
Adskillige

Afhængig

Almindelig

Anderledes

Afgørende

Aktuel

Alvorlig

Betydelig



Forarget

Forskellig

Generel

Faldende

Fornuftig

Fysisk

Bevidst Daglig



Grundig

interesseret 

Nødvendig

Ordentlig

Gratis

Interessant

Nuværende

Offentlig



Psykisk

Rimelig

Seneste

Skadelig

Praktisk

Reel

Selvstændig

Sjælden



Tilfreds

Tydelig

Vanskelig

Stigende

Tilstrækkelig

Udfordrende

Væsentlig



Afhængig af

Bede om

Beskrivelse af

Bestemme sig for

Af hensyn til

 Bange for

Bekymret for

Beslutte sig for



Brug for

Dygtig til

Eksempel på

Enig i

Blive ved med

Droppe ud af

Dårlig til

En chance for



Evne til

Forarget over

Forståelse for

Fortvivlet over

Enig med

Flov over

Fordel ved

Fortsætte med



Færdig med

Glad for

God til

Gælde om

Fortælle om

Give efter

Glæde sig til

Grund til



Have råd til

Holde op med

I modsætning til

I tilfælde af

Gøre for

Hjælp til

I håb om

I stand til



I øjeblikket

Interessant for

Kendskab til

Koncentrere sig om

I tvivl om

Inspireret af

Interesseret i

Komme an på



Lave om

Leve af

Lider af

Lyst til

Lade som om

Lede efter

Lide under

Ligeglad med



Løsning på

Nervøs for

Overrasket over

Pligt til

Lytte til

Mulighed for

Overblik over

Plan om



Regne med

Ret til

Sammenligne med

Sige fra

Provokeret af

Resultatet af

Risiko for

Se frem til



Skrive ned

Springe over

Stole på

Styr på

Sige til

Spild af tid

Spørgsmål om

Stolt af



Sur over

Svært ved

Sætte pris på

Sørge for

Succes med

Svar på

Synes om

Søge om



Tilfreds med

Tænke over

Tålmodighed til

Ved hjælp af

Tage sig af

Tillid til

Tænke på

Ulempe ved



Vænne sig til

Ærgre sig

Vente på

Være nødt til



Afhængig af

Mange bliver afhængige af at 
tjekke sociale medier på deres 
smartphones.

Bede om

Man kan altid bede sin lærer om 
hjælp, når udtalen af danske ord 
driller.

Beskrivelse af

Kan du give en beskrivelse af, 
hvordan skolesystemet fungerer i 
dit hjemland?

Bestemme sig for

Jeg bestemte mig for at flytte til 
Danmark, fordi jeg havde hørt, at 
det var verdens lykkeligste land.

Af hensyn til

Jeg cykler i al slags vejr af hensyn 
til klimaet.

 Bange for

Jeg er bange for, at ensomhed 
fortsat vil være et voksende 
fænomen i Danmark.

Bekymret for

Jeg er bekymret for min oldemor, 
da hun har dårligt immunforsvar 
og ofte er syg

Beslutte sig for

Jeg besluttede mig for at gå nye 
veje og blive selvstændig.



Brug for

For overhovedet at kunne løbe 
rundt har de fleste festivaler brug 
for frivillig arbejdskraft.

Dygtig til

Man skal være dygtig til at 
navigere i den konstante 
nyhedsstrøm, vi alle er udsat for. 

Eksempel på

Jeg kan ikke komme med et 
eneste eksempel på et frivilligt 
arbejde, jeg vil have.

Enig i

Jeg er enig i argumentet om, at 
pensionsalderen bør ændres.

Blive ved med

Du skal blive ved med at  
motionere, såfremt du vil have en 
god alderdom.

Droppe ud af

Der er altid nogen, der dropper 
ud af gymnasiet, fordi de er 

skoletrætte.  

Dårlig til

Min chef er dårlig til at lytte, og 
mange betragter hende som 
decideret usympatisk.

En chance for

Jeg har ikke en chance for at 
bestå eksamen uden at have 
studeret i læseferien.



