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TEKST  

De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): 

 

Sidste år 1)_______________ jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2)_______________ til fransk 

fem gange om ugen, og vi 3)_______________ 16 elever i klassen. Jeg 4)_______________ ikke 

nogen af de andre i klassen, da vi 5)_______________, men de 6)_______________ fra 12 forskellige 

lande i hele verden. 

 

Det 7)_______________ en sjov klasse, og vi 8)_______________ en rigtig god lærer. Det 

9)_______________ en ung fyr, der 10)_______________ André – han 11)_______________ kun et par 

år ældre end de fleste af os. 

 

Det 12)_______________ hurtigt, og vi 13)_______________ hjemmearbejde hver dag, men vi 

14)_______________ også en masse på de 4 uger, vi 15)_______________ på kurset, men jeg 

16)_______________ også og 17)_______________ med fransk i weekenden.  

 

Jeg 18)_______________ sammen med en spansk pige på et kollegieværelse, men vi 

19)_______________ næsten kun fransk sammen. Jeg 20)_______________ også franske ugeblade og 

21)_______________  e-mails på fransk til de andre i klassen. 

 

Vi 22) _______________ kun fransk, når vi 23)_______________ pause, og vi 24)_______________ 

også tit på cafe eller i biografen sammen efter timerne. Vi 25)_______________ det rigtig sjovt 

sammen, så det 26)_______________ svært at sige farvel efter de 4 uger. 
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Verbeliste (verberne står i den rækkefølge, de skal bruges) 

være 

gå 

være 

kende 

starte 

komme 

 

være 

have 

være 

hedde 

være 

 

gå 

lave 

lære 

gå 

sidde 

arbejde 

 

bo 

tale 

læse 

skrive 

 

tale 

holde 

gå  

have 

være 
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INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 

”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 

 

1. Ca. 10 % af de mennesker, der bor i Danmark, har et andet modersmål end dansk 

2. Det er umuligt at studere i Danmark, hvis man ikke kan tale dansk 

3. Nogle store arbejdspladser med mange udlændinge har engelsk som arbejdssprog 

4. Alle børn i Danmark får undervisning i dansk i skolen, 

5. – og i folkeskolen er undervisningen altid på dansk 

6. Alle børn i Danmark får tilbud om mindst én sprogtest i dansk, 

7. – og sprogtesten er obligatorisk for børn af udenlandske forældre 

8. Undervisning i engelsk er obligatorisk for alle i folkeskolen 

9. Børnene begynder at lære engelsk i første klasse, 

10. – de lærer faktisk engelsk i al den tid, de går i skole 

11. Nu (fra 2014) skal alle børn lære mindst to fremmedsprog i skolen 

12. Andet fremmedsprog skal være enten tysk eller fransk, 

13. – men børnene lærer kun deres fremmedsprog nummer to i et år: når de går i 7. klasse 

14. Man synkroniserer generelt ikke film i Danmark, 

15. – men udenlandske film for små børn er synkroniseret 

16. Voksne danskere er generelt ikke særlig interesserede i at lære fremmedsprog 

17. Folk i Danmark, Norge og Sverige kan uden problemer forstå hinanden, når de taler sammen 

 

ÅBEN RUNDE: Fortæl om eksempler, I kender til eller har oplevet 

a. Er Danmark åbent for folk, der taler andre sprog end dansk? Er det let eller svært at leve i Danmark 

uden at kunne tale (så meget) dansk? Kan man f.eks. få alle informationer på et sprog, I kan forstå. Og 

kender I nogen danskere, der kan tale jeres modersmål? 

 

b. Synes I, danskerne er gode til at tale engelsk? Og er de gode til at prøve at tale dansk med jer, hvis I 

selv tager initiativet til det?
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LODRET 

1. hvordan siger man "sausages" på dansk? 

2. hvis der er sukker i te, er den ____ 

3. det modsatte af mørk (f.eks. ____ chokolade) 

4. der er mange mennesker, der ikke kan ____ salt lakrids 

6. pluralis af "gulerod" er ____ 

7. giver dårlig ånde dagen efter, at man har spist det 

8. centralt element i de fleste danskeres aftensmad 

9. appelsiner, bananer og æbler er forskellige slags ____ 

12. hun ____ som en fisk i vandet 

13. der er mange udlændinge, der aldrig har ____ leverpostej 

14. hans hund ____ altid efter naboens kat - og sommetider også efter cyklisterne 

19. han elsker opera, men han kan slet ikke ____ selv 

 

 

VANDRET 

2. en slags fisk, danskerne tit spiser marineret 

4. han vil være pilot, når han bliver stor: han elsker at ____ 

5. hun ____ hjem og besøger sin familie i Alaska 2-3 gange om året 

6. hvordan siger man "green" på dansk? (f.eks. ____ te) 

8. hvordan siger man "mashed potatoes" på dansk? 

