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Alfabetet

Øvelse 1

• Indsæt de manglende bogstaver i alfabetet 

Små bogstaver

a   b   _   d   e   f   _   h   i   j   _   l   m   n   _  

p   q   r   _   _   u   v   w   _   y   z   _   _   å

Store bogstaver 

_   B   C   _   E   F   _   H   I   _   K   L   M   _   O   

P   Q   _   S   T   _   V   W   X   _   Z   Æ   Ø   _

a  e  i  o  u  y  æ  ø  å  = vokaler

b  c  d  f  g  h  j  k  l  m  n  p  q  r  s  t  v  w  x  z  = konsonanter

c             g            k            oa   b   _   d   e   f   _   h   i   j   _   l   m   n   _  c             g            k            oa   b   _   d   e   f   _   h   i   j   _   l   m   n   _  

p   q   r   _   _   u   v   w   _   y   z   _   _   ås   t              x         æ   øp   q   r   _   _   u   v   w   _   y   z   _   _   å

A          D         G          J            N    _   B   C   _   E   F   _   H   I   _   K   L   M   _   O   A          D         G          J            N    _   B   C   _   E   F   _   H   I   _   K   L   M   _   O   

R         U            Y             ÅP   Q   _   S   T   _   V   W   X   _   Z   Æ   Ø   _R         U            Y             ÅP   Q   _   S   T   _   V   W   X   _   Z   Æ   Ø   _
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Øvelse 2 

• Hvornår bruger vi store bogstaver?

Skriv tekst 1 igen. Ret til store bogstaver i navne og efter punktum.

Tekst 1

pilar er 24 år. hun kommer fra havana. havana er hovedstaden på cuba. pilar bor i dan-

mark nu. hun bor i ølstrup. pilar er gift, og hendes mand er dansker. han hedder søren.

pilar taler kun spansk. søren taler dansk, spansk og engelsk. pilar og søren taler spansk 

sammen. de har et barn, en pige på 2 år. hun hedder clara. familien har også en hund. den 

hedder joga.

Pilar er 24 år. Hun kommer fra Havana. Havana er hovedstaden på Cuba. Pilar bor i 

Danmark nu. Hun bor i Ølstrup. Pilar er gift, og hendes mand er dansker. Han hedder

Søren. Pilar taler kun spansk. Søren taler dansk, spansk og engelsk. Pilar og Søren taler

spansk sammen. De har et barn, en pige på 2 år. Hun hedder Clara. Familien har også

en hund. Den hedder Joga.
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Talord

Øvelse 3

• Skriv datoerne med tal (ordenstal)

a. den første april   

b. den femte januar  

c. den niende august  

d. den syttende februar  

e. den fi reogtyvende december  

f. den enogtredvte juli  

Øvelse 4

• Skriv talordene med tal

a.  fjorten  

b.  otteogtyve  

c.  femogfyrre  

d.  treogfi rs  

d. 1.4

d. 5.1

d. 9.8

d. 17.2

d. 24.12

d. 31.7

14

28

45

83
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e.  syvoghalvfjerds  

f.  otteoghalvfems  

g.  otte  

h.  atten  

Øvelse 5

• Skriv årstallene med tal 

a.  nitten hundrede fem og fi rs  

b.  to tusind og fem  

c.  atten hundrede fjorten 

d.  to tusind og et  

e.  nitten hundrede to og tyve  

Øvelse 6

• Indsæt et tal – skal det være mængdetal eller ordenstal?

a.  I dag er det den _______________________________________ (17) april. 

b.  Der er _______________________________________ (5) kursister i skole. 

c.  (3) _______________________________________ kursister er syge. 

77

98

8

18

1985

2005

1814

2001

1922      

17 a.  I dag er det den _______________________________________ (17) april. 17 a.  I dag er det den _______________________________________ (17) april. 

5b.  Der er _______________________________________ (5) kursister i skole. 5b.  Der er _______________________________________ (5) kursister i skole. 

3    c.  (3) _______________________________________ kursister er syge. 3    c.  (3) _______________________________________ kursister er syge. 
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d.   Pilar kom til Danmark for _______________________________________ (2) år siden

 den _______________________________________ (12) marts. 

e.  Pilars klasseværelse ligger på _______________________________________ (3) sal. 

f.   Pilar har snart fødselsdag – den _____________________________________ (20) april. 

g.  Hun bliver _______________________________________ (25) år. 

2d.   Pilar kom til Danmark for _______________________________________ (2) år siden2d.   Pilar kom til Danmark for _______________________________________ (2) år siden

12 den _______________________________________ (12) marts. 12 den _______________________________________ (12) marts. 

3.e.  Pilars klasseværelse ligger på _______________________________________ (3) sal. 3.e.  Pilars klasseværelse ligger på _______________________________________ (3) sal. 

20.f.   Pilar har snart fødselsdag – den _____________________________________ (20) april. 20.f.   Pilar har snart fødselsdag – den _____________________________________ (20) april. 

25g.  Hun bliver _______________________________________ (25) år. 25g.  Hun bliver _______________________________________ (25) år. 
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Substantiver

Ental
Tekst 2

Pilar er 24 år. Hun kommer fra Havana, hovedstaden på Cuba. Pilar bor i Danmark nu. Hun 

bor i et hus i Ølstrup. Pilar er gift, og hendes mand er dansker. Han hedder Søren.

Pilar taler kun spansk, Søren taler dansk, spansk og engelsk. Pilar og Søren taler spansk 

sammen. De har et barn, en pigeen pige på 2 år. Hun hedder Clara. Familien har også en hund. 

Den hedder Joga. Søren er kok på en restaurant i Ringkøbing. Pilar arbejder ikke. Hun går 

i skole og lærer dansk. Pilar går i skole fi re dage om ugenugen. 

