsagnsords endelser

1 Ekstraopgave

Navneform
Indsæt en passende navneform i sætningerne.

Husk at ______________________________ hjem.

Pressen ønsker at ______________________________ om parrets bryllupsrejse.

Lover du at ______________________________ i morgen?

Jeg glæder mig til at ______________________________ bogen.

Det gælder om at ______________________________ sig.

Vi regner med at ______________________________ opgaverne i næste uge.

Det er svært at ______________________________ maleriets pris.

Han lærer at ______________________________ i Egypten.

Hun er let at ______________________________.

Det hele var ved at  ______________________________.

Du bliver nødt til at ______________________________ stigen for mig.

Du skal lade være med at ______________________________ dig.

Det passer ham ikke at ______________________________ med andre.

I skal holde op med at ______________________________, når jeg fortæller noget.

Det er vigtigt at ______________________________ meget vand, når man dyrker sport.

Er det nødvendigt at ______________________________ om lov?
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4c. Stave udsagnsords endelser

2 Ekstraopgave

Bydeform
I disse ordsprog, som stammer fra forskellige lande, skal du
skrive udsagnsordene i bydeform.

_______________________ ikke ræve til at vogte gæs. / Danmark /

_______________________ ikke den gås, der lægger guldæg. / Grækenland /

_______________________ langsomt, og du får ingen mavepine. / Burma /

_______________________ råd i vin, beslut senere i vand. / England /

_______________________ ikke på de dage, der er forbi. / Rusland /

_______________________ din vrede, mens den er lille. / Tjekkoslovakiet /

_______________________ ikke loven, men frygt domstolen. / Rusland /

_______________________ dig ikke for pengenes skyld, det er billigere at låne. / Skotland /

_______________________ tillid til din tjener, men mere til din nøgle. / Bulgarien /

_______________________ brændet selv, så varmer det dig to gange. / England /

_______________________ ikke æggene, før hønen har lagt dem. / Estland /

_______________________ ikke at flyve, før dine vinger har fået fjer. / Tyskland /

_______________________ ikke kort med døden, han har alle billedkortene. / Sverige /

_______________________ ikke andre dine egne fejl. / Filippinerne /

_______________________ ikke en ild, som du ikke kan slukke. / Kina /

_______________________ dig for en forsonet ven. / Spanien /

_______________________ aldrig for tryg, du ved ikke, hvad der er bag din ryg. / Danmark /

Sætte

Slagte

Spise

Tage

Leve

Dræbe

Frygte

Gifte

Have

Hugge

Koge

Prøve

Spille

Tillægge

Tænde

Vogte

Være
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4c. Stave udsagnsords endelser

3 Ekstraopgave

Nutidsform 
Skriv udsagnsord med nutidsmorfemer. Pas på, fire sætninger er ikke nutid.

Han ____________________ selv sin madpakke.

Jeg _____________________ på hende hele tiden.

Det er hendes drøm at  ____________________ at spille keyboard.

Det _____________________ ikke, at du hvisker det til mig.

Fido ____________________ at slubre vand.

Min mor har en vane med altid at ________________  over vejret.

Edderkoppen ____________________ sig ned fra grenen.

Hun er opsat på at _______________optagelsesprøven.

Ræven ___________________ en hule under huset.

Sofaen _________________________ for meget i den lille stue.

Hun _________________________ helst sopran.

Arbejdet  _________________________ ham over hovedet.

Hele gulvet _______________________ med vand.

Han _______________________________ barnet op.

Hun _________________________ sine gæster i døren.

Han var ved at ____________________ hesten.

at smøre

at tænke

at lære

at hjælpe

at pleje

at jamre

at fire

at klare

at grave

at fylde

at synge

at vokse

at sejle

at løfte

at modtage

at tøjre
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4c. Stave udsagnsords endelser

4 Ekstraopgave

Navneform eller nutid?
Understreg den korrekte form af udsagnsordet.

Du spolere / spolerer vores fest. Gå dog hjem!

Hvis du smigre / smigrer ham, får du det, som du vil.

Det er svært at ernære / ernærer en hel familie med den løn.

Malene ekspedere / ekspederer i en grillbar.

Han genere / generer mig hele tiden.

Du behøver ikke at genere / generer dig over for mig.

Fodboldholdet undervurdere / undervurderer ofte modstanderne.

Hun synes, det er o.k. at frisere / friserer sit hår midt i timen. Mærkeligt!

Jeg tror, det er nødvendigt at forklare / forklarer hende det én gang til.

Min lærer tolere / tolererer ikke bandeord.

