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Hvilket fagmål arbejder jeg med lige nu?

Hvilke nøgler mangler jeg for at nå mit mål?

Har jeg vist min underviser, hvor langt jeg er?

Hvordan bruger jeg 
FAGMÅL i Dansk?
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JEG KEN-
DER ORD-
KLASSEN 
NAVNE- 
ORD 
(SUBSTAN-
TIVER)

Jeg kan bruge en/et til at 
finde navneordet

Jeg kan finde
navneordets rod

En ven
Et hus

ex

Plakat

ex

En/et navneord (skriv en/et foran ordet)

             æske             ært         askebæger

Navneordets rod (skriv ordets rod)

Hesten   

Jeg kan sætte den rette en-
delse på, så navneordet er 
bestemt ental/flertal Plakaten/plakaterne

ex

Entals- og flertalsendelser, bestemt (skriv endelse)

Hest  Hest

Jeg kan sætte den rette en-
delse på, så navneordet er 
ubestemt ental/flertal Plakat/plakater

ex

Entals- og flertalsendelser, ubestemt (skriv endelse)

Hest  Hest
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Jeg kan kende forskel på 
vokaler og konsonanter

Jeg kan høre den rigtige 
forlyd i ordet

a / m

ex

ex

JEG KAN 
HØRE 
ORDS LYDE 
RIGTIGT

Jeg kan bruge vokaltrappen

Jeg kan slå op i ordbogen, 
og finde ud af om vokalen 
skal ændres

ex

ex

Vokal / konsonant

Nævn to vokaler  Nævn to konsonanter 

 

Cy i cykel

Forlyd

Kasket     Hvordan lyder forlyden?

Vokaltrappen

Brug vokaltrappen og stav søng korrekt

Vokal ændring

Hvad ændres i vokalen i hjælper, når det skrives i 
datid?
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Jeg kan finde det rigtige 
ord i ordbogen

Jeg kan finde ud af hvilken 
ordklasse ordet er

ex

Sb/vb/adj

ex

JEG KAN 
BRUGE 
ORD-
BOGEN

Jeg kan finde ud af, hvor-
dan ordet bøjes

Jeg kan bruge det rigtige 
ord i sammenhængen 
(er det et navneord/ 
udsagnsord/tillægsord?)

ex

Jeg var til alle løbene (sb)
Jeg kom løbende (vb)

ex

Ental, flertal, betemt, 
ubestemt, form, grad

Jeg smider ankeret over rælingen

Hvad betyder ankeret og hvad betyder rælingen?

Ordklasse

Hvilken ordklasse er ræling?

Bøj ordet

Bøj ordet anker.

Skriv sætning

Skriv en sætning, hvor du bruger anker og ræling.
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JEG KAN 
BRUGE 
STORE 
BOG-
STAVER 
RIGTIGT

Jeg kan skrive med stort 
bogstav ved stedord og 
egenavne

Jeg kan skrive med stort 
bogstav efter ! og ?

Danmark, Aarhus 
De, Dem

ex

Kommer du forbi? Spurgte 
jeg. Hey! Råbte jeg. 

ex

Jeg kan skrive med stort 
bogstav, når jeg starter på 
en tekst

Jeg kan skrive med stort 
bogstav, når jeg har sat 
punktum

Vinden susede i træerne.

ex

Vinden susede i træerne. 
Det var stormvejr.

ex

Skriv følgende tekst korrekt

jeg vil gerne hjælpe dig.

Skriv følgende tekst korrekt

jeg mener ikke nu. jeg mener senere.

Hvilke ord skriver man med stort? (sæt ring om)

byer, dage, måneder, lande, navne.

Skriv følgende tekst korrekt

Kom så her! du skal spise nu. vil du hellere have pizza? vi spiser nu.
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Jeg kan bruge at være til at 
finde tillægsordet

Jeg kan sætte den rette 
endelse på tillægsordet Ere/-st

ex

ex

JEG KEN-
DER ORD- 
KLASSEN 
TILLÆGS-
ORD  
(ADJEKTI-
VER)

Jeg kan bøje tillægsordet 
med Mere og mest

ex

Skriv 5 tillægsord

Bøj ordene stor og dum

stor
dum

Bøj ordene dygtig og sulten

dygtig
sulten

At være flot
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JEG 
KENDER 
ORDKLAS-
SEN UD-
SAGNSORD 
(VERBER)