Øvelse 7

• Ord med streg understreg under er substantiver i entalstreg under er substantiver i entalstreg under

Sæt substantiverne med streg under ind i skemaet 

ental ubestemt ental bestemt

grundform grundform + en eller + n
grundform + et 

en hovedstad hovedstad|en

et hus hus|et huset

en mand mand|en manden

en dansker dansker|en danskeren

et barn barn|et barnet

en pige +n pige|n pigen
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en hund hund|en hunden

en kok kk kok|ken kokken

en restaurant restaurant|en restauranten

en skole skole|n skolen

en uge uge|n ugen

Flertal
Tekst 3

Der er mange huse i Ringkøbing. I et af husene ligger sprogskolen. Ringkøbing ligger ved 

vandet. Byen har en havn. I havnen ligger der mange både.

I sprogskolen er der mange klasser. I Pilars klasse er der 8 kvinder og 4 kvinder og 4 kvinder mænd. Kvinderne

snakker sammen i pausernepauserne. De snakker om deres familier, om deres familier, om deres familier mænd og børn. Mæn-

dene snakker også sammen. De snakker om deres familier, om deres familier, om deres familier koner og koner og koner børn. De 

snakker også om biler. 

Der er mange butikker i Ringkøbing og nogle butikker i Ringkøbing og nogle butikker restauranter. Der er også mange skoler

– sprogskolen og nogle folkeskoler. 
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Øvelse 8

• Ord med streg understreg under er substantiver i fl ertal streg under er substantiver i fl ertal streg under

Sæt substantiverne med streg under ind i skemaet 

regelmæssige substanstiver

fl ertal ubestemt fl ertal bestemt

grundform + e grundform + ene

hus|e hus|ene

båd|e båd|ene bådene

grundform + r eller + er grundform + rne eller + erne

klasse|r klasser|ne klasserne

kvinde|r kvinder|ne kvinderne

pause|r pause|rne

familie|r familier|ne familierne

kone|r koner|ne konerne

bil|er biler|ne bilerne

butik|ker butikker|ne butikkerne

restaurant|er restauranter|ne restauranterne

skole|r skoler|ne skolerne

folkeskole|r folkeskoler|ne folkeskolerne

uregelmæssige substanstiver

ental ubestemt fl ertal ubestemt fl ertal bestemt

en mand mænd mændene

et barn børn børnene 
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Tekst 4

Pilar kommer fra Havana, hovedstaden på Cuba. Pilar bor i Danmark nu. Hun bor i et hus

i Ølstrup. Pilar er gift, og hendes mand er dansker. Han hedder Søren. De har et barn, en 

lille pigepige på 2 år. Hun hedder Clara. Familien har også en stor hund. Den hedder Joga. 

Søren er kok på en restaurant i Ringkøbing. Pilar arbejder ikke. Hun går i skole og lærer 

dansk. Pilar skal i skole fi re dagedage om ugenugen. 

Ølstrup er en lille byby. Der bor ca. 500 mennesker. Der er et lille supermarkedsupermarked (Daglig Brug-

sen). Der er også en café og en benzintank. Ølstrup har også et dejligt bibliotek. 

Ringkøbing er en stor byby med mange huse. Der er mange butikker i Ringkøbing og nogle butikker i Ringkøbing og nogle butikker

restauranter. Der er også mange skoler – skoler – skoler sprogskolensprogskolen og nogle folkeskoler. Sprogskolen Sprogskolen er 

en stor skole med mange klasser. I Pilars klasse er der 8 kvinder og 4 kvinder og 4 kvinder mænd. Kvinderne

snakker sammen i pausernepauserne. De snakker om deres familier, om deres familier, om deres familier mænd og børn. Mæn-

dene snakker også sammen. De snakker om deres familier, om deres familier, om deres familier koner og koner og koner børn. De 

snakker også om biler. 

Øvelse 9

 • Find alle substantiver i teksten og sæt dem ind i skemaet på side 14

ental fl ertal

ubestemt bestemt ubestemt bestemt

en hovedstad hovedstaden hovedstæder hovedstæderne

et hus huset huse husene

en mand manden mænd mændene

en dansker danskeren danskere danskerne
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ental fl ertal

ubestemt bestemt ubestemt bestemt

et barn barnet børn børnene

et år året år årene

en pige pigen piger pigerne

en familie familien familier familierne

en hund hunden hunde hundene

en kok kokken kokke kokkene

en restaurant restauranten restauranter restauranterne

en skole skolen skoler skolerne

en dag dagen dage dagene

en uge ugen uger ugerne

en by byen byer byerne

et menneske menesket mennesker menneskene

et supermarked supermarkedet supermarkeder supermarkederne

en café cafeen cafeer cafeerne

en benzintank benzintanken benzintanke benzintankerne

et bibliotek biblioteket biblioteker bibliotekerne

en butik butikken butikker butikkerne

en klasse klassen klasser klasserne

en kvinde kvinden kvinder kvinderne

en pause pausen pauser pauserne

en kone konen koner konerne

en bil bilen biler bilerne
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Genitiv
• Genitiv er et substantiv i bestemt form + s (f.eks.: husets vinduer er hvide) eller 

et navn + s (Pilars hus er hvidt).

Øvelse 10

• Lav selv genitiv. Vælg den rigtige form 

1. _________________ kone hedder Pilar. (Søren / Sørens)rens)

2. _________________2. _________________ mand hedder Søren. (Pilar / Pilars).

