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Læs teksten/få den læst højt 
Læs månedens tekst/få den læst højt, og svar på spørgsmålene. Du skal 
også bruge teksten på den næste side.  

Supermarkeder 

I 1991 bliver den første butik med navnet SuperBrugsen åbnet. Det er 
på dette tidspunkt den største kæde af supermarkeder i Danmark. Der 
er over 300 butikker. Det er de største Brugsen-butikker, der får navnet 
SuperBrugsen. SuperBrugsen bliver til en kæde af supermarkeder.  
SuperBrugsen er blot et af mange supermarkeder i Danmark.  
Du kender sikkert også Netto, REMA 1000, Fakta, Lidl, Spar, Føtex, 
Bilka, Kvickly, Meny og Aldi.  Selvom der i dag er rigtig mange 
supermarkeder i Danmark, er der flere af supermarkedskæderne, der 
har meddelt, at de også i år åbner nye butikker.  
Netto - der åbnede den første butik den 1. april 1981 - er i dag den 
største discountkæde med over 500 butikker i Danmark. Ordet 
discount kommer fra engelsk discount og betyder 'fradrag'. 
De fleste af os forbinder discountbutikker med et sted, hvor man kan 
købe billige varer. 

spørgsmål svar 
Hvad hedder den største 
discountkæde i Danmark i dag? 

Hvad betyder ordet discount? 
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Find ord i teksten 
Brug teksten på side 2 til de næste opgaver.

Find ord med dobbeltkonsonant i teksten. Skriv dem i rammen. 

Find verber (udsagnsord) der står i nutid (præsens) i teksten. Skriv dem 
i rammen. 

Find substantiverne (navneordene) i teksten. Skriv dem i rammen. 

Skriv to årstal, der er nævnt i teksten? Skriv dem i rammen. 

Hvor mange gange i teksten begynder et ord med super-? __________ 
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Talemåder 
Hvad betyder talemåden? Sæt kryds 

Jeg har købt det seneste skrig. 

 .Jeg har købt en lamende højtaler ܆

 . Jeg har købt det nyeste moderigtige tøj ܆

 .Jeg har købt en dukker, der skriger ܆

Jeg har købt katten i sækken. 

 .Jeg har købt en gave, der er alt for stor ܆

 .Jeg har gjort en dårlig handel ܆

 .Jeg har købt kattemad i en pose ܆

Find ord i billederne 

Kig på disse billeder fra supermarkedet. Skriv noget af det, du kan se på 
billederne i rammerne under billederne. 
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Sammensatte substantiver 
Når man sætter to ord sammen til ét, skal man nogle gange binde dem 
sammen med et e eller s. 
Sammensatte ord skrives altid i ét ord. 
fx købmand = køb + mand 

frugtafdeling = frugt + afdeling 
indkøbskurv = indkøb + s + kurv 

Skil på samme måde disse ord ad: 

supermarked 

indkøbsvogn 

frugtsalat 

bananmos 

mælkekarton 

indkøbspose 

bagerbrød 

sodavandsdåse 

flæskesteg 

køkkenruller 

indkøbsliste 

køledisk 

fryseboks 

spegepølse 

rugbrød 

betalingskort 
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Sætninger  
Skriv det tal, som sætningen passer til.  
  

1  2  3  4 

5  6  7  8  

9  10  11  12  

13  14  15  16  

 

 
____ Indkøbsvognen er fyldt med varer til den store fest. 
____ Mellem grøntsagerne i kurven lå der også en konservesdåse. 
____ Manden talte med kvinden ved kassen. 
____ Brødet lå i en meget stor bunke. Der var mange slags brød. 
____ Indkøbsvognen var fyldt med røde tomater. 
____ Drengen samlede de tomater op, som pigen havde tabt. 
____ Det nybagte brød var lagt i en flot stor kurv. 
____ De fire farvede indkøbskurve så meget festlige ud i butikken. 
____ Manden ved kassen gav damen hendes byttepenge. 
____ Det nye køleskab er helt tomt, og døren på det står åben. 
____ Indkøbsvognen var fyldt med papkasser, som kunne genbruges. 
____ Den lille dreng sad i indkøbsvognen og så på sin mor. 
____De to tomme indkøbsvogne skulle bruges i den nye butik. 
____ Den fyldte indkøbskurv var proppet med varer til festen.  
____ Grøntsagerne på hylderne så meget fine og helt friske ud. 
____Damen og de to børn stod pænt i kø ved kassen i butikken. 
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Verber (udsagnsord). 
Bøj verberne i rammerne. Se eksemplet. 
 

