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OPG. 1
RET TEKSTEN

Sæt streg over de ord, der er stavet forkert.
Skriv det korrekte ord i tabellens 1. kolonne. Vær opmærksom på, at der ikke nødvendigvis er 10 fejl…
I 2. kolonne angiver du fejltypen.

Teenageliv

Hvad er en teenager? En teenager er en person i alderen 13 til 19 år, der

står mellem at være barn og voksen. Ordet teenager stammer fra Engelsk,

da tallene fra 13 til 19 ender på “teen”. Teenagealderen er kendt som den

mest problematiske periode i en persons liv, både for teenagerne og for

forældrene. Det at være teenager medføre for de fleste humør svingninger,

dårlige dage og masser af søvn.

Når man bliver teenager, kommer man i puberteten. I følge Sundhed.dk giver

tidlig pubertet drenge øget selvtillid, mens det for pigernes vedkommene

resulterer i det modsatte. Dét at komme i puberteten byder også på en lang

række andre udfordringer, da det er en tid, hvor den unge udvikles både

fysisk og sykisk. I løbet af få år går man fra at være et barn til at blive et

selvstændigt, voksent menneske. De fleste unge går alene rundt med deres

tanker. Fx tanken om, at man skal se ud på en bestemt måde. Dog ændrer

den fase, man er i som teenager, sig i takt med årene. Kaoset omkring

følelser, venner og forældre bliver mindsket, og teenagerens egne

holdninger og identitet bliver fremtrædende.
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Korrekt ord Fejltype
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OPG. 2
OMSKRIV FRA NUTID TIL DATID

Teenageliv

I vores forældres, bedsteforældres og oldeforældres ungdom er livet enkelt.
De bruger ikke internettet, og begrebet “sociale medier” eksisterer ikke.
De skal ikke bekymre sig om at følge med i de nyeste trends, og de er aldrig stressede over mobilens
notifikationer. Dog oplever vores oldeforældre et andet pres på sig. Det er ikke presset fra skolen, men fra
deres forældre.

Selvom det var svært at forestille sig …
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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OPG. 3
ORDKLASSEBINGO – FYLD PLADEN

Læs teksten Teenageliv igen.
Find forskellige eksempler på navneord, udsagnsord m.v. Skriv ordene i denne tabel.

Navneord Udsagnsord Tillægsord Forholdsord Stedord Egennavne
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OPG. 4
ORDKENDSKAB

Marker det ord, der er stavet korrekt. Ordet skal stå i ubestemt form ental.
Forklar, hvorfor du har markeret netop det ord. Se eksempel.

1 trends trænd trenden trend trænds

2 teenager teanager teennager teennagger teenagere

3 oldeforældre olde forældre olleforælder oldeforælder olle forældre

4 pubertet puppertet pupertet pubbertet puberteten

5 humørsvingning humør svingning hummørsvingninger humorsvingning humorsvingninger

6 selvtilliden selv tilid selvtillid selv tillid selv tilid

1 Det korrekte valg er t-r-e-n-d, da trends = flertal. Trenden = bestemt ental. Trænd = vokalforveksling.
_______________________________________________________________________________

2 _______________________________________________________________________________

3 _______________________________________________________________________________

4 _______________________________________________________________________________

5 _______________________________________________________________________________

6     _______________________________________________________________________________
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OPG. 5
SÆT DE MANGLENDE KOMMAER, OG FORKLAR KOMMAREGLEN

Sæt kryds:
Jeg sætter startkomma . Jeg sætter ikke startkomma .

1. De havde ingen ambitioner om at blive kendte sportsstjerner youtubere eller astronauter.

Hvilken kommaregel brugte du?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. Hvis deres fædre var landmænd fulgte sønnerne i deres fodspor.

Hvilken kommaregel brugte du?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. Vi har udvalgt tre citater der viser hvordan livet som teenager har forandret sig.

Hvilken kommaregel brugte du?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Hvis det ikke er dokumenteret er det ikke sket.

Hvilken kommaregel brugte du?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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5. Unge deler mange ting på de sociale medier men det er ikke nødvendigvis dårligt.

Hvilken kommaregel brugte du?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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OPG. 6
LAV EN OPGAVE TIL DIN SIDEMAKKER

Du skal fortsætte nedenstående tekst om teenagere.
Teksten skal skrives i datid, men gør plads til dine verber - og skriv dem i navnemåde i en
parentes. Den korrekte form skal din sidemakker finde ...

Fest og farver

Så er (at være) der fest. Din bedste veninde ______holder____ (at holde) sin 15-års fødselsdag, og

du __________ (at glæde) dig. Nu ________________ (                           ) ...
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