3. _________________  forældre bor i Herning. (Sørens / Søren)

4. Pilar låner _________________ bøger. (bibliotekets / biblioteket)

5. Clara elsker _________________ blomster. (haven / havens)

6. _________________ café er ikke stor. (Byens / Byen)

Sørens1. _________________ kone hedder Pilar. (Søren / Sørens1. _________________ kone hedder Pilar. (Søren / 

Pilars2. _________________Pilars2. _________________

Sørens3. _________________  forældre bor i Herning. (Sørens / Søren)Sørens3. _________________  forældre bor i Herning. (Sørens / Søren)

                bibliotekets4. Pilar låner _________________ bøger. (bibliotekets / biblioteket)                bibliotekets4. Pilar låner _________________ bøger. (bibliotekets / biblioteket)

                 havnens5. Clara elsker _________________ blomster. (haven / havens)                 havnens5. Clara elsker _________________ blomster. (haven / havens)

Byens6. _________________ café er ikke stor. (Byens / Byen)Byens6. _________________ café er ikke stor. (Byens / Byen)
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Adjektiver

• Ord med streg understreg under er adjektiver i ental.streg under er adjektiver i ental.streg under

Tekst 5 

Pilar kommer fra Cuba. Hun bor i Danmark nu. Hun bor i et hvidt hus i Ølstrup. Pilar er 

gift. Hendes mand er dansker. Han hedder Søren. Han er højjøjø , og han har rødt hår. Pilar 

taler spansk.  Søren taler dansk, spansk og engelsk. Pilar og Søren taler spansk sammen.

De har et barn, en lille pige på 2 år. Hun hedder Clara. Familien har også en stor hund. stor hund. stor

Den hedder Joga. 

Søren er kok på en godgod restaurant i Ringkøbing. Pilar arbejder ikke. Hun går i skole og 

lærer dansk. 

Øvelse 11

• Adjektiverne fra tekst 5 – ental 

Indsæt den rigtige form

n-ord
uden endelse

t-ord
endelsen -t

en hvid bil et hvidt hus en hvid stol et hvidt bord

en højjøjø  bil et højtjtøjtø  hus en __________ mand et _________ bjerg

en rød bil et rødt hus en       __________ rose et ________ hæfte

en spanskspansk bil et spanskspansk hus en __________ bog et __________ fl ag

en dansk bil et dansk hus en ________ dame et _________ barn

en engelskengelsk bil et engelskengelsk hus en __________ sang et __________ ord

høj    højthøj    højten __________ mandhøj    højten __________ mand et _________ bjerghøj    højtet _________ bjerg

rød    rødtrød    rødten       __________ roserød    rødten       __________ rose et ________ hæfterød    rødtet ________ hæfte

spansk  spanskspansk  spansken __________ bogspansk  spansken __________ bog et __________ fl agspansk  spansket __________ fl ag

dansk  danskdansk  dansken ________ damedansk  dansken ________ dame et _________ barndansk  dansket _________ barn

engelsk engelskengelsk engelsken __________ sangengelsk engelsken __________ sang et __________ ordengelsk engelsket __________ ord
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en lille bil et lille hus en _________ pige et ___________ barn

en godgod bil et godtgodt hus en __________ tur et ___________ job

en stor bilstor bilstor et stort hus en __________ hund et ___________ ur

Øvelse 12

• Adjektiverne fra tekst 5 – fl ertal

Indsæt den rigtige form

ental  uden endelse ental  t-endelse fl ertal

en hvid bil et hvidt hus 4 hvide biler / huse

en høj bil et højt hus 2 gamlegamle biler / huse

en rød bil et rødt hus 10 røde biler / huse

en spansk bil et spansk hus 17 spanske biler / huse

en dansk bil et dansk hus 14 __________ biler / huse

en engelsk bil et engelsk hus   4 __________ biler/ huse

en lille bil et lille hus 19 __________ biler / huse

en god bil et godt hus 102 _________ biler / huse

en stor bil et stort hus 97 __________ biler / huse

Tekst 6

Pilar bor i et stort, hvidt hus i Ølstrup. 

Pilar har en datter, en sød, lille pige. Hun hedder Clara. Hun er altid gladglad.

Familien har også en hund. Den er stor, stor, stor sort og venligvenlig. Den hedder Joga.

Pilar er lille og mørk. Hendes mand, Søren, er højjøjø  og tyndtynd. Han har rødt hår.

Clara har sort hår som Pilar. Men hun har blå øjne som Søren.

lille    lillelille    lilleen _________ pigelille    lilleen _________ pige et ___________ barnlille    lilleet ___________ barn

god    godtgod    godten __________ turgod    godten __________ tur et ___________ jobgod    godtet ___________ job

stor    stortstor    storten __________ hundstor    storten __________ hund et ___________ urstor    stortet ___________ ur

danske14 __________ biler / husedanske14 __________ biler / huse

engelske  4 __________ biler/ huseengelske  4 __________ biler/ huse

små19 __________ biler / husesmå19 __________ biler / huse

gode102 _________ biler / husegode102 _________ biler / huse

store97 __________ biler / husestore97 __________ biler / huse
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Søren arbejder på en godgod restaurant i Ringkøbing. Han er en dygtigdygtig kok, og han laver dej-dej-

liglig mad.

Øvelse 13

• Find adjektiverne i tekst 6. Skriv adjektiverne ind i skemaet 

uden endelse t-endelse fl ertal

stor stort store 

hvid hvidt hvide

sød sødt søde

lille lille små

glad glad glade

sort sort sorte

venlig venligt venlige

mørk mørkt mørke

høj højt høje

tynd tyndt tynde

rød rødt røde

sort sort sorte

blå blåt blå

god godt gode

dygtig dygtigt dygtige

dejlig dejligt dejlige
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Øvelse 14

• Kender du andre adjektiver? Se i en ordbog eller i en grammatikbog. I kan arbej-

de sammen to og to. Skriv adjektiverne ind i skemaet

uden endelse t–endelse fl ertal

hurtig hurtigt hurtige



20

Sprog og nationalitet

Pilar kommer fra Cuba. Hun taler spansk. Søren kommer fra Danmark. Han taler dansk, 

spansk og engelsk. Pilar og Søren taler spansk sammen.