10. mørk type brød, man traditionelt spiser i nordlige lande 

11. ris spiser man normalt kogt eller ____ 

14. kød fra lam 

15. når bananer er grønne, er de ____ 

16. grønsager, der ikke er bagt eller kogt eller stegt, er ____ 

17. han går tit en ____ med sin hund, lige før han går i seng 

18. han ____ sin kone og sine børn (håber vi) 

20. det modsatte af mild ost er ____ ost 

21. traditionelt spiser danskerne ____ kartofler til hverdag 
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INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 

”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 

 

1. De fleste danskere spiser morgenmad hver dag, 

 

2. – men på en typisk hverdag spiser mere end halvdelen af de unge mellem 18 og 24 ikke morgenmad 

 

3. Aftensmaden er de fleste danskeres hovedmåltid 

 

4. De fleste danske kvinder går hjemme, 

 

5. – og i familierne er det altid kvinderne, der laver aftensmad til hverdag 

 

6. De fleste danskere spiser take away-mad eller færdigretter mindst en gang om ugen, 

 

7. – og danskerne går i gennemsnit på fast food-restaurant mere end en gang om måneden 

 

8. Den mest populære færdigret i Danmark er pizza 

 

9. Danskerne spiser mere og mere rugbrød 

 

10. – og de spiser for meget kød og for meget ost 

 

11. De spiser også mere frugt, end man gør i andre lande 

 

12. En gennemsnitsdansker spiser omkring 5 kg sukker om måneden 

 

13. Danske børn (og unge) spiser mere frugt end de voksne 

 

14. De fleste voksne danskere er overvægtige 

 

15. Danskernes traditionelle form for fast food er en pølse med brød ved en pølsevogn, 

 

16. – og der kommer flere og flere pølsevogne i København 

 

 

ÅBEN RUNDE: Fortæl om eksempler, I kender til eller har oplevet her i Danmark 

a) Synes I, at der er noget specielt ved det, når danskerne omkring jer spiser, f.eks. jeres kolleger, 

naboer, venner, kærester? Eller er der noget specielt dansk ved den mad, I ser omkring jer, f.eks. 

maden i kantinen, i supermarkedet - eller hvis I har spist hjemme hos nogle danskere? 

 

b) Spiser de danskere, I kender, meget usundt – især meget slik og chokolade
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4. ØVELSE 

 

   
 

 

På pladser markeret med * indsættes hans/hendes/sin/sit/sine/deres -  

på pladser, der kun er markeret med nummer indsættes substantiver i korrekt grammatisk form 

(nøgen form, ubestemt form eller bestemt form - i ental eller flertal); liste over substantiverne på 

næste side. 

 

NB: Der skal sommetider stå to ord på én plads (substantiv med artikel en/et) 

 

Kasper Vanggårds mor, Susanne, har aldrig været gift med Kaspers far. Hun har heller aldrig boet 

sammen med ham, men de var 1)_______________ i en kort periode, mens Susanne læste til 

2)_______________, og da hun blev gravid, valgte hun at få 3)_______________, bl.a. fordi hun 

vidste, at *4)_______________ forældre kunne – og ville – hjælpe hende.  

 

Kasper boede hos *5)_______________ bedsteforældre, til Susanne blev færdig med 

*6)_______________ studium og begyndte at arbejde som 7)_______________, – så fik hun råd til at 

købe 8)_______________, så hun kunne bo sammen med *9)_______________ søn. Da Kasper var tre 

år, mødte Susanne advokaten Ulrik Vanggård, og da Kasper var 5, blev de gift og fik 

10)_______________, Katrine.  

 

Kasper var 11)_______________ med mange 12)_______________, han havde konflikter med 

*13)_______________ stedfar lige fra starten, og da han var 16 og skulle begynde i gymnasiet, flyttede 

han på kostskole, på Midtsjælland. Det gik dårligt i 14)_______________, han var mere interesseret i  
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15)_______________ og 16)_______________ end i 17)_______________ og han brugte det meste af 

*18)_______________ tid på at spille trommer, først i et lokalt band, senere lidt mere professionelt på 

forskellige 19)_______________ i København. Han fik aldrig *20)_______________ 

studentereksamen: lige før eksamen forsvandt han fra 21)_______________. 

 

De næste 7-8 år gik det heller ikke særlig godt: han prøvede at leve af at spille trommer, men han 

tjente ikke særlig meget og lånte tit penge, som han ikke kunne betale tilbage. Han drak for meget, i 

perioder havde han også andre former for misbrug, og han boede hos forskellige 22)_______________, 

23)_______________og 24)_______________. 

 

Da han var 27, fik han plads som 25)_______________ i 26)_______________, der var meget 

populært, han tjente lidt mere og flyttede sammen med *27)_______________ søsters veninde, Maria – 

men så mistede han *28)_______________ plads i 29)_______________ og begyndte at drikke igen, og 

så smed Maria ham ud. Et stykke tid sov han hos *30)_______________ søster, men så købte 

*31)_______________ mor 32)_______________ til ham på Vesterbro. 

 

Et par år senere begyndte han pludselig at interessere sig for *33)_______________ far, som han ikke 

havde set, siden han var tre.  Han fik at vide, at 34)_______________ boede i Goa i Indien, og så 

fortalte han familien, at han ville rejse til Indien for at besøge *35)_______________ far. Han solgte 

*36)_______________ lejlighed for at få penge til 37)_______________, og i oktober tog han af sted, 

først til London. Fra London sendte han 38)_______________til *39)_______________ mor, men siden 

har *40)_______________ familie ikke hørt fra ham. 
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Substantivsliste (ordene står i den rækkefølge, de skal bruges) 

 

kæreste, -r 

tandlæge, r 

barn, børn 

tandlæge, -r 

lejlighed, er 

barn, børn 

barn, børn 

problem, -er 

skole, -r 

rockmusik 

pige, -r 

skolearbejde 

spillested, -er 

skole, -r 

kæreste, -r 

ven, venner 

bekendt, -e 

trommeslager – e 

band, -s 

band, -s 

lejlighed, -er 

far, fædre 

tur, e 

mail, -s 
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8. ØVELSE  

 

 

   
 

 

De manglende verber indsættes i datidsform; liste over de relevante verber på de næste sider: 

 

Kasper Vanggårds mor, Susanne, har aldrig været gift med Kaspers far. Hun har heller aldrig boet 

sammen med ham, men de 1)_______________ kærester i en kort periode, mens Susanne 

2)_______________ til tandlæge, og da hun 3)_______________ gravid, 4)_______________ hun at få 

barnet, bl.a. fordi hun 5)_______________, at hendes forældre 6)_______________ – og 

7)_______________ – hjælpe hende.  

