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For eller får?
De lyder nærmest ens, men én vokal gør dem meget forskellige. Man
skal derfor være opmærksom på, om man skriver får eller for.
Får: Er et udsagnsord. Ordet er en bøjning af at få.
Fx
Hun får en gave.
For: Kan bruges til at binde en sætning sammen (bindeord) eller til at beskrive at
.
noget er for meget, hurtigt, dumt osv.
Fx

Hun kom ikke i skole, for hun var syg.
Martin kører for hurtigt.

Hun	
  får	
  en	
  gave	
  
Martin	
  kører	
  for	
  hurtigt	
  

Opgave 1 Bøj ordet FÅR i skemaet.
1) Navnemåde (at)

2) Nutid (jeg)

3) Datid

4) Førnutid (har)

5) førdatid (havde)

at få
Opgave 2 Skriv en sætning med hvert ord fra skemaet:
1) __________________________________________________________
2) __________________________________________________________
3) __________________________________________________________
4) __________________________________________________________
5) __________________________________________________________
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Opgave 3
Hvilken sætning er den rigtige? Sæt et kryds ved den rigtige sætning.

Simon for en gave

Vi for snart fri

Simon får en gave

Vi får snart fri

Hun sov, for hun var træt

Jeg lister for ikke at blive hørt

Hun sov, får hun var træt

Jeg lister får ikke at blive hørt

Pigen larmede alt får meget

Jeg fik for meget kage i går

Pigen larmede alt for meget

Jeg fik får meget kage i går

Opgave 4 Indsæt for eller får i sætningen
1. Maria havde travlt, _____________hun skulle nå bussen.
2. Læreren siger, at de ____________ fri klokken 12.
3. Juleaften _________ man lækker mad og gaver.
4. Pas på du ikke kører ___________ hurtigt.
5. Johannes gik hen til klubben ___________ at spille fodbold.
6. Eleverne ____________ altid mange lektier ____________.
7. Julies mor synes hun _________ alt _________ meget slik.
8. Spilleren måtte forlade banen, ___________ han fik rødt kort.
9. Jeg ________ ondt i hovedet af __________ meget larm.
10. Min farmor går med stok, ___________ hun er gammel.
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Opgave 5 Skriv 2 sætning med for og 2 sætninger med får.
For: ________________________________________________________________
For: ________________________________________________________________
Får: ________________________________________________________________
Får: ________________________________________________________________

Huskeregel!

Opgave 6 Indsæt for eller får.

Er ordet et udsagnsord? = Altid FÅR.
Er det ikke, så skriv FOR.

Om fredagen _________ Jonas altid

	
  

fri klokken 12.00. Det er dejligt, __________ så kan han komme tidligere
ud og løbe på sit løbehjul. Han __________ altid nye hjul af sin far i
fødselsdagsgave, så hans løbehjul er altid det hurtigste. Hans mor
synes, at han bruger ________ meget tid på løbehjulet. Han burde i
stedet lave alle de lektier, han _______ ________ i skolen.
_______ det meste laver Jonas sine lektier, men nogle gange glemmer
han det. Så ________ han skæld ud af læreren. Om fredagen mødes
han med sine venner i parken, _________ der er der nogle ramper de
kan køre på. Han vælter tit og ________ blå mærker, men
han kører alligevel videre, _________ det kan man ikke undgå.

