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Substantiver

n-ord og t-ord

ental flertal

singularis pluralis

en dag Dage

en uge Uger

en måned Måneder

et år Ar

Der kan ikke gives faste regler for, om et substantiv er et n- eller t-ord. 

Nogle substantiver har kun ental og man kan ikke tælle dem:

F.elcs. tøj, mad, sukker, vand, kærlighed 

. Nogle substantiver har kun flertal:

F.eks. bukser, briller, søskende, penge

Singularis Pluralis
ubestemt bestemt ubestemt bestemt

et bord bordet borde bordene
en dag dagen dage dagene
en uge ugen uger ugerne
en måned måneden måneder månederne
et år året år årene
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Personlige Pronominer
singularis subjekt , ikke subjekt

1.person Jeg mig

2.person du/De dig/Dem

3.person han ham

hun hende

man én

den den

det det

pluralis

1.person vi os

2.person I/De jer/Dem

3.person de dem
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Possessive pronominer

-
n-ord t-ord pluralis

singularis

1. person

2.person

3.person

min

din/Deres

sin

hans

hendes

éns

mit

dit/Deres

sit

hans

hendes

éns

mine

dine/Deres

sine

hans

hendes

éns

pluralis

1.person

2.person

3.person

vores

jeres /Deres 

deres

vores

jeres/Deres

deres

vores

jeres/Deres

deres

5



sin/sit/sine og hans/hendes
sin -  sit - sine referer til subjektet i samme sætning og kun til 3. person 

singularis f.eks. hun, han, Louise.

Tom lqjsser sin kone (Tom kysser Toms kone)

Tom kysser hans kone (Tom kysser Henriks kone)

Lisa går tur med sit barn i parken (Lisa har et barn)

Lisa går tar med hendes bam i parken (Lisa er babysitter)

Amelia er gode venner med alle sine kolleger.

sin -  sit -  sine kan ikke være en del af subjektet.

Hans kone hedder Anne.

Hans kone har et job  i en bank.

Hendes kolleger er gode til at samarbejde.

Anne og hendes kolleger arbejder godt sammen.

Er subjektet i pluralis bruger man deres:

Amelia og Sofie arbejder godt sammen med alle deres kolleger.
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Refleksive pronominer
Singularis

infinitiv 

At vaske sig

1.person

2.person

3.person

jeg  vasker mig 

du vasker dig 

han vasker sig 

hun vasker sig 

den vasker sig 

det vasker sig

pluralis

1.person

2.person

3. person

vi vasker os 

I vasker jer 

de vasker sig

Andre pronominer
Nogen (pluralis) / noget (utælleligt)
Har du nogen croissanter?

H ar du noget smør?

Croissanter kan man tælle, smør kan man ikke tælle.

Nogen / noget (singularis)

Har du nogen bil? (en bil)

Har du noget penalhus? (et penalhus)
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Spørgeord -  hv-ord

Hvem har spist kagen?

Hvad skal du lave i weekenden?

Hvis mobil er det?

Hvor skal vi mødes?

Hvad for en {talesprog)
= Hvilken (mest skriftsprog) 

Hvad for en film vil du se?

Hvad for et (talesprog)
= Hvilket (mest skriftsprog) 
Hvad for et krus er dit?

Hvad for nogle (talesprog)
= Hvilke (mest skriftsprog)
Hvad for nogle kager skal vi købe?

Hvorfor er du så træt?

Hvordan går det?

Hvornår skal du rejse?

Hvor længe bliver du væk?

Hvor mange gulerødder skal jeg købe?

Hvor tit gør du rent?

Det har jeg.

Jeg skal slappe af.

Det er Peters.

På Rådhuspladsen.

Den nye James Bond.

Det røde.

De store derhenne!

Fordi mine naboer larmede i nat. 

Godt, tak!

Om tre dage.

I to uger.

En stor pose.

En gang om ugen.



Verber

Verberne har tre grupper
Infinitiv nutid datid førnutid imperativ

1 at danse danser dansede har danset dans

2 at læse læser læste har læst læs

3 at drikke drikker drak Har drukket drik

Gruppe 1

danse danser dansede har danset dans

spille spiller spillede har spillet spil

snakke snakker snakkede har snakket snak

vente venter ventede har ventet vent



Gruppe 2

at læse læser læste har læst læs

at høre hører hørte har hørt hør

at køre kører kørte er kørt kør

Gruppe 3 Uregelmæssige

at gå går gik er gået gå

at hjælpe hjælper hjalp har hjulpet hjælp

at få får flk har fået få

at sige siger sagde har sagt sig

Modalverber

at kunne kan kunne har kunnet

at skulle skal skulle har skullet

at ville vil ville har villet

at måtte må måtte har måttet
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Infinitiv
Det er den form, man finder i ordbogen 

De fleste verber ender på -  e i infinitiv 

at spise men: at gå 

at danse at synes

Han elsker at danse 

Hun er god til atjløjte 

Det er svært at tale engelsk

Infinitiv efter modalverber er uden 'at’:

Jeg kan godt tale svensk.

