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Test din viden om 
Verber
Disse opgaver tester den viden, du får 
om verber i PARAT START 2

Skriv disse sætninger i lang nutid.
Brug verberne sidder, ligger, står og går

1. Hanne strikker tit om aftenen. 

  H a n ne  s i d d e r  t i t  o g  s t r i k k e r  o m  a f t e ne n .     

2. Karsten og hans kone rydder op i køkkenet.

_____________________________________________________________________

3. Anton kigger på bilens motor.

_____________________________________________________________________

4. Jeg hører altid musik, mens jeg spiser.

_____________________________________________________________________

5. Kurt og hans venner ser håndboldkamp i fjernsynet.

_____________________________________________________________________

6. Børnene i vuggestuen sover altid til middag fra 13 - 14.

_____________________________________________________________________

7. Preben kigger tit på stjerner.  

_____________________________________________________________________

8. Min far arbejder tit i haven.

_____________________________________________________________________
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Skriv disse verber fra gruppe 1 
(-ede/-et) i datid og før nutid

datid før nutid

at huske jeg _________________________ jeg _________________________

at love jeg _________________________ jeg _________________________

at vente jeg _________________________ jeg _________________________

at bo jeg _________________________ jeg _________________________

at ringe jeg _________________________ jeg _________________________

at arbejde jeg _________________________ jeg _________________________

Skriv disse verber fra gruppe 2 
(-te/-t) i datid og før nutid

datid før nutid

at spise jeg _________________________ jeg _________________________

at låne jeg _________________________ jeg _________________________

at sende jeg _________________________ jeg _________________________

at tabe jeg _________________________ jeg _________________________

at høre jeg _________________________ jeg _________________________

at glemme jeg _________________________ jeg _________________________

Skriv disse verber fra gruppe 3 
i datid og før nutid

datid før nutid

at være jeg _________________________ jeg _________________________

at have jeg _________________________ jeg _________________________

at sige jeg _________________________ jeg _________________________

at gå jeg _________________________ jeg _________________________

at blive jeg _________________________ jeg _________________________

at få jeg _________________________ jeg _________________________

2.
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datid før nutid

at drikke jeg _________________________ jeg _________________________

at finde jeg _________________________ jeg _________________________

at give jeg _________________________ jeg _________________________

at hjælpe jeg _________________________ jeg _________________________

at se jeg _________________________ jeg _________________________

at tage jeg _________________________ jeg _________________________

Sæt et verbum ind i sætningen 
i før nutid med er eller har
( ) = verbegruppe.

1. A: Er Morten hjemme?   B: Nej han e r  g å e t  hen til sin bror. (at gå (3))

2. Mathias og Marie __________________________ . Vidste du det? (at flytte (1))

3. Gustav __________________________ det store kørekort. Han vil gerne være chauffør. (at tage (3))

4. Ulrik _______ lige _______________ at gå til fodbold. (at begynde (2))

5. Jeg __________________________ hele familien til min fødselsdag. (at invitere (1))

6. Der __________________________ noget virkelig mærkeligt! Hør her! (at ske (2))

7. Det __________________________ en hel uge nu. Man kan snart svømme på arbejde. (at regne (1))

8. Det __________________________ sent. Vi må se at komme hjem. (at blive (3))

9. Hun _______ aldrig nogensinde _______________ for sent på arbejde. (at komme (3))

10. Hvor ærgerligt! Jeg __________________________ mine handsker i bussen. (at glemme (2))
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Skriv spørgsmål i før nutid.
Begynd med Har du … eller Er du …

( ) = verbegruppe

1. at spise (2) morgenmad  

  H a r  d u  s p i s t  m o rg e n m a d ?                                   

2. at blive (3) færdig med bogen  

__________________________________________________________________________________?

3. at læse  (2) avisen 

__________________________________________________________________________________?

4. at begynde (2) at gå til fransk

__________________________________________________________________________________?

5. at smide (3) de gamle aviser ud 

__________________________________________________________________________________?

6. at drikke (3) al mælken

__________________________________________________________________________________?

7. at købe (2) ind til week-enden 

__________________________________________________________________________________?

8. at flytte (1) sammen med din kæreste

__________________________________________________________________________________?

9. at komme (3) i gang med at male huset  

_________________________________________________________________________________?

10. at høre (2) fra Jacob 

__________________________________________________________________________________?
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Sæt verbet ind i sætningen 
i før nutid eller datid.
( ) = verbegruppe

1. Hvem   h a r  t a g e t   avisen?  (at tage (3))

2. Min mor _______________________ på hospitalet i to uger nu. (at ligge (3))

3. Se! Jeg ________________________ den her sten på stranden i går. (at finde (3))

4. Jeg __________________________ ondt i ryggen i lang tid. (at have (3))

5. Jeg _________________________ i 2 timer på min kæreste nu. Jeg tror, han 

_______________________ vores aftale.  (at vente (1) – at glemme (2))

6. Lige før _______________________ katten ind med en halvdød mus. (at komme (3))

7. Drengen ovenpå _______________________ et trommesæt. Det larmer ret meget. (at få (3))

8. Jeg _______________________ Kl. 7 i morges. (at stå op (3)) 

9. Vi _________________________ alle døre og vinduer, før vi gik. (at lukke (1))

10. Da jeg var 8 år, _______________________ jeg at spille violin. (at begynde (2))

11. Vores naboer _______________________ ude at rejse længe. (at være (3))

12. Min farmor __________________________ altid pandekager til os, da vi var små. (at bage (2))

13. Hele familien _______________________ til Grækenland på ferie. (at tage(3))

Sæt infinitiv med at
eller infinitiv uden at ind i sætningen

Jeg vil gerne   h a v e   et kilo æbler. (at have)