 

Kasper 8)_______________ hos sine bedsteforældre, til Susanne 9)_______________ færdig med sit 

studium og 10)_______________ at arbejde som tandlæge – så 11)_______________ hun råd til at købe 

en lejlighed, så hun 12)_______________bo sammen med sin søn. Da Kasper 13)_______________ tre 

år, 14)_______________ Susanne advokaten Ulrik Vanggård, og da Kasper 15)_______________ 5, 

16)_______________ de gift og 17)_______________ et barn, Katrine.  

 

Kasper 18)_______________ et barn med mange problemer, han 19)_______________ konflikter med 

sin stedfar lige fra starten, og da han 20)_______________ 16 og 21)_______________ begynde i 

gymnasiet, 22)_______________ han på kostskole, på Midtsjælland. Det 23)_______________ dårligt i 

skolen, han 24)_______________ mere interesseret i rockmusik og piger end i skolearbejdet, og han 

25)_______________ det meste af sin tid på at spille trommer, først i et lokalt band, senere lidt mere  
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professionelt på forskellige spillesteder i København. Han 26)_______________ aldrig sin 

studentereksamen: lige før eksamen 27)_______________ han fra skolen. 

 

De næste 7-8 år 28)_______________ det heller ikke særlig godt: han 29)_______________ at leve af 

at spille trommer, men han 30)_______________ ikke særlig meget og 31)_______________ tit penge, 

som han ikke 32)_______________ betale tilbage. Han 33)_______________ for meget, i perioder 

34)_______________ han også andre typer misbrug, og han 35)_______________ hos forskellige 

kærester, venner og bekendte. 

 

Da han 36)_______________ 27, 37)_______________ han plads som trommeslager i et band, der 

38)_______________ meget populært, han 39)_______________ lidt mere og 40)_______________ 

sammen med sin søsters veninde, Maria. Men efter et års tid 41)_______________ han sin plads i 

bandet og 42)_______________ at drikke igen, og så 43)_______________ Maria ham ud. Et stykke tid 

44)_______________ han hos sin søster, Katrine, men så 45)_______________ hans mor en lejlighed 

til ham på Vesterbro. 

 

Et par år senere 46)_______________ han pludselig at interessere sig for sin far, som han ikke 

47)_______________ set, siden han 48)_______________ tre. Han 49)_______________ at vide, at 

faren 50)_______________ i Goa i Indien, og så 51)_______________ han familien, at han 

52)_______________ rejse til Indien for at besøge sin far. Han 53)_______________ sin lejlighed for at 

få penge til turen, og i oktober 54)_______________ han af sted, først til London. Fra London 

55)_______________ han en mail til sin mor, men siden har hans familie ikke hørt fra ham. 
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Verbeliste (verberne står i den rækkefølge, de skal bruges) 

 

være 

læse 

blive 

vælge 

vide 

kunne 

ville 

 

 

bo 

blive 

begynde 

få 

kunne  

være 

møde 

være 

blive 

få 

 

 

være 

have 

blive 

skulle 

flytte 

gå 

være 

bruge 

få 

forsvinde 
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gå 

prøve 

tjene 

låne 

kunne 

drikke 

have 

bo 

 

 

være 

få 

være 

tjene 

flytte 

miste 

begynde 

smide 

sove 

købe 

 

 

begynde 

have 

være 

få 

bo 

fortælle 

ville 

sælge 

tage 

sende 
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LODRET 

1. det modsatte af "fuldtidsjob" 

2. pluralis af "lækker" 

3. man kan ikke snakke sammen, hvis vinduet er åbent, der er så meget _______ fra gaden 

4. jeg -> min, du -> din ... vi -> _______ 

7. hun kan bestemme det hele selv, uden at spørge nogen om noget, det er et enormt __________ job 

8. han er _______ af sit job, han kan bare ikke finde noget andet 

11. det er det samme rutinearbejde dag efter dag, det er et meget _______ job 

13. penge, man får for at arbejde 

14. har han sit kontor for sig selv, eller _______ han det med nogen? 

15. et dansk ord, der betyder det samme som "cirka" 

16. hun går til arbejde hver dag, hun bor jo lige i _______ 

19. pluralis af "lille" 

 

 

VANDRET 

5. maden i kantinen er lidt kedelig, men man får meget store _______ 

6. hvordan siger man "work conditions" på dansk? 

9. det modsatte af "dyrt" 

10. jeg ved aldrig, hvad der venter mig på arbejde, det er ikke det samme arbejde 2 dage i træk, det er 

utrolig _______ 

12. min chef er dødirriterende, han _______ sig i alt, hvad jeg laver 

17. der er altid problemer i den afdeling, deres chef er en rigtig dårlig _______ 

18. deres chef er der aldrig, og han _______ sig ikke spor for, hvad de laver 

20. hun har noget privat rengøringsarbejde, hun får over 100 kr. i _______, sort! 

