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1        rettenøgle          OrDKlASSer

OrDKlASSer

Opgave 2 Kategorisering

Substantiver:   familie, drenge        Adverbier:   også, nu
Pronominer:  min, jeres         Præpositioner:  under, til
Verber:    kører, kan         Konjunktioner:  da, og
Adjektiver:   flot, sjov

Opgave 3 Slå op i  ordbogen

buket      navneord / substantiv (en)    nyfødt   tillægsord / adjektiv  

desværre    biord / adverbium       selvom   bindeord / konjunktion  

dyrebar     tillægsord / adjektiv      sin     stedord / pronomen  

mase      udsagnsord /verbum      vide    udsagnsord / verbum  

mellem     forholdsord / præposition     øre    navneord / substantiv (et) 

netop      biord / adverbium       åbne    udsagnsord / verbum  

Opgave 4 Odd-one-out 

1 på     i     til      ordklasse:   præpositioner  

2 lytte    hører    læse     ordklasse:   verber  

3 deres    min    hendes    ordklasse:   pronominer  

4 kager    skabet   træet     ordklasse:   substantiver  

5 skøn    sød    lang     ordklasse:   adjektiver  

6 aldrig    også    ikke     ordklasse:   adverbier  

7 når    da     at      ordklasse:   konjunktioner  

Opgave 5 Indsæt: Én ordklasse

er, har, er, bor, har, er, er, er, har, er, elsker

Opgave 6 Matching 

Ordet er:   hospital       Hvilken ordklasse er ordet?   et substantiv  

Opgave 8 Kategorisering 

pigen cykler altid på

Substantiv verbum adverbium Præposition

sin nye sorte cykel

possessivt pronomen adjektiv adjektiv Substantiv

når hun skal i skole

konjunktion personligt pronomen verbum præposition Substantiv



 

grAMMAtIKteSt – OrDKlASSer

Opgave 1 Kategorisering

Substantiver:    dag, penge
Pronominer:    hendes, vi
Verber:      skrive, drikker 
Adjektiver:     dårlig, billig
Adverbier:     ikke, altid
Præpositioner:    over, på
Konjunktioner:    fordi, men

Opgave 2 Odd-one-out 

1 dejlig  tynd  lille   ordklasse:   adjektiver  

2 byen  pige  biler   ordklasse:   substantiver  

3 de   hans  sine   ordklasse:   pronominer  

4 ser  har  lægger  ordklasse:   verber  

5 snart  også  måske  ordklasse:   adverbier  

6 og   at   men   ordklasse:   konjunktioner  

7 af    fra   over   ordklasse:   præpositioner  

Opgave 3 Matching 

Ordet er:   undervise – et verbum  

Opgave 4 Kategorisering

Familien tager tit i

substantiv verbum adverbium Præposition

sommerhus når de har

substantiv konjunktion personligt pronomen Verbum

ferie

substantiv
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SubStAntIver

Opgave 2 Matching: Sammensatte substantiver

  et glasbord          
  en vuggestue         
  en brødkniv         
  en flagstang         
  et dameblad  

  en togstation  

  et telefonnummer  

  et skoleskema  

  Det er sidste del af ordet, som afgør, om det er et n-ord eller et t-ord.  

Opgave 3 Ordjagt: Find substantiverne

1 2 3 4 5 6

H                   U R T I G

Hvilken ordklasse tilhører ordet?   adjektiver  

Opgave 4 læs & forstå: ental og flertal

Ental ubestemt       Flertal ubestemt

  en prinsesse           prinsesse  +  r  

  en ært             ært  +  er  

  en prins             prins  +  er  

  en verden            verden  +  er  

  en aften             aften  +  er  

  et vejr              ÷  

  regn(en)             ÷  

  en by              by  +  er  

  en port             port  +  e  

  en konge             konge  +  r  

Hvilke forskellige flertalsendelser er der?   + r / + er / ÷ / + e   

De fem substantiver i linje (9 -12) som ikke kan tælles:   regnen, vejr, vandet, hår (=mængde), tøj  

Opgave 7 Ordjagt: Find og bøj substantiver i  de 4 former

Ental (singularis) Flertal (pluralis)

ubestemt bestemt ubestemt bestemt

et barn barnet børn børnene

en pensionist pensionisten pensionister pensionisterne

en lejlighed lejligheden lejligheder lejlighederne



Ental (singularis) Flertal (pluralis)

ubestemt bestemt ubestemt bestemt

et sommerhus sommerhuset sommerhuse sommerhusene

et soveværelse soveværelset soveværelser soveværelserne

en stue stuen stuer stuerne

et køkken køkkenet køkkener køkkenerne

et badeværelse badeværelset badeværelser badeværelserne

en have haven haver haverne

en blomst blomsten blomster blomsterne

et frugttræ frugttræet frugttræer frugttræerne

et æble æblet æbler æblerne

en pære pæren pærer pærerne

en blomme blommen blommer blommerne

en hobby hobbyen hobbyer hobbyerne

en havestol havestolen havestole havestolene

Hvilke endelser har et substantiv i ental bestemt form?    -en / -n    og    -et / -t  

Hvilke endelser har et substantiv i flertal bestemt form?   -ene    og   -ne  

Ental (singularis) Flertal (pluralis)

ubestemt bestemt ubestemt bestemt

en dronning dronningen dronninger dronningerne

et soveværelse soveværelset soveværelser soveværelserne

en ært ærten ærter ærterne

en bund bunden bunde bundene

en seng sengen senge sengene

en madras madrassen madrasser madrasserne

en dyne dynen dyner dynerne

en prinsesse prinsessen prinsesser prinsesserne

en nat natten nætter nætterne

en morgen morgenen morgener morgenerne

et øje øjet øjne øjnene

en krop kroppen kroppe kroppene

en prins prinsen prinser prinserne

et museum museet museer museerne

en historie historien historier historierne
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Opgave 8 Indsæt: ubestemt og bestemt form

Damen og politikeren
En gammel   dame   var bange for at gå over   gaden . En kendt   politiker   tog   damen  

under   armen   og hjalp hende over   gaden  . Hun takkede mange   gange   og   politikeren   
sagde: ”Måske skulle De stemme på mig næste   gang  .”  ”Det tror jeg ikke”, sagde   damen .
”Det er   benene   , der er noget galt med, ikke   hovedet .”

Opgave 9 beskriv bil ledet: ubestemt eller bestemt form

På   billedet   er der en   en stue  . I   stuen   er der mange   møbler  . 
Midt i   stuen   står der   et spisebord   med tre   stole  . På   spisebordet   står der to 
  lysestager   og   en frugtskål  . Ved siden af står der   et sofabord   med   to vaser   og 
  en frugtskål  .
Der er tre   sofaer  , to   reoler  , to små   sofaborde  ,   et fjernsyn   og   en kommode   i   stuen  .
I   reolerne   står der mange   bøger   og på   kommoden   står der   en vase   og   en lampe  . 
Bagved   fjernsynet   står der også   en lampe  . 
På   gulvet   ligger der mange   tæpper  . Nogle af   tæpperne   er runde. 
På   væggene   hænger der mange   familiebilleder   og   et maleri   af   en kronhjort.

Opgave 10 ubestemt form: brug af artiklerne en  og et

1 Daniel er   ÷   englænder, men han er gift med   en   dansker.
2 Oda er   ÷   rengøringsassistent. Hun er   en   dygtig rengøringsassistent.
3 Nils har været   ÷   lærer i 15 år. Han har altid været   en   god lærer.
4 Ib er   ÷   pensionist. Han er   en   aktiv pensionist.
5 Inge er   ÷   læge. Hun er gift med John, som er   ÷   fodboldspiller.
6 Thomas er   ÷   chef i   et   stort firma.
7 Han hører altid   ÷   radio om morgenen.
8 Lis har to børn, den yngste går i   ÷   børnehave, og den ældste går i   ÷   skole.

Man bruger ikke en/et efter være/blive, når man taler om job / uddannelse / nationalitet 
+ ved faste udtryk om noget generelt. 

Opgave 11 læs & forstå: bestemt form

1. med en endelse:
+ (e)n / + (e)t / + (e)ne

2. med et 
possessivt 
pronomen 

3. med genitiv 4. den / det / de + et 
adjektiv + substantivet

regnen
vandet
næsen
skoen
hælen 

hendes hår
hendes tøj

byens port den gamle konge
det onde vejr

 



Opgave 12 læs & forstå: byt rundt på sætningerne

Stig ejer   en restaurant  .   Restauranten   ligger i Stege på Møn. Før Stig købte 
                                         UF                                     BF
  restauranten  , arbejdede han på   et slagteri  . Han var meget glad for   jobbet   som 
                  BF                                                                                   UF                                                                                  BF
  slagter  , men han havde altid haft   en drøm   om at blive selvstændig.   Drømmen  
        UF                                                                                            UF                                                                                       BF

kunne pludselig blive   en realitet  , da han arvede   penge   fra   en onkel   i USA, 
                                                                       UF                                                             UF                           UF

samtidig med at   restauranten   i Stege blev sat til   salg  .
                                                             BF                                                                       UF
  Stigs kone   Ingrid gik med til, at alle   pengene   fra   arven   blev brugt på
               BF                                                                                             BF                          BF
  Stigs drøm  . Det har de ikke fortrudt, for de tjener rigtig godt.
                BF

Opgave 13 Indsæt: Substantiver

                         Mallorca, den 14. april
Kære Sasha
Vi har en dejlig   ferie   her på Mallorca. Lige nu sidder vi på   altanen   på vores   hotel   og nyder 
  udsigten  .   Hotellet   ligger lige ud til   vandet  .   Vejret   er skønt, her er mindst 30   grader  . 
Midt på   dagen   er det for varmt at ligge på   stranden  .
Vi har lejet   en bil  , så vi kører rundt og nyder øens smukke   natur  . I går var vi oppe i   en bjerg-

landsby  , hvor ingen   turister   kommer. Her fandt vi   en restaurant  , hvor vi spiste rigtig spansk 
  mad  . På vej hjem kom vi forbi   et marked  , hvor man kunne købe de dejligste   ting  . 
Her købte vi   en gave   til dig. Vi ses snart. 
Mange   hilsner   Lotte og Ebbe. 

