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Derimod understreger en kontrast mellem to ord, udtryk, sætninger eller afsnit, der ikke i øvrigt har
nogen forbindelse:
•
•

Jens kunne ikke lide matematik, han var derimod ret glad for tysk.
Jeg så ham aldrig, derimod mødte jeg ret tit hans kone.

Til gengæld udtrykker en kontrast mellem to sætninger (eller dele af en tekst), hvor den anden sætning
er kompensation (positiv eller negativ: gengæld kan både betyde kompensation og hævn) for den første:
•
•

Jens fik 00 i matematik, til gengæld fik han 12 i tysk, så hans gennemsnit var OK.
Det gik godt til tysk-eksamen, til gengæld gik det rigtig dårligt i matematik, så gennemsnittet blev ikke
så højt.

Tværtimod betyder det er lige modsat. Tværtimod bruges i sætninger, hvor man vil understege én
sætnings betydning ved at skabe en kontrast til det modsatte:
•
•

Man kan ikke sige, at Jens var glad for matematik, tværtimod, han hadede det.
Jeg troede, han ville blive sur, men han blev tværtimod meget, meget glad.

Derimod, til gengæld og tværtimod
1. Hverken mormor eller morfar, både farmor og farfar
2. Danmark fladt, Norge mange bjerge
3. Døv, ser fantastisk
4. Jeg troede, han var nærsynet, Han var langsynet.
5. Manden fredelig, konen meget voldelig
6. Drikker ikke til hverdag. Drikker meget i weekenden.
7. Anna drikker ikke til hverdag. Peter drikker til hverdag.
8. Lars laver aldrig hjemmearbejde. Anna laver altid hjemmearbejde.
9. Ører små, næse stor.
10. Ikke nyvasket, lugtede som en død hund.
11. Arbejder søndag, fri mandag.
12. Hans far slog ham ikke. Han slog sin far.
13. Det var ikke ham, der slog sin far, hans far slog ham.
14. Skifte fly tre gange på vej ud. Ikke skifte på vej hjem.
15. Bestod ikke eksamen. Dumpede alle fag.
16. Ingen højrehandsker. Tre venstrehandsker.
17. Havde sagt, han var ugift. Havde tre koner.
18. Fisk har ikke lunger, de har gæller.
19. Var bange for det ville give underskud, stort overskud.
20. Aldrig diarre, altid forstoppelse.

Derimod, til gengæld og tværtimod
Kolesteroltal højt/blodtryk normalt
Analfabet/phd
Gratis/meget dyrt
Billetten var dyr/fri bar
Lille bog/1000 sider
Fra McDonalds/hjemmelavet
Vandtætte sko/regnfrakke utæt
Skaldet/hår i ørerne
Forbryder/politibetjent
Slagter/vegetar
Store ører/lille næse
Dårligt syn/super hørelse
Soldat/pacifist
Regnvejr/solskin
Umusikalsk/pianist
Gammel bil/stor motor
Ingen Mercedes/cykel
Styrtende rig/ludfattig
Der var toilet/intet papir
Vaske bil/vaske tøj