21. han sidder alene hele dagen, han har sit _______ kontor 

22. det modsatte af ”skiftende” (arbejdstid) 

23. der er 2-3 kolleger, hun ikke så godt kan lide, men de _______ er ok, tror jeg 
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INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 

”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 

 

 

1. Fra 2001 til og med 2007 var det meget let at finde job i Danmark  

2. I 2012 var den disponible indkomst i Danmark omkring 200.000. kr. for en mand, 

3. - men den var ikke lige så høj for en kvinde 

4. Næsten 70 % af alle danskere i den erhvervsaktive alder (16-64 år) er på arbejdsmarkedet 

5. – men mere end hver femte dansker i den alder arbejder ikke 

6. Cirka 1/5 af danskerne er så gamle, at de ikke arbejder mere (dvs. over 65 år) 

7. I alt er det cirka halvdelen af danskerne, der har erhvervsarbejde 

8.  Der er rigtig mange kvinder i Danmark, der har erhvervsarbejde – især set i et internationalt lys, 

9. – og i procent er der lidt flere kvinder end mænd, der har job 

10. Men mere end hver tredje kvinde med erhvervsarbejde har et deltidsjob 

11. – men de fleste med deltidsjob vil gerne have et fuldtidsjob 

12. Der er flere kvinder end mænd, der tit arbejder over 

13. – og omkring hver fjerde ansat (mand eller kvinde) arbejder permanent mere end fuld tid 

14. Omkring hvert tredje barn mellem 13 og 15 år i Danmark har et fritidsjob efter skoletid 

15. Langt de fleste studerende har erhvervsarbejde ved siden af deres studier 

16. De fleste danskere har en form for uddannelse  

17. – men næsten hver tredje dansker har ikke nogen uddannelse efter grundskolen 

18. Mere end hver tredje dansker har en videregående uddannelse  

 

ÅBEN RUNDE: Fortæl om eksempler, I kender til eller har oplevet her i Danmark 

a) Hvordan er det med mænd og kvinder på din arbejdsplads – eller for danskere, du kender? - er der 

et traditionelt mønster i, hvem der laver hvad?  

 

b) Hvordan er det med overarbejde? - Hvad siger dine kolleger til det? 

 

b) Arbejder de danskere, I kender, meget? Og betyder deres ”jobidentitet” også meget for dem? – 

måske for meget? 
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INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 

”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 

 

 

1. I gennemsnit har danskerne omkring 2/3 af deres vågne tid som fritid, 

2. – men det er mest fordi, relativt store grupper af danskerne har (næsten) al deres tid som fritid 

3. – og mange af de danskere, der har et fuldtidsjob, har meget lidt fritid 

4. Danske forældre har mere fritid end andre grupper af befolkningen 

5. Næsten alle danskere finder tid til at tænde deres fjernsyn mindst en gang om dagen, 

6. - og de ser i gennemsnit fjernsyn omkring 2½ time hver dag 

7. Kvinder ser mere fjernsyn end mænd 

8. De fleste mennesker laver noget andet samtidig med, at de ser fjernsyn 

9. Omkring halvdelen af de voksne danskere har været i biografen en eller flere gange i det sidste år 

10. De fleste danskere læser en form for avis hver dag 

11. Mere end halvdelen af alle voksne danskere læser (næsten) aldrig skønlitteratur  

12. Man kan bruge en computer gratis på biblioteket, 

13. – men langt de fleste danske familier har mindst én computer derhjemme 

14. Omkring halvdelen af alle voksne danskere ”går til” noget i fritiden 

15. De fleste voksne danskere dyrker aldrig sport eller motion 

16. Der er ikke særlig mange danskere (kun ca. 3 %), der går i kirke hver søndag 

 
 

ÅBEN RUNDE: Fortæl om eksempler, I kender til eller har oplevet her i Danmark 

Er de danskere, I kender eller bare ser omkring jer, meget aktive i deres fritid? Tror I, at de er mere 

eller mindre fysisk aktive med sport og motion, end folk i jeres land?
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7. ØVELSE  

   
 

På pladser markeret med * indsættes hans/hendes/sin/sit/sine/deres -  

på pladser, der kun er markeret med nummer indsættes substantiver i korrekt grammatisk form 

(nøgen form, ubestemt form eller bestemt form - i ental eller flertal); liste over substantiverne på 

næste side. 

 

NB: Der skal sommetider stå to ord på én plads (substantiv med artikel en/et) 

 

Detektivbureauet S.E. (S.E. = Sikkerhed og Efterforskning) ligger på Nørrebro i København. Det var 

to forhenværende 1)_______________, Ole Skov-Jensen og Jørgen Rasmussen, der startede 

2)_______________ for snart 12 år siden, men i dag er det kun Ole Skov-Jensen, der leder firmaet, 

mens Jørgen Rasmussen har valgt at vende tilbage til *3)_______________ gamle job som 

politibetjent. Ole Skov-Jensens kone arbejder som 4)_______________på 5)_______________. 

 

To af 6)_______________, Martin Berg og Eva Svendsen, deler kontor. De kommer – lige som 

*7)_______________ chef – fra politiet, men de har begge to været ansat på 8) _______________ i 

over 10 år. 

 

For en måned siden blev Kasim Sheikh ansat. Han er uddannet teletekniker, og det er 

*9)_______________ første faste job. *10) _______________ mor er dansker, *11) _______________ 

far er britisk inder. 12) _______________ mødte hinanden i London, og der boede  
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13)_______________ i nogle år, men da Kasim var tre år, fik 14) _______________ tilbud om 15) 

_______________ i WHO i København, og så besluttede 16) _______________ sig til at flytte til 

Danmark, hvor de har boet siden. 