Opgave 15 Fejlretning: Substantiver

1 Jeg er en 26-årig kvinde fra Island, som har et barn.
2 Min datter hedder Liva og er 2 år. 
3 Min kærestes familie bor i en stor lejlighed midt i Rom.  
4 Lejligheden har 5 værelser.
5 Hans forældre er pensionister. 
6 Før var hans far læge, og moren var lærer.
7 Min italienske kæreste går til dansk fire gange om ugen. 
8 Han har to gode lærere på sprogskolen.
9 Sprogskolen ligger tæt på vores lejlighed. 
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grAMMAtIKteSt – SubStAntIver

Opgave 1 Ordjagt: Find substantiverne

1 2 3 4 5 6

s m i l e r

Hvilken ordklasse er ordet?    et verbum  

Opgave 2 Matching: Sammensatte substantiver 

et sommerhus, et buskort, en rygsæk, en køkkenvask, en sprogskole

Opgave 3 ubestemt form: brug af artiklerne en  og et

1 Ida er dansker.           5 Han er skoleleder på Brønshøj skole.
2 Anders er elektriker.         6 Ib er   en   god tandlæge.
3 Han er   en   dygtig elektriker.      7 Olivia går i skole. 
4 Han er gift med Anja, som er russer.    8 Mathilde ser fjernsyn hver aften.

Opgave 4 Kategorisering: ental/flertal – ubestemt/bestemt

ENTAL (singularis) FLERTAL (pluralis)

ubestemt bestemt ubestemt bestemt

et hus huset huse husene

en kage kagen kager kagerne

en pige pigen piger pigerne

en bil bilen biler bilerne

en nabo naboen naboer naboerne

et barn barnet børn børnene

en avis avisen aviser aviserne

en uge ugen uger ugerne

en dag dagen dage dagene

en blomst blomsten blomster blomsterne

Opgave 5 Indsæt: Substantiver

Hanne og Michael har lige købt et hus.   Huset   ligger i   en landsby   i Nordjylland tæt på   en sø    
og tæt på   havet  .
Der bor kun 714   mennesker   i   landsbyen  , så alle kender hinanden. Hanne og Michael har nogle 
søde   naboer  . Den ene   nabo   er   en familie   med 5   børn  , som bor på   en gård   med mange 
  dyr  . Den anden   nabo   er deres gode   venner   Pia og Klaus, som de har kendt i mange   år  .  
Faktisk var det på grund af dem, at de flyttede dertil. 
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prOnOMIner

Opgave 2 erstat med personlige pronominer

1 é   det      3 é   Det      5 é   I      7 é   De  

2 é   Den     4 é   De      6 é   vi     8 é   hun  

Opgave 3 Indsæt: personlige pronominer 

Kære Maya (Lea og Anders)
Hvordan har   du (I)   det?   Jeg   ringede til   dig ( jer)   i går, men   du (I)   var ikke hjemme.   Jeg   
skal flytte på lørdag og vil høre om   du (I)   kan komme og hjælpe   mig   .   Jeg   har også spurgt 
Peter om hjælp.   Han   kommer kl. 8 lørdag morgen. Hvis   du (I)   også kan komme, kan   du (I)   
køre med   ham  .   Jeg   har bestilt en flyttevogn med to mænd til kl. 9.   De   skal selvfølgelig bære 
de tunge ting, men hvis   vi   hjælper   dem  , går det hurtigere, og så bliver det billigere for   mig  .
Kærlig hilsen Anna

Opgave 4 Skriv dialogen: brug personlige pronominer

Judith: Hej med   dig  .  Hvordan har   du   det?
Joe:  Fint. Hvad med   dig  ? Har   du   det godt?
Judith:  Ja fint.   Jeg   mødte for resten Dave i går. Kan   du   huske   ham  ?   Han   gik i samme klasse 

som   os  , da   vi   begyndte på sprogskolen.
Joe:  Ja, det er   ham   fra Australien, ikke? Hvordan har   han   det? 
Judith:   Han   kommer vist fra New Zealand.   Jeg   tror, at   han   har det strålende. 
Joe:  Bor   han   stadig væk sammen med   hende   den lyshårede fra Polen?
Judith:  Ja, og   de   har fået et barn.   Han   sagde, at   jeg   skulle hilse   jer   alle  

sammen. Måske vil   han   komme forbi på skolen en dag. 
Joe:  Det lyder hyggeligt. 

Opgave 9 Indsæt: possessive pronominer

dit, hendes, mit – min, hans, din – dit, dit – din – dit, mine, dine,  
vores, deres, jeres, vores, vores, deres, jeres, vores

Opgave 12 Indsæt: Sin/sit/sine  el ler hans/hendes 

Kevin skal rejse til USA for at besøge   sine   forældre.   Hans   forældre (= subj.) er skilt. Først skal han 
besøge   sin   far, som bor alene i New Jersey.   Hans   far (= subj.) er pensioneret psykolog, og nu ar-
bejder han som frivillig i Røde Kors. Han har brugt hele   sit   liv på at hjælpe andre.
Efter besøget hos   sin   far, skal Kevin bo hos   sin   mor.   Hans   mor (= subj.) bor i New York sam-
men med   sin   nye mand. Moren og   hendes   mand (= subj.) er begge kunstnere. Moren skriver 
børnebøger, og   hendes   mand (= subj.) er kunstmaler. Han er kendt i hele USA for   sine   abstrakte 
malerier.

 



9        rettenøgle          prOnOMIner

Opgave 13 erstat med pronominer i  3. person

  Han   hedder Paul og kommer fra Frankrig.   Han   kom til Danmark på grund af   sin   kone Ida.   De   
mødte hinanden på en café i Frankrig for to år siden.   Han   arbejdede som fotograf på en avis. Ida 
var i Paris for at studere. Det var kærlighed ved første blik! 
  De   har boet sammen i København i 8 måneder.   Han   kom til Danmark lige før   deres   søn Emil 
blev født.   Han   har ikke noget arbejde nu, så   han   går hjemme og passer   deres   lille søn.   De   
hygger   sig  , indtil Ida kommer hjem fra arbejde. Men   han   savner   sit   liv i Frankrig, især   sine   
venner og   sit   gamle job som fotograf. Til sommer skal   de   en måned derned, og det glæder   han     
sig   rigtig meget til.

Opgave 14 Omskriv teksten fra 1. person ti l  3. person 

Annas eftermiddag
  Hun   skyndte   sig   hjem for at hvile   sig   efter en hård arbejdsdag.   Hun   satte  
  sig   ud i haven med   sin   avis.   Hun   havde glædet sig til at skulle hygge   sig   helt alene.   Hen-

des   børn blev nemlig passet af   hendes   mor, så   hun   havde hele eftermiddagen for   sig   selv. 
Men pludselig kom   hendes   nabo løbende. Han bad   hende   om at passe hans 3-årige tvillinger, 
mens han kørte til vagtlægen med sin ældste datter, der var blevet syg. Så der røg   hendes   hyg-
gestund! 

Opgave 15 Indsæt pronominer og skriv et svarbrev 

                           Horsens, 15. marts
Hej
Hvordan går det med   dig  ? Jeg  håber   du   har haft en god vinterferie. Var   du   ude og rejse? 
  Vi   har det alle fint.   Vi   havde en skøn skiferie i Norge. Børnene lærte at stå på ski, og   de   blev 
rigtig gode til det – faktisk bedre end   mig  ! Kommer   du   ikke snart og besøger   os   – hvad med 
til påske? Der kommer   min   bror og   hans   familie, så det kunne være hyggeligt. 
Skriv snart. Mange hilsner Terry og familie

Opgave 17 Indsæt: nogen – noget – nogle 

1  Jeg har ikke   noget   fjernsyn (t-ord), og jeg har heller ikke   nogen   computer 
 (n-ord).
2  Ken har aldrig fået   nogen   uddannelse (n-ord). Han har heller aldrig haft   noget   arbejde  

(t-ord),.
3  Jeg har købt   noget   tøj (utælleligt substantiv) på udsalg, bl.a.   nogle   flotte støvler (flertal).
4  Jeg har købt   noget  mad (utælleligt substantiv) og   nogle   kager (flertal), som vi kan spise i aften.
5 Jeg har   nogle   problemer (flertal) med min nabo.
6 Har du   nogen   problemer (i spørgsmål foran flertal) med dine naboer? 
7 Jeg har aldrig   nogen   problemer (med ikke/aldrig foran flertal) med mine naboer.
8 Har du   nogen   søskende (i spørgsmål foran flertal)?
9  Jeg har ikke   nogen   søskende (med ikke/aldrig foran flertal), og jeg har heller ikke  

  nogen   børn (med ikke/aldrig foran flertal). 
 10  Jeg ville gerne have haft   nogle   søskende (flertal) og måske også   nogle   børn (flertal).



