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Å BINDE SAMAN SETNINGAR 
 
1 
Kva ordklasse høyrer dei utheva orda til? 
Då eg var i London, besøkte eg tanta mi.    Subjunksjon 

Ein hund beit Leo. Derfor er han redd hundar.   Adverb 

Arne går på spanskkurs, for han vil lære spansk.   Konjunksjon  

Luisa lengtar til Cuba sjølv om ho trivst i Noreg.  Subjunksjon 

No må du pusse tennene. Deretter må du leggje deg. Adverb 

 

  

2 
Bruk i tillegg, dessutan, også, heller ikkje eller og til å binde saman setningane. 
Luisa kjem frå Havanna. Leo kjem frå Havanna. 

Luisa kjem frå Havanna.  Leo kjem også frå Havanna. 

 

Carmen liker ikkje å fly. Arne liker ikkje å fly. 

Carmen liker ikkje å fly. Arne liker heller ikkje å fly. 

 

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. Eg må kjøpe ei nynorsk ordbok. 

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. I tillegg må eg kjøpe ei nynorsk ordbok. 

 

Eg kjem ikkje på skulen i morgon. Leo kjem ikkje på skulen i morgon.  

Eg kjem ikkje på skulen i morgon. Leo kjem heller ikkje. 

 

Dei har ikkje katt. Dei har ikkje hund. 

Dei har ikkje katt og ikkje hund. 

 

Han har hytte ved sjøen. Han har ein stor seglbåt. 

Han har hytte ved sjøen. Dessutan har han ein stor seglbåt. 

 

Ho liker vinteren. Ho liker sommaren. 

Ho liker vinteren. Ho liker sommaren også. 
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3 
Set inn orda i rett rekkjefølgje: ho – hadde – ete 
Då ho hadde ete kveldsmaten sin, gjekk ho og la seg. Då hadde ho ete to skiver med 

brunost og drukke ein kopp te. Ho sov lenge neste morgon. Før ho hadde ete frukost, 

hadde Leo allereie gått på skulen. Då ho hadde ete ferdig frukosten, tok ho bussen til 

byen.  

 
4 
Set inn etter, etterpå eller etter at. 
 

Etter skulen må Ali passe veslebroren sin. Etterpå skal han på kino med Fatima. Etter 

kinoen skal dei på kafé. Etter at dei har drukke te, skal dei ta bussen heim.  

 

5 
Bind saman setningane med orda til venstre. Hugs rett tid på verbet. 
 
Vi åt frukost. Vi gjekk på stranda. 

etterpå Vi åt frukost. Etterpå gjekk vi på stranda. 

etter  Etter frukost gjekk vi på stranda. 

etter at Vi gjekk på stranda etter at vi hadde ete frukost. 

 

Vi tok hurtigruta inn Geirangerfjorden. Vi besøkte Fjordsenteret.  

etterpå Vi tok hurtigruta inn Geirangerfjorden. Etterpå besøkte vi Fjordsenteret. 

så  Vi tok hurtigruta inn Geirangerfjorden. Så besøkte vi Fjordsenteret. 

etter at Etter at vi hadde teke hurtigruta inn Geirangerfjorden, besøkte vi 

Fjordsenteret. 

 

6 
Sett inn no, først, etterpå, så, då eller etter. 
  
I går vann Arne i Lotto. Då vart han glad! 

Først må Carmen lære norsk. Etterpå kan ho få seg jobb.  

No må du kome! Alle ventar berre på deg.  

Då budde dei i ein stor by. No bur dei på landet. 

No skal de få ei viktig melding. 

Først må han på flyktningkontoret. Så må han på arbeidskontoret. 
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No må ho handle mat. Etterpå må ho hente barna i barnehagen. 

Etter norskkurset har eg ein avtale med flyktningkonsulenten.  

 

9 
Bind saman setningane ved hjelp av orda til venstre. 
 
Arne vaskar opp. Carmen tørkar. 

medan  Arne vaskar opp medan Carmen tørkar 

 

Far kviler seg. Barna ser barne-TV. 

medan  Far kviler seg medan barna ser barne-TV. 

 

Arne og Carmen var på Cuba. Kari og Per var i Italia.   

samtidig som  Arne og Carmen var på Cuba samtidig som Kari og Per var i Italia.   

 

Per synest det er vanskeleg å syngje. Han speler piano.  

samtidig som  Per synest det er vanskeleg å syngje samtidig som han speler 

piano. 

 

Arne var på veg ut. Carmen kom heim. 

I det  Arne var på veg ut i det Carmen kom heim. 

 

 

11 
Set inn for eller fordi. 
Vi må ta drosje, for vi rekk ikkje bussen. 

Vi må ta drosje fordi vi ikkje rekk bussen. 

Ho sprang fort fordi ho gjerne ville vinne. 

Ho sprang fort, for ho ville gjerne vinne. 

 
13 
Set inn derfor, så eller fordi. 
Luisa forsov seg, derfor kom ho for seint på skulen. 

Luisa forsov seg, så ho kom for seint på skulen. 