 

Kasim klarede sig godt både i skolen og i gymnasiet, men da han var færdig med gymnasiet, var han 

skoletræt og havde ikke lyst til at studere, så det første år efter studentereksamen rejste han rundt i 

Australien sammen med 17) _______________, og senere arbejdede han som teknisk assistent for et 

indisk filmhold med opgaver i både Indien, England og Sydamerika. Sådan gik der to år, før han 

startede på teknisk skole for at blive 18) _______________. Da han var færdig med *19) 

_______________ uddannelse, havde han forskellige løse job i nogle år, før han blev ansat i S.E.  

 

Nu er han 27 år og bor alene i en lille lejlighed på Nørrebro. Når han har fri, kan han godt lide at lave 

computerprogrammer for sjov, og han løber orienteringsløb et par 20) _______________ om 

21)_______________. Han kan også godt lide at lave mad (indisk mad - dansk mad bryder han sig ikke 

så meget om), og han slapper tit af med 22)_______________. Han kan bedst lide at læse engelske 

23)_______________, og han taler for det meste engelsk med *24)_______________ fars familie, mens 

han både taler engelsk og urdu med *25)_______________ far. 

 

 Han plejer også at rejse til England flere 26)_______________om 27)_______________og besøge 

28)_______________, men i år skal han til Australien i 29)_______________, for en af 

*30)_______________ venner dernede skal giftes i juli. Bagefter kunne han godt tænke sig at rejse 

rundt i Sydøstasien en måneds tid eller mere, bl.a. vil han gerne til Malaysia og måske også til Indien, 

men det kommer selvfølgelig an på, om han kan få fri så længe fra *31)_______________nye job på 

32)_______________: Han har ikke spurgt 32)_______________ endnu, men om to uger skal han til 

*34)_______________ årlige medarbejderudviklingssamtale (”mus”), og der vil han prøve at snakke 

med ham om det. 
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7. ØVELSE  

 

Substantivsliste (ordene står i den rækkefølge, de skal bruges) 

 

politibetjent, – e 

bureau, -er 

sekretær, -er 

detektivbureau, -er 

detektiv, -er 

bureau, -er 

forældre 

familie, -r 

far, fædre 

job, job(s) 

familie, -r 

kammerat, -er 

teletekniker, -e 

gang, -e 

måned, -er 

kriminalroman 

krimi, -er 

gang, -e 

år, år 

familie, -r 

sommerferie, -r 

detektivbureau, -er 

chef, -er 
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9. ØVELSE, del 1 

 

 

   
 

 

1. Indsæt de manglende verber i datid (verbeliste på næste side) 

 

For en måned siden 1)_______________ Kasim Sheikh ansat. Han er uddannet teletekniker, og det er 

hans første faste job. Hans mor er dansker, hans far er britisk inder. Forældrene 2)_______________ 

hinanden i London, og der 3)_______________ familien i nogle år, men da Kasim 4)_______________ 

6 år, 5)_______________ faren tilbud om et job i WHO i København, og så 6)_______________ 

familien sig til at flytte til Danmark, hvor de har boet siden. 

 

Kasim 7)_______________ sig godt både i skolen og i gymnasiet, men da han 8)_______________ 

færdig med gymnasiet, 9)_______________ han skoletræt og 10)_______________ ikke lyst til at 

studere, så det første år efter studentereksamen 11)_______________ han rundt i Australien sammen 

med en kammerat. Senere 12)_______________ han som teknisk assistent for et indisk filmhold med 

opgaver i både Indien, England og Sydamerika. Sådan 13)_______________ der to år, før han 

14)_______________ på teknisk skole for at blive teletekniker. Da han 15)_______________ færdig 

med sin uddannelse, 16)_______________ han forskellige løse job i nogle år, før han 

17)_______________ ansat i S.E.  
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9. ØVELSE, del 1 

 

Verbeliste (verberne står i den rækkefølge, de skal bruges) 

 

blive 

møde 

bo 

være 

få 

beslutte (sig) 

 

 

klare (sig) 

være 

være 

have 

rejse 

arbejde 

gå 

starte 

være 

have 

blive 
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9. ØVELSE, del 2 

 

   
 

 

2. Indsæt de manglende verber i nutid eller i infinitivsform med eller uden ”at” (verbeliste på næste 

side): 

 

Nu 1)_______________ han 27 år og 2)_______________ alene i en lille lejlighed på Nørrebro. Når 

han 3)_______________ fri, kan han godt lide 4)_______________ computerprogrammer for sjov, og 

han 5)_______________ orienteringsløb et par gange om måneden. Han kan også godt lide 

6)_______________ mad (indisk mad - dansk mad 7)_______________ han sig ikke så meget om), og 

han 8)_______________ tit af med en kriminalroman. Han kan bedst lide 9)_______________ 

engelske krimier, og han 10)_______________ for det meste engelsk med sin fars familie, mens han 

både 11)_______________ engelsk og urdu med sin far. 

  

Han plejer også 12)_______________ til England flere gange om året og 13)_______________ 

familien, men i år skal han til Australien i sommerferien, for en af hans venner dernede skal giftes i 

juli. Bagefter kunne han godt tænke sig 14)_______________ rundt i Sydøstasien en måneds tid eller 

mere, bl.a. vil han gerne til Malaysia og måske også til Indien, men det kommer selvfølgelig an på, om 

han kan 15)_______________ fri så længe fra sit nye job i detektivbureauet! Han har ikke spurgt 

chefen endnu, men om to uger skal han til sin årlige medarbejderudviklingssamtale (”mus”), ”), og der 

vil han 16)_______________ 17)_______________ med ham om det. 
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9. ØVELSE, del 2 

Verbeliste (verberne står i den rækkefølge, de skal bruges) 

 
være 

bo 

have 

lave 

løbe 

lave 

bryde (sig) 

slappe (af) 

læse 

tale 

tale 

 

 

rejse 

besøge 

rejse 

få 

prøve 

snakke 
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INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 

”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 

 

 

