Såvel som - et alternativ til både og - klasseøvelse
Både og og såvel som betyder stort set det samme. Den eneste forskel er at både og lægger mere
vægt på helheden og såvel som mere på det parallelle:
• Der var alt for meget kage, for både Peter og Jens havde bagt.
• Alkoholikere findes såvel blandt fattige som blandt rige.
• Alkoholikere findes blandt fattige så vel som blandt rige.
Som man kan se af det sidste eksempel ovenfor, kan såvel som stå samlet før det sidste led. Det
bruger man fx, hvor man har et sidste led, der er af en anden slags:
•

Udenlandsk frugt og grønt indeholder mange flere sprøjtemiddelrester end dansk. Det
gælder æbler og pærer, såvel som agurker.

Lav sætninger med såvel som ud af ordene:
1. I kælderen/fitnessrum/spa
2. Restauranten lukket/ første/anden juledag
3. Stor sauna/for mænd/for kvinder
4. Kursisterne/ interesserede/flittige
5. Nanopartikler/regntøj/pizzaer
6. Havnebadet/om sommeren/om vinteren
7. Låst/hovedøren/køkkendøren
8. Brandmænd/ambulanceførere/strejker
9. Plastik i havet/fisk/fugle
10. I bagagerummet/Gucci-tasker/Rolex-ure
11. Blødgørere i plastik/hormonforstyrrende/kræftfremkaldende

De havde malet både huset og garagen .
Vi manglede både knive, gafler og skeer.
Både industriaffald, lossepladser og pesticider har været årsag til lukning af vandboringer.
Der bruges gødning både i økologisk og konventionelt landbrug.
Økologisk kvæg leverer både kød og mælk til forbrugerne og lort til markerne.
Regnvandet løber hurtigt gennem både muld og sand og grus, men langsomt gennem ler.
Planter har brug for både fosfat, nitrat og mikro-næringsstoffer for at kunne vokse.
Både i 70’erne og 80’erne sprøjtede man meget mere end i dag.
Man tjekker både danske og udenlandske økovarer for gift. Og faktisk er der ikke fundet pesticider i
nogen af dem.
I København kan villaer vælge at få ekstra skraldespande til både metal, plastik og pap.

Skriv om fra både og til såvel som
e.