Øvelse 15 

• Sæt det rigtige tal i boxene, så nationalitet og sprog passer sammen

Nationalitet sprog

1 En dansker taler spansk c

2 En tyrker taler tysk  c

3 En svensker taler arabisk c

4 En ungarer taler  italiensk c

5 En spanier taler tyrkisk c

6 En cubaner taler dansk c

7 En italiener taler spansk c

8 En japaner taler  ungarsk c

9 En tysker taler japansk c

10 En iraker taler svensk c

c5c

c9c

c 10c

c7c

c2c

c1c

c6c

c4c

c8c

c3c
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Øvelse 16

• Spørg de andre kursister i klassen  

hvor kommer du fra? hvad er din nationalitet? hvad taler du?

Pilar kommer fra Cuba Hun er cubaner Hun taler spansk

Søren kommer fra Danmark Han er dansker Han taler dansk, spansk og engelsk
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Pronominer 
Personlige pronominer

Øvelse 17

1. Pilar er en kvinde på 24 år. Pilar er en kvinde på 24 år. Pilar Hun kommer fra Cuba. (Hun = Pilar)

2. Pilar bor i Danmark nu. Hun bor i et hus i Ølstrup. 

3. Pilar er gift med en dansker. Han hedder Søren.

4. Pilar og Søren er gift. De har et barn, en pige på 2 år.

5. De har et barn, en pige på 2 år. Hun hedder Clara. 

6. Familien har også en hund. Den hedder Joga.

7. Søren arbejder som kok. Han arbejder på en restaurant i Ringkøbing. 

8. Pilar arbejder ikke. Hun går i skole og lærer dansk. 

• Hvem er det? Skriv navnet

Sætning 1. Hun = ________________

Sætning 2. Hun = ________________

Sætning 3. Han = ________________

Sætning 4. De =  _________________

Sætning 5. Hun = ________________

Sætning 6. Den = ________________

Sætning 7. Han = ________________ 

Sætning 8. Hun = ________________

Sætning 1. Hun = ________________PilarSætning 1. Hun = ________________

Sætning 2. Hun = ________________PilarSætning 2. Hun = ________________

Sætning 3. Han = ________________SørenSætning 3. Han = ________________

Sætning 4. De =  _________________Pilar og SørenSætning 4. De =  _________________

Sætning 5. Hun = ________________ClaraSætning 5. Hun = ________________

Sætning 6. Den = ________________JogaSætning 6. Den = ________________

Sætning 7. Han = ________________ SørenSætning 7. Han = ________________ 

Sætning 8. Hun = ________________PilarSætning 8. Hun = ________________



23

Øvelse 18

• Lav selv sætninger med de personlige pronominer

Ental

1. (jeg) _________________________________________________ 

2. (du) _________________________________________________ 

3. (han) _________________________________________________

4. (hun) _________________________________________________

5. (den) _________________________________________________

6. (det) _________________________________________________

Flertal

1. (vi) __________________________________________________

2. (I)  __________________________________________________ 

3. (de) _________________________________________________

Possessive pronominer

• De possessive pronominer, min og din, bøjes ligesom adjektiver 

uden endelse (n-ord) endelsen –t (t-ord) endelsen –e 
(fl ertal og bestemthed)

min bil mit hus mine biler

din bil dit hus dine biler

Jeg går i skole1. (jeg) _________________________________________________ Jeg går i skole1. (jeg) _________________________________________________ 



24

Øvelse 19

• Skriv det rigtige possessive pronomen 

1. Det er min bil / mit bilmit bil: __________________________________ 

2. Det et din hus / dit hus __________________________________ 

3. Det er min hund / mit hund: __________________________________

4. Det er din arbejde / dit arbejde: __________________________________

5. Det er min restaurant / mit restaurant:__________________________________

6. Det er din skole / dit skole: __________________________________

7. Det er min land / mit land: __________________________________

8. Det er din by / dit by: __________________________________

9. Det er min datter / mit datter: __________________________________

10. Det er din barn / dit barn: __________________________________

• De andre possessive pronominer hedder det samme i ental og fl ertal

n-ord t-ord fl ertal og bestemthed

hans bil hans hus hans biler / huse

hendes bil hendes hus hendes biler / huse

vores bil vores hus vores biler / huse

jeres bil jeres hus jeresjeres biler / huse

deres bil deres hus deres biler / huse

Det er min bil: __________________________________ Det er min bil: __________________________________ 

Det er dit hus2. Det et din hus / dit hus __________________________________ Det er dit hus2. Det et din hus / dit hus __________________________________ 

       Det er min hund3. Det er min hund / mit hund: __________________________________       Det er min hund3. Det er min hund / mit hund: __________________________________

            Det er dit arbejde4. Det er din arbejde / dit arbejde: __________________________________            Det er dit arbejde4. Det er din arbejde / dit arbejde: __________________________________

                    Det er min restaurant5. Det er min restaurant / mit restaurant:__________________________________                    Det er min restaurant5. Det er min restaurant / mit restaurant:__________________________________

     Det er din skole6. Det er din skole / dit skole: __________________________________     Det er din skole6. Det er din skole / dit skole: __________________________________

     Det er mit land7. Det er min land / mit land: __________________________________     Det er mit land7. Det er min land / mit land: __________________________________

