Passiv med blive
Man laver passiv med blive (ikke med være!!), når man beskriver noget, der sker i
en bestemt situation/på et bestemt sted, men hvor det er lige meget, hvem der
handler: Avisen bliver trykt i Malmø. (The newspaper is beeing printed in Malmø).
Aviser bliver trykt på billigt papir. (Newspapers are printed on poor quality paper).
Lav sætninger ud fra ordene nedenfor:
1. Desserten/servere/klokken 12
2. Anna/normalt/klippe/hos en dyr frisør
3. Jens/operere/i morgen
4. Børnene/vaccinere/tetanus/når de er 3 år gamle.
5. Passagererne/tjekke/to gange i lufthavnen
Genfortæl små begivenheder med verberne nedenfor i blive passiv:
6. Overfalde
7. Køre ned
8. Skyde
9. Levere
10. Bide
11. Hente
12. Bage
13. Male
14. Lægge i seng
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Passiv med -s

Man kan også lave passiv ved at sætte –s på verbets infinitivform. Man bruger s-passiv, når man har
fokus på den abstrakte proces uafhængigt af situationen: Typisk i regler, instruktioner, planer
(med skal) mm.
Lav sætninger med s-passiv ud fra ordene nedenfor:
1. Desserten/servere/kold
2. Hunde/klippe/en særlig maskine
3. Jens/må/operere/hurtigt
4. Alle børn bør/vaccinere/ tetanus (stivkrampe)
5. Blodtypen/tjekke/to gange/inden blodet/ køle ned
Lav opskrifter, instruktioner, regler eller planer med s-passiv af verberne:
6. Stege
7. Låse
8. Skyde
9. Aflevere
10. Udbetale
11. Hente
12. Bage
13. Køle
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Opfølgningsøvelse: Passiv med blive eller -s
1) Skriv hvad der sker, når man kommer på skadestuen:

2) Skriv en brødopskrift.

3) Skriv hvordan bagagen kommer med på flyet.

4) Skriv hvad der sker med babyer, når de bliver født.

5) Lav et sæt regler for Studieskolen.
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Passiv efter modalverber. Gør sætningerne færdige
Vil plus s-passiv: ønske
Jeg vil gerne klippes lidt kortere i nakken:
1. Jeg skal på arbejde klokken 7, så jeg vil gerne
2. Han havde mange mærkelige ideer, han ville fx
3. Chefen har meget travlt, han vil ikke
Vil plus blive-passiv: vurdering, forudsigelse:
Jeg tror du vil blive træt af sorte lofter efter et par uger. Find en anden farve!
1. Efter kirken vil brudeparret blive
2. Jens er en slesk røvslikker, jeg er sikker på at han vil blive
3. Når han kommer ud fra fængslet, vil han blive
Skal plus s-passiv: plan, procedure, påbud:
Taget skal skiftes i næste uge. Håndværkerne kommer mandag.
1. Der står i manualen at batteriet skal
2. Husk, at kyllingen skal
3. Alt affald skal
Skal plus blive-passiv: løfte:
Regningen skal nok blive betalt inden onsdag!
1. Bare rolig, den hættemand skal nok blive
2. Der er ikke for meget kage, den skal nok blive
3. Du skal ikke være bekymret, han skal nok blive
Må plus s-passiv 1: Generel tilladelse/generelt forbud
Der må desværre ikke tændes bål pga. tørken.
1. I parken må der hverken
2. Efter de nye regler må
3. Jeg har sagt at mine silkelagner ikke må
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Må plus blive-passiv 1: Dispensation, konkret tilladelse
Jeg vil gerne bede om at blive flyttet til en anden celle. Udsigten er dårlig!
1. Jeg vil gerne bede om, at min post må blive
2. Hos tandlægen bad han altid om, at han måtte blive
3. Kan du ikke søge om, at vi må blive
Må plus s-passiv 2: nødvendig procedure
Drengen måtte bedøves, før de kunne trække ham ud af vaskemaskinen.
1. Hvis pakken ikke skal blive våd på turen, må den
2. Han gik næsten i panik, liget måtte
3. Der skal gå en motorvej, de huse må
Må plus blive-passiv 2: uundgåelig hændelse (ellers forstår jeg det ikke)
Den målmand er fantastisk. Han må blive købt af en stor klub snart!
1. Han er den bedste kandidat, han må blive
2. Han kom aldrig op til overfladen igen, han måtte være blevet
3. Der er fuldt af politi, hun må blive
Kan plus s-passiv: egenskab
Tror du skovsnegle kan spises? Ja, men kun på NOMA.
1. Min stol kan
2. Tror du, de her silkelagner kan
3. Toiletdørene kan ikke
Kan plus blive-passiv: mulighed
Kan jeg blive klippet i morgen? – Ne,j vi har først tid mandag!
1. Selvfølgelig kan hun få et barn, selvom hun er lesbisk, hun kan bare blive
2. I frostvejr kan vandrørene blive
3. Jeg er ikke så glad for, at hun går alene hjem i mørket, kan
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Passiv efter modalverber
I kombinationer med modalverber har s-passiven og blive-passiven en række faste
betydninger. I de fleste tilfælde betyder blive-passiv ”det sker at” mens s-passiv er en
procedure. Men navnlig efter skal er det svært at gennemskue. Så måske er det
nemmere at lære betydningerne udenad:
1. Min kæreste vil gerne inviteres, men jeg er ikke så vild med bryllupper.
(ønske)
2. Jeg regner med at min kæreste vil blive inviteret med til festen. (forudsigelse
= det sker)
3. Hvis vi inviterer ham, skal hans kæreste også inviteres med. Det plejer man
da. (system/plan/ordre)
4. Din kæreste skal nok blive inviteret, bare rolig.
(Forsikring/løfte/formel accept af ordre= jeg garanterer, at det sker)
5. Min kæreste må inviteres med, eller flipper hun helt ud. (nødvendig
procedure)
6. Denne gang må han blive inviteret op til Dronningen, han er ven med
statsministeren.
(= i dag sker det, ellers kan jeg ikke forstå det)
7. Min mand må kun inviteres ud efter min skriftlige tilladelse.
(generel tilladelse: sådan er reglen)
8. Jeg vil bede Dem om, at min kæreste må blive inviteret med til brylluppet,
selvom hun sidste gang bed brudgommen i benet.
(= jeg beder om, at det må ske at = en undtagelse)
9. Tøjet kan vaskes i maskinen. (egenskab - tøjet kan tåle at blive vasket)
10. Tøjet kan blive vasket, når vi finder et vaskeri. (det kan ske, når vi finder et
vaskeri)
11. Udsendelsen bør genudsendes (dom – det er rimeligt, den er så god!)
12. Dén udsendelse bør blive genudsendt, der er mange, der gerne vil se den igen.
(det bør ske - det rimeligt at tro)
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