Jeg kan bruge jeg/at, en/et, 
at være til at finde ordklas-
sen

Jeg kan bøje udsagnsordet  
i bydeform

Jeg kan bøje udsagnsordet  
i navneform

Jeg kan bøje udsagnsordet 
i nutid og datid

Jeg kan bøje udsagnsordet 
i flere tider

Jeg løber
At løbe

Hop

At hoppe

Hopper/hoppede

Hoppet/hoppende

ex

ex

ex

ex

ex

Skriv 5 udsagnsord

Bøj ordet så i bydeform

Bøj ordet så i navneform

Bøj ordet så i nutid og datid

Bøj ordet spille i kort og lang tillægsform
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Jeg ved, der kan være 
stumt H, d, g, v i ordet Hjul, vand, valg, gulv

ex

JEG VED, 
HVORNÅR 
DER ER 
STUMT 
BOGSTAV I 
ET ORD Jeg kan bruge min viden til 

at slå op i ordbogen

ex

Skriv 3 ord med forskellige stumme bogstaver

Sæt ring om det rigtige

Læreren havde en stor hviden / viden om dansk

Jeg ved, jeg skal kigge efter 
køn, ordklasser og bøj-
ningsformer

ex

Sæt kryds ved det ord, som adskiller sig grammatisk 
fra de andre

JEG KAN 
VÆRE 
GRAM-
MATISK 
OPMÆRK-
SOM

      smelte             helte
      sulte                vælte

mand dame barn dreng
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JEG KAN 
BRUGE  
SVÆRERE 
ENDELSER

Jeg kan stave med flertals-r

Jeg kan stave med nutids-r

Jeg kan bruge den korrekte 
endelse ved udsagnsord og 
navneord (-ende/-ene)

Jeg kan stave endelserne 
sion/tion rigtigt

Jeg kan bruge min viden til 
at slå op i ordbogen, når 
jeg er i tvivl

Ører

Kører

Jeg kom løbende (udsagnsord). 
Jeg deltog i alle løbene (navneord).

Diskussion 
Station 

ex

ex

ex

ex

ex

Skriv ordene i flertal
En bil - flere 
En trappe - flere

Sæt ring om det rigtige

Jeg vil ikke køre / kører dig hjem

Sæt ring om det rigtige

Skibet kom sejlende / sejlene hjem

Sæt ring om det rigtige

Jeg har en deprestion / depression

Sæt ring om det rigtige og slå op i ordbogen

Jeg skal besøge en brandstasion / brandstation
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Jeg kan sætte navneord 
rigtigt sammen

Jeg kender forskellen på, 
hvornår det hedder

Vandmand

Nedenunder eller 
neden under

ex

ex

JEG KAN 
SAMMEN-
SÆTTE 
ORD RIG-
TIGT

Jeg kan bruge min viden 
om grammatik til at gen-
nemskue ords sammen-
sætninger

ex

Telefon + ledning = 
telefonledning

Sæt ordene rigtigt sammen

Hest  Flaske

Sodavand Sko

Sæt ring om det rigtige

Manden kom indenfor / inden for

Lav to sammensatte ord

Jule  sko  træ  sål
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JEG KAN 
BRUGE 
ORDKLAS-
SERNES 
ENDELSER

Jeg kan bruge jeg/at til at 
finde ordklassen

Jeg kan bøje navneord i tal 
og ubestemt/bestemt

Jeg kan bøje udsagnsord 
på flere måder, tider og 
former

Jeg kan bøje tillægsord i 
flere grader

En ko, at spise, at være 
smuk

En dreng, drengen 
Flere drenge, alle drengene

Regn, at regne, regner, regnede, 
har regnet, havde regnet, regnende

Varm, varmere, varmest

ex

ex

ex

ex

Skriv et:

Bøj ordet æske i ubestemt og bestemt form

En Flere Alle

Bøj ordet hoppe:
stammen / bydeform at

datid

udsagnsordnavneord tillægsord

nutid kort og lang tillægsform

Bøj smuk i grader

21 3

/
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Jeg ved konsonantforveks-
ling kan gælde: b/p, g/k, 
k/g, j/g og c/s