1. stammen  2. infinitiv    3. præsens    4. præteritum   5. perfektum 
participium (kort tillægsform)   6. præsens participium (lang 
tillægsform) 

 
Verberne: 

spise, handle, købe, sige, samle, snakke, sælge, betale, kigge, køre 
 
eksempel:  

  
 

 
 
  
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

1. spis 
2. at spise 
3. jeg spiser 
4. jeg spiste 
5. jeg har spist 
6. spisende 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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Verber (fortsat) 

Infinitiv eller præsens?  
Skriv det rigtige ord på linjen. 

køre/kører 
”Nu skal vi ____________ til supermarkedet”, sagde mor. 
Søren og jeg ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ sammen rundt med indkøbsvognen. 

høre/hører 
Jeg kan ____________ musik, når jeg går rundt i supermarkedet. 
Jeg bliver i godt humør, når jeg ____________ musikken. 

styre/styrer 
Katrine ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ indkøbsvognen, selv om den er meget tung. 
”Du må altså lære at ____________ indkøbsvognen, når der er mange 
mennesker”, siger mor.  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.



gr@mmatikrytteren® 
Niveau C – februar 2020 

© PS | Forlag ApS 
www.opgavehylden.dk 

9 

Skriv videre på historien.  

Min familie handler altid stort ind om lørdagen. Der handler vi ind til en 
hel uge. Vi tager sammen i supermarkedet, og der køber vi ind til 
madpakkerne, gæster og til hygge fredag aften.  
Men en lørdag formiddag, da vi kom ind i supermarkedet, var det slet 
ikke, som det plejede…   
 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  
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Varer fra supermarkedet 
Skriv forskellige ting, man kan købe i et supermarked.  
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Komma - x og o  
Under verballed (udsagnsled) sættes o  
Under subjektet (grundleddet) sættes x 
Der skal være et sæt x og o på hver side af kommaet. 
Sådan finder du verballed (udsagnsled) og subjekt (grundled):  
 
Verballed (udsagnsled) o:  
For at finde verballeddet skal man sætte "jeg" foran verbet. 
Verballeddet angiver sætningens handling.  
Verballeddet kan både være et enkelt verbum (udsagnsord) – eller flere 
verber i et sammensat verballed: Jeg har sagt det mange gange. 
 
Subjekt (grundled) x: 
For at finde subjektet skal du spørge med ”hvem?” + verballeddet.  
 
Komma - x og o  
Subjektet angiver, hvem der udfører handlingen.  
Et subjekt kan være et substantiv (navneord), et proprium (egennavn) 
eller et pronomen (stedord). 
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Sætningsanalyse 
Analyser �§����������ȋ�§�������сȌ, og sæt komma (hvis der er to 
verballed og to subjekter – eller mere).    
Bemærk: Nogle gange består verballeddet (udsagnsleddet) af mere 
end et verbum - ex.: har brugt. Så kalder man det et sammensat 
verballed (udsagnsled), og man sætter bolle under hvert af verberne. 
                                 

Damen får byttet mælken da kartonen var utæt.   
 

Kødet er fint og der er nok til tre personer.  
 

Vi kan lide at handle i vores discountsupermarked. 
 

 
Medarbejderne arbejder hårdt fordi der er udsalg. 
 

 

Supermarkedet har mange økologiske varer. 
 

Slagteren fortalte kunden hvordan kødet skulle steges.  
 

En indkøbsseddel er god når man skal handle stort ind. 
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Ordøvelse 
Skriv ord der begynder med samme bogstav. 
 

 proprier substantiver verber adjektiver 

f     

g     

h     

m     

s     

i     

d     

 
Find tre ord 

Sæt to streger, så du danner tre rigtige ord.  

