Gøre
1)

Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål:
•
Jeg elsker hestekød – ja, det gør jeg også!

2)

En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet
med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):
•
Hun gjorde tallerkenerne rene.
•
Han gjorde datteren gravid og faren gal i hovedet.
•
Der var et hul i væggen, som Lise gjorde større med en teske.

3)

Gøre betyder også at finde en udvej/løsning:
•
Hvad gør man, når ens røv klør og ens arme er for korte?
•
Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre for at tage på!
Desuden er der en farlig masse faste udtryk med gøre fx:
•
•
•
•
•
•

gøre en forskel
gøre gavn
gøre grin med
gøre gymnastik
gøre modstand
gøre nar ad/af

•
•
•
•
•
•

gøre skade
gøre vrøvl
det gør ikke noget
gøre ved
gøre noget
gøre af

Lave
1) Den almindeligste betydning af at lave er at producere eller færdiggøre noget:
• Jeg laver mad hver aften.
• Jeg laver selvfølgelig mit hjemmearbejde i pausen.
• Chefen er altid sur, når han skal lave sit skatteregnskab.
2) Derudover betyder lave at beskæftige sig med/at være i gang med. Fx om et job eller en aktivitet:
• Hvad skal du lave i weekenden?
• Hvad laver din kone – Hun er professionel bokser.
• Hvad laver du på min cykel? Kan du ikke tage din egen?
3) Lave kan også betyde reparere:
• Min bil er i stykker, men mekanikeren laver den til i morgen.
• Jeg er bange for, at det ur ikke kan laves; tandhjulene er blevet magnetiske.
4) Lave bruges nogle gange med adjektiv, nemlig når det betyder at lave en ny version (jfr. lave om):
• Han fik lavet/gjort sit hus større
• Han fik lavet sin næse mindre.
Endelig er der det faste udtryk: at lave om, der betyder at lave igen/at forandre
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Gør sætningerne færdige med gøre eller lave

1. Der er påskeferie næste uge,
2. Skriften er for stor,
3. Jeg var ikke glad for at sælge min kanin til en slagter, men
4. Jeg synes ikke den er pæn,
5. Computeren er i stykker,
6. I må gerne låne værelset, men
7. Min ørepropper er smurt ind i sennep,
8. Vi skal have fest på lørdag,
9. Det er ikke nok, at du kommer til timerne,
10. Nu slår hun igen sin mand med kagerullen,
11. Sig til, hvis
12. Jeg er sulten.
13. Det brænder!
14. Hvis jeg lægger børnene i seng,
15. Min bil lyder mærkeligt,
16. Min nabo tror, jeg har skudt hans hund
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