Opgave 18 Fejlretning: pronominer

1 Vi vil meget gerne tage en tur til Sverige med jer.
2 Jeg arbejder sammen med hende.
3 Der er mange som har mistet deres arbejde.
4 Jeg har hørt om dine problemer med dine forældre.
5 Du skal have dine penge for dit arbejde.
6 Min nabo og hans kone passer mine børn på lørdag. 
7 Jeg håber, I hyggede jer til festen.
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grAMMAtIKteSt – prOnOMIner

Opgave 1 erstat med personlige pronominer 

det, den, de, vi, I, hun

Opgave 2 Indsæt: pronominer 

Kære Dave
Hvordan går det? Har   du   travlt med skolen? Nu er det jo snart jul, og så er der heldigvis ikke så 
længe til, at   du   kommer og besøger   os  . Tager   du   din nye kæreste med?   Hun   er i hvert fald 
meget velkommen! Så kan   du   vise   hende   dit barndomshjem, og   I   kan også besøge mormor og 
morfar. 
Skriv eller ring snart. Kærlig hilsen mor og far

Opgave 3 Indsæt: pronominer 

Hej
Lanya bliver hentet af sin morfar i dag.   Han   henter   hende   allerede kl. 13, så 
  hun   skal ikke sove for længe til middag. Vil   I   sørge for at vække   hende   inden kl. 13? 
Hilsen Sophia
Ps.   Jeg   kan ikke finde Lanyas gummistøvler. Har   I   set   dem  ?

Opgave 4 Indsæt: refleksive pronominer 

mig, sig, os, jer, sig, dig 

Opgave 5 Indsæt: possessive pronominer 

min, dit, hendes, mit, din, hans, dine, mine

Opgave 6 Indsæt: vores /jeres/deres 

deres, deres, vores, jeres, jeres, vores

Opgave 7 Indsæt: Sin/sit/sine eller hans /hendes

Clara er 13 år og bor sammen med   sine   forældre og   sin   lillebror Thor på 3 år. Clara og   hendes   
familie bor i Odense. Claras far er tandlæge og   hendes   mor er laborant. Clara går i 7. klasse, og Thor 
går i børnehave.   Hans   børnehave ligger tæt på Claras skole, så nogle gange henter Clara   sin   lille-
bror i børnehaven. Så passer hun Thor et par timer om eftermiddagen. Hvis han er træt, kan han være 
både sur og irriterende, og så håber Clara altid på, at han falder i søvn på   sit   værelse. Mens han so-
ver, kan hun få fred til at lave   sine   lektier.

Opgave 8 Indsæt: nogen – noget – nogle

nogen, noget, nogle, nogle, noget 



verber

Opgave 1 Kategorisering: Find og bøj verber 

Verberne er: at invitere, at lære, at koste, at høre, at betale, at lukke, at cykle, at aflevere, at arbejde,  
at begynde – Tjek verbernes bøjning i Verbumlisten side 8 – 14. 

Hvilke ordklasser tilhører de andre ord?   substantiver   og   pronominer   
Verber i infinitiv ender på   – e  

Verber i nutid ender på   – (e)r  

Verberne i datid ender på   – ede   og   – te   
Hvordan bøjer man verber i førnutid?   har / er + (e)t  

Opgave 2 Matching 

spørger =  nutid
spørg =  imperativ
har spurgt  =  før nutid
spørge  =  infinitiv
spurgte  =  datid

Opgave 3 Ordjagt: Find verber i  datid 

Gruppe 1: +ede    Gruppe 2: +te    Gruppe 3: Uregelmæssige
legede       gemte      sad
vaskede       læste       tog 
grinede       købte       gik
ringede       spiste       sov

Opgave 4 Omskriv ti l  datid 

1 Jeg går en tur.        Jeg gik en tur.          Gruppe:   3  

2 Han læser en bog.       Han læste en bog.       Gruppe:   2  

3 Jeg åbner døren.       Jeg åbnede døren.        Gruppe:   1  

4 Hun drikker en kop te.     Hun drak en kop te.       Gruppe:   3  

5 De tager bussen.       De tog bussen.         Gruppe:   3  

6 Jeg hører radio.       Jeg hørte radio.         Gruppe:   2  

7 Børnene leger i haven.     Børnene legede i haven.     Gruppe:   1  

8 Han ser aldrig fjernsyn.     Han så aldrig fjernsyn.     Gruppe:   3  

9 Hun laver god mad.      Hun lavede god mad.       Gruppe:   1  

 10 Ina besøger sin mor.      Ina besøgte sin mor.       Gruppe:   2  

 11 Ole møder kl. 8.30.      Ole mødte kl. 8.30.       Gruppe:   2  

 12 Hun henter sin søn kl. 16.    Hun hentede sin søn kl. 16.    Gruppe:   1  
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Opgave 5 Skriv teksten i  datid

Hjemme hos familien Busk
Det   var   en kold og mørk novembermorgen. Hjemme hos familien Busk   havde   de travlt. Julie 
  drak   en kop kaffe, mens hun   smurte   madpakker til sine 3 børn. Inden hun   løb   ud af huset 
sammen med tvillingerne på 7 år,   gav   hun sin mand Peter et kys. Hun   skulle   nå at køre tvillinger-
ne i skole, før hun selv   mødte   på arbejde. Peter   havde   også travlt. Om en halv time   skulle   han 
på arbejde. Men først   skulle   han aflevere sin 3-årige datter Marie i børnehaven. Hun   havde   ikke 
travlt. Hun   ville   gerne lege gemmeleg. Peter   råbte  , at hun   skulle   komme ud i køkkenet og spi-
se morgenmad, men Marie   kunne   ikke høre ham. Hun   lå   under sin varme dyne. Til sidst   måtte   
Peter bære hende hen til havregrøden. Marie   var   sur og   skreg   højt, at hun ikke   ville   have noget 
at spise. Bagefter   kastede   hun sig ned på gulvet. Peter   kunne   ikke få hende til at spise noget. 
Klokken   var   mange. Derfor   prøvede   Peter at lokke hende. Han   sagde  , at hvis hun   skyndte   
sig at tage tøj på,   måtte   hun få en småkage. Straks   smilede   Marie igen. Hun   løb   ud og   tog   alt 
sit tøj på. Et øjeblik efter   sad   hun glad i bilen på vej til børnehaven og   gnaskede   på sin småkage. 
Måske   kunne   hun få noget morgenmad i børnehaven.

Opgave 7 Ordjagt: Find og bøj verber 

infinitiv nutid datid førnutid

at være er var har været

at ville vil ville har villet

at have har havde har haft

at skulle skal skulle har skullet

at finde finder fandt har fundet

at komme kommer kom er/har kommet

at blive bliver blev er blevet

at gå går gik er/har gået

at stå står stod er/har stået

at se ser så har set

at løbe løber løb er/har løbet

at sige siger sagde har sagt

at lægge lægger lagde har lagt

at tage tager tog har taget

at ligge ligger lå har ligget

at spørge spørger spurgte har spurgt

at sove sover sov har sovet

at vide ved vidste har vidst

at kunne kan kunne har kunnet



Opgave 8 Kategorisering: nutid 

                  nu           altid          igen          fremtid
1 Sisan har 3 søskende.                                                
2 Anders står og laver mad ude i køkkenet.                                          
3 Vi får fri klokken 16 i morgen.                                              
4 Vi får fri klokken 16 hver dag.                                               
5 Om tirsdagen spiller jeg badminton.                                            
6 Jeg flytter til Holbæk om en måned.                                            

Opgave 9 Indsæt: nutid eller datid

læser, kører, cyklede, er, arbejdede – arbejder, hedder, ligger, rejste, boede

Opgave 14 bøj i  førnutid 

Tjek verbernes bøjning i Verbumlisten side 8 – 14.

Opgave 15 Hvornår bruger man datid / førnutid?

købte, har købt, har boet, boede, arbejdede, har arbejdet, var, har været, 
har ligget, lå, gik, har gået

Opgave 16 Spørgsmål i  førnutid 

Interviewer:   Hvor længe har du boet i Danmark?  

Interviewer:   Hvor længe har du gået på sprogskole?  

Interviewer:   Hvor længe har du været gift med en dansker?  

Interviewer:   Hvor længe har du/I boet på Frederiksberg?  

Interviewer:   Hvor længe har du/I haft hund?  

Interviewer:   Hvor længe har du arbejdet som tjener?  

Interviewer:   Hvor længe har han undervist på et gymnasium?  

Interviewer:   Hvor længe har han ligget i sengen med influenza?  

Opgave 18 Hvornår bruger man førnutid/førdatid?