1. Ferie spiller generelt en stor rolle i danskernes liv, 

2. - men siden finanskrisen begyndte i 2008, har de fleste danskere nedprioriteret deres feriebudget 

3. Alle danskere skal holde 3 ugers ferie i tiden fra 1. maj til 30. september, 

4. - og sidst i juli er mere end halvdelen af danskerne på sommerferie samtidig 

5. Efterårsferien ligger altid i oktober, 

6. - men det er ikke alle danskere, der har efterårsferie 

7. De fleste danskere holder sommerferie hjemme i Danmark, 

8. - men omkring hver 6. dansker rejser til Spanien på sommerferie 

9. Det er kun ca. hver anden dansker, der holder vinterferie 

10. De fleste af danskernes vinterferier er skiferier, 

11. - og danskernes mest populære skiferieland er Norge, 

12. - men omkring hver 4. dansker rejser på vinterferie et sted sydpå, i sol og varme  

13. Omkring hver 6. ferierejse til udlandet er en ”storbyferie”, 

14. - men danskernes mest populære ferieform er ”badeferie”, 

15. - og ”badeferier” udgør næsten 1/3 af danskernes udlandsrejser 

16. De fleste danske unge tager på ”aktivferie” i deres sommerferie. 

 

ÅBEN RUNDE: Fortæl om eksempler, I kender til eller har oplevet her i Danmark 

a) Hvordan er det med de danskere, I kender: Er der mange af dem, der rejser de på badeferie f.eks. 

til Spanien om sommeren – eller til De Kanariske øer om vinteren? Eller tager de til Norge og står på 

ski i vinterferien? 

 

b) Er det danske feriemønster det samme, som det, I kender fra jeres eget land, dvs. holder man ferie 

lige så tit og på de samme tider af året som i Dk – eller er der flere/færre ferier? – er de 

kortere/længere?
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LODRET 

1. personer, der bor i lejligheden (eller lejlighederne) ved siden af 

2. ord (adjektiv), der betyder, at man deler noget med andre, har eller bruger det sammen 

3. det modsatte af "stille" 

4. særligt rum i et hus med flere etager, hvor man kan gå op og ned 

5. areal = 1 meter x 1 meter 

6. det modsatte af "glad" (for) er _______ (af) ... 

7. ord, der kan betyde værelse eller lejlighed eller hus 

9. rum, hvor man har sin seng og sover 

10. det modatte af "behagelig" 

11. terrasse helt oppe på toppen af et hus 

13. han elsker at lave mad, så det er vigtigt for ham at have et godt _______ 

14. sted oppe under taget, hvor man f.eks. gemmer ting, man ikke bruger (mere) 

22. på danske rejsebureauer - og internationalt - bruger man ordet "balkon" 

 

 

VANDRET 

5. etage under stueetagen 

6. distrikt, område, hvor man bor 

8. betyder det samme som "siger hej" eller "siger goddag" 

10. det, man kan se fra sit vindue 

12. privat lille "park" rundt om et (mindre) hus 

13. bygning med (mere eller mindre) billige værelser/lejligheder specielt til unge under uddannelse 

15. en person, der gerne vil hjælpe andre, er _______ 

16. pluralis af "gammel" 

17. et sted, hvor man kan parkere sin bil 

18. person, der bor i lejligheden nedenunder 

19. ord, der oplyser, hvor højt oppe man bor (i et hus med flere etager) 

20. hvordan siger man "court yard" på dansk? 

21. "maskine", man kan bruge til at komme op og ned i en bygning i stedet for at gå selv 
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INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 

”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 

 

1. Danskernes boliger er i gennemsnit de (næst)største i verden 

2. De fleste danske boliger er 50-60 år gamle 

3. Alle danske boliger har centralvarme 

4. Alle danske boliger har badeværelse og toilet 

5. Danskerne har generelt ikke særlig mange el-apparater i deres hjem 

6. Alle danske boliger har vaskemaskine og tørretumbler 

7. Over halvdelen af alle boliger i Danmark er ejerboliger 

8. Der er flere lejligheder end enfamiliehuse i Danmark 

9. De fleste danskere bor i en form for enfamiliehus, 

10. – mere end halvdelen af alle danske boliger er parcelhuse, 

11. – og de fleste familier med børn bor i parcelhus 

12. Cirka 2 af 5 danskere bor i Hovedstadsregionen 

13. I Hovedstadsregionen er boligerne generelt billigere end i resten af landet 

14. Hvert år er der flere og flere, der flytter væk fra Hovedstadsregionen 

15. I de centrale kommuner, København og Frederiksberg, er næsten alle boligerne ejerboliger 

16. Der er ikke særlig stor prisforskel på boligområderne i Danmark 

18. Her i landet findes der ikke nogen eksklusive boligområder  og heller ikke ”problematiske” 

boligområder  

 

 

ÅBEN RUNDE: Fortæl om eksempler, I kender til eller har oplevet her i Danmark 

a) Har I været hjemme hos nogen danskere? Hvis ja: Hvordan bor de? – har de meget høj 

boligstandard? Eller måske lavere standard, end I troede? 

b) Kender I problemet med mangel på boliger – og høje huslejer – i de (stor)byer, som I kommer fra?
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INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 

”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 

 

 