Evne til

Min lærer har en evne til at 
få hele klassen til at bidrage i 
diskussioner.

Forarget over

Flere er forargede over, at man 
kan købe alkohol i så en ung en 
alder i Danmark.

Forståelse for

Har du forståelse for, at mange 
firmaer foretrækker at rekruttere 
ikke-rygere?

Fortvivlet over

Jeg er fortvivlet over tendensen til 
at leve sit liv på de sociale medier.

 

Enig med

Jeg er enig med dig om, at staten 
bør lave flere antirygekampagner.

Flov over

Mange overvægtige er flove over 
deres krop. Det bør de ikke være.

 

Fordel ved

En fordel ved at bo i et 
velfærdssamfund som Danmark 
er bl.a. muligheden for gratis 
uddannelse.

Fortsætte med

Vil du fortsætte med at lære dansk 
efter din afsluttende eksamen?



Færdig med

Jeg blev færdig med mit speciale 
to timer før deadline efter en 
hektisk nat med printernedbrud.

Glad for

Min partner er glad for at have 
mulighed for at uddanne sig i et 
andet land og tilmed at lære et 
nyt sprog.

God til

Man skal være god til at fremhæve 
kvaliteter ved sig selv under en 
jobsamtale.

Gælde om

For mange gælder det om at 
færdiggøre sin uddannelse hurtigt 
uden sabbatår, så de kan komme 
ud og gøre karriere.

Fortælle om

Min svoger fortæller ofte om 
sin arbejdsplads, hvor de har 
massevis af frynsegoder, fx bil og 
telefon.

Give efter

Min mand giver altid efter, når 
hans chef beder ham om at 
arbejde over.

Glæde sig til

De fleste glæder sig til en festlig 
nytårsaften.

Grund til

Der er ingen grund til at skynde 
sig mandag morgen, når man 
har flekstid på sit arbejde og kan 
møde, når det passer en.



Have råd til

Det er ikke mange unge, der 
har råd til en ejerbolig i de 
europæiske storbyer.

Holde op med

Det kan være svært at holde op 
med at ryge, når man har røget 
længe, og cigaretter er billige.

I modsætning til

I modsætning til min nabo synes 
jeg ikke, at trafikken uden for 
vores ejendom er generende.

I tilfælde af

I tilfælde af tvivl er det en god 
ide at spørge sin mentor på 
arbejdspladsen.

Gøre for

I nogle situationer kan man ikke 
gøre for, at man taler over sig. Det 
sker bare.

Hjælp til

Ved du, hvordan man kan få hjælp 
til lektierne, hvis ens forældre ikke 
er stærke bogligt?

I håb om

Mange efteruddanner sig i 
håb om bedre løn og nye 
jobmuligheder.

I stand til

Mange ældre er ikke i stand til 
at klare sig selv og må flytte på 
plejehjem.



I øjeblikket

Der er mange sager om 
økonomisk kriminalitet i øjeblikket; 
særligt bankerne bliver undersøgt 
for hvidvask af penge.

Interessant for

Diskussionen om deleøkonomi 
er interessant for mig, idet jeg 
er inden for hotelbranchen og 
dermed presset af den private 
boligudlejning som Airbnb.

Kendskab til

Har du kendskab til en god 
børneinstitution i lokalområdet?

Koncentrere sig om

Jeg har svært ved at koncentrere 
mig om noget efterhånden. Det er 
flere år siden, jeg har læst en bog 
færdig. 

I tvivl om

Er du nogensinde i tvivl om, 
hvorvidt du traf den rigtige 
beslutning, da du flyttede til 
Danmark?

Inspireret af

Jeg renoverer bolig for tiden og 
er meget inspireret af forskellige 
bloggere. 

Interesseret i 

Kunne du være interesseret i et 
nyt job? Min afdeling søger lige 
nu.

Komme an på

Om du kan få en god uddannelse 
i Danmark, må ikke komme an på 
dine forældres økonomi. Alle skal 
have muligheden. 