Jeg kan bruge min viden til 
at slå op i ordbogen

sjippe / sjibbe 
kigge / kikke 

stegen / stejen 
citron / sitron

ex

ex

JEG VED, 
HVILKEN 
KONSO-
NANT, DER 
ER RIGTIG

Sæt ring om det rigtige ord i sætningerne

Jeg bygger / bykker en bro   Jeg er tryk / tryg ved dig

Du skupper / skubber mig   Du er en dejlig stej / steg

Sæt ring om det rigtige ord i sætningerne

Jeg klikker / kligger på musen  Hun er aldrig blevet mobbet / moppet 

Se de søde kadde / katte   Han må vige / vije for katten

JEG KAN 
BRUGE 
PUNKTUM 
OG 
KOMMA

Jeg kan kommareglerne

Sæt komma korrekt i sætningen

Han glemte at han skulle købe is mælk og juice men 
hans kæreste som hedder Lise hjalp ham.

Han sagde, at han huskede 
det, men det gjorde han 

ikke.

ex
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JEG VED, 
HVORNÅR 
DER ER 
DOBBELT- 
KONSO-
NANT I ET 
ORD Jeg kan sætte korrekt antal 

konsonanter i ordet

Jeg kan bruge min viden til 
at slå op i ordbogen 

”kk” i jakke

ex

ex

Jeg ved, der er forskel på 
enkelt- og dobbeltkonso-
nant

Jeg kan sige ordet og høre, 
om der er lang eller kort 
vokal

Halen / hallen

ex

Huler / huller

ex

Skriv to sætninger, hvor du bruger det ordene

Klasse

Klase

Skriv to sætninger, hvor du bruger ordene

Pille

Pile

Sæt ring om det rigtige ord i sætningerne

Jeg går op i halen / hallen om 10 minutter

Jeg kan både skrive (sæt kryds i der rigtige svar)

Masse / mase  Hygge /hyge
Snakker / snake  Tigger / tiger

JA NEJ JA NEJ
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Tjekliste til ”Find ordklassen”

 Læs opgaven.

 Brug max 5-7 min. på den.

Læs ikke hele teksten, men slå det fremhævede ord op i den ordbog 
du føler dig tryg ved.

 Hvis der er flere ordklasser ved ordet – brug din hjerne, eller gæt.

Sæt kun ét kryds ved hver opgave.

Tjekliste til ”Rigtig form”

 Læs opgaven.

 Brug max. 10-12 min. på den.

 Læs teksten og vurdér hvordan det i parentesen skal bøjes.

 Hvis du er i tvivl, skriv enten ordet som det står i (), sæt -e bagpå,  
sæt -t bagpå eller -s bagpå.

 Ellers brug din ordbog og din grammatiske viden. 
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Tjekliste til ”Ret en tekst”

Nutids-r (skide-reglen) - side 31 + 20

 Egennavne med stort (navne på stedet, personer mm.) - side 37

 Dobbeltkonsonant (hurtige og langsomme vokaler) - side 33

 Konsonantforveksling (b/p, g/k, j/g, t/d) - side 34

 Stumme bogstaver (d,h,g) 

 Stort begyndelsesbogstav

 Endelserne -ene/-ende - side 21

 Sammensatte navneord (ostemad, sommerdag, o.lign.) - side 22

 Ét eller to ord (f.eks. indenfor/inden for – regel ”et eller tre ord) - side 18

 Hans eller sin (sin egen eller hans) - side 22

 Måneder og dage med småt - side 37

 Punktum efter datoer - side 37

 Og eller at - side 36

 Af eller ad - side 19

 Nogen eller nogle - side 18

 Ligge eller lægge - side 21

 Foregå eller forgå - side 22

 Apostrof (bruges kun ved navne der slutter på s) - side 23

Hvis du er i tvivl - RET, RET, RET!

Brug max. 8 min. på teksten.

OBS!

Du skal ikke rette til et nyt ord.

 Du skal ikke rette på komma og 
punktum.
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Nogen betyder ’nogen som helst’, ’nogen overhovedet’, ’nul stykker’, eller ’ingen’:
 •  Der var ikke nogen på stationen.
 •  Kommer der nogen til festen?
 
Nogle betyder ’et par’, ’visse’, ’en del’, ’enkelte’, ’kan tælles’, ’1 eller flere’:
 •  De så nogle dårlige film.
 •  Han gav hende nogle lakridser.

Hedder det ”nogen” eller ”nogle”?

Forholdsord er de ord, du kan sætte i forhold til et ord fx ”kassen”:
På kassen, i kassen, under kassen, over kassen, omkring kassen. 