Det er din by8. Det er din by / dit by: __________________________________Det er din by8. Det er din by / dit by: __________________________________

          Det er min datter9. Det er min datter / mit datter: __________________________________          Det er min datter9. Det er min datter / mit datter: __________________________________

    Det er dit barn10. Det er din barn / dit barn: __________________________________    Det er dit barn10. Det er din barn / dit barn: __________________________________
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Øvelse 20

1. Pilar kommer fra Cuba. Hendes far og mor er cubanere. (Hendes = Pilars)Pilars)

2. Søren er dansker. Hans forældre er også danskere. (Hans = Sørens       )rens       )

3.  Sørens forældre, Kaja og Arne, bor i Herning. Kaja og Arne elsker deres barnebarn, Clara. 

 (deres = Kaja og ArnesKaja og Arnes)

4. Sørens forældre bor i Herning. Pilar taler tit med hans mor. 

 (hans = Sørens)

5. Pilars forældre og søskende bor i Havana. Søren skriver e-mail på spansk til hendes fa-

milie. ___________________  (hendes = Pilars)

6. Pilar og Søren bor i et gammelt hus. Deres hus ligger i Ølstrup. 

 (Deres = Pilar og SørensPilar og Sørens )

7. Pilar og Søren leger med deres datter, Clara, i haven. (deres = Pilar og SørePilar og Sørens )

8. Pilar og Søren er gift. Han er hendes mand. (hendes = Pilars )

9. Pilar og Søren er gift. Hun er hans kone. (hans = Sørens )
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Verber

Tekst 2

Pilar er 24 år. Hun er 24 år. Hun er kommer fra Havana, hovedstaden på Cuba. Pilar kommer fra Havana, hovedstaden på Cuba. Pilar kommer bor i Danmark nu. Hun bor i Danmark nu. Hun bor

bor i et hus i Ølstrup. Pilar bor i et hus i Ølstrup. Pilar bor er gift, og hendes mand er gift, og hendes mand er er dansker. Han er dansker. Han er hedder Søren.hedder Søren.hedder

Pilar taler kun spansk, Søren taler kun spansk, Søren taler taler dansk, spansk og engelsk. Pilar og Søren taler dansk, spansk og engelsk. Pilar og Søren taler taler spansk taler spansk taler

sammen. De har et barn, en pige på 2 år. Hun har et barn, en pige på 2 år. Hun har hedder Clara. Familien hedder Clara. Familien hedder har også en hund. har også en hund. har

Den hedder Joga. Søren hedder Joga. Søren hedder er kok på en restaurant i Ringkøbing. Pilar er kok på en restaurant i Ringkøbing. Pilar er arbejderarbejder ikke. Hun arbejder ikke. Hun arbejder ggår

i skole og lærer dansk. Pilar rer dansk. Pilar rer ggår i skole fi re dage om ugen. r i skole fi re dage om ugen. r

rodmorfem bøjningsmorfem

bydeform arbejd

tal

se

arbejd

tal

se

navneform arbejd

tal

se

e

e

arbejde

tale

se

nutid arbejd

tal

se

er

er

r

arbejder

taler

ser

datid arbejd

tal

så

ede

te

arbejdede

talte

så
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Øvelse 21

• Her er verberne fra tekst 2 sat ind i skemaet

bydeform navneform nutid datid

vær at være er var

kom at komme kommer kom

bo at bo bor boede

hed at hedde hedder hed

tal at tale taler talte

hav at have har havde

arbejd at arbejde arbejder arbejdede

gå at gå går gik

lær at lære lærer lærte

Øvelse 22

• Spørgsmål til ovenstående skema

Hvad ender verberne på i nutid? ________________________

Hvor mange verber i datid hører til gruppe 1 (-ede)? ________________________

Hvor mange verber i datid hører til gruppe 2 (-te)? ________________________

Hvor mange verber er uregelmæssige i datid? ________________________

er/(r)Hvad ender verberne på i nutid? ________________________er/(r)Hvad ender verberne på i nutid? ________________________

                         2Hvor mange verber i datid hører til gruppe 1 (-ede)? ________________________                         2Hvor mange verber i datid hører til gruppe 1 (-ede)? ________________________

                       2Hvor mange verber i datid hører til gruppe 2 (-te)? ________________________                       2Hvor mange verber i datid hører til gruppe 2 (-te)? ________________________

                  5Hvor mange verber er uregelmæssige i datid? ________________________                  5Hvor mange verber er uregelmæssige i datid? ________________________
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Øvelse 23

• Se på verberne (datid) i skemaet ovenfor, og sæt dem ind i skemaet herunder 

1. bydeform + ede 2. bydeform + te 3. uregelmæssige

boede talte var

arbejdede lærte kom

hed

havde

gik

Tekst 7

Ringkøbing er en lille by. Den er en lille by. Den er ser hyggelig ud. Der ser hyggelig ud. Der ser er mange huse i byen. I et af husene er mange huse i byen. I et af husene er

liggerligger sprogskolen. ligger sprogskolen. ligger

I Pilars klasse er der 8 kvinder og 4 mænd. De lærer dansk. De taler og skriver. De læser 

også - og lytter til cd’er. Kursisterne snakker sammen i pauserne. De snakker om deres fa-

milier – om deres børn. Nogle spiller kort eller skak. Nogle spiser lidt frugt. Nogle drikker 

kaffe eller te. Skolen har en café. Her køber kursisterne kaffe eller te. 

Øvelse 24

• Find verberne i tekst 7. Hvad hedder verberne i datid?

nutid datid

er var

ser så

ligger lå
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lærer lærte

taler talte

skriver skrev

læser læste

lytter lyttede

snakker snakkede

spiller spillede

spiser spiste

drikker drak

har havde

køber købte

Tekst 8 

Pilars morgen.