Jeg skal gå tidligt i dag. Jeg skal til lægen.

Jeg vil geme have en sandwich.

Må jeg  godt låne din ordbog?

Nutid
Verber ender normalt på -  r i nutid 

Man bruger nutid om:

a. noget, der sker eller er nu - Hun sidder og taler i telefon
NU

____________ i _____________

b. noget, der plejer at ske - Jeg læser avis hver dag

NU
* + *  *

c. noget, der altid sker eller er - Hun hedder Ulla



Jeg dansede hele aftenen 

Jeg læste avlsen i aftes 

Jeg gik en lang tur i går 

Han hjalp mig med mit hjemmearbejde 

Hun kom for sent i skole i morges

Man bruger datid om noget, der skete eller var på et bestemt tidspunkt

DA NU 
i ___________________

eller i en afsluttet periode i fortiden.

DA NU 
+ ------ *_______________

Jeg kom til Danmark for syv måneder siden. Det var en dejlig solskinsdag. 

Da jeg var bam, drømte jeg altid om at rejse.

Førnutid
Man laver førnutid med har eller er.

Han har læst bogen.

Han har skrevet brevet 

Men:

Han er kørt

Han er rejst _____________

Han er gået 

Han er kommet.

Datid
Verber i datid ender på: 

Gruppe 1 :-ede 

Gruppe 2: -te 

Gruppe 3: uregelmæssige



A. Man bruger førnutid om noget, som er sket eller har været i fortiden og 

som har konsekvenser for nutiden. Tidspunktet er ikke vigtigt.

- Jeg har været gift mange gange, (så je g  ved meget om det at uære g ift)

- Har du været i London? (for jeg skal snart derovre og vil geme have nogle 

gode råd.)

- Hun har spist tre bøffer. (Så hun skal ikke have noget aftensmad.)

B. Man bruger førnutid om noget, der handler om fortiden, men som stadigvæk er 

aktuelt: Man fortæller, hvor længe noget har varet.

- Jeg har været i Danmark i tre måneder (og jeg  er her stadigvæk.)

NU
V

NU 
+- x

Datid eller førnutid?

- Vi så en film i lørdags

- Han vandt en million i onsdags

- Hun var i Berlin for tre år siden

- Har du set den nye svenske film?

- Jeg har aldrig vundet noget.

- Hun har været i Rom mange gange
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Fremtid
Man bruger oftest nutid om fremtid

- Hun rejser i morgen

- Hvornår begynder filmen?

Man bruger skal om en plan / aftale

- Hvad skal du lave på onsdag? Jeg skal i biografen med Jens.

Man bruger vil om et ønske /en forudsigelse / en prognose

- Hun vil studere fransk næste år.

- Jeg tror, han vil blive en god far.

NU
*  ►

Imperativ
En imperativ den korteste form af verbet. Det er den form, man sætter endelserne 

efter. Man får imperativformen ved at tage -  e væk fra infinitiven.

Imperativ er en ordre eller en opfordring.

at spise -> spis noget frugt! 

at komme -> kom lige herhen! 

at gå ->  gå til gymnastik!
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Verber i kortsvar
1. Hvis der er et modalverbum i et spørgsmål, svarer man med det samme 

modalverbum:

A: Kan du tale fransk?

B: Nej, det kan jeg Ikke.

A: Hvor skal du hen?

B: Jeg skal til Sverige.

A: Må jeg godt låne din mobil?

B: Ja, det må du godt.

A: Vil du med i biografen?

B: Ja, det vil jeg gerne, men jeg kan ikke i dag.

2. Hvis der er er eller har i spørgsmålet, svarer man med er eller har:

A: Har du en hund?

B: Nej, det har jeg ikke, men jeg har en kat.

A: Har du været i London?

B: Ja, det har jeg -  mange gange.

A: Du er gift, ikke?

B: Jo, det er jeg.

A: Er Katrine fra Australien?

B: Nej, det er hun ikke -  hun er fra Canada
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3. Ved Alle andre verber i et spørgsmål skal man svare med verber at gøre

A: Bor du i Århus?

A: Danser Peter Tango?