Regel:

”Et eller to ord”:
 •  Hvis der kommer et ord bagefter, skal det skrives i to ord. 

Eks: ”Du skal blive inden for murene.”
 •  Hvis det er det sidste ord, skal det være ét ord. 

Eks: ”Du skal komme indenfor.”

Skal forholdsord i et eller to ord?
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”Af ” betyder væk fra noget, eller på grund af noget
•  Tag gryden af komfuret (væk fra).
•  Det stormede, så tagstenene fløj af taget (væk fra).
•  De var ved at blive kvalt af grin (på grund af).
•  Flasken var fuld af vand (på grund af).

”Ad” betyder langs med, hen over eller gennem noget eller i en retning
•  De kælkede ned ad bakken (langs med).
•  Hun stirrede ud ad vinduet (igennem).
•  Han lænede sig op ad muren (til eller hen imod).
•  Hun trak på skuldrene ad ham (målet for noget).

Hedder det ”af” eller ”ad”?
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Ordklasser og forskelle:
•  Du kan kende et navneord på: du kan sætte ”lorte” FORAN… 

f.eks. lorteland, lorteblyant, lorteplakat m.fl. 

•  Du kan kende et udsagnsord på: du kan sætte ”ad helvedes til” 
EFTER… f.eks. griner ”ad helvedes til”, hopper ”ad helvedes til”, 
sad ”ad helvedes til” m.fl.

•  Du kan kende et tillægsord på: du kan sætte ”er fucking” FOR-
AN… f.eks. ”er fucking” klog, ”er fucking” grimmere, ”er fucking” 
rasende m.fl.

Hvornår skal der være -r på mit udsagnsord?
Som hovedregel skal der være -r på dit udsagnsord i nutid. 
F.eks. jeg løber, sover, griner, græder…

Men… ved nogle udsagnsord kan du ikke høre det.

Derfor kan du bruge ”skide-reglen”
•  Eller ’spise/spiser’.

F.eks: 
Jeg gider ikke diskutere (skide) med dig… Det lyder rigtigt med 
“skide” - derfor skal det være uden -r. 

Jeg diskuterer (skider) ikke med dig nu… Det lyder rigtigt med 
“skider” - derfor skal det være med -r. 

De voldsomme regler
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Hvis du er i tvivl omy, hvorvidt det skal være ligge eller lægge, kan du bruge på disse regler: 
•  Når et æg kommer ud af måsen på en høne, er den i bevægelse.   

•  Når et lig ligger, så ligger det stille.

•  Altså…  Jeg lægger blyanten på bordet… og nu ligger den der...

-ende 

Udsagnsord
•  Bevægelse eller tilstand.
•  Noget der sker, eller nogen/

noget der gør noget 
F.eks: Anne kom løbende.

Lang tillægsform (form af udsagnsord)
•  F.eks: Anne var løbende.
•  HUSK! Lang tillægsform ender 

altid på -ende.

-ene 

Navneord
•  I bestemt flertal.  
•  F.eks: Anne var til alle løbene    

løbene = et løb = navneord.

Ligge eller lægge?

Skal det slutte på -ene eller -ende?
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Hvis du er det mindste i 
tvivl, skal du slå ordet op. 
Brug Ordbogen.com eller 
Roplus.dk

•  Navneord + navneord giver sammensatte ord.  
•  Tryk på første stavelse (første rodmorfem).   
•  Mål + mand = målmand / morgen + mad = morgenmad.  
•  HUSK! Bedstemor boller ELLER bedstemorboller.  
•  Bindebogstaver = -s eller - e:   

Fx: sportstaske / juleferie  
•  Sammensatte egennavne:   

 Fx: vest + Jylland = Vestjylland / Tivoli + garden = Tivoligarden.

Sammensatte navneord

 Sin, sit, sine viser til grundleddet i sætningen (grundleddet = subjektet = X).
  
 Sin eller hans/hendes?  
•  Sin = spørg, er det personens egen?
 Fx: Nicolai går tur med sin hund (= det er Nicolais hund).
• Hans/hendes = spørg, er det en andens?
 Fx: Nicolai går tur med hans hund (= Nicolai går tur med en andens hund).
• Læs det ud af teksten, så finder du sammenhængen

Yndling eller yngling?  
•  Yndling = favorit, det man foretrækker
•  Yngling = den mindre/mindste, en aldersgruppe eksempelvis til fodbold, 
 ynglingeholdet 

Andre forvekslinger:  
•  Vær / værd / vejr / hver
•  Skin / skind
•  Venner / vænne / vender
•  Viste / vidste
•  Vente / vendte
•  Ligge / lægge
•  Foregå / forgå.