Til påske servere / serverer min mormor altid lammesteg.

Min onkel provokere / provokerer altid med at ville have svinesteg i stedet.

Det more / morer os ikke at høre hans væren på-tværs.

Min mormor har nu ikke tænkt sig at ændre / ændrer på sine madplaner.

I aften opføre / opfører orkesteret et helt nyt stykke musik.

Min far er svær at begejstre / begejstrer, når det kommer til ny musik.

Det irritere / irriterer mig, at hun taler med mad i munden.

Hjælp: Nutid = hvis der kun er ét udsagnsord i sætningen.

Navneform = hvis der står at foran udsagnsordet, eller der er et mådesudsagnsord i sætningen.
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4c. Stave udsagnsords endelser

5 Ekstraopgave

Datidsform
Indsæt de korrekte datidsmorfemer. Pas på, to af ordene har dobbeltkonsonant.

Ræven grav_____________________ et stort hul under sommerhuset.

Lærlingen fir_____________________ kassen ned.

Thomas lær_____________________ at spille klaver.

Annelise undervis_____________________ 6-årige piger i musik og dans.

Han tøjr_____________________ hesten.

Martin tænk_____________________ på Olga dag og nat.

Han hav_____________________ mødt hende i sportsklubben.

Katten fød_____________________ 5 killinger i sidste uge.

Den ene killing dø_____________________ desværre dagen efter.

Kattemor sørg_____________________ over den.

Min søster bland_____________________ for meget vand i saften.

Han stop_____________________ al maden i munden.

Hun støt_____________________ hovedet i hænderne.

Pigen betragt_____________________ længe de små lerfigurer.

De to dansere bevæg_____________________ sig meget smukt.

Naboen køb_____________________ ind for hende.
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4c. Stave udsagnsords endelser

6 Ekstraopgave

Fra nutid til datid
Regelmæssigt bøjede udsagnsord
Udsagnsordene i sætningerne står i nutid. Skriv dem i datid.

Hele gulvet sejler med vand.

Hun snakker for meget.

Han kigger begejstret på den nye bilmodel.

Den lille pige tegner katte og hunde.

Jeg koger nogle æg til frokost.

Han melder tyveriet til politiet.

Hun vender ryggen til ham.

Han venter på posten.

Hun rammer ham med en snebold.

Min tante skaber sig altid.

Han smiler til fotografen.

Filmen varer 31/2 time.

Drengen dukker hovedet under vandet.

Klassen lytter meget opmærksomt til foredraget.

Ikke alle gennemfører motionsløbet.

Hvordan ender filmen?
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4c. Stave udsagnsords endelser

7 Ekstraopgave

Fra nutid til datid
Uregelmæssigt bøjede udsagnsord.
Udsagnsordene i sætningerne står i nutid. Skriv dem i datid.

Han skyder bolden lige i mål.

Eleven bærer en tung taske.

Jeg beder ikke om din mening.

Vi er nr. 4 i køen.

Han holder ikke avis.

Hun finder sig i for meget.

Han tager et æble fra kurven.

Hun falder over sine egne ben.

Han skærer et hjerte i træet.

Hun springer hurtigt af cyklen.

Den sag angår ikke dig.

Møllene æder min uldsweater.

Han ved ikke bedre.

Han bryder sig ikke om de kolde vintre.

Gode forhold i børnehaven betyder meget for familien.

Det kniber med at få sund mad.

De lader børnene spise for meget slik.
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4c. Stave udsagnsords endelser

8 Ekstraopgave

Kort tillægsform
Indsæt kort tillægsform i avisoverskrifterne.

Flyrejser ___________________________________ til Bali.

Køkkenchef ___________________________________ ud af kendt restaurant.

300.000 biler ___________________________________ til syn.

Forlig ___________________________________ om lønstrid.

5 nye indkøbscentre ___________________________________ i Jylland.

Mobiltelefoner ___________________________________ af ny virus.

Skoleinspektør ___________________________________ med flag, stafetløb og ballonfærd.

Kendt ejendomsmægler ___________________________________ i retten.

Fly til København ___________________________________ af frygt for bomber.

Ældre ægtepar ___________________________________ for groft røveri.

22-årig ___________________________________ for overfald på kørelærer.

Bokser ___________________________________ ud i første runde.

Nye parkeringstider ___________________________________ i København.

21/2 mio. kr. ___________________________________ ved støttekoncert.

Ny håndboldstræner ___________________________________.