Datid + førdatid
1 Jeg   kunne   ikke falde i søvn, fordi jeg   havde drukket   for meget kaffe.
2 Jeg   var   glad, fordi jeg   havde sovet   længe.
3 Karen   fortalte  , at hun   havde været   syg.
4 Mike   kom   først kl. 19, selvom vi   havde aftalt   at mødes kl. 18.
5 Vi   var   mætte, fordi vi   havde spist   et stort måltid.
6 Han   kunne   ikke komme ind, for han   havde glemt   sine nøgler.
7 Hun   ville   ikke købe en ny bil, før hun   havde solgt   den gamle.
8 Hannah   sagde  , at hun   havde haft   travlt.
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Opgave 19 Imperativ: en opskrift 

tænd, pisk, tilsæt, skær, smør, kom, læg, drys, stil, bag

Opgave 20 passiv: en opskrift 

vaskes, skæres, hakkes, koges, tilsættes, fortsættes, hældes

Opgave 21 Annoncer og opslag: lav overskrifter i  passiv 

Fx   Rød damecykel sælges        Rengøringshjælp søges  

   Værelse udlejes           Kattekilling savnes  

Opgave 23 Ordjagt: Modalverber

en tilladelse

må (få)

en nødvendighed

må (bære)

en ordre / en pligt

skal (komme)

fremtid (en plan)

skal (nå)

skal

skal (aflevere)

en (u)mulighed

kan (ikke høre)

kan (ikke få)

kan (få)

en evne en (u)vilje

vil (gerne lege)

(ikke) vil (have)

et ønske

vil (gerne lege)

Opgave 25 Indsæt: Modalverber 

må, må, skal, kan, vil, skal, vil, kan, skal, kan

Opgave 26 Dialog: Indsæt modalverber 

Henrik: Hvad   skal   vi lave i dag?
Mira:    Må   jeg ikke gå hjem til Lea?
Henrik:  Nej, det   må   du ikke i dag. Jeg   vil   gerne have, at vi to laver noget  

sammen. Vi   kan   tage en tur i skoven, eller   vil   du hellere på stranden? 
Mira:    Skal   vi ikke hellere gå i Tivoli? Så   kan   vi gå en tur i byen bagefter. 
Henrik: Det lyder dyrt! Men okay.   Skal   vi tage bussen eller cykle?
Mira:  Vi   kan   da godt cykle. Men så   skal   vi altså køre nu.
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Opgave 28 beskeder og invitationer: Indsæt modalverber

Kære Neringa 
Hvordan går det? Det er længe siden, vi har snakket sammen.   Skal   vi ikke snart ses?   Vil   du ikke 
komme hjem til mig og spise middag i næste uge? Jeg   vil   gerne lave noget god mad, hvis du   vil / 

kan   tage noget vin med. Vi   kan   selvfølgelig også mødes på en cafe inde i byen. Hvad   vil   du 
helst?  Skriv snart.  Knus Sidse

Til vejleder Naja Skov 
Jeg   må   desværre aflyse vores aftale i morgen Kl. 9.30. Jeg   kan   ikke komme, fordi jeg er blevet 
syg. Jeg   vil   meget gerne aftale en ny tid, hvor vi   kan   mødes og snakke om mine uddannelses
planer.   Skal / Kan   vi lave en ny aftale i næste uge? Du   kan   kontakte mig på tlf. nr. 20801865. 
Venlig hilsen Nabil Khader

Kære familie og venner
Nu   skal   vi giftes! Derfor   vil   det glæde os meget at se jer til bryllupsfest  
lørdag den 2. februar kl. 18.00 i Vig Forsamlingshus. Vi håber I   kan   komme og glæder os til at se 
jer alle i festhumør. Kærlig hilsen Inge og Sven

Opgave 30 Fejlretning: verber 

1 Skriv hvis du ikke   kommer  . Jeg   glæder   mig til   at høre   fra dig. 
2 Vi   drak   for meget øl og vin i går aftes.
3 De   har inviteret   os til festen. Men vi   kan   desværre ikke   komme  . 
4 Jeg   vil   meget gerne   have   et job som kok. 
5 Jeg   er   gift med en dansker. Han   har arbejdet   som musiker i 12 år. 
6  Det er dejligt, at du   har skrevet   til mig. Det er lang tid siden vi   har snakket   
 sammen. 
7 Jeg er glad for   at høre  , at du   er kommet   ind på universitetet. 
8 Jeg   skal   også   arbejde   i weekenden. 
9 Min kæreste   rejser   til Sverige i morgen. 
 10 Jeg   har boet   i Danmark i to år, og jeg går til dansk på et sprogcenter.
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grAMMAtIKteSt – veber

Opgave 1 Kategorisering: Find og bøj verber

Verberne er: at ringe, at høre, at snakke, at være, at lege, at lære  
– Tjek verbernes bøjning i Verbumlisten side 8 – 14.

Opgave 2 bøj verber

Tjek verbernes bøjning i Verbumlisten side 8 – 14.

Opgave 3 Indsæt: nutid eller datid

spiste, drak, ligger, spillede, står, gik

Opgave 4 Indsæt: Før nutid eller datid

cyklede, har boet, har gået, arbejdede, har set, ventede

Opgave 5 verbets tider

tog, kommer, vandt – har vundet, snakker – snakkede, gør rent – har gjort rent, 
bor – boede, rejste – rejser, har haft, boede, har boet 

Opgave 6 læs & forstå

David   er   journalist. Han   arbejder   for TV2. Han   kommer   fra Australien og   har boet   i Danmark 
i 12 år. Hans danske kone   hedder   Tina, og hun   er   sygeplejerske. David   synes  , at Danmark er et 
dejligt sted   at bo  . Men han   havde   problemer med sproget, da han   kom   til Danmark. Det   var   
svært for ham   at lære   dansk. Han   gik   på sprogskole i flere år, før han   blev   god til både   at tale   
og   skrive   dansk.

Opgave 7 Annoncer og opslag: lav overskrifter i  passiv 

Fx Værelse udlejes, Babysitter søges, Cykel købes, Lejlighed sælges

Opgave 8 Indsæt: Infinitiv med ’at’ eller uden ’at’ 

(vil)   have  ,   at tale  , (kan)   forstå  ,   at lære  ,   at spille  , (må)   låne   

Opgave 9 Indsæt: Modalverber 

må, kan, vil, skal, kan, kan

Opgave 10 Indsæt: Modalverber 

kan, skal, vil, vil, må, kan



ADjeKtIver

Opgave 2 Find og sortér adjektiver

Positiv:    smuk, frisk, glad, kærlig, rigtig, lykkelig, hyggelig, høflig,   tilfreds, 

     spændende  

Negativ:   dårlig, doven, snavset, fattig, langsom, dum, ond, sulten,   træt, syg  

Opgave 3 Matching: Find synonymer

tyk – overvægtig           svær – vanskelig
sød – rar              interessant – spændende
smuk – flot             nem – let
snavset – beskidt           stille – rolig
gal – vred             vidunderlig – pragtfuld

Opgave 4 Adjektiver med u-

usikker, ustabil, uhøflig, uretfærdig, uvenlig, uhyggelig, ulykkelig, upraktisk, utålmodig, ugift, 
uerfaren, ukorrekt, ukritisk, ufarlig, uærlig, ulækker, umoderne, uren 

Opgave 6 bøj Adjektiver og substantiver

2 en ny bil – mange nye biler      6 et hårdt år – mange hårde år
3 et godt land – mange gode lande    7 en billig bluse – mange billige bluser
4 et langt navn – mange lange navne   8 en dygtig læge – mange dygtige læger
5 en ung datter – mange unge døtre   9 et mørkt rum – mange mørke rum

Opgave 8 Ordjagt: Find adjektiver

Grundform T-form E-form

(en) stor gammel (lejlighed)

(en) hyggelig (stue)

(et) gammelt (sommerhus)

(det) stort

(et) lyst (soveværelse)

(et) lille (køkken)

(et) nyt (badeværelse)

1  i flertal

    røde (æbler)

    saftige (pærer)

    søde (blommer)

2  efter den/det

    (den) smukke (have)

3  efter de possessive 

    pronominer 

   (dens) dejlige (blomster)

   (sin) gamle (havestol)

4  efter genitiv

   (Susans) store (hobby)
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Opgave 9 Indsæt: Adjektiver

1 Jeg har lige købt en   ny   hat, et   nyt   tørklæde og et par   nye   sko. 
2 Det er svært at sælge mit   dyre   hus. 
3 Der står et   højt   træ i vores have. Min mand vil fælde det   høje   træ. 
4 Jeg fik en   smuk   ring og nogle   smukke   øreringe i fødselsdagsgave. 
5 Min ven er   tyk  . Hans kone og børn er til gengæld ikke så   tykke  . 
6 Sørens   gamle   bil er næsten lige så   gammel   som vores. 
7 Vi spiste et   dejligt   måltid på den   dejlige   japanske restaurant. 
8 Vejret er   godt  . Skal vi gå en tur i det   gode   vejr eller se en   god   film? 

Opgave 10 Indsæt: Adjektiver 

Marcus 
Marcus har lige fået   nyt   arbejde som informationsmedarbejder i kommunen.  
Han er meget   glad   for sit   nye   job. Chefen er   flink  , kollegaerne er   søde   og   hjælpsomme , 
og lønnen er forholdsvis   god  . Men det bedste er, at han kan gå hjem klokken 16. Før arbejdede han i 
et   stort   reklamefirma. Lønnen var meget   høj  , men så havde han til gengæld også meget   lange   
arbejdsdage. Tit måtte han arbejde om aftenen, og flere gange om ugen kom han så sent hjem, at han 
ikke kunne nå at spise sammen med familien. Det var hans kone og børn   trætte   af. Marcus var mest   
træt   af sin chef, der altid var   sur   og   utilfreds  . Til sidst sagde Marcus sit   gamle   job op, og nu 
har han   god   tid til familien og sin   store   hobby golf.