Pilar laver mange ting om morgenen. Hun laver mange ting om morgenen. Hun laver vækker Clara klokken syv. Clara kker Clara klokken syv. Clara kker vågnergner hurtigt.gner hurtigt.gner

Pilar vasker Clara. Så vasker Clara. Så vasker spiserspiser de morgenmad. Clara spiser de morgenmad. Clara spiser leger,leger, snakker og snakker og snakker grinergriner meget. griner meget. griner

Pilar smiler til Clara. smiler til Clara. smiler

De er i vuggestuen kl. 8. Bagefter er i vuggestuen kl. 8. Bagefter er tagertager Pilar bussen til Ringkøbing – til skolen. tager Pilar bussen til Ringkøbing – til skolen. tager

Øvelse 25

• Find verberne i tekst 8. Sæt streg under. Verberne står i nutid



30

Øvelse 26

• Skriv teksten om Pilars morgen (tekst 8) i datid

Pilar ____________ mange ting om morgenen. Hun ____________ Clara klokken syv. 

Clara ____________ hurtigt.

Pilar ____________ Clara. Så ____________ de morgenmad. Clara ____________, 

____________ og ____________ meget. 

Pilar ____________ til Clara. De ____________ i vuggestuen kl. 8. Bagefter __________

Pilar bussen til Ringkøbing – til skolen. 

      lavede                                                       vækkedePilar ____________ mange ting om morgenen. Hun ____________ Clara klokken syv.       lavede                                                       vækkedePilar ____________ mange ting om morgenen. Hun ____________ Clara klokken syv. 

       vågnedeClara ____________ hurtigt.       vågnedeClara ____________ hurtigt.

      vaskede              spiste                                         legedePilar ____________ Clara. Så ____________ de morgenmad. Clara ____________,       vaskede              spiste                                         legedePilar ____________ Clara. Så ____________ de morgenmad. Clara ____________, 

snakkede           grinede____________ og ____________ meget. snakkede           grinede____________ og ____________ meget. 

        smilede                           var                                                       togPilar ____________ til Clara. De ____________ i vuggestuen kl. 8. Bagefter __________        smilede                           var                                                       togPilar ____________ til Clara. De ____________ i vuggestuen kl. 8. Bagefter __________
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Adverbier

Øvelse 27

• Indsæt adverbiet ikke i sætningerne

1. Pilar kommer fra Thailand.

2. Hun er gift med en tyrker.

3. Pilar taler fransk og tysk.

4. Pilar og hendes familie bor i Odense.

5. Der er mange restauranter i Ølstrup.

Pilar kommer ikke fra Thailand

Hun er ikke gift med en tyrker

Pilar taler ikke fransk og tysk

Pilar og hendes familie bor ikke i Odense

Der er ikke mange restauranter i Ølstrup
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6. Pilar arbejder.

7. Clara er en lille dreng.

8. Pilars mand hedder Jens. 

9. Clara går i skole.

Pilar arbejder ikke

Clara er ikke en lille dreng

Pilars mand hedder ikke Jens

Clara går ikke skole
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Syntaks

Øvelse 28

• Sæt ordene sammen til en sætning 

årår / r / r PilarPilar / Pilar / Pilar enen / 2424 / kvindekvinde / erer / er / er påpå

____________________________________________________________________ 

1. Cuba / Hun / fra / kommer

____________________________________________________________________ 

2. nu / i / Pilar / Danmark / bor

____________________________________________________________________

3. Hun / i / i / hus / et / Ølstrup / bor

____________________________________________________________________ 

4. mand / Hendes / Jens / hedder / ikke

____________________________________________________________________ 

5. en / har / De / lille / pige

____________________________________________________________________ 

6. hedder / Hun / Clara

____________________________________________________________________ 

7. hund / Familien / også / har / en

____________________________________________________________________ 

Pilar er en kvinde på 24 år

Hun kommer fra Cuba

Pilar bor i Danmark nu / Nu bor Pilar i Danmark

Hun bor i et hus i Ølstrup

Hendes mand hedder ikke Jens

De har en lille pige

Hun hedder Clara

Familien har også en hund
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8. Joga / hedder / Den

____________________________________________________________________

9  har / De / kat / ikke / en

____________________________________________________________________

Øvelse 29

• Sæt ordene sammen til sætninger (som i øvelse 28.)

1. hedder / Pilars / datter / lille / Clara

____________________________________________________________________

2. Clara / spansk / og / sammen / taler / Pilar

____________________________________________________________________

3. er / kok / Søren / i / Ringkøbing

____________________________________________________________________

4. en / på / arbejder / Han / god / restaurant

____________________________________________________________________

5. skole / går / Pilar / fi re / om / i / ugen / dage

____________________________________________________________________

6. fi re / mænd / er / i / Pilars / klasse / Der

____________________________________________________________________

7. pauserne/ Kvinderne / i / sammen / snakker

____________________________________________________________________

Den hedder Joga

De har ikke en kat

Pilars lille datter hedder Clara

Pilar og Clara taler spansk sammen

Søren er kok i Ringkøbing

Han arbejder på en god restaurant

Pilar går i skole fi re dage om ugen / Fire dage om ugen går Pilar i skole

Der er fi re mænd i Pilars klasse

Kvinderne snakker sammen i pauserne / I pauserne snakker kvinderne sammen
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Sætningsled

Øvelse 30 

Verbal (v) og subjekt (s)

Søren elsker Pilar.

   s       v

Søren skal lave mad.

    s        v

Søren elsker at lave mad.   elsker at lave mad.   elsker

   s        v                        

• Find verbal (v) og subjekt (s) 

Pilars morgen.

