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Udsagnsord  

Verber 

Udsagnsord er ofte noget, man kan gøre. Det kan desværre også være noget, man skal gøre.  
I de fleste tilfælde kan udsagnsord findes ved at sætte 'at' eller 'jeg' foran. 

 

 |: F - C - Dm - Bb :| 

 

Udsagnsord er nog’t, jeg skal gør’. 

Jeg skal hænge tøj til tørr’. 

Jeg skal rydde op og rede sengen,  

men jeg drømmer, at jeg flyver 

op til skyerne og svæver rundt omkring. 

Jeg kigger ned på myrerne. Jeg lander blødt i min seng. 

Jeg flyver op til skyerne og svæver rundt omkring. 

Jeg kigger ned på myrerne. Jeg lander blødt i min seng. 

 

Udsagnsord er nog’t, jeg skal gør’. 

Der er frokost, jeg skal smør’. 

Jeg skal være stille som en engel,  

men jeg drømmer, at jeg flyver 

op til skyerne … 

 

Udsagnsord er nog’t, jeg skal gør’. 

Jeg skal rense nedløbsrør. 

Jeg skal slide, slæbe. Jeg skal knokle,  

men jeg drømmer, at jeg flyver 

op til skyerne … 
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Talord  

Numeralier 

Det er talord, når man staver tallene, fx en, to, tre, fjerde, femte og sjette. Derfor er talord tal uden tal. 

 

|: Am - Em - F - G :|  

 

Talord er tal uden tal. 

Nu skal vi til et talordsbal. 

Første gang en og en. 

Ja, første gang en og en. 

Na na na … 

 

Talord er tal uden tal. 

Nu skal vi til et talordsbal. 

Anden gang to og to. 

Ja, anden gang to og to. 

Na na na … 

 

Talord er tal uden tal. 

Nu skal vi til et talordsbal. 

Tredje gang tre og tre. 

Ja, tredje gang tre og tre. 

Na na na … 

 

Talord er tal uden tal. 

Nu skal vi til et talordsbal. 

Fjerde gang fir’ og fir’. 

Ja, fjerde gang fir’ og fir’. 

Na na na … 
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Kendeord 
Artikler  

Kendeord er de små ord, der lægger sig til navneord, fx et kys i den klasse. 

 

 |: C - Em - Am - F :| 

 

Det skete i en klasse. 

Og så lige netop den klasse. 

Og ikke i de andre klasser. 

Det gjorde mig glad. Åh ja. 

Et kys fra dig. 

Det kys til mig. 

 

Var dette bar’ et kys, 

eller var det netop det kys, 

og meget sener’ de kys, 

der gjorde mig glad? Åh ja. 

Et kys fra dig. 

Det kys til mig. 
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Forholdsord  
Præpositioner 

Forholdsord beskriver forholdet mellem to størrelser, fx ’Bolden suser mellem benene’, men den kunne jo også ryge over målet. 

 

|: C - Am - Dm - G:| 

 

Forholdsord er alle steder, 

når man spiller fodbold. 

Er du på bænken eller på banen? 

Vi er med i finalen. 

Lå lå … 

 

Dommeren blæser i fløjten. 

En aflevering til mig med en inderside. 

Jeg dribler gennem midtbanen 

og skyder på stolpen. 

Fansene bag målet klapper i hænderne. 

Reserverne tripper uden for banen, 

men ingen udskiftninger på vej. 

Modstanderne er i angreb. 

En afslutning uden for feltet, 

men kommer ikke nok ind over bolden, 

så den flyver langt over målet. 

Jeg løber i position uden bold 

og får bolden serveret fra kanten. 

Jeg dribler forbi forsvaret. 

Det er lige før slutfløjtet. 

Jeg afslutter med vristen. 

Bolden suser mellem benene på målmanden 

og ender til sidst inde i målet. 

Lå lå … 
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Lydord  
Onomatopoietika 

Lydord er efterligning af lyd, fx tik tak. 

 

 |: Am - F - C - G :|  

 

Urene tikker. Tik tak. 

Noget der kimer. Ding dong. 

Men skal jeg virk’lig op? Gab gab. 

Jeg trykker på snooze. Bang bang. 

 

Armene strækkes. Knik knæk. 

Spiser lidt havre. Smask gnask. 

Jeg børster tænderne. Risch rasch. 

Jeg kysser min mor. Mys mys. 

 

Cyklen er piftet. Pift pift. 

Går hen i skolen. Tramp tramp. 

De store gi’r mig slag. Klask dask. 

En tåre er på vej. Wah wah. 

 

Stille i klassen. Schy schy. 

Læreren taler. Bla bla. 

Nu falder jeg i søvn. Snork snork. 

Så ringer det ud. Dingeling. 

 

Urene tikker. Tik tak. 

Noget der kimer. Ding dong. 

Men skal jeg virk’lig op? Gab gab. 

Jeg trykker på snooze. Bang bang. 

 



Dansk i Musik • ISBN 978-87-7178-043-7 • © 2017 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag 

Biord 

Adverbier 

Biord lægger sig til udsagnsord, tillægsord, sætninger og andre biord og udtrykker tid, sted, måde med mere.  

Hvis et ord er svært at placere i en ordklasse, så er det nok et biord … måske. 

