MANGE ELLER MYE?
Mange
Vi bruker mange sammen med substantiv som vi kan telle. Substantivet står i
plural etter mange. Dette er identisk med many på engelsk.
Hun har mange venner.
Hvor mange kopper kaffe drikker du?
De har mange pene klær i denne butikken.

Mye
Vi bruker mye sammen med substantiv som vi ikke kan telle. Substantivet står
i singular etter mye. Dette er identisk med much på engelsk.
Han spiser mye ris.
Hvor mye kaffe drikker du?
De har mye god mat på denne restauranten.
Vi kan lage plural av disse substantivene ved å bruke typer + substantivet i
singular. Da må vi bruke mange.
Mye mat.
Mange typer mat.

= en stor porsjon mat.
= kjøtt, fisk, brød, grønnsaker....

Vi bruker også mye sammen med verb.
Han jobber mye.

Mange og mye
Vi kan også bruke mye sammen med noen substantiver som vi kan telle, for
eksempel brød. Da snakker vi om brød som en kategori mat. Vi må bruke
mange hvis vi snakker om mer enn ett eksemplar brød. Dette er vanlig når vi
snakker om mat.
Han spiser mye brød.
Han spiser mange brød.

= Han spiser brød ofte, eller han spiser
mange skiver brød.
= Han spiser minimum tre hele brød.

grammatikk.com© Kjell H. Ullestad

Mange eller mye? | 2

Mye brød

Mange brød

Nordmenn er inkonsevente med mange og mye ved noen substantiver. De
vanligste er folk og penger. Her bestemmer individuell preferanse.
Jeg har ikke mye/mange penger.
Det var mye/mange folk på festen.
Komparativ og superlativ
Mange og mye har forskjellig komparativ og superlativ:
mange
mye

flere
mer

flest
mest

Noen eksempler:
Heidi har flere venner enn Anne, men Lise har flest venner.
Heidi drikker mer kaffe enn Anne, men Lise drikker mest kaffe.
Heidi sykler mer enn Anne, men Lise sykler mest.
Vi bruker de fleste og mesteparten av når vi snakker om en majoritet. Sammen
med plural bruker vi de fleste, og sammen med singular bruker vi mesteparten
av. Dette er det samme som most of the på engelsk.
De fleste barna liker sjokolade.
Barna spiste mesteparten av sjokoladen.
Etter de fleste kan vi droppe substantivet. De fleste uten substantiv kan også
bety "folk generelt" (engelsk: most people).
Hvor gamle er barna? De fleste er 5 år.
De fleste liker at sola skinner.

= Majoriteten av barna
= Mennesker generelt

Vi kan også droppe substantivet etter mesteparten. Da må vi også droppe
preposisjonen av:
Hvor mye av kaka spiste dere? Vi spiste mesteparten.
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