Opgave 11 Indsæt: Adjektiver 

1 Fru Jensen er en   gammel   kvinde på 92 år. 
2 De bor i et   rødt   hus i Odense. 
3 Min søster har 3   søde   børn. 
4 Jeg har lige skrevet et   langt   brev til dig.
5 Du har glemt din   sorte   taske hjemme hos mig. 
6 Mine   polske   naboer er meget venlige. 
7 Jeg elsker Københavns   grønne   parker. 
8 Naboens   urolige   børn larmer igen. 
9 Børnenes   stribede   kat var løbet væk. 
 10 Hun vasker sin   snavsede   bil. 
 11 Han gør rent i sit   store   køkken. 
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Opgave 13 Ordjagt: Kontaktannoncer 

                   Grundform

(en) varm 42-årig (pige)

(du) kærlig stærk 

dejlig lysblond (kvinde)

veluddannet (singlepige/du)

klassisk (musik)

aktiv (forretningsmand)

charmerende (kvinde)

     

                 T-form

nært varmt stabilt

(forhold)

godt (job)

positivt (livssyn)

pænt (udseende)

                        E-form

1  i flertal

    kvindelige runde (former)

    lange (gåture)

    veluddannede livskloge (vi)

    eksotiske (rejser)

2  efter den/det

    (den) grønne (natur)

    (den) ægte (kærlighed)

3  efter de possessive 

    pronominer 

    (min) store (interesse)

4  efter genitiv

    (Sydens) varme (sol)

Opgave 16 Arbejd med digte og adjektiver 

1 mit sidste   beskedne   ønske 
2 + 3    de   små solløse   sidegader 
4 deres   nedlagte   butikker 
5   gulnede   gardiner 
6   fedtede   gasapparater 
7 + 8   hvor   kort   og   mærkeligt   livet er 
9 + 10 + 11 + 12  de   små firkantede stenede forblæste   baggårde
 13 deres   svulmende   barme

Opgave 17 gradbøjning

1. grad (positiv) 2. grad (komparativ) 

 +ere  

3. grad (superlativ) 

 +(e)st 

varm varmere varmest

rig rigere rigest

klog klogere klogest

dyr dyrere dyrest

sjov sjovere sjovest

sund sundere sundest

hurtig hurtigere hurtigst

billig billigere billigst
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Opgave 19 gradbøjning: Komparativ på to måder 

1 Evas cykel er   dyrere   end Ibs. / Ibs cykel er   billigere   end Evas.
2  Min søn er   mere stille   end min datter. / Min datter er   mere larmende   end 
 min søn.
3 Stefan er   ældre   end Harry. / Harry er   yngre   end Stefan.
4 Det tager   kortere   tid med tog. / Det tager   længere   tid med bus. 
5 Pers lejlighed er   mindre   end Oles. / Oles lejlighed er   større   end Pers.
6 Tor er   renere   end Ida. / Ida er   mere beskidt   end Tor.

Opgave 20 gradbøjning: Komparativ og superlativ

større – størst, koldere – koldest, varmere – varmest, mindre – mindst,  dyrere – dyrest, 
færre – færrest

Opgave 21 Fejlretning: Adjektiver  

1 Jeg har to   gode   lærere og mange   dejlige   klassekammerater.
2 Det er en   god   ide at gå i biografen og se en   sjov   film.
3 Jeg bor på et   stort   værelse på det   nye   kollegium i Odense.
4 Allans   store   hus er til salg.
5 Han vil også gerne sælge sin   gamle   bil.
6 Vi er meget   glade   for vores   nye   hus.
7 Huset er   gammelt   og meget   dejligt  .
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grAMMAtIKteSt – ADjeKtIver

Opgave 1 Matching: Find synonymer

morsom – sjov, sur – gal, nem – let, flink – rar, stille – rolig,  interessant – spændende

Opgave 2 Matching: Find antonymer

rig – fattig, spændende – kedelig, gammel – ung, smuk – grim, lang – kort, mørk – lys, 
hurtig – langsom, svær – nem

Opgave 3 bøj adjektiver

1 en dyr bil –  dyre biler        4 en ung pige – unge piger
2 en god dag – gode dage       5 et nyt hus –  nye huse
3 et pænt navn – pæne navne     6 et dygtigt barn – dygtige børn

Opgave 4 bøj adjektiver

hvid – hvidt – hvide …         varm – varmt – varme …
farlig – farligt – farlige …         venlig – venligt – venlige …
kærlig – kærligt – kærlige …        dyr – dyrt – dyre …

Opgave 5 Indsæt: Adjektiver 

1 Nils har en god ven, som arbejder i Nokia. 
2 De har været gode venner i 25 år. 
3 Nils har to store døtre, som er flyttet hjemmefra. 
4 De bor sammen i en dejlig lejlighed. 
5 Den dejlige lejlighed er på 60 m2. 
6 Den ligger i et hyggeligt kvarter på Amager. 

Opgave 7 gradbøjning

1. grad (positiv) 2. grad (komparativ) 3. grad (superlativ)

kold koldere koldest

hyggelig hyggeligere hyggeligst

dyr dyrere dyrest

glad gladere gladest

mørk mørkere mørkest

kort kortere kortest

tidlig tidligere tidligst

ren renere renest
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ADverbIer

Opgave 1 Matching: Adverbier og deres betydning

1 Jeg er ked af, at jeg blev fyret. / Jeg blev   desværre   fyret.
2 Jeg er glad for, at jeg fik løn i går. / Jeg fik   heldigvis   løn i går.
3 Jeg er ikke sikker på, om vi har fri kl. 16. / Vi har   måske   fri kl. 16.
4 Jeg synes, det tog lang tid at finde et job. / Jeg har   endelig   fundet et job.
5 Jeg er sikker på, at jeg bliver god til dansk. / Jeg bliver   selvfølgelig   god til dansk.
6 Jeg synes, det er meget nemt at forstå dansk. / Jeg kan   sagtens   forstå dansk. 
7 Jeg tror, at jeg bliver god til dansk. / Jeg bliver   nok   god til dansk. 
8 Jeg synes, at 4.995 kr. er billigt for fjernsynet. / Fjernsynet koster   kun   4.995 kr. 

Opgave 2 Adverbier og ordsti l l ing i  hovedsætninger

1 Det er   snart   min fødselsdag.
2 Kasper vandt   kun   65 kr. i Lotto.
3 Nina arbejder   altid   til kl. 16 om lørdagen.
4 Jens arbejder   stadigvæk   i Fakta. 
5 Jeg skal   allerede   møde på arbejde kl. 4.30.
6 Jonas har   lige   været i praktik som tømrer.

Opgave 3 Adverbier og ordsti l l ing i  ledsætninger 

1 Klokken er 18, og Nils er glad for, at han   endelig   har fri. 
2 Min chef blev sur, fordi jeg   igen   havde glemt at låse døren. 
3 Min chef er glad for, at jeg   ikke   har været syg i år.
4 Jeg er ked af, at jeg   tit   kommer for sent.
5 Jeg blev ansat, fordi min chef   godt   kunne lide mig.
6 Ahmed har en uddannelse fra Iran, som han   også   kan bruge i Danmark. 

Opgave 5 Slutadverbier: Kort form /lang form

Pia går   op   (bevægelse) i bussen. Jens sidder   oppe   i bussen. Skagen ligger   oppe   i Nordjylland. 
Familien Lang bor   oppe   på 4. sal. 
Lone står   inde   i stuen og råber: ”Kom   ind  ” (bevægelse). Skal vi tage   ind   (bevægelse) til byen?
Hun cykler   ud   (bevægelse) til sin søster. Bilen står   ude   på gaden. Han skynder sig   ud   (bevæ-
gelse) til sin bil.
Hvor skal du   hen   (bevægelse)? Jeg skal   hen   (bevægelse) på biblioteket. Han løber   hen   (bevæ-
gelse) til bussen. Han står og venter   henne   ved stoppestedet. 
Søren henter sin søn i børnehaven. Han cykler   derhen   (bevægelse). Togstationen ligger lige   der-

henne  .
Hver aften tager Bo toget   hjem   (bevægelse). Han er først   hjemme   kl. 19. Hun er syg og må blive 
  hjemme  .
De tager   ned   (bevægelse) til Spanien hvert år. Martha har værelse   nede   i kælderen.
Børnene skal   over   (bevægelse) til deres onkel i weekenden. De skal sove   ovre   hos ham i to nætter 
Cyklen står   omme   bag huset. Hun stillede cyklen   om   (bevægelse) bag huset. 
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grAMMAtIKteSt – ADverbIer

Opgave 1 Matching: Adverbier og deres betydning 

1 Jeg er ked af, at jeg må aflyse vores aftale. / Jeg må   desværre   aflyse vores aftale.
2 Jeg er glad for, at jeg blev rask. / Jeg blev   heldigvis   rask. 
3 Jeg synes, det tog lang tid før jeg blev rask. / Jeg blev   endelig   rask.
4 Jeg er ikke sikker på, om toget kører til Hellerup. / Toget kører   måske   til Hellerup.
5 Jeg er sikker på, at det bliver godt vejr. / Det bliver   selvfølgelig   godt vejr.
6 Jeg synes, at 2.500 kr. er billigt for cyklen. / Cyklen koster   kun   2.500 kr.

Opgave 2 Adverbier i  hovedsætninger

1 Jeg skal snart rejse. 
2 Jeg er stadigvæk i sommerhus. 
3 Jeg betaler kun 2.500 i husleje. 
4 Jeg vil gerne have en uddannelse engang.
5 Jeg tog lige en sodavand i køleskabet. 