A: Du arbejder på et kontor, ikke? 

A: Cykler du på arbejde?

A: Ser I dansk fjernsyn derhjemme? 

A: Går du til dansk om onsdagen?

Osv.

B: Ja, det gør jeg.

B: Nej, det gør han ikke. 

B: Jo, det gør jeg.

B: Nej, det gør jeg  ikke. 

B: Ja, det gør vi.

B: Ja, det gør jeg
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Adjektiver

foran

substantivet

singularis n-ord singularis t-ord pluralis

ubestemt en stor bil et stort hus store huse

en rød taske et rødt ur røde tasker

bestemt den store bil det store hus de store huse

min store bil mit store hus mine store huse

hendes store bil hans store hus vores store huse

den røde taske det røde ur de røde tasker

din røde taske dit røde ur dine røde tasker

!

Lisas røde taske Peters røde ur Ole og Ibs røde

tasker

efter substantivet singularis n-ord singularis t-ord pluralis

bilen er stor 

min bil er stor 

tasken er rød 

din taske er rød

huset er stort 

mit hus er stort 

uret er rødt 

dit ur er rødt

husene er store 

mine huse er store 

taskerne er røde 

dine tasker er røde



Uregelmæssige adjektiver
foran

substantivet

singularis EN singularis ET pluralis

ubestemt en lille pige et lille barn to små piger

en gammel kvinde et gammelt hus to gamle mænd

en blå blomst et blåt øje to blå blomster

en fransk vin et fransk tog to franske vine

en snavset stol et snavset glas to snavsede børn

en brugt bil et brugt bord to brugte biler

bestemt den lille pige det lille bam de små piger

den gamle kvinde det gamle hus de gamle mænd

den blå blomst det blå øje de blå blomster

den franske vin det franske tog de franske vine

den snavsede stol det snavsede glas de snavsede børn

den brugte bil det brugte bord de brugte biler
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Gradbøjning af adjektiver
Regelmæssige

Høj højere højest

dyr dyrere dyrest

Uregelmæssige

god bedre bedst

lille mindre mindst

stor større størst

gammel ældre ældst

ung yngre yngst

mange flere flest

få færre færrest

meget mere mest

lidt mindre mindst

Sammenligninger.
Tom er højere end Simon.

Berlin er større end København.

Der er færre indbyggere i New York end i Rio de Janeiro. 

Det er lige så koldt i Århus som i København.

Tove er ikke så stor som Sofie.
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Adverbier
Adverbier fortæller noget om

Verber: Han danser aldrig

Adjektiver: Hun er meget sød

Andre adverbier: Han taler næsten aldrig tysk

Eksempler på adverbier:

aldrig endelig jo nogensinde sjældent

allerede faktisk kun nok snart

alligevel først lidt næsten sommetider

altid geme lige ofte stadigvæk

aagefter godt længe også straks

da heldigvis meget pludselig , tidligere

derfor heller ikke muligvis selvfølgelig tit

desværre igen måske senere

Mange adverbier er dannet af adjektiver. Man tilføjer et -  t til adjektivet.

De løber hurtigt. Han taler dårligt. Kør forsigtigt. Det sker sjældent

Retningsadverbier har to former.

ind - inde 
ud - ude 
ned - nede
op - oppe 
hen - henne

Kort form - bevægelse Lang form - stilstand

1. Han skal hen til bageren 1. Han var henne hos bageren

2. Hun går ud på badeværelset 2. hun er ude på badeværelset

3. Jeg går hjem 3. Jeg er hjemme

20



Sætninger
En sætning har et verbum i nutid eller datid = verbalet -  v og et subjekt - s

- Hunden sover - Skinner solen?
s v  v s

. - Peter arbejdede - Er hun gået? 
s V  v s

(Kun imperativer kan lave sætninger uden subjekt: Læs! Spis! Kom!) 

Man finder subjektet ved at spørge: hvem eller hvad + verbet?

- Hunden soven-> Hvem sover? -> Hunden sover.
' v v s

- Solen skinner -> Hvad skinner? -> Solen skinner.

Der findes to typer sætninger:

En hovedsætning kan stå alene:

- Peter siger noget.

- Er det søndag i dag?

En ledsætning er en del af en hovedsætning:

- Peter siger, at han ikke vil med i biografen, (objekt)

- Jeg kan ikke huske, om det er søndag i dag.(objekt)

Indsætningen kan erstattes a f et enkelt ord:

- Peter siger det. (objekt)

- Jeg kan ikke huske det (objekt)
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Ordstilling
Der er tre muligheder på dansk: hovedsætninger SVA / VSA

ledsætninger SAV

Hovedsætninger

Hovedsætninger kan begynde med subjekt -S: Hun skal i biografen i aften

S V .