Lave om

Der er meget, der skal laves om, 
for at facilitere en grøn omstilling. 
Kantinernes kødfrie dage er en 
start. 

Leve af

Vi kan sagtens leve af min løn, 
idet vi har betalt lejligheden 
ud, så min mand er blevet 
hjemmegående med vores to 
børn.

Lider af

Min nabo lider af sclerose, så 
jeg hjælper hende ofte med at 
bære indkøbsvarer op til hendes 
lejlighed på 3. sal.

Lyst til

Jeg ved ikke, om jeg har lyst til 
at kommentere hele sagen om 
øremærkning af barsel.

Lade som om

Ingen bør lade, som om de er 
mand eller kvinde, hvis de i 
virkeligheden identificerer sig som 
et tredje køn.

Lede efter

Leder du efter et arbejde? Inden 
for hvilket fag?

Lide under

De fleste ældre lider under 
varmen i sommermånederne.

Ligeglad med

Mine forældre er ligeglade med, 
hvor jeg bor i verden, så længe 
jeg er glad.



Løsning på

Hidtil er der ikke forelagt en 
løsning på problemet med ældre, 
der føler sig ensomme.

Nervøs for

Er du nervøs for 
klimaændringerne og har ændret 
vaner i din dagligdag fx med 
animalske produkter? 

Overrasket over

Jeg er overrasket over, hvor 
mange turister der besøger Den 
lille havfrue.

Pligt til

Vi har alle pligt til at sørge for 
de svageste i samfundet. Derfor 
betaler jeg min skat med glæde.

Lytte til 

Er du god til at lytte til dine 
klassekammeraters udfordringer 
med at finde et job?

Mulighed for

Har du mulighed for at hjælpe 
mig med ungerne på onsdag? 
Jeg skal til jobsamtale.

Overblik over

Det er vigtigt, at ens chef har et 
godt overblik over afdelingens 
forskellige kompetencer.

Plan om

Har du en plan om at holde pause 
efter at have færdiggjort din 
uddannelse?



Regne med

Man kan ikke regne med at få 
tid hos lægen med det samme, 
medmindre det er akut.

Ret til

Alle har ret til gratis lægehjælp, 
men man skal have henvisning til 
speciallæger.

Sammenligne med

Danmark har en høj 
skilsmisseprocent, når man 
sammenligner med andre lande.

Sige fra

Medarbejdere bør sige fra, hvis 
deres arbejdsvilkår forringes 
drastisk.

Provokeret af

Bliver du provokeret af den måde, 
nogle politikere kan omtale 
udlændinge?

Resultatet af

Resultatet af den nye finanslov er 
nedskæringer i sundhedsvæsenet.

Risiko for

Der er en risiko for sne og 
sneglatte veje i vintermånederne i 
Danmark.

Se frem til

Mange unge ser frem til at få 
stemmeret, når de bliver 18 år.



Skrive ned

Hvem skriver ned, hvad læreren 
siger, så vi har noterne bagefter? 

Springe over

Det er ikke velanset at springe 
over i køen i supermarkederne i 
Danmark.

Stole på

Kan vi stole på hinanden, eller 
snyder for mange efterhånden, 
når det gælder offentlige ydelser 
som dagpenge og førtidspension?

Styr på

Det er vigtigt at have styr på 
parkeringsreglerne i København, 
da parkeringsbøden er stor. 

Sige til

Hvad siger du til, at de sociale 
medier gemmer vores private 
informationer og sælger dem med 
kommercielle intentioner?

Spild af tid

Jeg har altid syntes, at 
transporttid er spild af tid. Derfor 
bor jeg i byen.

Spørgsmål om

Er det et spørgsmål om CO2-
udledning, så er danske 
konventionelle agurker bedre end 
spanske økologiske. 

Stolt af

Jeg er stolt af, at danskere 
generelt har så stor tillid til 
hinanden.



Sur over

Mange er temmelig utilfredse og 
sure over den høje skat i Danmark.