Ordforveksling

22



Apostrof
 På engelsk: 
- It is Laura’s bike (IKKE danske regler). 

 
På dansk:  
  -  Det er Lærkes cykel.
-  Her er Dorthes navneskilt.  

Men: 
-  Det er Anders’ hund.  
-  Jeg så Jens’ nye sko. 
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Alle hele sætninger har et udsagnsled og et grundled.   

Udsagnsleddet er altid et udsagnsord, og under det sætter vi O – bolle.   

Grundleddet er fx en person eller ting, og under det sætter vi X – kryds.     

Grundleddet er tit et stedord. Eks. med stedord på side 38.

Vi finder udsagnsleddet ved at sætte jeg foran: Jeg “spiser”.

Vi finder grundleddet ved at spørge:  Hvem eller hvad…?:    

Hvem spiser? – det gør ”jeg”.

Her kan du se, hvordan man finder udsagnsled og grundled:     

Vi har snart juleferie. Maden kom på bordet.  

Vi spørger: Jeg ”har”.   

Vi spørger: Jeg ”kom”.   

Hvem eller hvad har? Det har ”vi”.   

Hvem eller hvad kom? Det gjorde ”maden”.     
 

Hvis der er O og X to gange, skal der sættes ét komma i sætningen.   

Er der O og X tre gange, skal der sættes to kommaer.   

Her kan du se eksempler på sætninger, hvor der skal sættes komma:     
Pigen spiser is, fordi det er varmt.     

Manden sover længe om søndagen, hvor han har fri.

X

X X

X

X X

X

Hvordan finder jeg
udsagnsled og grundled?
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X X

Hvis du bruger startkomma, sætter du komma eller et andet tegn foran og bag-
ved ledsætningen.
     
Du finder ledsætninger og helsætninger ved at bruge “ikke-reglen”:   
•  Hvis du kan sætte “ikke” ind imellem udsagnsled og grundled, så er det en 

ledsætning.  
•  Hvis du kan sætte “ikke” ind efter udsagnsled og grundled, så er det en 
 helsætning.    

F.eks:  
“Hvis du har glemt din madpakke kan du få et stykke af mig” 

  
•  Hvis du ikke har glemt din madpakke     ikke står mellem = ledsætning  
•  kan du ikke få et stykke af mig     ikke står efter = helsætning    

  
Du skal sætte tegn før og efter ledsætningen, så derfor skal sætningen lyde således:
“Hvis du har glemt din madpakke, kan du få et stykke af mig”. 

Jeg sætter startkomma 
- hvad betyder det?
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V

Her er et skema, over de forskellige ordklasser, vi inddeler ordenen i.

Latin + 
ordbogsforkortelse

Dansk Eksempler

substantiver (sb) navneord bil, hjul, lampe, mark, ost

verber (vb) udsagnsord løber, hjælper, køber, se, lyve

adjektiver (adj) tillægsord sød, sjov, gammel, fri, selvstændig

pronominer (pron) stedord hun, han, deres, dem, de, jeg, som/der

præpositioner (præp) forholdsord under, over, mellem, igennem, foran

numeralier talord en, tyvende, første, sytten

proprier egennavne Danmark, Ellen, Magrethe, Aarhus

konjunktioner (konj) bindeord og, at, medmindre, eller

artikeler kendeord den, det, en, et

adverbier (adv) biord ikke, pludselig, aldrig, altså, både

interjektioner udråbsord av, yes, ups, puh ha, wow, bom

onomatopoietikon lydord dingeling, miav, tik tak

Ordklasser:
Fra latin til dansk
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udsagnsord – verber

navneord - substantiv
Navneform Nutid Datid Tillægsform

ubestemt bestemt ubestemt
)flere(

bestemt
)alle(

en løve løven løver løverne

tillægsord - adjektiv

1. grad 2. grad 3. grad

dygtig

sulten

dygtigere

mere sulten

dygtigst

mest sulten

Navneform Nutid Datid Tillægsform

 løbe løber løb løbende
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Ordklasse

sb.

