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1.1 
1. for 

2. enten 

3. eller 

4. kan  

5. jo 

6. så 

7. i hvert fald 

8. hverken 

9. eller 

10. nok 

11. må 

12. for 

13. jo 

 

1.2 
1. 

... i ... år. 

..., siden han mistede sit kørekort i maj 2013. 

Det er ... år siden, .l. 

 … i maj 2013 

2. 

... i ... år. 

..., siden han brækkede begge ben på en skitur i januar i 2010. 



Det er ... år siden, …  

... for ... år siden.  

3.  

Det er ... måneder siden, jeg …   

... for ... måneder siden. 

... siden juleaftensdag. 

... i ... måneder. 

4. 

..., siden de købte gården i 1999. 

Det er ... år siden, … 

 ... for ... år siden. 

... i ... år. 

 

1.3 
1. 

Da det havde regnet nonstop i to dage, var der mudder over det hele. 

Der var mudder over det hele, da det havde regnet nonstop i to dage. 

2. 

Da alt Esbens tøj var blevet vådt, og der var kommet mudder ned i hans sovepose, besluttede han at være 

ligeglad og feste videre. 

Esben besluttede at være ligeglad og feste videre, da alt hans tøj var blevet vådt, og der var kommet 

mudder ned i hans sovepose. 

3. 

Da der var faldet 100 mm regn, lignede teltpladsen en sø. 

Teltpladsen lignede en sø, da der var faldet 100 mm regn. 

4. 

Da Peter havde arbejdet som frivillig på Roskilde Festival otte år i træk, betalte han for første gang selv for 

sit armbånd. 



Peter betalte for første gang selv for sit armbånd, da han havde arbejdet som frivillig på Roskilde Festival 

otte år i træk. 

5. 

Da Roskilde Festival havde haft underskud det første år, begyndte de at omorganisere det hele. 

De begyndte at omorganisere det hele, da Roskilde Festival havde haft underskud det første år.  

6. 

Da Esben var blevet student, søgte han arbejde i en burgerbar og fik det. 

Esben søgte arbejde i en burgerbar og fik det, da han var blevet student./ Esben søgte arbejde i en 

burgerbar, da han var blevet student, og fik det.  

7. 

Da Esben havde fået nok af at lave burgere, blev han ansat i en fritidsklub. 

Esben blev ansat i en fritidsklub, da han havde fået nok af at lave burgere. 

8. 

Da Peter havde forklaret sin chef, at han skulle til festival i en hel uge, sagde hun, at han måtte vælge 

mellem sit job og Roskilde. 

Peters chef sagde, at han måtte vælge mellem sit job og Roskilde, da han havde forklaret (hende), at han 

skulle til festival i en hel uge.  

9. 

Da han var begyndt som bankelev, ekspederede han en dag en fyr, som han havde mødt på Roskilde. 

Han ekspederede en dag en fyr, som han havde mødt på Roskilde, da han var begyndt som bankelev.  

10. 

Da Peter havde læst en kritisk artikel om Roskilde Festival i avisen, diskuterede han den med Esben, som 

syntes, kritikken var helt urimelig. 

Peter diskuterede en kritisk artikel om Roskilde Festival med Esben, da han havde læst den i avisen, og 

Esben syntes, kritikken var helt urimelig.  

  

1.5 
1. blomster 

2. blomstrer - grene 



3. sprunget ud 

4. bygget - unger 

5. modne - plukke 

6. høste - modent 

7. plukke – grene 

8. blæser - grene 

9. blomstrer - frosset 

 

1.7 
1. nogen 

2. nogle 

3. noget 

4. Noget 

5. noget 

6. nogle 

7. noget 

8. nogen 

9. nogle 

10. nogen/noget  

11. nogen/noget 

12. nogle 

13. noget 

14. nogle 

15. noget 

16. noget 

17. nogen 

18. nogle 



19. nogle 

20. nogle 

21. noget 

22. nogle  

23. noget  

24. nogen 

25. noget 
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2.2 
1. kan 

2. kan 

3. skal/må 

4. Må/Kan 

5. skal/kan/vil 

6. skal 

7. skal 

8. skal 

9. skal/(må) 

10. skal 

11. kan 

12. skal/må 

13. skal 

14. skal 

15. Vil/Gider/Kan 

16. vil 



17. må 

18. kan 

19. kan 

 