Eks: tomatdåseris bliver til tomat- dåse -ris 

kurvevognedankort  f iskmælkkøkkenrul ler  

r iskartoflergrøntsager  melsukkerknækbrød 

f lødesmørdanskvand  sodavandkyl l ingoksekød 

spegepølsekagermüsl i   majsketchupflormel is  

ostekærnemælkleverpostej  pølserægvandmelon 

ischokoladechips  ju iceappels ineryoghurt 
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Find fem fejl 
I hver kolonne er der et ord, som ikke passer til de andre. Find ordet og 
skriv det under kolonnen. Se eksemplet: 

pølser franskbrød chokolade sødmælk sukker 
oksekød juice bolsjer fløde mælk 

shorts knækbrød karameller æbler rørsukker 
kylling rundstykker vingummi letmælk flormelis 

spegepølse flutes bukser minimælk stødt melis 
svinekød rugbrød lakridser tykmælk brun farin 

Antonym og synonym 
Find både et antonym og et synonym for ordet i midten. Se eksemplet. 

synonym 
(næsten samme 

betydning) 

ord antonym 
(modsat betydning) 

handle indkøbe aflevere 

hastig 

tyk 

rig 

lave priser 

flot 

æbler           pærer 
bananer        melon 
svømme           hindbær 
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Ligger eller lægger? 

Sæt kryds ved det rigtige ord (ligger eller lægger)

sætning ligger lægger 
Kassedamen _____ byttepengene på rullebåndet. 

Bladet _____ på hylden, så kunderne kan se det. 

Manden _____ friske frugter på hylderne. 

Dåserne _____ på gulvet, fordi de blev tabt. 

Hun _____ alle varerne på rullebåndet. 

Hun _____ og sover, mens manden handler ind. 

De _____ poserne i bilen, når de har handlet ind. 

Per _____ på sofaen og læser reklamer med tilbud. 

Mie _____ mælk, supper og mel på rullebåndet. 

Huskeregel! 

Ligge er noget der ligger stille, mens lægge er en bevægelse. 

Bananen ligger på hylden (stille). 

Jeg lægger bananerne på bordet (bevægelse). 

Man kan også teste ved at indsætte sidde og sætte. Hvis du skal bruge sidde med i, skal du også 
bruge ligge med i. Skal du bruge sætte med æ, skal du også bruge lægge med æ. 

Jeg lægger (sætter) bananerne klar på bordet. 
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Find 10 fejl i teksten 

Find 10 fejl i teksten, og sæt streg under dem. Skriv dem korrekt på 
linjerne nedenfor. Nogle fejl optræder måske flere gange, 
men tæller kun som en fejl.  

Netto – et supermarked 

Netto er en del af Salling Group. Den første Netto-butik åbnede i 1981 i 
København. Netto betydder faktisk inhold. Navnet skal vise, at man kun 
betaler for varens inhold. Man betaler ikke mere end nødvendigt.  
I dag er der mere end 500 Netto-butikker. 
Netto er også åbnet i udlandet. Man kan hanle i Netto, hvis man tager 
til Sverige, Tyskland eller polen.  
De sidste 25 år har Scottie været Netto og hele Danmarks  
"spare-hund". De fleste ved, at Scottie er en skotskterrier, og det er 
selfølgelig ikke tilfældig. Skotter er kent for at passe på pengene, så 
skulle logoet være en hund, så måtte det være ���skotte. En 
skotskterrier er kendt for at være stolt, stædig og gå sine ejne veje. Det 
er en loyal og kærlig hund, men den bestemmer selv, hvem der må 
klappe og nusse den. Skotskterrier er en jagt hund, som er op drættet 
til at jage selv. Så når den først får færten af noget godt, så stopper 
den ikke før, den har fundet det (ligesom Netto). 

Kilde: https://netto.dk/inspiration/din-hverdag/hvor-godt-kender-du-scottie/ 

___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 

___________________________ ___________________________ 
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Min egen ordliste 
Skriv ordet 


