Være eller blive
Hovedregel
Blive bruger man om en forandring eller udvikling. Være om en tilstand.
Desværre bruger man også blive om at forblive, fx blive hjemme = at ikke gå ud. I
denne forbindelse har blive tryk. At blive ved med: har en lignende betydning:
Bliv ved med at røre rundt! Betyder: Stop ikke! Også konstruktionen: Blive
siddende/liggende/stående betyder at ikke holde op med.
1) Jeg er 23 år gammel / Han var syg i 3 måneder.
2) Jeg bliver 24 i morgen. / Han blev syg af at indånde dampene fra malingen.
3) Jeg bliver i Paris i to uger, så rejser jeg videre./ Kan du blive en time ekstra?
4) Du bliver ved med at pille næse. Hold dog op!
5) Hun blev liggende en time, efter at uret havde ringet.
Efter modalverberne ville og skulle
Være efter modalverbum er et snapshot af en tilstand. Blive er et movie-clip af en
ændring/udvikling.
Ville være er et ønske eller en forudsigelse/vurdering:
6) Jeg vil være lokomotivfører. = et ønske om en tilstand. (fokus ligger efter
uddannelsen)
7) Den kasse vil være god at have værktøjet i. (en vurdering)
Om 25 år vil Malmö og København være vokset sammen til én by. (forudsigelse)
Ville blive er en vurdering/forudsigelse af en ændring/udvikling:
8) Efterhånden som du bliver bedre til dansk, vil det blive lettere at forstå din kone.
9) Sæt din mand på slankekur – du vil blive gladere for ham bagefter.
Skulle være er en plan for/et løfte om en ny tilstand.
10) Peter skifter job til den 1. Han skal være chef for en ny afdeling. = en plan
Skulle blive betyder en ændring at man planlægger noget, der senere udvikler sig
– eller lover en ændring – eller beskriver udviklingens lov:
11) Det nye institut skal med tiden blive centrum for it-forskningen i Danmark.
Han var i gang med at rense nogle skind, der skulle blive til en pelshue.
12) Faldskærmen skal nok blive ordnet, inden I flyver.
13) Bohrs forskning skulle 20 år senere blive grundlaget for a-bomben.

1

Sæt være eller blive ind
Jeg ________ 43 år da jeg første gang kyssede en rengøringsassistents svedige
fødder. Med det kys ___________________mit liv forvandlet. Hidtil havde fødder bare
________ noget man stod på. Nu ___________________de verdens inderste hemmelighed
og mening. Det ___________________ svært at finde interesserede
rengøringsassistenter, men jeg ___________________ved med at lede. Og en aften
lykkedes det. Jeg havde regnet ud, at hvis jeg ___________________på kontoret efter at
de andre var gået, kunne jeg få alle kontorets rengøringskoner at se. Og heldet
___________________ med mig: Kl. 21 ___________________døren åbnet af et henrivende
par fødder, størrelse 36, med en rengøringskone ovenpå. Hun
___________________lidt pinligt berørt, da jeg kastede mig for hendes fødder og
kyssede dem, men det ___________________heldigvis kun et øjeblik. Jeg spurgte hende
om hun ville ___________________min brud og hun sagde ja på stående fod. En uge
efter ___________________ vi gift.
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Være og blive
Jeg vil _____ fotomodel og vise bikinier frem for rige mænd med store maver. - Jeg
er ikke sikker på at du vil ______ god som bikinimodel, du har alt for meget hår på
maven og brystet. Jeg er heller ikke sikker på at bikinitrusserne ville ______ store
nok til en mand på din størrelse. - De ville vel ______ større, når jeg fik dem på. –
Ja netop!

Om 20 år vil Mexico City ______ verdens største by med 35 millioner indbyggere.
Til den tid vil der kun ______ rent vand til halvdelen af dem. Og med den udvikling
vil det ______ næsten umuligt, at bygge boliger nok allerede længe før år 2022.

Lægen har lige sagt at jeg skal ______ inden døre i 4-5 dage. Det er dødirriterende:
det ______ svært at forklare Peter, at jeg ikke kan komme til deres skolekomedie.
Han skal ______ prins Hamlet og har brugt utrolig meget tid på at bygge et
kranium af legoklodser. Han vil helt sikkert ______ meget ked af det.

Hvad er det du har gang i der? – Jeg er ved at flå skindet af nogle katte, jeg har
fundet langs vejen. De skal ______ til en frakke til min mor. - Tror du ikke det vil
______ svært at fjerne lugten? - Jo måske, men det vil der ikke ______ nogen der
opdager: min mor lugter ikke for godt selv.

Hvorfor skal det altid ______ sådan i romanerne, at kvinderne ______ gravide første
gang, de bare ser på en mand? Statistisk set skal de ikke ______ gravide før efter
ca. 30- 40 forsøg?

- Statistiske romaner ville ikke ______ ligeså interessante.
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Være eller blive
Gør sætningerne færdige:
Vi gider ikke at gå ud i aften, vi
Tror du ikke,

, når din kæreste flytter så langt væk?
, når jeg spiser skaldyr.

I løbet af de næste tre år,
Hun blev ved med at hælde mere vin op for at
Om 3 år
Vi håber, at Metroen
Målet med den nye efteruddannelse er, at lærerne
Når jeg bliver stor,
Jeg tror, den bil
må de sætte prisen ned.
Jeg kan godt vaske op selv,
fint sted at bygge et hus.
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