Formand ___________________________________ efter opgør i foreningen.

aflyse

presse

indkalde

indgå

åbne

ramme

fejre

hive

evakuere

udsætte

tiltale

slå

indføre

indsamle

udpege

afsætte
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4c. Stave udsagnsords endelser

9 Ekstraopgave

Førnutid
Indsæt førnutid med korrekte bøjningsmorfemer.

Hele familien har  _________________________ i Lapland.

De har _________________________ at gå i naturen.

Moderen har _________________________ mange gode billeder fra turen.

Han er _________________________ for at have begået indbrud.

Min søster har _________________________ sit eget tv.

Det har hun _________________________ sig længe.

Vores forældre har _________________________ hende det i fødselsdagsgave.

Så nu har hun _________________________ fjernsyn i mange timer inde på værelset.

Jeg har _________________________ hende to tegninger.

Vi har  _________________________ hende i søndags.

Frede og Anton har begge _________________________ sig ud af klubben.

Har du  _________________________ din beslutning?

Der er  _________________________ sød musik mellem de to unge.

Der er  _________________________ videokameraer i butikken.

Min veninde er _________________________ til Odense.

Har du  _________________________ filmen?

at vandre

at nyde

at tage

at mistænke

at få

at ønske

at forære

at se

at give

at fejre

at melde

at træffe

at opstå

at opstille

at flytte

at optage
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4c. Stave udsagnsords endelser

10 Ekstraopgave

Datid eller førnutid?
Er datid eller førnutid brugt korrekt? Sæt kryds.
Skriv derefter den korrekte form af udsagnsordet.

Ja Nej Skriv udsagnsordet

Han løftet barnet op i vejret.

Min onkel har sejlet til Sydamerika.

Min nabo stillede sin bil for tæt på hjørnet.

Din søster ringet i går aftes.

Vi diskuterede frem og tilbage.

Farfar hentet børnebørnene for sent.

Han troede, det var kl. 18!

Min søn har endnu ikke svaret på min sms.

Han arbejdet længe i sidste uge.

Hun virket så sur.

Familien overvejede at anskaffe sig en ny hund.

Vi kæmpet mod de store snedriver.

Jeg mærkede ikke noget.

Han drejet ved den forkerte vej.

Skibet “Amanda” sejlede i Middelhavet.

Han lyttet hele natten til U2.
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4c. Stave udsagnsords endelser

11 Ekstraopgave

Mådesudsagnsord + navneform eller nutid?
Skal udsagnsordet ende på –e eller –r?
Skriv den rigtige form på linjen.

Karen skal fodre / fodre sin kat.

Det irritere / irriterer mig, at hun sukker så højt.

Min mor servere / serverer min yndlingsret.

Det ville undre / undrer mig, hvis hun glemmer det.

Vi kan høre / hører fuglene synge.

Jeg kan ikke tolerere / tolererer hans evindelige banden.

Man må beundre / beundrer hendes mod.

Kan computeren overhovedet fungere / fungerer? 

Printeren fungere / fungerer i hvert fald ikke.

Eleverne demonstrere / demonstrerer mod de nye ordensregler.

Familien vil camperer / campere på Fyn til sommer.

Du må spare / sparer på det varme vand! 

Hvem skal styrer / styre bilen?

Jeg forsvare / forsvarer ikke hans optræden.

De to skuespillere supplere / supplerer hinanden godt.

Han bombardere / bombarderer hende med sms’er.
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4c. Stave udsagnsords endelser

12 Ekstraopgave

Lang tillægsform
Skriv passende udsagnsord i lang tillægsform i sætningerne.

Hun holdt en ____________________________________ tale.

Der var mange ____________________________________ med toget.

Dronningen kom ____________________________________ ind til byen.

Salget af videoafspillere er ____________________________________.

Der var en ____________________________________ strøm i floden.

Han har billedet ____________________________________ over sin seng.

Den lille pige kom ____________________________________ på sine små ben.

Han har en ____________________________________ stemme.

Hun er ____________________________________ ligeglad.

Det er meget ____________________________________ for vores gruppearbejde.

Vi må tænke på de ____________________________________ generationer!

Hun havde en ____________________________________ hovedpine.

Hans gæld er ____________________________________.

Hun tilbød de ____________________________________ håndværkere kaffe.

Han har et ____________________________________ blik.

TIL FRI KOPIERING. Staveraketten. Trin 4. Morfemer. Af Randi Solvang og Elisabeth Therkelsen. Ekstraopgave, side 21

Staveraket_Ekstraopg._07  31/01/06 16:16  Side 21



4c. Stave udsagnsords endelser

13 Ekstraopgave

Nutid passiv
Skriv sætninger med udsagnsord i nutid passiv.

fjernes

henvises

skylles

lukkes

høres

læses

kaldes

foretrækkes

kræves

benyttes

nydes

drikkes

ønskes

forbydes

stilles
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4c. Stave udsagnsords endelser

14 Ekstraopgave

Synes - syntes
Indsæt synes eller syntes i sætningerne.