Pilar laver mange ting om morgenen. Hun vækker Clara klokken syv. Clara vågner hurtigt.

Pilar vasker Clara. Så spiser de morgenmad. Clara leger, snakker og griner meget. 

Pilar smiler til Clara. 

De er i vuggestuen kl. 8. Bagefter tager Pilar bussen til Ringkøbing – til skolen. 

 s      v                                           s     v                                   s      v

 s      v                     v     s                      s      v         v              v

 s      v

s  v                                           v       s    
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Øvelse 31

• Find verbal og subjekt

Tekst 9  

Søren kan godt lide at lave mad. Han er kok. Han arbejder fra klokken to om eftermidda-

gen. Han slutter klokken ti om aftenen. 

Søren laver også mad derhjemme. Pilar elsker hans mad. Han hakker løg meget hurtigt. 

Søren koger grønsager og steger kød. Det lugter dejligt! 

Pilar kan godt lide at gøre rent. Hun gør rent om fredagen. Hun støvsuger gulvtæppet i 

stuen. Hun bruger en støvsuger. Pilar vasker gulvet i køkkenet og badeværelset. 

Pilar vasker også tøj. I kælderen står familiens vaskemaskine.

Pilar hører musik til arbejdet. Radioen spiller god musik.

 s      v           v                            s   v          s        v

       s       v

 s       v                                     s      v                     s        v

 s       v                          v              s     v

s      v           v                       s    v                               s       v        

          s       v                          s       v

s        v                                   v               s

s        v                                  s         v
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Spørgsmål og svar

Tekst 10

Pilar er 24 år. Hun kommer fra Havana, hovedstaden på Cuba. Pilar bor i Danmark nu. Hun 

bor i et gammelt hus i Ølstrup. Pilar er gift, og hendes mand er dansker. Han hedder Sø-

ren.

De har et barn, en lille pige på 2 år. Hun hedder Clara. Familien har også en stor hund. 

Den hedder Joga. 

Søren er kok på en restaurant i Ringkøbing. Pilar arbejder ikke. Hun går i skole og lærer 

dansk. Skolen starter kl. 9. 

Ølstrup er en lille by. Der bor ca. 500 mennesker. Der er et lille supermarked (Daglig Brug-

sen). Der er også en café og en benzintank. Ølstrup har også et dejligt bibliotek. 

Ringkøbing er en stor by med mange huse. I et af husene ligger sprogskolen. Det er en 

stor skole med mange klasser. 

I Pilars klasse er der 8 kvinder og 4 mænd. Kvinderne snakker sammen i pauserne. De 

snakker om deres familier, om deres mænd og børn. Mændene snakker også sammen. De 

snakker om deres familier, om deres koner og børn. De snakker også om biler. 
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Øvelse 32

• Lav spørgsmålene færdige. Brug hv-spørgeord

hv-spørgeord: 

 hvad

 hvem

 hvor

 hvornår

 hvorfor

 hvor mange

 hvor meget

1. ______________________ kommer Pilar fra?

Svar: _______________________________________________________

2. ______________________ bor hun nu?

Svar: _______________________________________________________

3. ______________________ hedder hendes mand?

Svar: _______________________________________________________

Hvor1. ______________________ kommer Pilar fra?Hvor1. ______________________ kommer Pilar fra?

Hun kommer fra CubaSvar: _______________________________________________________Hun kommer fra CubaSvar: _______________________________________________________

Hvor2. ______________________ bor hun nu?Hvor2. ______________________ bor hun nu?

Hun bor (i Ølstrup) i DanmarkSvar: _______________________________________________________Hun bor (i Ølstrup) i DanmarkSvar: _______________________________________________________

Hvad3. ______________________ hedder hendes mand?Hvad3. ______________________ hedder hendes mand?

Han hedder Søren Svar: _______________________________________________________Han hedder Søren Svar: _______________________________________________________
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4. ______________________ børn har Pilar?

Svar: _______________________________________________________

5. ______________________ laver Søren?

Svar: _______________________________________________________

6. ______________________ går Pilar i skole?

Svar: _______________________________________________________

7. ______________________ kvinder er der i Pilars klasse?

Svar: _______________________________________________________

 8. ______________________ laver de i pauserne?

Svar: _______________________________________________________

9. ______________________ snakker de om?

Svar: _______________________________________________________

Hvor mange4. ______________________ børn har Pilar?Hvor mange4. ______________________ børn har Pilar?

       Han har et barnSvar: _______________________________________________________       Han har et barnSvar: _______________________________________________________

Hvad5. ______________________ laver Søren?Hvad5. ______________________ laver Søren?

  Han er kokSvar: _______________________________________________________  Han er kokSvar: _______________________________________________________

Hvor6. ______________________ går Pilar i skole?Hvor6. ______________________ går Pilar i skole?

  Hun går i skole i RingkøbingSvar: _______________________________________________________  Hun går i skole i RingkøbingSvar: _______________________________________________________

Hvor mange7. ______________________ kvinder er der i Pilars klasse?Hvor mange7. ______________________ kvinder er der i Pilars klasse?

  Der er otte kvinder i Pilars klasseSvar: _______________________________________________________  Der er otte kvinder i Pilars klasseSvar: _______________________________________________________

Hvad 8. ______________________ laver de i pauserne?Hvad 8. ______________________ laver de i pauserne?

  De snakker sammenSvar: _______________________________________________________  De snakker sammenSvar: _______________________________________________________

Hvad9. ______________________ snakker de om?Hvad9. ______________________ snakker de om?