 

 |: G - Em - C - D :| 

 

Hvis du føler dig alene, 

er du en af de specielle, 

så kom til klassen med biord. 

Uanset tid, sted, måde med mer’. 

Findes det ikke der - 

Åh åh uh åh åh. 

Åh åh uh åh åh. 

- så findes det her. 

 

Hvis du føler dig som affald, 

er du ikke som de andre, 

så kom til klassen med biord. 

Uanset tid, sted, måde med mer’. 

Findes det ikke der - 

Åh åh uh åh åh. 

Åh åh uh åh åh. 

- så findes det her. 
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Stedord  

Pronominer 
Stedord henviser til ting, forhold eller personer uden at bruge navne eller beskrivelser.  

Han og hun er stedord. Er de mon spioner? 

 

 |: Am - D - G - Em :| 

 

Stedord er nog’t eller nog’n, 

men ikke hvem eller hvad. 

Hende og ham. Dig og mig. 

Og mange mange fler’. 

Jeg er en spion 

på en hemmelig mission. 

Jeg er en spion. 

Jeg siger ikk’ mit navn til nog’n. 

 

Stedord er nog’t eller nog’n, 

men ikke hvem eller hvad. 

Du og jeg. Han og hun. 

Og mange mange fler’. 

Jeg er en spion … 

 

Stedord er nog’t eller nog’n, 

men ikke hvem eller hvad. 

Vores og jer’s. Den og det. 

Og mange mange fler’. 

Jeg er en spion … 
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Tillægsord  

Adjektiver 
Tillægsord er noget, man kan være. Tillægsord beskriver navneord og stedord.  

Til fastelavn kan man fx være en pirat, men skal piraten være modig eller fej, bange eller sej? 

 

 |: Dm - C - Bb - C :| 

 

Fastelavn er mit navn. Jeg kan vær’ 

tyk eller tynd, grim eller køn, 

hurtig eller sløv, blind eller døv. 

Men i morgen vil jeg allerhelst være mig. 

Men i morgen vil jeg allerhelst være mig. 

 

Fastelavn er mit navn. Jeg kan vær’ 

modig eller fej, bange eller sej, 

stor eller lille, vild eller stille. 

Men i morgen vil jeg allerhelst være mig. 

Men i morgen vil jeg allerhelst være mig. 

 

Fastelavn er mit navn. Jeg kan vær’ 

lav eller høj, frisk eller sløj, 

sur eller sød, levende eller død. 

Men i morgen vil jeg allerhelst være mig. 

Men i morgen vil jeg allerhelst være mig. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dansk i Musik • ISBN 978-87-7178-043-7 • © 2017 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag 

Navneord  

Substantiver 
Navneord er noget, man (for det meste) kan røre. Man kan ofte sætte ’en’ eller ’et’ foran.  

Egennavne (fx Rasmus, Esbjerg og Danmark) er faktisk også navneord. 

 

 |: C - G - F - G :| 

 

Navneord kan jeg rør’. 

En hundelort, en bussemand. 

Hvorfor kan jeg ikk’ rør’ en prut? 

Og hvad med røgen fra en cerut? 

Det’ noget, jeg kan rør’. 

Der’ mange eller få. 

Det’ gader og stræder, 

og ting jeg ikk’ kan nå.  

 

Navneord kan jeg spis’. 

Et hjerte og en ost med mug. 

Der kan være få eller fler’. 

Men jeg kan ikke spise det her. 

Det’ noget, jeg … 

 

Navne, lande, byer og bro’r 

er faktisk også navneord. 

Første bogstav skrives med stort, 

ellers skal du ha’ din ende smurt. 

Det’ noget, jeg … 

 

  



Dansk i Musik • ISBN 978-87-7178-043-7 • © 2017 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag 

Bindeord  

Konjunktioner 
Bindeord binder ord og sætninger sammen. 

 

 |: C - F - Am - G :| 

 

Bindeord binder noget sammen. 

Bindeord som i ”Ja og amen”. 

Dig og mig. Mig og dig. 

Jeg elsker dig, men elsker du mig? 

 

Bindeord binder noget sammen. 

Bindeord som i ”Ja og amen”. 

Knus og kram. Kram og knus. 

For jeg er glad, fordi du er dig. 
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Udråbsord 
Interjektioner 

Udråbsord udtrykker følelser, svar og hilsener, fx hurra, ja og goddag! 

 

 |: C - Dm - F - G :| 

 

Hej og velkommen og goddag goddag! 

Hvordan er dit humør i dag? 

Nåh nåh nåh! O.k. og pyt! Nåh og jaså! 

Nåh nåh nåh! O.k. og pyt! Nåh og jaså! 

La la la! La la la! Tak for i dag! 

 

Hej og velkommen og goddag goddag! 

Hvordan er dit humør i dag? 

Nej nej nej! Næh næh og øv! Næh nej og æv! 

Nej nej nej! Næh næh og øv! Næh nej og æv! 

La la la! La la la! Tak for i dag! 

 

Hej og velkommen og goddag goddag! 

Hvordan er dit humør i dag? 

Ja ja ja! Jo jo og ja! Bravo! Hurra! 

Ja ja ja! Jo jo og ja! Bravo! Hurra! 

La la la! La la la! Tak for i dag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