Hun ___________________, det var en fremragende idé.

Den mad, vi spiste i går, ____________________ Inga godt om.

Jeg ______________________ godt, hun kan tage ud af bordet.

Hvor ______________________ du, vi skal plante blommetræet?

Skal vi gå eller cykle? Hvad ____________________________ du?

Den første gang jeg så filmen, ___________________________ jeg ikke så godt om den.

Men da jeg så den i går aftes, _______________________ jeg meget bedre om den.

Min far ____________________, at jeg er tosset, når jeg cykler uden cykellygte.

Jeg ________________________ kvaliteten på mælk er dalende.

Han _______________________, at bogen er rigtig spændende.

I starten var vi spændte på, hvad publikum _______________________ om vores musik.

Hun _____________________ at være syg.

De fleste lærere og elever ________________________ , det var en god koncert.

Jeg ______________________, hun ser vildt godt ud i den bluse.

Vi lod som om, at vi ___________________ , det var smadderhyggeligt at løbe på hinanden.

Min mor ______________________, det er for sent, at mine venner ringer til mig.
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4c. Stave udsagnsords endelser

15 Ekstraopgave

Svære udsagnsord
Skriv den korrekte form af udsagnsordene.
Brug evt. ordbog.

Rodmorfem Bydeform Navneform Nutid Datid Kort Lang

tillægsform tillægsform

at synes

at lykkes

at høres

at findes

at trives

at findes

at være

at ligge

at lægge

at sidde

at sætte

at hænge (op)

at hænge (på)
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4d. Stave navneords endelser

1 Ekstraopgave

Navneordets bøjningsformer
Køn, tal og bestemthed.
Skriv navneordet med det korrekte bøjningsmorfem.

Rodmorfem Køn Ental Ental Flertal Flertal

ubestemt bestemt ubestemt bestemt

kamel

dromedar

elefant

insekt

vindue

brød

hospital

fare

uvejr

trappe

loppe

lus

hjem

spil

radio
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4d. Stave navneords endelser

2 Ekstraopgave

Navneords r-problemer 
Flertal ubestemt: -e eller -er.
Skriv navneordet i flertal ubestemt og bøjningsmorfemet i kassen.

flere vælgere e

flere

flere

flere

flere

flere

flere

flere

flere

flere

flere

flere

flere

flere

flere

flere

flere

flere

flere

flere

flere

flere

flere

flere

flere

flere

Rodmorfem Flertal ubestemt Bøjningsmorfem

vælger

tyrefægter

tegner

tatovør

svømmer

spanier

sminkør

sigøjner

rocker

redaktør

programmør

rocksanger

pioner

officer

musiker

murer

massør

lærer

lystløgner

leverandør

kurer

kunstner

konduktør

karakter

italiener

instruktør
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4d. Stave navneords endelser

3 Ekstraopgave

Navneords r-problemer
Skriv navneord med bøjningsmorfemet i flertal ubestemt eller bestemt.

Ental Flertal ubestemt eller bestemt

Der blev ansat to nye _________________________ på ugebladet til sports- og kongestoffet.

Peter fik hjælp af to _____________________________ til sin opgave.

Vi har otte _____________________________, der fylder 15 år i dette skoleår.

Jeg har få _____________________________ af Guinness Rekordbog fra 1990’erne.

Han skulle huske flere _____________________________ i sit trylleshow.

_____________________________ tilhører et mongolsk folk i Centralasien.

Centralasien var domineret af forskellige _____________________________ i 1800-tallet.

_____________________________ regnede med godt vejr til koncerten i Parken.

Zoo har både plettede og sorte _____________________________.

_____________________________ anvendes som smykkestene og til at skære i glas med.

Rensdyr med de største _____________________________ rangerer højst i flokken.

Han brugte flere slags _____________________________ til at slibe sit gamle bord.

Chimpanserne og _____________________________ vælger altid økologiske bananer.

Ridderne havde alle slået _____________________________ ned for at beskytte øjnene.

Harry Potter lærte at lave forskellige _____________________________, fx Fønixens tårer.

I slottets have var opstillet kopier af romerske  _____________________________.

redaktør

bibliotekar

fødselar

eksemplar

formular

tatar

emir

arrangør

jaguar

safir

gevir

sandpapir

tapir

vesir

eliksir

skulptur
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