2.3 
1. brødre 

2. springer – en karakter 

3. stjæler – lektier - udtaler 

4. lægger sammen  

5. gætter – ganger 

 

2.4 
skrap – flink 

dumper – består 

dus – Des 

stiller spørgsmål – svarer 

allerede – først 

pjækker – kommer til timerne  

har seks sider for – har ingen lektier 

dividerer – ganger 

 

2.5 
1. kunnet 

2. vil  

3. vil 

4. vil 

5. villet  



6. skal 

7. skal 

8. skal/må  

9. kan 

10. kan  

11. kan/må 

12. kunnet/måttet 

13. kan 

14. skal/må 

15. kunne/ville 

16. skulle/måtte 

 

2.6 
1. hverken - eller 

2. ligesom 

3. både - og 

4. senere 

5. anderledes 

6. nogle andre 

7. længere 

8. noget andet 

9. tidligere 

10. lige så – som 

 

2.7 
1. bange 

2. dumme 



3. nye 

4. tosprogede 

5. danske 

6. rødhårede 

7. skaldet 

8. rødt 

9. bedste 

10. god 

11. bedste 

12. god 

13. fleste  

14. engagerede 

15. bedste 

16. engageret 

 

2.8 
1. Vi har fået fem sider kemi for, (som) vi skal kunne til næste gang.  

2. Peter leger meget med Angeles, som/der desværre skal ... 

3. Line har en tjekkisk nabo på sit kollegium, som/der læser ... 

4. Salva skal i gang med en stor opgave, (som) han skal skrive sammen med tre studiekammerater.  

5. Jeg har fået en meget dyr skjorte i fødselsdagsgave, (som) jeg vil bytte til et par jeans. 

6. Min kæreste har fået en ny chef, der/som kommer ... 

7. Kort efter min lillebror var færdig med sin uddannelse, fik han et job, (som) han er meget glad for.  

8. For fire år siden plantede vi et birketræ, som/der allerede er ... 

9. Vi bor lige i nærheden af en bøgeskov, som/der ikke er ... 

10. Jesper lytter tit til Teitur, (som) han er helt vild med. 

 



2.9 
1. nogen 

2. nogle 

3. nogen 

4. nogen 

5. nogle/nogen 

6. noget 

7. noget 

8. nogen – nogle – nogle  

9. noget 

10. nogle – noget – nogle – nogen - nogen 

11. noget 

12. noget 
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3.1 
Der er mange muligheder. For eksempel i nr.1: 

En trompet er det eneste instrument, der er lavet af metal. Alle de andre er lavet af træ. 

En trompet er det eneste blæseinstrument. Alle de andre er strengeinstrumenter. 

En trompet er det eneste instrument, man spiller med munden. Alle de andre spiller man med hænderne. 

Et klaver er det eneste instrument man ikke kan transportere alene. 

 

3.2 
1. Hvor synger han fantastisk! 

2. Ej, hvor var det et kedeligt nummer! 

3. Hold da op, hvor spiller de højt! 



4. Sikke en lang koncert! 

5. Ih, hvor spiller trommeslageren godt! 

6. Hold op, hvor synger koret falsk!   

7. Hold da op, en god guitarist! 

8. Sikke nogle komplicerede rytmer! 

9. Hvor var det svært at forstå teksten! 

10. Er du sindssyg, hvor er det noget fed dansemusik! 

11. Hold kæft, en imponerende dj! 

 

 

3.3 
1. Koncerten blev aflyst. 

2. Jon og Maj bliver undervist hjemme. 

3. Vores keyboard er blevet repareret  

 

1. Tourneen måtte aflyses pga. sygdom. 

2. Violinen kan ikke repareres. 

3. Barnet skal tilmeldes på www.musiksjov.dk. 

 

3.4 
1. De indspillede pladen sidste år. 

2. Vi har aflyst koncerten. 

3. De holder koncerten i kirken. 

 

1. Man kan købe billetter ved indgangen. 

2. Musiklæreren dirigerer koret. 

3. Man kunne høre en svag summetone fra mikrofonen. 



 

 

3.5 
1. 

a Vores klaver er blevet repareret og stemt. 

b Vi har fået vores klaver repareret og stemt. 

2. 

a Min mobil blev stjålet i toget i går. 

b: Jeg fik stjålet min mobil i toget i går. 