Jeg har lært mig selv _______________________ guitar. (at spille)

Man må ikke __________________ på græsset (at gå)

Hvad plejer du __________________ til frokost?  (at få)

Jeg kan aldrig ______________________ min svigermors fødselsdag. (at huske)

Vi har snakket om _______________________ et nyt komfur. (at købe)

Har du lyst til ______________________ en tur?  (at løbe)

Jeg kan ______________________ ved 4-tiden. (at komme)
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Sæt det rigtige modalverbum 
(skal, vil, kan, må) ind i sætningen

1. A: ___________ du med i biografen i aften?  B: Ja, gerne.

2. Hvad ___________ vi have til middag i aften?

3. Min datter ___________ ikke være ude om aftenen efter kl.20.

4. ___________ du låne mig en halvtredser?

5. ___________ jeg godt låne din mobiltelefon? 

6. Mikkel går på teknisk skole, for han ____________ være mekaniker.

7. Du ____________ ikke hjælpe mig. Jeg ___________ godt selv finde ud af det.

8. Jeg ___________ ikke forstå, hvad han siger.

9. Hvad ___________ du have, jeg skal gøre?

10. Her ____________ man ikke køre over 50 km i timen.

11. ___________ vi ikke gå en tur i det gode vejr?

12. ____________ I godt holde op med at larme sådan?

Lav disse sætninger om fra direkte til indirekte tale
Nutid og datid.

1. Ole: ”Jeg kommer først hjem klokken syv”. 

Ole siger, at   h a n  f ø r s t  k o m m e r  h j e m  k l o k k e n  s y v .           

2. Nanna: ”Computeren virker ikke.”

Nanna siger, at ________________________________________________________________

3. Min far: ”Posten kommer aldrig før kl. 13.”

Min far siger, at _______________________________________________________________

4. Peter og Annelise: ”Vi køber aldrig på afbetaling.”

Peter og Annelise siger, at _______________________________________________________

5. Malene: ”Jeg har mistet mine øreringe på stranden”.

Malene sagde, at ______________________________________________________________

6. Vores børn: ”I skal ikke vente på os.”

Vores børn sagde, at ___________________________________________________________
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7. Min tante: ”Jeg kan næsten ikke kende dig igen.”

Min tante sagde, at ____________________________________________________________

8. Emil: ”Mit kørekort skal fornyes inden d.30/9”

Emil sagde, at ________________________________________________________________

Lav disse spørgsmål om fra direkte til indirekte tale
Nutid og datid.

1. Eva til sin mand: ”Bliver du aldrig træt af at se fjernsyn?”

Eva spørger sin mand,  o m  h a n  a l d r i g  b l i v e r  t r æ t  a f  a t  s e

f j e r n s y n .       

2. Sara til sin søster: ”Vil du med i svømmehallen?”

Sara spørger sin søster, __________________________________________________________ 

3. Min far: ”Hvornår skal du bruge bilen?”

Min far spørger, _______________________________________________________________ 

4. Min kone: ”Hvorfor inviterer du mig aldrig ud?”

Min kone spørger , ____________________________________________________________

5. Min mand : ”Hvem vil du have med til din fødselsdag?”

Min mand spurgte, ____________________________________________________________

6. Min kollega: ”Går dine forældre nogensinde til banko?”

Min kollega spurgte, ___________________________________________________________

7. Peter til sine forældre: ”Kan I låne mig 1000 kr?”

Peter spurgte sine forældre, ______________________________________________________

Test din viden om verber   8

9.



Test din viden om verber   9

Test din viden verber
Kledal, Ann og Fischer-Hansen, Barbara
og Special-pæagogisk Forlag
2004. 1. udgave

Fotografisk, mekanisk og anden 
gengivelse af TEST DIN VIDEN og 
RETTENØGLE materiale hentet 
på www.spf-herning.dk
er tilladt uden afgift til forlaget

Test din viden om serien på  
www.spf-herning.dk
TEST DIN VIDEN OM SUBSTANTIVER
TEST DIN VIDEN OM PRONOMINER
TEST DIN VIDEN OM ADJEKTIVER
TEST DIN VIDEN OM VERBER
TEST DIN VIDEN OM ADVERBIER
TEST DIN VIDEN OM KONJUNKTIONER
TEST DIN VIDEN OM PRÆPOSITIONER

Rettenøglen på  
www.spf-herning.dk
RETTENØGLEN
substantiver, pronominer, adjektiver,
verber, adverbier,
konjunktioner, præpositioner.

Tegninger: Dodi Romanati
Tilrettelægning og sats: Rohweder Grafisk Design

• Fischer-Hansen, Barbara og Kledal, Ann, 
Grammatikken,
Special-Pædagogisk Forlag 1994.

• Kledal, Ann Sådan siger man, 
Special-Pædagogisk Forlag 1996.

• Kledal, Ann og Fischer-Hansen, Barbara, 
Basisgrammatikken, 
Special-Pædagogisk Forlag 1997.

• Kledal, Ann og Fischer-Hansen, Barbara, 
Parat Start 1, Substantiver, Pronominer, Adjektiver
Parat Start 2, Verber, Adverbier
Parat Start 3, Konjunktioner, Præpositioner,
Ledstilling
Special-Pædagogisk Forlag 1999

• Kledal, Ann og Fischer-Hansen, Barbara
Slut finale 1, Substantiver, Pronominer, Adjektiver
Slut finale 2, Verber, Adverbier
Slut finale 3, Konjunktioner, Præpositioner
Special-Pædagogisk Forlag 2003