Ental
Flertal

ubestemt
Flertal

bestemt

Bøjningsinfo

-et,  knips,  -ene

Evt. betydning

Et knips 
m. fingrene

Knips

Opslagsord

vb.

Nutid
Datid

Før
nutid

-r     -de     -t     Skråle af fuld 
hals  

Skråle
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Opremsningskomma: Han købte chips, slik og is.

Komma foran ”og”, hvis det forbinder helsætninger.

Komma omkring indskudte sætninger.

Komma omkring navne.

Komma foran ”men”.

Komma foran ”at” – ikke når der kommer et udsagnsord bagefter.

Komma foran ”som” og ”der”.

Komma foran hv-ord (hvem, hvad, hvor...).

1

2

3

4

5

6

7

8

Der er ofte komma foran 
”når”, ”så”, ”mens” og ”da”
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i

R på udsagnsord i nutid
 Jeg løber – Jeg spiser – Jeg lærer

Er du i tvivl? så brug

Jeg gider ikke diskutere (spise) med dig.

Jeg diskuterer ( spiser ) ikke med dig.
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 Kort vokal Lang vokal

Pille Pile

Tigger Tiger

Stille Stile

Rygge Ryge

Biller Biler

Huller Hule

Dobbeltkonsonant
Kommer ofte efter kort vokal

Fx:  Pille

Enkeltkonsonant
Kommer ofte efter lang vokal

Fx:  Pile

Dobbelt- eller enkeltkonsonant
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Konsonantforveksling

Konsonanter:
bcdfghjklmnpqrstvwxz

Konsonantforveksling:
Opstår, når vi har nogle bogstaver, der ”ligner” hinanden.

Fx:  b / p  k / g  t / d

Man kan ikke høre forskellen i ordets udtale.

Fx:  Hoppe / hobbe Takker / tagger  Katte / kadde

Slå ordet op i ordbogen.
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I en af boksene er der et ord, som adskiller sig grammatisk fra de andre. 

Sæt kryds ved det ord der adskiller sig.
    smelte helte  sulte  vælte

Hvorfor adskiller ordet sig fra de andre?

Det, du skal kigge efter er:
• Køn (en/et)
•  Ordklasse (navneord, udsagnsord, tillægsord) og om ordet kan være flere 

ordklasser
• Bøjningsformer

• Endelser
• Nutid/datid
• Ental/flertal
• Bestemt/ubestemt

Prøv selv:
Hundesulten - hundesnor - kødben - potteplante

Irriterer - konstruere - reparere - filetere

På - ved - og - om

Grammatisk opmærksomhed
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Hovedregel: 
Brug ”at”, hvis udsagnsordet lige efter står i navnemåde, ellers bruger du ”og”.

Navnemåde: 
At spise, at løbe, at ringe, at elske, at udsætte. Det er nemt at genkende et ud-
sagnsord i navneform, fordi det næsten altid ender på -e, og fordi der kan sættes 
”at” foran.

Så hvis du er i tvivl, om det skal hedde ”at” eller ”og”, skal du altså kigge efter 
om udsagnsordet, der står lige efter og/at, står i navneform (altså om det ender 
på -e, og om du kan sætte ”at” foran).

Fx:
- Kæresten lovede at/og ringe til ham.

Er det ”og” eller ”at” der skal stå i sætningen? Find udsagnsordet, der står efter 
ordet, du er i tvivl om. Står det i navnemåde? ”at ringe” - det står i navnemåde, 
og derfor skal det være ”at” i sætningen.

Og eller at
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Måneder og dage med småt

Punktum efter datoer

Egennavne med stort

Du skriver måneder og dage med småt.

Fx:
- Han besøgte mig en tirsdag i april.
- Jeg glemmer aldrig den dag i marts.

Sæt punktum efter tallet i datoen.

Fx:
- 1. maj
- 20-25. juni

Egennavne skrives med stort. Det kan være personer, steder og firmaer. 

Hvis et navn består af flere ord, skal alle betydningsfulde ord skrives med 
stort.

Fx:
- Jeg arbejder hos Elgiganten i Ringkøbing. Min chef hedder Sabine.
- Leif den Lykkelige.
- Min kat hedder Pelle Haleløs.
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De Hun

Den Hvad

Denne Jer

Dens Jeres

Der Man

Deres Min

Det Mine

Dets Nogen

Dette Noget

Din Os

Dit Sit

Han Som

Hans Vi

Hendes Vores
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