3. 

a Kontrakten med Roskilde Festival er lige blevet underskrevet  

a Bandet har lige fået underskrevet kontrakten med Roskilde Festival. 

4. 

a Alle hans plader blev produceret i Los Angeles. 

b Han fik produceret alle sine plader i Los Angeles. 

 

3.6 
1. Vi/Du/Jeg må se at få ryddet op!  

2. Vi må se at få malet køkkenet! 

3. Du må se at få pakket! 

4. Jeg må se at få begyndt! 

5. Vi må se at få stemt klaveret!  

6. Du må se at få øvet dig! 

7. Du må se at få sovet! 

8. I må se at få besluttet jer! 

 



3.7 
1. ..., at det godt kan repareres. 

2. Nu skal den bare mixes færdig. 

3. ..., så det skal sælges. 

4. ..., at hun skal undervises af en meget dygtig violinpædagog.  

5. Det kan faktisk kun spilles af pianister med meget store hænder.  

6. ..., men den kan ikke aflyses så sent! 

 

 

3.8 
1. havde vidst – have givet 

2. havde været – have taget 

3. have bagt – havde ringet - sagt 

4. havde fortalt – have gjort 

5. havde været – have hjulpet 

6. have lånt – havde vidst 

7. havde bestilt – have fået 

8. være blevet – havde været 

 

3.9 
1. nogen 

2. noget 

3. nogle 

4. nogen 

5. nogle 

6. noget 

7. nogle/noget  



8. noget 

9. nogen 

10. noget 

11. nogle 

12. noget 

13. noget 

14. noget 

15. nogle 

16. nogle 

17. nogen 

18. noget 

19. noget 

20. nogle 

21. nogen 

22. nogen 

23. noget 

24. noget 

25. nogle 

26. noget 

27. nogle 

28. Noget 
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4.1 
1. der 

2. der 



3. Det 

4. der 

5. det 

6. det 

7. der 

8. det 

9. Det 

10. Der 

11. der 

12. Det 

13. det 

14. der 

15. det  

 

4.2  
Der er mange muligheder. Se eksemplerne til 1 og 2:  

 

1.  

Anna blev gift (i går/13. oktober/i 2008/en måned før hun fødte/klokken 15:00).  

Anna er (næsten lige) blevet gift / Anna er blevet gift (her for nylig). 

 

2. 

Torben skal giftes på torsdag/Kl. 15/til januar/om en måned/…)  

Torben skal allerede/først giftes i næste uge.   

 

4.3 
… ikke nær så pæne som … 



… ikke så sportstrænede som … 

… det er det samme med … 

… ikke nær så feminine som … 

sjovere end … 

… ligesom danske forældre 

… de bedste, jeg nogensinde har set 

… aldrig se så mange mænd som i Danmark 

… ligesom danske fædre 

 

4.4 
1. er 

2. foretrækker 

3. at være 

4. at gøre 

5. lave 

6. hjælper 

7. hjælper 

8. tager 

9. at lave 

10. har 

11. tror 

12. lære  

13. ser 

14. at bekymre sig  

15. ser 

16. åbner 

17. tager 



18. tager 

19. har 

20. lære 

21. er 

22. fundet 

 

4.5  
1. mange/få 

2. langt 

3. svært/kompliceret/besværligt/irriterende/sjovt/…  

4. godt/meget 

5. glad/lykkelig/skuffet/sur/overrasket/… 

6. stor/høj/tynd/tyk/voksen/… 

7. lykkelige/tilfredse/glade/trygge/ … 

8. meget/(lidt)  

9. hårdt/svært/besværligt/sjovt/dejligt/… 

10. sur/vred/rasende/tosset/skuffet/… 

11. ofte/tit/meget/sjældent/lidt 

12. glade/lykkelige 

 

4.8 
1. om – hvis 

2. om 

3. om 

4. Hvis 

5. Hvis 

6. om – om – hvis 



7. om - hvis 

8. om 

9. Hvis – om 

10. om – Hvis 

 

4.9 
1. hvornår/(hvordan)  

2. hvem der 

3. om 

4. hvad/hvilken 

5. hvad 

6. hvem der 

7. hvad der 

8. hvordan 

9. hvem 

10. hvilke/hvor mange  

11. hvad/hvor meget? 