Luisa kom for seint på skulen fordi ho forsov seg. 
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14 
Bind saman setningane ved hjelp av orda til venstre. 
Carmen skal gå på norskkurs. Ho vil lære å snakke norsk. 

fordi  Carmen skal gå på norskkurs fordi ho vil lære å snakke norsk. 

derfor  Carmen vil lære å snakke norsk. Derfor skal ho gå på norskkurs.  

 

Luisa skrik høgt. Ho er redd for veps. 

fordi  Luisa skrik høgt fordi ho er redd for veps. 

derfor  Luisa er redd for veps. Derfor skrik ho høgt. 

 

Leo vil ikkje rydde rommet sitt. Carmen blir sint.  

fordi  Carmen blir sint fordi Leo ikkje vil rydde rommet sitt.  

derfor  Leo vil ikkje rydde rommet sitt. Derfor blir Carmen sint. 

 

Han vil ikkje flytte. Han liker seg godt her.  

fordi  Han vil ikkje flytte fordi han liker seg godt her. 

derfor  Han liker seg godt her. Derfor vil han ikkje flytte. 

 

Han kom ikkje på skulen. Han var ikkje frisk. 

fordi  Han kom ikkje på skulen fordi han ikkje var frisk. 

derfor  Han var ikkje frisk. Derfor kom han ikkje på skulen. 

 

15 
Bind saman setningane ved hjelp av orda til venstre. 
 
Det er dyrt i Noreg. Dei vil bu her. 

men  Det er dyrt i Noreg, men dei vil bu her 

sjølv om        Sjølv om det er dyrt i Noreg, vil dei bu her. 

likevel  Det er dyrt i Noreg. Likevel vil dei bu her. 

 

Det regnar. Arne gjekk ein tur.  

men  Det regnar, men Arne gjekk ein tur.  

enda  Enda det regnar, gjekk Arne ein tur. 
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likevel  Det regnar. Likevel gjekk Arne ein tur.  

 

Leo er trøtt. Han vil ikkje leggje seg.  

men  Leo er trøtt, men han vil ikkje leggje seg.  

sjølv om  Sjølv om Leo er trøtt, vil han ikkje leggje seg.  

 

likevel  Leo er trøtt. Likevel vil han ikkje leggje seg.  

 

Han gjekk på jobb. Han var sjuk. 

enda   Han gjekk på jobb enda han var sjuk. 

men  Han var sjuk, men han gjekk på jobb. 

likevel  Han var sjuk. Likevel gjekk han på jobb. 

 

16 
Bind saman desse setningane med viss, dersom eller så sant. 
Du må ringje legen. Feberen stig. 

Du må ringje legen dersom feberen stig. 

 

Du må ta på deg fine klede. Du skal på festen. 

Du må ta på deg fine klede viss du skal på festen 

 

Luisa skal byrje å studere. Ho klarer eksamen. 

Luisa skal byrje å studere så sant ho klarer eksamen. 

 

Du finn mat i kjøleskapet. Du er svolten.  

Dersom du er svolten, finn du mat i kjøleskapet.  

 

17 
Set inn viss ikkje, elles eller viss. 
Eg må rekke bussen. Elles må eg gå til jobb. 

Carmen må få godkjent utdanninga si. Viss ikkje blir det vanskeleg å få jobb som lege. 

Viss Arne ønskjer å gå på spanskkurs, må han melde seg på innan onsdag. 

Viss ikkje Leo ryddar rommet sitt i dag, blir Carmen sint.  

 



Del 2 Setningar      Fasit: å binde saman setningar 
 
 

       6 

18 
Bind saman setningane med orda til venstre.  
Luisa tek sykkelen. Ho skal ikkje kome for seint på skulen.  

for at Luisa tek sykkelen for at ho ikkje skal kome for seint på skulen.  

for å  Luisa tek sykkelen for ikkje å kome for seint på skulen.  

så  Luisa tek sykkelen så ho ikkje skal kome for seint på skulen.  

 

21 
Bruk ulike ord og uttrykk for å binde saman setningane.   
Dei sparte pengar. Dei måtte kjøpe ny bil. 

Dei sparte pengar fordi dei måtte kjøpe ny bil. 

 

Prikken var svolten. Han ville ikkje ete brød. 

Prikken var svolten. Likevel ville han ikkje ete brød. 

 

Arne har meldt seg på spanskkurs. Han vil lære spansk. 

Arne har meldt seg på spanskkurs på grunn av at han vil lære spansk 

 

Kona til Arne snakkar spansk. Han vil lære spansk. 

Kona til Arne snakkar spansk, så han vil lære spansk 

 

Du må jage vekk Prikken. Prikken ligg på biltaket. 

Du må jage vekk Prikken. Prikken ligg nemleg på biltaket. 

 

Arne og Carmen snakkar høgt. Leo får ikkje sove.  

Arne og Carmen snakkar høgt. Derfor får ikkje Leo sove. 

 

Arne trefte Carmen. Ho var på studietur i Noreg. 

Arne trefte Carmen då ho var på studietur i Noreg. 