Opgave 3 Adverbier og ordsti l l ing

1 Han kommer måske til sommer. 
2 Poul er altid træt om morgenen. 
3 De har aldrig været i Indonesien. 
4 Thomas arbejder nogle gange i weekenden. 
5 Jeg er ikke sikker på, om de kommer.

Opgave 4 Adverbier og ordsti l l ing

1 Nils siger, at han måske kommer på besøg i morgen.
2 Jeg har sagt mit job op, fordi jeg ikke kan lide min chef.
3 Han sælger en computer, som jeg aldrig ville købe.
4 Mia spurgte, om hun gerne måtte få en is.
5 Portugisisk et sprog, som jeg godt kan forstå.
6 Jeg er glad for, at I snart kommer på besøg.

Opgave 5 Indsæt kort eller lang form af adverbiet

henne, hen, henne
hjemme, hjem, hjem
oppe, op, oppe
inde, ind, ind
ude, ude, ud
ned, nede, nede
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præpOSItIOner

Opgave 1 Matching: Find antonymer

under – over        før – efter       foran – bagved
til – fra          med – uden

Opgave 2 Matching 

1 Hunden ligger   under   bordet.     6 Hunden springer   over   hegnet. 
2 Hunden ligger   på   bordet.      7 Hunden løber   efter   katten. 
3 Hunden ligger   i   hundekurven.    8 Hunden går tur   med   manden. 
4 Hunden ligger   bag   sofaen.      9 Hunden løber rundt   om   bolden. 
5 Hunden løber ud   af   døren.       10 Hunden løber   gennem   hækken. 

Opgave 3 Indsæt: præpositioner 

1 Min mobiltelefon er   i   min taske.   5 Hun gemte sig   bagved   bilen.
2 Billedet hænger   på   væggen.     6  Lise parkerede sin cykel ude på gaden  

 foran   huset.
3 Lampen hænger   over   bordet.    7 Der ligger en bank   ved siden af   Føtex.
4  Der ligger en frakke på gulvet       8  Fyn ligger   mellem   Sjælland og 
   under   bordet.          Jylland.

Opgave 4 Indsæt: i  el ler på

1 Dorte bor   på   Frederikssundsvej   på   Nørrebro   i   København.
2 Sam bor   på   Kærhøgevej   i   Stege   på   øen Møn.
3 Limie arbejder  i   Nørregade   i   Odense   på   Fyn.
4 Tanya går i skole   i   Vestergade   i   Vejle   i   Jylland. 
5 Ammorn besøger sine forældre   på   øen Koh Samui   i   Sydthailand.

Opgave 5 Matching: Stedsudtryk med i  /på/til 

i:    byen, skole, biografen, skoven, vandet, banken  

på:   biblioteket, museum, restaurant, arbejde, indkøb, kontor  

til:    koncert, fest, sport, møde, test, læge  

Opgave 6 lav tidsudtryk

1 Jeg skal rejse til Tyrkiet   på   søndag.        fremtid  

2 Vi var i Japan   i   flere måneder.          periode  

3 Vi skal til Peru   til   sommer.            fremtid  

5   I   aften skal vi i biografen.           fremtid   

4 De tager altid på skiferie   om   vinteren.       generelt  

6 Jeg rejser til Berlin et par gange   om   året.      generelt  

7 Hun kunne ikke sove   i   nat.           fortid  



8 Min nabo holdt fest   i   går aftes.          fortid  

9 Jeg kommer   om   5 minutter.          fremtid  

 10 Jeg har været syg   i   2 uger.           periode  

Opgave 7 Indsæt: præpositioner 

Pablo 
Jeg hedder Pablo og kommer   fra   Bolivia. Jeg kom   til   Danmark   for   4 måneder siden, så jeg er 
ikke så god   til   dansk. Jeg går   til   dansk fire gange   om   ugen.  Om   fredagen har jeg fri, og så 
har jeg tid   til   at spille musik sammen   med   mit band. Jeg bor   i   Ballerup sammen   med   min kæ
reste. Jeg er glad   for   at bo der, fordi det er tæt   på   byen.

Opgave 8 Slå op i  ordbogen: Faste udtryk med præpositioner

at bede om               at være bange for
at glæde sig til               at være dygtig til
at rydde op                at være forelsket i
at skælde ud              at være glad for
at slappe af                at være ked af
at stole på                at være vild med
at sørge for               at være vred på

Opgave 9 Ordjagt: Find faste udtryk med præpositioner

1 at skylle ned            4 at se ud
2 at banke på             5 at finde ud af
3 at lukke op             6 at gifte sig med

Opgave 11 Fejlretning: præpositioner

1 Jeg kom til Danmark   for   7 måneder siden. 
2 Jeg har ikke set dig   i   lang tid. 
3 Han arbejder   på   et kontor   på   4. sal. 
4 Jeg går til gymnastik tre gange   om   ugen. 
5 Har du tid   til   at hjælpe mig? Jeg skal flytte   til   Østerbro   i   weekenden. 
6 Jeg er bange   for   at blive fyret. 
7 Jeg er glad   for   at høre fra dig.
8 Jeg er god   til   at snakke dansk nu. 
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grAMMAtIKteSt – præpOSItIOner

Opgave 1 Matching: Stedsudtryk med i  /på /ti l

på: apoteket, diskotek, indkøb, restaurant
i:  banken, biografen, byen, skole 
til:  psykolog, tandlæge,  fest, badminton

Opgave 2 Indsæt: i  el ler på

1 Henrik bor   på   Vesterbro.
2 De er   på   øen Tenerife.  
3 Jeg vil hellere bo   på   Fyn end   på   Sjælland.
4 Hun bor   i   Hillerød. 
5 Tina besøger sine venner   i   Paris. 

Opgave 3 lav tidsudtryk

1 Kim skal rejse til Italien   på   fredag.
2 Jeg var på indkøb   i   går.
3 Gæsterne kommer   om   en time.
4 Jeg rejser altid   om   sommeren.
5 Jeg skal til lægen   på   mandag.
6 Jeg var til lægen   i   mandags.

Opgave 4 Indsæt: præpositioner

1 Jeg glæder mig   til   festen på lørdag.
2 Jeg er glad   for   min nye lejlighed.
3 Hun er ked   af  , at hun ikke kan finde et arbejde.
4 Hun er træt   af   at søge arbejde.
5 Hun er bange   for  , at hun ikke kan finde et godt job.
6 Hun er interesseret   i   at arbejde med børn.

Opgave 5 Indsæt: præpositioner

Anthony kommer   fra   England og har boet i Danmark i 10 måneder. Han går   til   dansk to gange   
om   ugen. Han er ikke så god   til   at tale dansk endnu.   Om   dagen arbejder han   på en restaurant 
som opvasker. Han er ikke så glad   for   sit arbejde, men han skal bruge pengene. Når Anthony bliver 
bedre   til   dansk, vil han gerne arbejde i en børnehave.



KOnjunKtIOner

Opgave 2 Ordjagt: Konjunktioner

Hovedsætningskonjunktioner:     men, og, for, så  

Ledsætningskonjunktioner:     som, at, hvordan, hvad, da, hvor, hvis  

Opgave 4 Indsæt: Hovedsætningskonjunktioner

eller, for, så, for, så, og, men, for, men, så 

Opgave 6 Matching: Hovedsætninger og ledsætninger

1 Jeg gik i seng, da jeg kom hjem fra arbejde.
2 Jeg er glad for mit job, selv om lønnen er lav.
3 Jeg har ikke travlt, så jeg kan godt hjælpe dig.
4 Jeg har et arbejde, som jeg er glad for. 
5 Jeg ved ikke, hvor han er.
6 Jeg vil gerne hjælpe dig, hvis jeg får tid. 
7 Jeg siger, at jeg er syg.
8 Jeg så en film, inden jeg gik i seng. 
9 Jeg kan ikke hjælpe dig, fordi jeg har travlt. 

Opgave 7 Indsæt: ledsætningskonjunktioner

om, at, mens, når, hvis, fordi, selvom, så 

Opgave 8 Indsæt og skriv med ledsætningskonjunktioner

da, når, mens, før, siden, idet 

Opgave 9 Indsæt: da eller når

når, når, da, når, da, da, da, når, når, når

2 8        rettenøgle          KOnjunKtIOner



Opgave 13 lav ledsætninger med der  /som 

1 Jeg har en lærer, der/som kommer fra Ukraine. 
2 Min mand arbejder i et firma, der/som er italiensk og hedder Peliconi. 
3 Jeg har 3 søskende, der/som bor i Malaysia. 
4 Jeg har en søn på 13 år, der/som går til fodbold. 
5 Jeg har en bror, som jeg savner. 
6 Mine forældre har en butik, som de har haft i 15 år. 
7 Jeg har en veninde, som jeg har kendt i 20 år. 
8 Har du set min ordbog, der/som lå på bordet lige før. 

Opgave 15 Indsæt: ledsætningskonjunktioner

Biografturen
Tina spørger Tom, om han ikke vil med i biografen på lørdag. Der går en kærlighedsfilm, som hun ger-
ne vil se. Tom vil meget gerne med, selv om han ikke kan lide kærlighedsfilm. Han tager med, fordi 
han godt kan lide Tina. Han har nemlig længe ventet på, at de igen skulle ud sammen. Om lørdagen 
kører Tom ind til byen for at møde Tina. Hun står og venter foran biografen og ser lidt trist ud. Hun 
fortæller, at der desværre er udsolgt. Tom forsøger at skjule sin glæde. Måske kan de finde en café, 
hvor de så kan snakke. Og hvis han straks bestiller billetter til om søndagen, kan de være sammen 
hele weekenden. 