Verbalet kan også komme før subjektet 

Inversion bruger vi:

1. Ofte i spørgsmål.

Hvomår skal hun i biografen?

V S

2. Når vi starter sætningen med noget andet end subjekt f.eks. med et 

tidsudtryk

I  aften skal hun i biografen 

V  S 

eller med en ledsætning

Hvis jeg  har tid, går jeg  i biografen i aften.

V  S

Centraladverbier (A) kommer efter SV / VS. F.eks. aldrig, alligevel, altid, 

egentlig, endelig, fo r  resten, geme, godt, igen, ikke, imidlertid, kun, måske, næsten, 

nogensinde, nok, selvfølgelig, sikkert, snart, som regel, stadigvæk, stralcs, t i t .....

Han skal ikke i biografen i aften. Er du allerede træt?

S V A  V S A

Ledsætninger

Ledsætninger har ordstillingen SAV

Hun siger, at hun ikke har tid i morgen. Hvis hun ikke har tid, gør jeg  det selv. 

S A V  S A V

-  det kalder man inversion

Skal hun i biografen i aften? 

V  S
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Konjunktioner
Konjunktioner er små ord, der binder sætninger sammen: 

og, men, eller -  forbinder to sætninger cif samme type.

- Han danser tango, og hun spiller klaver 

hovedsætning hovedsætning

- Han sagde, at hun var irriterende, og at han ikke gad se hende mere. 

hovedsætning ledsætning, ledsætning

for  starter en hovedsætning

- Jeg vil ikke i teatret med dig, fo r  du kommer altid fo r  sent]

Konjunktioner, der starter ledsætninger: at, om, da, når, dengang, fordi, 

før, inden, hvis, imens, selv om, så osv. og hv-ord: hvor, hvornår, hvorfor 

osv.

- Signe sagde, at hun var meget forelsket i naboen

- Jeg spurgte, om han også var forelsket i hende.

- D a jeg  var ti år, dansede jeg  folkedans

- Jeg serjjemsyn, når jeg  er træt.

- Dengang han var gift, spiste han altid fo r  meget

- Han spiste fo r  meget, ford i han var stresset.

- Tænk dig om, fø r  du taler!

- Vil du godt slukke computeren, inden du går.

- Hvis det sner, tager vi i skoven og kællcer.

- Jeg kan ikke tale, imens jeg  kører bil.

- Selvom hendes mor er dansker, kan hun ikke tale dansk.

- Hunden gøede, så hun ikke kunne koncentrere sig.

Pronomineme som og der fungerer som ledsætningskonjunktioner:

Jeg har en ven, der/som bor i Valby

Jeg har en ven, som jeg holder meget af.

OBS! Man kan altid bruge som. Der kan kun være subjekt.
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Tidsudtryk

1. Vi står og taler på en bestemt dag
Så kan vi f.eks. bruge disse tidsudtryk:

Jeg var til møde i forgårs Jeg skal til møde i morgen

Hun flyttede til Rom sidste år Jeg skal fly tte næste år

Hvor var du henne i går? Hvor skal du hen i weekenden?

Hvad lavede du sidste weekend? Hvad skal du lave i weekenden?

Om søndagen var jeg  hjemme. Om søndagen skal je g  ilcke noget



2. Vi står og taler på et bestemt tidspunkt på dagen
Så kan vi f.eks. bruge disse tidsudtryk.

Fortid Nu Fremtid

for et øjeblik siden Et bestemt tidspunkt på om et øjeblik

for en time siden
dagen

om en time

i morges å g ,
i formiddag

i formiddags i eftermiddag

i eftermiddags
her til formiddag

i aften

til aften nu
<-----------------►

imorgen tidlig

i går morges i morgen eftermiddag

i går eftermiddags i morgen aften

i (går) aftes mandag morgen

mandag morgen

Han gilcfor to timer siden Han skal gå om to timer

Jeg var til fe s t i aftes Jeg skal til fe s t i aften

Hun besøgte Ole i går Hun skal besøge Ole i morgen

3. Vi taler om noget, som plejer at ske
Om morgenen - Jeg kan aldrig komme op om morgenen 

Om onsdagen - Om onsdagen spiller jeg  kort med en ven 

Om sommeren - Det er dejligt at spise ude om sommeren 

I weekenden - Vi tager i sommerhus i weekenden
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Præpositioner
Man skal...

t  skole på restaurant til Italien

i kirke på cafeteria til Århus

i skoven på apoteket til Vesterhavet

i klubben på universitetet til festen

i biografen på biblioteket til stranden

i teateret på besøg hos... til koncert

i banken på kursus til læge

i Netto på arbejde til frisør

i et supermarked på ferie til middag

Husk!

