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Huskeregel: 

Hvis det er en bevægelse, skal det staves med æ. 

Hvis det er noget, der ligger stille, skal det staves med i.	  

Lægger eller ligger? 
Det kan være svært at høre, hvornår man skal skrive ligger eller lægger.  

 

 

 

 

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Manden ligger i sengen      

	  

Manden lægger sig i sengen      

	  

 Manden bevæger sig, 
derfor staves det med æ. 

Manden ligger stille, 
derfor staves det med i.	  

Opgave 1: Hvilken sætning er rigtig? Sæt kryds. 
 
      Hønen ligger æg 

      Hønen lægger æg 

 

      Martin lægger sit tøj i skabet 

      Martin ligger sit tøj i skabet 

 

      Blyanten ligger på bordet 

      Blyanten lægger på bordet 

 

 

     Hun lægger i sengen 

     Hun ligger i sengen 

 

     Simon lægger bogen i tasken 

     Simon ligger bogen i tasken 

 

     Roskilde ligger på Sjælland 

     Roskilde lægger på Sjælland 
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Opgave 2: Skriv ligger eller lægger på linjerne. 

 

       Bogen _________________ på skrivebordet. 

       Jeg ________________ bogen på skrivebordet. 

       Jeg _______________ æblerne i skålen. 

       Æblerne _______________ i skålen. 

       Varerne _________________ i bilen. 

       Mor _________________ varerne i bilen. 

       Far ________________ alle gaverne under juletræet. 

       Nu _______________ alle gaverne under juletræet. 

       Manden ________________ tag på huset. 

       Taget __________________ på huset. 

       Pengene ________________ i pungen. 

       Peter ________________ pengene i pungen        

       Hunden __________________ sig i kurven. 

       Hunden __________________ i kurven. 
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Opgave 3: Indsæt ligger eller lægger på linjen:	  

 

! Kamillas hus _____________ i Birkerød.  

! Hendes mosters hus ______________ langt væk, nemlig i Jylland. 

! Noah _______________ sin telefon på bordet. 

! Telefonen _____________ nu på bordet.  

! Han er træt, og _______________ sig derfor på sofaen for at se tv.  

! Fjernbetjeningen ________________ også på bordet.   

! Kimi ________________ sit tøj pænt sammen, så det _______________ 

ordentligt inde i skabet.  

! Noget af tøjet _________________ hun i kufferten. 

! Hun skal nemlig på ferie til Egypten, som 

_________________ helt nede i Afrika. 
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Opgave 4: I skemaet er 13 sætninger med ligger og lægger.  

Nogle af dem er forkerte – sæt kryds i kassen. 

 

 

 

Maria ligger bogen i tasken   

Morten lægger i sengen   

Telefonen ligger på bordet   

Jeg ligger på sofaen   

Vil du lægge bøgerne på plads?   

Hønen ligger æg   

Ægget ligger i reden   

Manden ligger trøjen på stolen   

Hvor ligger nøglerne?   

Hesten ligger sig på græsset   

Nu ligger hesten på græsset   

Jeg lægger katten i kurven   

Strudsen lægger store æg   

Elefanten ligger helt stille   