1. Danskerne arbejder generelt længere og længere væk fra, hvor de bor 

2. Danskerne kører flere kilometer om året med kollektiv transport end i bil 

3. De fleste danske familier har bil, 

4. – men antallet af biler i Danmark stiger ikke mere 

5. Når man køber en ny bil, er over halvdelen af prisen skat til staten 

6. De fleste biler i Danmark er nye 

7. Omkring ½ million danskere kører med kollektiv transport hver dag, 

8. – men der er færre og færre, der bruger metroen i København 

9. Danmarks travleste station er Københavns Hovedbanegård 

10. Danskerne cykler flere kilometer pr. person pr. dag end andre europæere 

11. - og i København er der flere, der cykler til arbejde, end der kører i bil 

12. Der kører omkring 3.000 cyklister gennem Nørrebrogade hver dag, 

13. – men der bliver stjålet omkring 40.000 cykler om året alene i København 

14. De fleste danskere bruger cykelhjelm, når de cykler 

15. Trafiksikkerheden i Danmark er den dårligste i Europa, 

16. – men der er færre og færre, der dør i trafikken i Danmark  

17. De fleste alvorlige trafikulykker sker i byerne 

18. Mere end halvdelen af danskerne er plaget af trafikstøj i deres hjem 

19. En fjerdedel af CO2-forureningen i Danmark stammer fra trafik 

 

ÅBEN RUNDE: Fortæl om eksempler, I kender til eller har oplevet her i Danmark 

a) Hvordan kommer jeres kolleger/naboer/venner og bekendte omkring, når de skal på arbejde eller til 

deres studium?  

b) Er der noget ved (by) trafikken her i Danmark, der er meget anderledes, end der, hvor I kommer 

fra? Og omvendt: er der problemer, som f.eks. København har til fælles med andre storbyer, I kender? 
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4. ØVELSE 

 

   
 

I tomme felter med * indsættes et possessivt pronomen, dvs. min/mit/mine / din/dit/dine / Deres / 

hans/ hendes / sin/sit/sine / vores / jeres / deres; i de øvrige tomme felter indsættes et personligt 

pronomen i oblik form, dvs. mig / dig / Dem / ham / hende / os / jer / dem  

   

Kaspers mor, Susanne, kommer til møde med privatdetektiven Martin Berg fra detektivbureauet S.E. 

 

A1: Goddag!  

B1: Goddag – og værsgo og sid ned … Nå, der var ikke nogen problemer med at parkere i 

 gården, vel? 

A2: Nej, tak for hjælpen ... 

B2: Vi skulle tale om 1)*_______________ søn… Har 2)_______________ et billede af 

3)_______________ med? 

A3: Ja, jeg har det her … Det ligner 4)_______________ stadigvæk, selvom det ikke er helt nyt. Han 

 har bare fået længere hår, og så er han blevet lidt tyndere … 

B3: Hm. Han ser jo vældig sympatisk ud, men kan jeg få 5)_______________ til at fortælle lidt mere 

 om 6)_______________ … jeg mener: hvordan ville De beskrive 7)_______________ som 

 menneske? 

A4: Jamen, han er i virkeligheden en sød og rar dreng … han er måske ikke særlig … målrettet – 

 8)*_______________ søster siger, at han er ”flippet”, men jeg synes ikke, man kan sige, at 

 han er upålidelig … han plejer altid at sende 9)_______________ en mail – eller ringe – 

 når vi ikke har set hinanden et stykke tid … det er så mærkeligt, at vi ikke hører fra 

 10)_______________ … 

B4: Der er lige et par ting, jeg må være helt klar over: Hvornår helt præcis rejste han, og 

 hvornår har De sidst hørt fra 11)_______________? 
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A5: Han fløj til London d. 10. oktober, og jeg fik en mail fra 12)_______________ d. 15. oktober. Og 

 det er sidste gang, vi har hørt fra 13)_______________ – der stod, at han sad og skrev mailen på 

 en internetcafe i London … 

B5: Og hvad stod der mere i den? 

A6: Der stod bare, at han nu var i London, og at han boede hos nogle musikervenner, han 

 kender fra et spillested i København. Men vi kender 14)_______________ ikke, vi ved ikke 

 engang, hvad de hedder  

B6: Men spillestedet i København? Eller gruppens navn - kender De måske gruppens navn? 

A7: Jeg tror, at der er flere forskellige grupper, men 15)*_______________ datter ved måske noget 

 mere – jeg kan bede 16)_______________ om at ringe til 17)_______________ …? 

B7: Ja, det ville nok være en god idé. Altså … det, vi kan gøre, er, at vi prøver at finde ud 

 af, hvem 18)*_______________ søn – øh, hvem Kasper har haft kontakt med i London, og om 

 han har forladt London igen. Og hvis han har, så hvor han er rejst hen derefter 

A8: Ja, det lyder fornuftigt 

B8: Vi sætter en mand på sagen. Og så er der omkostningerne: Det kommer nok til at koste 

 en del, så jeg bliver nødt til at spørge 19)_______________, hvor langt De har tænkt 

 20)_______________, at vi skal gå …? 

A9: Så langt det er nødvendigt. Vi skal nok betale, hvad det koster, selvom det bliver dyrt 

 … det vigtigste er, at vi får Kasper igen 

B9: Fint! Jeg spørger, fordi det kan blive nødvendigt at sende en mand til London, hvis vi 

 skal finde frem til nogen af 21)_______________, Kasper har været i kontakt med. Men det kan 

 vi altså godt gøre, kan jeg forstå på 22)_______________? 

A10: Ja – hvis De mener, at det kan føre til noget, så skal De selvfølgelig gøre det … 

B10: Ok – men hvis De vil bede 23)*_______________ datter om at ringe til 24)_______________ så 

 hurtigt som muligt, så går vi i gang med det samme derefter, og så holder vi os i kontakt med 

 25)_______________ pr mail eller telefon – også om udgifterne  

A11: Tak. Sig 26)_______________ helt ærligt: tror De, der kommer noget ud af det? 