Opgave 16 Indsæt: Konjunktioner  

H.C. Andersen
H.C. Andersen er født i Odense i 1805. Han er opvokset i et fattigt hjem. Faren var skomager, og mo-
ren var vaskekone. Da H.C. Andersen var 11 år, døde hans elskede far. Moren var nu alene om at for-
sørge familien. Som 14-årig rejste H.C. Andersen til København, for hans store drøm var at blive til no-
get ved teatret. Han prøvede at blive balletdanser, sanger og skuespiller, men det gik ikke særlig godt. 
Til gengæld mødte H.C. Andersen nogle vigtige kulturpersoner, som/der troede på, at han kunne bli-
ve til noget. De hjalp ham, så han kunne få en studentereksamen. I 1829 udgav H.C. Andersen sin før-
ste bog. Han skrev både romaner, skuespil og digte, men det var hans eventyr, der/som gjorde ham 
verdensberømt. I 1875 døde H.C. Andersen som 70-årig. Han giftede sig aldrig og fik heller ingen 
børn.

Opgave 18 Fejlretning: Konjunktioner  

1 Tjeneren, som ikke talte dansk, serverede maden.
2 I Odense har Søren en frisørsalon, som ligger tæt på banegården. 
3 Hun bor i en lejlighed, som ligger i Valby. 
4 De har en bil, som de købte sidste år. 
5 Jeg drak for meget, da jeg var til fest i går. 
6 Han spørger, om han må låne min bil. 
7 Jeg er træt, for jeg har gjort rent hele dagen. 
8 Jeg er glad for mit job, for lønnen er god. 
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grAMMAtIKteSt – KOnjunKtIOner

Opgave 1 Indsæt: Hovedsætningskonjunktioner

eller, så, for, men, og, men

Opgave 2 Indsæt: ledsætningskonjunktioner

at, om, fordi, selvom, da, når, hvis, mens

Opgave 3 Indsæt: ledsætningskonjunktioner

idet, før, siden, hvis, der, som

Opgave 4 Matching: Hovedsætninger og ledsætninger

Jeg tager regntøj på, så jeg ikke bliver våd.
Jeg tog en sweater på, fordi det var koldt.
Hun tager på ferie, selvom hun ikke har nogen penge.
Jeg kan ikke huske, hvad bogen hedder.
Det var vinter, da jeg kom til Danmark.
Vi tager i skoven, hvis det ikke regner i morgen.
Christine siger, at hun ikke har nogen penge.
Maya spørger, om det er koldt.

Opgave 5 Indsæt: Da  el ler når

da, når, når, når, da, når

Opgave 6 Indsæt: Konjunktioner

Jeg hedder Zaiga, er 21 år og kommer fra Litauen. Jeg arbejder for en dansk familie som au pair. Jeg 
passer børn, gør rent og laver mad. 
  Da   jeg boede i Litauen, læste jeg til sygeplejerske.   Men   jeg blev ikke færdig med min uddannelse. 
Jeg stoppede mine studier,   fordi   jeg havde økonomiske problemer. Så hørte jeg om en familie i 
Danmark,   som   søgte en pige til at passe deres børn. Der er tre børn i familien, en lille baby på 3 må-
neder og to små piger på 2 og 4 år,   så   der er nok at lave. 
Jeg har været i Danmark i et halvt år nu. Jeg håber, at jeg kan blive. Jeg vil nemlig rigtig gerne gøre min 
uddannelse som sygeplejerske færdig her i Danmark.
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OrDStIllIng

Opgave 1 Find subjekt og verbal 

1 Vi kommer ikke til festen i morgen.
   S            V

2   Anna og Jens   kan heller ikke komme.
                       S                     V1                                      V2

3   Min ven   laver dejlig mad hver dag.
                     S                    V

4   Min ven og jeg   har lige købt vin i Irma.
                             S                         V1               V2

5   Det kolde vejr   fortsætter hele ugen.
                          S                                    V

1 Jeg er 19 år og kommer fra Iran. 
2 Jeg er 27 år og har ikke børn. 
3 Børnene legede og spillede bold ude i haven. 
4 Min kæreste kommer fra USA og snakker ikke dansk. 
5 Martin lavede lektier, spillede guitar og var i biografen i weekenden. 
6 Min lejlighed er på 80 m2 og har 3 værelser. 

Opgave 2 Kategorisering: Ordsti l l ing i  hovedsætninger

HOVEDSÆTNINGSSKEMA

subjekt
S

verbal1
V1

adverbial
A

verbal2
V2

objekt
O

steds/tids-
adverbial

Vi

Anna og Jens

Min ven

Min ven og jeg

Det kolde vejr

Han

Tanni

De

kommer

kan

laver

har

fortsætter

har

holder

vil

ikke

heller ikke

lige

aldrig

ikke

gerne

komme

købt

været

købe

dejlig mad

vin

ferie

et nyt TV

til festen i morgen

hver dag

i Irma

hele ugen

i Rom

om sommeren

i Fona i næste uge

Opgave 3 Indsæt: Centraladverbialer i  hovedsætninger 

1 Min søn hjælper altid med at gøre rent. 
2 Hun har ikke afleveret børnene i børnehave. 
3 De bliver måske nødt til at sælge deres hus. 
4 Det har kun sneet i et par dage. 
5 Pia vil gerne begynde at spille badminton. 
6 Jeg har aldrig set filmen. 
7 Jeg kan vist ikke få fri på torsdag. 
8 Drengen fortalte selvfølgelig sin mor om ulykken. 
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Opgave 4 Kategorisering: Inversion 

HOVEDSÆTNINGSSKEMA – MED INVERSION

steds/tids
adverbial

V1 S A V2 O adverbial

I Rom

Om sommeren

I næste uge

På Dalvangen

I weekenden

I Danmark

Lørdag aften

Om morgenen

Om vinteren

Om tirsdagen

har

holder

vil

bor

går

har

går

tager

er

skal

han

Tanni

de

fam. Smith

jeg

jeg

vi

hun

det 

hun

aldrig

ikke

gerne

også

altid

ikke

tit

altid

altid

først

været

købe

møde

ferie

et nyt TV

mg.venner

toget

koldt

i Fona

på 3. sal

til fest

i teatret

til Hundige

i Norge

kl. 8

Opgave 5 build up: Skriv sætninger med steds- og tidsadverbialer

1 Familien Smith bor også på 3. sal på Dalvangen. 
2 Jeg går altid til fest i weekenden. 
3 Jeg har ikke mange venner i Danmark. 
4 Vi går tit i teatret lørdag aften. 
5 Hun tager altid toget til Hundige om morgenen. 
6 Det er altid koldt i Norge om vinteren. 
7 Hun skal først møde kl. 8 om tirsdagen.

Opgave 6 build up: Skriv sætninger med og uden inversion

1  Der er mange sommerhuse i Nordsjælland. / I Nordsjælland er der mange sommerhuse. 
2  Der ligger en god thairestaurant på Halmtorvet. / På Halmtorvet ligger der en  god thairestaurant.
3  Hun har været forkølet mange gange i år. / I år har hun været forkølet mange gange.
4  Lars vil gerne købe en cykel til sin kones fødselsdag. / Til sin kones fødselsdag vil Lars gerne købe 

en cykel.
5  Jette vil ikke besøge sine forældre i weekenden. / I weekenden vil Jette ikke besøge sine forældre.
6  Tina har gået til gymnastik om aftenen i mange år. / I mange år har Tina gået til gymnastik om  

aftenen.

Opgave 7 build up: Skriv sætninger med centraladverbialer

1 Jeg må desværre aflyse vores aftale. / Desværre må jeg aflyse vores aftale.
2  Jeg skal måske til modultest om en måned. / Måske skal jeg til modultest om en  måned.
3  Jeg sover somme tider meget længe i weekenden / Somme tider sover jeg meget længe i  

weekenden.
4  Jeg savner selvfølgelig min familie i mit hjemland. / Selvfølgelig savner jeg min familie i mit  

hjemland.

3 2        rettenøgle          OrDStIllIng



3 3        rettenøgle          OrDStIllIng

5 Jeg har heldigvis en lang sommerferie / Heldigvis har jeg en lang sommerferie.
6 Pigen løb pludselig ud på gaden / Pludselig løb pigen ud på gaden.

Opgave 8 Find inversion Opgave 8  

1. Tids-adverbialer 2. Steds-adverbialer 3. Andre 
adverbialer

4. Ledsætninger

Om en halv time

Men først

Til sidst

Bagefter

Straks

Et øjeblik efter

Hjemme hos familien 

Busk

Derfor

Måske

Inden hun løber ud …

at hvis hun skynder sig …

Opgave 9 lav ja/nej-spørgsmål

1 Skal du i teatret i aften?        5 Har Tina arbejdet 12 år i en børnehave?
2 Rejser Camilla på ferie om en uge?   6 Kan han godt lide at cykle?
3 Kommer han i skole igen i morgen?   7 Har Lene aldrig været i Norge? 
4 Er hun færdig med skolen til sommer?  8 Er de hjemme i aften?

