Nogle, noget eller nogen?
Der er tre problemer:
1) Nogle eller noget?
Jeg vil gerne have nogle sild;

Jeg vil gerne have noget mel.

Sild kan tælles, det kan mel ikke. Nogle betyder et antal. Noget betyder en mængde.
2) Negativ artikel:
På dansk bruger man ikke nogen for ’ikke en’, ikke noget for ’ikke et’, og ikke nogen for
’ikke plus flertal’ – ikke nogen/ikke noget betyder her not any:
1. Jeg har ikke nogen hund, så jeg går tur med min mand.
2. Jeg har ikke noget dankort, så jeg betaler altid kontant
3. Jeg har ikke nogen tænder, så jeg spiser tit suppe.
3) Nogle eller nogen? (Nogle = some, nogen = any; noget = some/any)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vi har lige fået nogle nye franske silkeundertrøjer hjem.
Spurgte du, om hun har nogle kærester? - Du mener vel nogen kæreste?
Har du nogen sild? Nej, jeg har desværre ikke nogen i dag.
Pistoler? Jeg ved ikke, om vi har nogen.
Hvis nogen har set dig, er du en død mand!
Word virker ikke på nogen af pc´erne! - På nogle eller på alle? - På ingen af dem!
Køber du ikke lige en elefant? Hvis de altså har nogen.
Sluk lyset, jeg tror der kommer nogen!

Nogle: Er flertal, dvs. mere end 1 og kan tælles. Nogle betyder 2 eller flere.
Det svarer til engelsk ’some’, men kun for ting der kan tælles.
Nogen : Nogen betyder det modsatte af ingen, dvs. mere end 0. Derfor optræder
nogen mest i spørgsmål, om og hvis- sætninger og negative sætninger. Men ordet kan
optræde i alle sætninger. Nogen bruges både om ting og personer.
Det svarer til engelsk ’any’, (men også anybody og somebody/someone)
Noget: kan ikke tælles og hedder altid noget, både når det betyder det modsatte af
intet og når det betyder en vis mængde. Noget bruges om utælleligt og samle
begreber og de findes kun i ental: Tøj, guld, vin, udstyr, plads. Noget svarer til
engelsk ’some’, ’any’, ’something’ og ’anything’.

