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.

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.