  De snakker om deres familierSvar: _______________________________________________________  De snakker om deres familierSvar: _______________________________________________________
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Øvelse 33

• Ja/nej-spørgsmål

Lav spørgsmål og fi nd det rigtige svar. Se tekst 10

1. ________________ Pilar en kvinde?
   1. Ja, det er hun.Ja, det er hun.

        2. Nej, der er hun ikke.

2. ________________ Pilars mand tyrker? 
 1. Ja, det er han.

        2. Nej, det er han ikke.Nej, det er han ikke.

3. ________________ der mange butikker i Ølstrup?
 1. Ja, det er der.

        2. Nej, det er der ikke.Nej, det er der ikke.

4. ________________ der seks mænd i Pilars klasse?
 1. Ja, det er der.

        2. Nej, det er der ikke.Nej, det er der ikke.

5. ________________ Pilar børn? 
  1. Ja, det har hun.Ja, det har hun.

        2. Nej, det har hun ikke.

6. ________________ de også en hund?
  1. Ja, det har de.Ja, det har de.

        2. Nej, det har de ikke.

7. ________________ Pilar i skole i Ringkøbing?
 1. Ja, det gJa, det gør hun.

        2. Nej, det gør hun ikke.

8. ________________ Søren som kok?
   1. Ja, det gJa, det gør han.

        2. Nej, det gør han ikke.

Er1. ________________ Pilar en kvinde?Er1. ________________ Pilar en kvinde?

Er2. ________________ Pilars mand tyrker? Er2. ________________ Pilars mand tyrker? 

Er3. ________________ der mange butikker i Ølstrup?Er3. ________________ der mange butikker i Ølstrup?

Er4. ________________ der seks mænd i Pilars klasse?Er4. ________________ der seks mænd i Pilars klasse?

Har5. ________________ Pilar børn? Har5. ________________ Pilar børn? 

Har6. ________________ de også en hund?Har6. ________________ de også en hund?

Går7. ________________ Pilar i skole i Ringkøbing?Går7. ________________ Pilar i skole i Ringkøbing?

Arbejder8. ________________ Søren som kok?Arbejder8. ________________ Søren som kok?
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Øvelse 34

• Sæt ordene sammen til spørgsmål

eks. Pilar / i / bor / Odense

 Bor Pilar i Odense?

1. Hedder / Pilars / datter / lille / Clara

___________________________________________________________________?

2. Clara / spansk / og / sammen / Taler / Pilar

___________________________________________________________________?

3. Er / kok / Søren / i / Ringkøbing

___________________________________________________________________?

4. en / på / Arbejder / han / dyr / restaurant

___________________________________________________________________?

5. skole / Går / Pilar / fi re / om / i / ugen / dage

___________________________________________________________________?

6. fi re / mænd / Er / i / Pilars / klasse / der

___________________________________________________________________?

Hedder Pilars lille datter Clara___________________________________________________________________?Hedder Pilars lille datter Clara___________________________________________________________________?

Taler Pilar og Clara spansk sammen___________________________________________________________________?Taler Pilar og Clara spansk sammen___________________________________________________________________?

Er Søren kok i Ringkøbing___________________________________________________________________?Er Søren kok i Ringkøbing___________________________________________________________________?

Arbejder han på en dyr restaurant___________________________________________________________________?Arbejder han på en dyr restaurant___________________________________________________________________?

Går Pilar i skole fi re dage om ugen___________________________________________________________________?Går Pilar i skole fi re dage om ugen___________________________________________________________________?

Er der fi re mænd i Pilars klasse___________________________________________________________________?Er der fi re mænd i Pilars klasse___________________________________________________________________?
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7. pauserne/ kvinderne / i / sammen / Snakker

___________________________________________________________________?

8. butikker / Er / i / Ringkøbing / mange / der

___________________________________________________________________?

Snakker kvinderne sammen i pauserne___________________________________________________________________?Snakker kvinderne sammen i pauserne___________________________________________________________________?

Er der mange butikker i Ringkøbing___________________________________________________________________?Er der mange butikker i Ringkøbing___________________________________________________________________?
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Ordklasser

Tekst 4

Pilar kommer fra Havana, hovedstaden pPilar kommer fra Havana, hovedstaden på Cuba. Hun bor i Danmark nu. Hun bor i et hvidt 

hus i Ølstrup. Pilar er gift, og hendes mand er dansker. Han hedder Søren.

De har et barn, en lille pige på 2 år. Hun hedder Clara. Familien har også en stor hund. 

Den hedder Joga. 

Søren er kok på en restaurant i Ringkøbing. Pilar arbejder ikke. Hun går i skole og lærer 

dansk. Pilar skal i skole fi re dage om ugen. 

Ølstrup er en lille by. Der bor ca. 500 mennesker. Der er et lille supermarked (Daglig Brug-

sen). Der er også en café og en benzintank. Ølstrup har også et bibliotek. 

Ringkøbing er en stor by med mange huse. I et af husene ligger sprogskolen. Det er en 

stor skole med mange klasser. 

I Pilars klasse er der 8 kvinder og 4 mænd. Kvinderne snakker sammen i pauserne. De 

snakker om deres familier, om deres mænd og børn. Mændene snakker også sammen. De 

snakker om deres familier, om deres koner og børn. De snakker også om biler. 
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Opgave 35

• Find substantiver, verber, adjektiver, pronominer og adverbier i tekst 4, 

og sæt dem ind i skemaet

substantiver verber adjektiver pronominer adverbier

hovedstaden kommer hun også

hus bor hvidt hendes ikke

mand er gift han

dansker hedder lille de

barn har stor den

pige arbejder dansk

år går mange

familien lærer

hund skal

kok snakker

restaurant

skole

dage

ugen

by

mennesker

supermarked

café

benzintank

bibliotek
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sprogskolen

klasser

kvinder

pauserne

koner

biler


