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5 - Kan jeg nu? 

I disse opgaver skal I finde ud af om et sproglige problem, I har arbejdet med, er løst. 

 

Opgave 1  

Skriv her det problem, I har arbejdet med: 

Jeg vil gerne forstå, hvordan man vælger mellem...  

1)___________________________________________________________________________ 

Og 

2)___________________________________________________________________________ 

 

Opgave 2 

Afslut følgende sætninger: 

1) Spørg en ven om hans forhold til sine kolleger på en tidligere arbejdsplads. 

Kan du fortælle mig ... 

2) Du skal fortælle en ven, at du gerne vil komme til hans fest, men at det kommer an på, om du kan 

få fri. 

Jeg vil gerne med til festen ... 

3) Du skal sige, at du ikke er sikker på, om du skal tage kage med på arbejde på din fødselsdag. 

Jeg ved ikke … 

4) Du skal spørge din chef, om du kan få fri fra arbejde næste fredag. 

Jeg tænkte på … 

5) Du skal sige, at du gerne vil have jobbet, men at det afhænger af lønnen, om du siger ja til det. 

Jeg vil kun have jobbet … 
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Opgave 3 

Få jeres lærer til at rette jeres sætninger. Arbejd derefter igen i par. Hvis I har nogen fejl i jeres 

sætninger, så marker for hver sætning: 

1) Fejlen har ikke noget at gøre med det sproglige problem, jeg har arbejdet med. 

2) Der er en fejl i min sætning, fordi jeg ikke brugte den regel, jeg har lært for, hvordan man 

vælger mellem 1) og 2). 

3) Der er en fejl i min sætning, fordi der er et problem med den regel, jeg har lært for, hvordan 

man vælger mellem 1) og 2). 

Beslut nu, om I har fået løst jeres sproglige problem, eller om I har brug for at arbejde videre med 

det. 

 

 

 

 

  

  

  

  