Jeg skal til lægen/tandlægen Jeg er hos lægen/tandlægen

Jeg skal til Sverige/Østrig ... Jeg er i Sverige/Østrig ...

P å

Ved -bro, -berg og -biygge:

På Østerbro, Nørrebro, Vesterbro, Frederiksberg, Islands Brygge, 

Christianshavn.

Ved øer, der er del a f et land:

På Amager, på Bornholm, på Sicilien

I

Ved lande og byer:

I Frankrig. I London
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Præpositionsforbindelser
Eksempler:

1. Jeg er glad fo r  at du kunne komme.

2. Jeg er skuffet over, at I  ikke har taget kager med til min fødselsdag.

3. Lise er ked af, at hun ikke har få e t nogen pakke endnu.

4. Katrine er elendig til at spille mundharmonika.

5. Udvekslingsstuderende har ikke råd til at gå på restaurant hver dag.

6. Er du sikker på  at du har sendt brevet?

7. De bryder sig i  virkeligheden ikke særlig meget om at drikkt* ø l

8. Jeg er så glad fo r  at je g  er holdt op med at ryge.

9. Manden er træt a f sin kone.

10. Har du tænkt på hvad du vil arbejde som, når du er færdig med dine 

studier?

11. Hvad synes du omjilm en?

12. Harald kan ikke finde ud af, hvor han skal sove i nat.
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Talord
MÆNGDETAL ORDENSTAL

0 riul 30 tredive 1. første

1 en/et 40 fyrre 2. anden

2 to 50 halvtreds 3. tredje

3 tre 60 treds 4. ^erde

4 fire 70 halvfjerds 5. femte

5 fem 80 firs 6. sjette

6 seks 90 halvfems 7. syvende

7 syv 100 hundrede 8. ottende

8 otte 1000 tusind 9. niende

9 ni en million 10. tiende

10 ti en milliard 11. ellevte

11 elleve 12. tolvte

12 tolv 13. trettende

13 tretten 14. fjortende

14 fjorten 15. femtende

15 femten 16. sekstende

16 seksten 17. syttende

17 sytten 18. attende

18 atten 19. nittende

19 nitten 20. tyvende

20 tyve 21. enogtyvende

21 enogtyve 30. tredivte

22 toogtyve 31. enogtredivte
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Datoer
5/6 -> den femte juni / den femte i sjette

21/1 -> den enogtyvende januar / den enogtyvende i første

Aistal
2007 -> totusind og syv

1876 -> attenhundrede og seksoghalvfjerds / atten seksoghalvfjerds 

Priser
5.25 -> fem femogtyve

5.50 -> fem en halv

1.50 -> halvanden krone

Brøker
1/1 en hel, et helt. to hele

Vi en halv, et halvt, to halve

1/3 en tredjedel

% tre fjerdedele

2/5 to femtedele



Tegn

. (et) punktum - en bindestreg

, (et) komma - en tankestreg

: (et) kolon / en skråstreg

! (et) udråbstegn ... prikker

? (et) spørgsmålstegn ” ” anførselstegn/gåseøjne/citationstegn

(...) (en) parentes

‘ (en) apostrof f.eks. Claus’ men ikke Peter’s

Forkortelser
bl.a. = blandt andet 

dvs. = det vil sige 

f.eks. = for eksempel 

mdr. = måneder 

mm. = med mere 

o.l. = og lignende 

osv. = og så videre
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Grammatiske betegnelser

Latijiske (anbefalet af Dansk Sprognævn) Danske

Adjektiv

Adverbium

Artikel

Genitiv

Imperativ

Infinitiv

Komparativ

Konjunktion

Konsonant

Ledsætning

Neutrum/intetkøn(et)

Objekt

Participium

Pronomen

Pluralis

Præposition

Præsens

Præteritum

Singularis

Subjekt

Substantiv

Superlativ

Utrum/ fælleskøn(en)

Verbum

Vokal

Tillægsord

Biord

Kendeord

Ejefald

Bydemåde

Navneform

2. grad 

Bindeord 

Medlyd 

Bisætning 

Intetkøn 

Genstandsled 

Tillægsform 

Stedord 

Flertal 

Forholdsord 

Nutid 

Datid 

Ental 

Grundled 

Navneord

3. grad 

Fælleskøn 

Udsagnsord 

Selvlyd
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