12. Hvad der 

  

4.11 
1. i 1900-tallet 

2. næsten tre uger i træk 

3. på et tidspunkt 

4. det er et par måneder siden - snart 

5. i sommerhalvåret – i år – før i tiden 

6. For et par måneder siden - om et år  
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5.1 
1. stort 

2. helbredsmæssige 

3. sociale  

4. økonomiske  

5. udvalgte 

6. danske  

7. hele  

8. europæiske 

9. fleste 

10. intelligente 

11. kognitive 

12. detaljerede 

13. standardiserede 

14. enkelte 

15. vigtige 

16. mest/(meget)  

17. mere/(mest)  

18. gode 

19. stor 

20. sen 

21. større 

22. tilgængelige 

 



5.2  
(1. på et sygehus/et hospital) 

2. i et atelier 

3. på en politistation 

4. på et teater 

5. på/i en tandlægeklinik  

6. i private hjem 

7. i en byret/landsret/højesterert 

8. på gader og veje 

9. i en frisørsalon 

10. på et forlag/en redaktion 

11. på en redaktion/en avis/et blad 

12. på et reklamebureau 

13. på en gård 

14. i et supermarked 

15. i en SFO/børnehave/vuggestue 

16. for et rejsebureau 

17. hjemme 

18. på et hotel 

19. i en lægekonsultation 

20. for en politiker/et parti 

 

5.3 
1. f 

2. h 

3. d 

4. b 



5. e 

6. a 

7. i  

8. j 

9. g 

10. c 

 

5.5 
1. blev – har jeg arbejdet 

2. har det været 

3. har han været 

4. søgte – skulle man – har jeg hørt 

5. har jeg gjort – har betydet 

6. søgte – drømte hun – vidste hun ikke 

 

5.6 
1. at 

2. Især 

3. så 

4. Sådan 

5. Mens 

6. så 

7. at 

8. Da 

9. så  

10. men  

11. som 



12. Til gengæld 

13. Derfor 

14. Selv om  

15. for 

16. nemlig    

 

5.7 
1. at møde 

2. mødte – mødtes 

3. møder – møder  

4. mødte – møder 

5. at mødes – mødes 

6. at mødes – mødte 

7. mødes – mødtes  

 

5.9 
1. Ansøgningen blev sendt den 5., men jeg har ikke fået svar endnu. 

2. Der er blevet ansat fem nye medarbejdere i it-afdelingen. 

3. Murerne og tømrerne blev sendt hjem, da snestormen begyndte for alvor. 

4. Virksomheden bliver lukket, hvis de ikke får flere nye ordrer. 

5. Jeg blev tilbudt et job, selv om jeg ikke var færdig med min uddannelse.  

6. Det meste af it-arbejdet er blevet outsourcet til Indien.   

 

5.10  
1. Dronningen holder nytårstale hvert år på samme tid. 

2. Før i tiden fejrede man/folk/danskerne … 1. maj på en helt anden måde end i dag. 

3. Ledelsen/Chefen/Marianne/De… forfremmede Anders, da han kom hjem fra sin udstationering i 

Brasilien. 



4. Selv om Lotte var en rigtig dygtig medarbejder, fyrede de/chefen/ledelsen/… hende. 

5. Den verdensberømte dirigent Simon Rattle dirigerede Brahms’ violinkoncert den 3. maj. 

6. Om sommeren slår vi/Bob/naboen/… græsset hver anden uge.   

7. Lærerne skælder tit mine drenge ud, fordi de larmer.  

8. De/Kommunen lukkede skolen, så børnene var nødt til at flytte til en skole længere væk fra deres by.  

 

5.11 
1. om – om 

2. om – om 

3. hvis 

4. om – om 

5. Om 

6. Hvis  

7. om 

8. hvis 

9. Hvis 

10. om 

11. Hvis – om 

12. Hvis 

13. om – hvis 

 

5.12 
1. Når 

2. hvad 

3. mens 

4. Hvis 

5. Derfor 



6. men 

7. som 

8. hvor 

9. Når/Hvis 

10. mens/hvis 

11. selv om 

12. fordi/hvor 

13. men/selv om 
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 6.1 
1. Tag (…) på!/gå med/i (T-shirt)/har (den jakke) på!  

2. tage (skjorten) af/Behold (den bare) på!   

3. klædt om/klædt jer om/beholde (de der bukser) på.  