B11: Det kan jeg selvfølgelig ikke garantere. Men De kan være helt sikker på, at vi finder ud 

 af noget, og forhåbentlig finder vi også Kasper! 

 

 



KAPITEL 25 (8. ØVELSE) 

 

”På sporet 2, lærervejledning 2014 

29 
 

8. ØVELSE 

 

 

   
 

 

Infinitivs- og imperativform af alle de verber i dialogen, der er markeret med fed skrift, skrives på en 

liste: 

 

 

Kaspers mor, Susanne kommer til møde med privatdetektiven Martin Berg fra detektivbureauet S.E. 

 

A1: Goddag!  

B1: Goddag – og værsgo og sid ned … Nå, der var ikke nogen problemer med at parkere i 

 gården, vel? 

A2: Nej, tak for hjælpen ... 

B2: Vi skulle tale om Deres søn… Har De et billede af ham med? 

A3: Ja, jeg har det her … Det ligner ham stadigvæk, selvom det ikke er helt nyt. Han har bare fået 

 længere hår, og så er han blevet lidt tyndere … 

B3: Hm hm. Han ser jo vældig sympatisk ud, men kan jeg få Dem til at fortælle lidt mere 

 om ham … jeg mener: hvordan ville De beskrive ham som menneske? 

A4: Jamen, han er i virkeligheden en sød og rar dreng … han er måske ikke særlig … målrettet – 

 hans søster siger, at han er ”flippet” – men synes ikke, man kan sige, at han er upålidelig … han 

 plejer altid at sende mig en mail – eller ringe – når vi ikke har set hinanden et stykke tid … det er 

 så mærkeligt, at vi ikke hører fra ham … 

B4: Der er lige et par ting, jeg må være helt klar over: Hvornår helt præcis rejste han, og 

 hvornår har De sidst hørt fra ham? 
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A5: Han fløj til London d. 10. oktober, og jeg fik en mail fra ham d. 15. oktober. Og det er 

 sidste gang, vi har hørt fra ham – der stod, at han sad og skrev mailen på en internetcafe 

 i London … 

B5: Og hvad stod der i den? 

A6: Der stod bare, at han nu var i London, og at han boede hos nogle musikervenner, han 

 kender fra et spillested i København. Men vi kender dem ikke, vi ved ikke engang, hvad 

 de hedder  

B6: Men spillestedet i København? Eller gruppens navn - kender De måske gruppens navn? 

A7: Jeg tror, at der er flere forskellige grupper, men min datter ved måske noget mere – jeg 

 kan bede hende om at ringe til Dem …? 

B7: Ja, det ville nok være en god idé. Altså … det, vi kan gøre, er, at vi prøver at finde ud 

 af, hvem Deres søn – øh, hvem Kasper har haft kontakt med i London, og om han har 

 forladt London igen. Og hvis han har, så hvor han er rejst hen derefter 

A8: Ja, det lyder fornuftigt 

B8: Vi sætter en mand på sagen. Og så er der omkostningerne: Det kommer nok til at koste 

 en del, så jeg bliver nødt til at spørge Dem, hvor langt De har tænkt Dem, at vi skal gå 

 ...? 

A9: Så langt det er nødvendigt. Vi skal nok betale, hvad det koster, selvom det bliver dyrt 

 … det vigtigste er, at vi får Kasper igen 

B9: Fint! Jeg spørger, fordi det kan blive nødvendigt at sende en mand til London, hvis vi 

 skal finde frem til nogen af dem, Kasper har været i kontakt med. Men det kan vi altså 

 godt gøre, kan jeg forstå på Dem? 

A10: Ja – hvis De mener, at det kan føre til noget, så skal De selvfølgelig gøre det … 

B10: Ok – men hvis De vil bede Deres datter om at ringe til mig så hurtigt som muligt, så vil 

 vi gå i gang med det samme derefter, og så holder vi os i kontakt med Dem pr mail eller 

 telefon – også om udgifterne  

A11: Tak. Sig mig helt ærligt: tror De, der kommer noget ud af det? 

B11: Det kan jeg selvfølgelig ikke garantere. Men De kan være helt sikker på, at vi finder ud 

 af noget, og forhåbentlig finder vi også Kasper! 
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INSTRUKTION: 

1. Lad den næste i gruppe læse næste punkt op  

2. Tjek, at alle i gruppen forstår det 

3. Find det relevante sted i teksten og diskuter, om punktet er ”rigtigt” eller ”forkert”; hvis det er 

”forkert”, så skriv tekstens rigtige informationer på opgavearket i stedet for de forkerte 

 

 

1. De fleste detektivbureauer i Danmark er store firmaer med mange ansatte 

 

2. Man skal have officiel autorisation for at arbejde som privatdetektiv  

 

3. Man kan ikke få en uddannelse som privatdetektiv her i landet 

 

4. Privatdetektivbureauerne må ikke konkurrere med politiet, 

 

5. – og de må ikke arbejde med narkotikasager, 

 

6. – men de må gerne arbejde med sager om menneskesmugling, 

 

7. – og de arbejder tit med sager om handel med prostituerede kvinder 

 

8. Privatdetektiver må gerne aflytte private hjem, 

 

9.  – men de må ikke bruge våben  

 

10. De fleste af privatbureauernes sager er privatsager 

 

11. Privatsager er bl.a. utroskabssager 

 

12. Sager fra erhvervslivet handler f.eks. om datasikkerhed eller om forsikringssvindel 

 

13. En sag for et privatdetektivbureau starter typisk med, at en privatdetektiv fra bureauet besøger 

kunden 

 

14. Senere holder man sig i løbende kontakt med kunden - både skriftligt og mundtligt 

 

 

 