Opgave 10 Kategorisering: ja/nej -spørgsmål 

verbal1
V1

subjekt
S 

adverbial
A 

verbal2
V2

objekt
O 

steds/tids adverbial 

Har

Skal

Regner

de

han

det

aldrig

snart

tit

været

flytte

i London?

til Hjørring?

om sommeren?

Opgave 11 Interview hinanden 

 

verbal1
V1

subjekt
S 

adverbial
A 

verbal2
V2

objekt
O 

steds/tids adverbial 

Går

Kan

Går 

Har

Vil

du

du

du

du

du

somme tider

godt

tit

nogensinde

gerne

lide

været

blive

at gå

 

på diskotek?

i teatret?

på restaurant? 

i Paris?

i Danmark?
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Opgave 12 Kategorisering: Hv-spørgsmål 

Hv-ord verbal1
V1

subjekt
S

adverbial
A

verbal2
V2

objekt
O

adverbial

Hvem

Hvorfor 

Hvornår

har

køber

vil

Anja

de

du

ikke

altid

gerne

besøgt

rejse

tøj

i Tyrkiet?

i weekenden?

til Norge?

Opgave 13 Interview hinanden 

1 Hvor boede du i dit hjemland?
2 Hvad skal du lave efter skole?
3 Hvad lavede du i går?
4 Hvornår står du som regel op om morgenen?
5 Hvor vil du gerne bo i fremtiden?

Opgave 14 Kategorisering: Ordsti l l ing i  ledsætninger

konj. subj. 
S

adv. 
A

verbal1
V1

verbal2
V2

objekt steds/
tids-adv.

at

fordi

hvis

om

som

selv om

fordi

at

at 

hvor

hvis

det

han

jeg

han

hun

han

han

de

der

de

han

altid

godt

ikke

ikke

gerne

ikke

godt

igen

desværre

så

straks

blæser

kan

skal

vil

vil

kan

kan

skulle

er

kan

bestiller

lide

rejse

se

lide

lide

snakke

sit job

kærlig-

hedsfilm

Tina

ud sammen

udsolgt

billetter

om vinteren

i DSB

til sommer

med i biografen på 

lørdag

til om søndagen

Opgave 15 Indsæt: Centraladverbialer i  ledsætninger 

1 Han skriver, at han måske kommer til sommer. 
2 Jørgen har sagt sit job op, fordi han ofte var utilfreds med sin chef.  
3 Den nye Polo er en bil, som jeg aldrig ville købe. 
4 Mathilde spurgte, om hun gerne måtte låne bogen. 
5 Der er mange ord, som jeg sagtens kan forstå. 
6 Jeg er glad for, at du altid kommer på besøg i weekenden. 
7 Jeg bliver ked af det, hvis du også flytter. 
8 Jeg er sikker på, at de ikke kommer. 
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Opgave 18 Skriv hv- ledsætninger 

1 Jeg ved ikke, hvornår Sally skal ud og rejse. 
2 Jeg ved ikke, hvad det koster at flyve til New Zealand. 
3 Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager at køre med toget til Nyborg.
4 Jeg ved ikke, hvorfor Claus gerne vil flytte. 
5 Jeg ved ikke, hvorfor Tanya altid kommer for sent. 
6 Jeg ved ikke, hvordan man hurtigst kommer til København fra Frederiksværk.
 
Opgave 19 Skriv om-ledsætninger 

1 Jeg ved ikke, om det er dyrt at flyve til Kenya.
2 Jeg ved ikke, om Hanne bliver færdig med sin uddannelse til sommer.
3 Jeg ved ikke, om Steven aldrig kommer for sent.
4 Jeg ved ikke, om de snart skal rejse.
5 Jeg ved ikke, om Pia allerede møder kl. 7.  

Opgave 20 Omskriv fra direkte ti l  indirekte tale

1 Karen råber, at hun ikke gider rydde op.
2 Han siger, at det ikke er svært at lære dansk. 
3 Jeg lover, at de gerne må få en is.
4 Læreren fortæller, at skolen måske lukker i hele sommerferien.
5 Anna spørger, om de ikke kommer til festen på lørdag.
6 Drengen forklarer, at det kun var for sjov.
7 Moren spørger, hvorfor Per altid glemmer sine nøgler.  
8 Børnene spørger, om de godt må få en is. 

Opgave 23 build up: Hovedsætninger og ledsætninger

1 Jeg boede i Norge i 3 år, da jeg var lille. 
2 Inden jeg går i seng, ser jeg altid lidt fjernsyn.
3 Når det regner, skal du huske din paraply.
4 Jeg tror ikke, at jeg kender hende. 
5 Hvis du ser ham, må du hilse.
6 Jeg har ikke hørt, at han lige har været syg. 
7 Han kan ikke lide at bo i Danmark, når det er koldt.
8 Hun synger altid, mens hun er i bad.
9 Jeg har en kinesisk ven, som også går på skolen. 
 10 Han er ked af, at han lige er blevet fyret.
 11 Selv om de faktisk ikke har råd, rejser de til Sydamerika til sommer.
 12 Jeg har hørt, at Sisan og Perry snart skal giftes.

Opgave 24 Det  og der 

det, der, det – det, det, det, der, det, der, det



Opgave 26 Fejlretning 

1 Jeg ved ikke, hvorfor han altid kommer for sent. 
2 Måske kommer jeg i skole i morgen. 
3 Hun siger, at hun altid har travlt. 
4 Jeg vil også rejse sydpå i sommerferien. 
5 Når vejret er godt, tager vi somme tider på stranden. 
6 Sommerferien begynder heldigvis om en uge. 
7 Jeg har fået arbejde i Herning, og derfor bliver vi nødt til at flytte. 
8 Vi vil gerne rejse til Amsterdam i efterårsferien. 
9 Har Signe boet på landet i 2 år? 
 10 Hvorfor flyttede du til Danmark for to år siden? 
 11 For fem år siden kom jeg til Danmark. 
 12 Før jeg kom til Danmark, boede jeg sammen med min familie i Nordthailand. 
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Opgave 1 Kategorisering: Ordsti l l ing i  hovedsætninger

FX  Hun kan ikke komme i skole – Vi har aldrig været i Norge – Han besøger altid sin mor om  
søndagen

Opgave 2 Indsæt: Centraladverbialer i  hovedsætninger

1 Mine børn hjælper selvfølgelig med at gøre rent.
2 Vi bliver måske nødt til at sælge vores bil.
3 James vil gerne begynde at dyrke motion.
4 Jeg har lige fået en ny computer.
5 De har heldigvis haft fri hele ugen.
6 Jeg vil godt hjælpe dig.

Opgave 3 build up: Skriv sætninger med og uden inversion

1  Hun rejser sammen med sin familie på onsdag. / På onsdag rejser hun sammen med sin familie.
2 De kommer hjem om en uge. / Om en uge kommer de hjem.
3 Hun har ikke været på ferie i mange år. / I mange år har hun ikke været på ferie.
4 Der er mange elever i skolen. / I skolen er der mange elever. 
5 Jeg vil godt hjælpe dig i aften. / I aften vil jeg godt hjælpe dig.
6 De går i skole fra 8.30 til 12 hver dag. / Hver dag går de i skole fra 8.30 til 12.
7 Han ringer til sine forældre hver uge. / Hver uge ringer han til sine forældre.
8 Hun har været syg i to uger. / I to uger har hun været syg.
9  De har ikke haft nogen penge på deres bankkonto i lang tid. / I lang tid har de ikke haft nogen  

penge på deres bankkonto. 
 10  Der bor ca. 5,3 mio. mennesker i Danmark. / I Danmark bor der ca. 5,3 mio. 
 mennesker.

Opgave 4 build up: Centraladverbier med og uden inversion

1 Du må selvfølgelig låne min ordbog. / Selvfølgelig må du låne min ordbog. 
2 Vi har heldigvis fri i morgen. /  Heldigvis har vi fri i morgen. 
3  Vi spiser somme tider hjemme hos vores nabo. / Somme tider spiser vi hjemme hos vores nabo.
4  Jeg skal måske begynde at arbejde om en måned. / Måske skal jeg begynde at arbejde om en  

måned.
5  Jeg går nogle gange på diskotek i weekenden. / Nogle gange går jeg på diskotek i weekenden.
6  Jeg kommer desværre for sent i skole. / Desværre kommer jeg for sent i skole.

Opgave 5 Kategorisering: ja/nej-spørgsmål

Fx  Cykler du altid i skole? – Har han aldrig haft en bil? – Regner det tit i England?



Opgave 6 Kategorisering: Hv-spørgsmål

Fx   Hvad vil du gerne lave i Danmark? – Hvorfor kom han egentlig til Danmark?  
– Hvornår møder hun som regel om morgenen?

Opgave 7 build up: Spørgsmål

1 Må jeg låne din ordbog?
2 Tager han toget hjem hver dag?
3 Skal vi gå en tur i skoven i morgen?
4 Hvor mange gange har du været i Tyskland?
5 Hvor tit besøger hun sin familie i Peru?
6 Hvor længe har Dina været syg?

Opgave 8 build up: Hovedsætninger og ledsætninger

1 Jeg gik i en landsbyskole, da jeg var barn.
2 Inden jeg går på arbejde; drikker jeg altid to kopper kaffe.
3 Når det er koldt, skal du huske din jakke.
4 Jeg tror ikke, at jeg har tid til at komme.
5 Jeg har en kæreste, som også arbejder i Fakta.
6 Jeg har hørt, at du snart skal til USA 
7 Jeg er glad for, at jeg har fået nyt arbejde.
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