4. have på/komme i/tage på/kommer i/havde (bare mit almindelige tøj) på 

5. klæde mig ud 

6. tage på/kommer i/passe/prøve 

7. tage tøj på/klæde sig på/tage (strømper, …) på. 

8. går i/med sort 

9. gå med/ tage/have (en T-shirt) på   

10. tage tøj af eller på/klæde sig af eller på   

 

6.2 
1. Jo mere farvestrålende skiløbernes tøj er, jo tydeligere kan man se dem i sneen.  

2. Jo færre farver man har på, jo mere seriøs virker man, er der nogen, der mener. 

3. Jo flere regler skolen har for børns og voksnes påklædning, jo sværere er det at administrere. 



4. Jo lysere tøj du har på, jo hurtigere ser det snavset ud. 

5. Jo hurtigere ens børn vokser, jo oftere skal de have nyt tøj og nye sko. 

6. Jo bedre kvalitet man køber, jo længere holder tøjet. 

7. Jo flere kollektioner tøjfirmaerne sender på markedet om året, jo mere tøj køber folk.  

8. Jo tættere ens cykeltøj sidder, jo hurtigere kan man cykle. 

9. Jo yngre modellerne er, jo større er sandsynligheden for, at de ikke klager over deres arbejdsforhold.  

10. Jo større fødder man har, jo sværere er det at finde sko, der er smarte.  

 

6.3 
1. Arbejdstøj er det eneste, der faktisk er tøj. Alle de andre ord beskriver ting. 

     Syltetøj er det eneste, man kan spise. Alt det andet kan man ikke spise.         

2. En hue er det eneste,  man har på om vinteren. Alt det andet har man på om sommeren.  

3. En nederdel er det eneste, man har på på underkroppen. Alt det andet har man på på overkroppen.  

4. Bukser er det eneste, som kun er én ting. Alle de andre er to af den samme ting. 

 

6.4 
1. mange 

2. meget 

3. meget 

4. flere 

5. flere 

6. fleste 

7. mere 

8. mere 

9. meste 

10. mange 

11. mange 



12. mest 

 

6.5 
Manuela 

1. lidt 

2. meget 

3. mindst 

4. højst 

5. mere 

6. mange 

7. meget/lidt 

8. mange/flere  

9. få 

10. meste 

11. flere 

 

Torben 

1. mindst 

2. færre 

3. mange 

4. flere 

5. meget 

6. mindre 

7. mere 

8. mange 

9. færreste 

10. fleste 



 

6.6 
Gardiner 

1. snavsede 

2. dyrere 

3. nye 

4. lang 

5. absurd 

6. god 

7. slidstærkt 

8. farveægte 

 

Mode 

9. britiske 

10. nyt 

11. spændende 

12. langsom 

13. sædvanlige 

14. hurtige 

15. grådig 

16. almindelige  

17. årlige 

18. holdbart 

19. umoderne 

20. nyt 

21. inspireret 

22. kulinariske  



23. vigtigste  

24. interesserede  

25. (mere) langtidsholdbart 

26. bæredygtig 

27. eksklusive 

28. klassisk 

29. gammelt 

30. gammeldags 

 

6.7 
1. ham den mørkhårede med brillerne og det sorte slips. 

2. hende den lille, lyshårede med tasken og den blå nederdel. 

3. ham den store, tykke med huen og det stribede halstørklæde. 

4. hende den høje, flotte med krøllerne og de ternede bukser. 

 

6.8 
1. har I brug/behov for? 

2. mangler/trænger til  

3. behøver ikke/mangler 

4. mangler 

5. er/bliver nødt til  

6. trænger til 

7. får brug for/bliver nødt til/har brug for  

8. trænger til 

9. Behøver 

10.  behøver 

11. har brug for  



12. mangler 

13. har brug/behov 

14. mangler 

 

6.9 
(1. afkode)  

2. undgår 

3. opfører sig 

4. lytte til 

5. foregår 

6. starte 

7. komme med 

8. varer 

9. klæder sig 

10. kender 

 

6.11 
1. Hvad for en årstid kan du bedst lide? 

2. Hvad for noget musik har I lyst til at høre? 

3. Hvad for en uddanelse vil Laura begynde på? 

4. Har I besluttet jer for, hvad for en skole jeres børn skal gå i? 

5. Ved du, hvad for nogle biler der er mest miljøvenlige? 

 

 

 

 