Svært ved

Mange har svært ved at lægge 
mobiltelefonen fra sig og holde 
fri, sågar når de er sammen med 
venner og familie.

Sætte pris på

Jeg sætter pris på, at folk sætter 
deres telefon på lydløs, når vi er 
sammen.

Sørge for

Vil du sørge for drikkevarerne til 
vores julefrokost?

Succes med

Hvad har du haft særlig succes 
med i dit forrige job, som du kan 
fremhæve?

Svar på

Der er ingen, der har svar på, 
hvorfor så mange unge er 
nysgerrige efter alkohol og dens 
virkning.

Synes om

Jeg ved ikke, om jeg synes, at 
man bør have værtsgave med 
til middagsaftaler. Det virker lidt 
gammeldags.

Søge om

Man skal søge om tilladelse, hvis 
man vil fyre fyrværkeri af, når det 
ikke er omkring nytåret.



Tilfreds med

Jeg er tilfreds med resultatet 
af min test min indsats taget i 
betragtning.

Tænke over

Hvad jeg synes om forbuddet 
mod at iklæde sig burka? Den er 
svær. Må jeg lige tænke over det?

Tålmodighed til

Jeg har ikke tålmodighed til at 
vente på grønt lys som danskerne.  
Hvis der ikke er nogen biler, så går 
jeg altså over! 

Ved hjælp af

Mange holder kontakt med deres 
netværk ved hjælp af sociale 
medier.

Tage sig af

Jeg kan ikke tage mig af, hvad 
du synes er klimavenligt, når det 
gælder min hårdt tiltrængte ferie. 
Jeg flyver! 

Tillid til

Det er ikke alle, der har tillid til 
politikerne i deres hjemlande.

Tænke på

Chefer, der kun tænker på profit 
og ikke på medarbejderens trivsel, 
er skadelige for arbejdsmiljøet.

Ulempe ved

Der er ikke nogen ulemper ved at 
være medlem af en fagforening.  
Det er endda fradragsberettiget.



Vænne sig til

De fleste vil mene, at man vænner 
sig til det danske klima. 

Ærgre sig

Jeg ærgrer mig over, at jeg ikke 
oprettede en privat pensionskonto 
i en tidlig alder.

Vente på

Det kan være svært at vente på sit 
eksamensresultat. Tålmodighed er 
en dyd, siger de!

Være nødt til

Du er nødt til at lære sproget, når 
du flytter til et nyt land.



Adskillige several

Der kan være adskillige årsager 
til, at man rammes af stress; fx et 
krævende arbejdsliv eller dårlig 
økonomi.

Afhængig dependent

Jeg er afhængig af min 
mobiltelefon og ville gå i panik, 
hvis jeg glemte den en dag

Almindelig ordinary

Det er desværre blevet almindeligt 
at skrive hadefuldt til fremmede på 
nettet.

Anderledes different

Skattesystemet i USA er meget 
anderledes end i Danmark.

Afgørende crucial

Gode kollegaer er afgørende for, 
om jeg er glad for mit arbejde

Aktuel current

Den danske sangerinde Jada er 
aktuel med et nyt og spændende 
album.

Alvorlig serious

Rammes ens nærmeste af en 
alvorlig sygdom, fx kræft, kan 
sorggrupper være en god støtte.

Betydelig significant

Mange betaler en betydelig del af 
deres løn i skat. Mig selv inklusive!



Forarget outraged

Mange er forargede over danske 
unges alkoholvaner.

Forskellig different

Der er forskellige typer af afgifter 
på produkter i Danmark, fx på 
chokolade og alkohol.

Generel general

Lider man af generel angst, 
konstant uro og vedvarende 
søvnbesvær, bør man søge læge.

Faldende decreasing

I diagrammet kan det ses, at 
antallet af livsstilssygdomme er 
faldende. 

Fornuftig rational

Man skal være fornuftig, når man 
vælger bank, og se på gebyrer og 
lignende.

Fysisk physical

Fysiske aktiviteter som løb, 
svømning og cykling kan 
forebygge livsstilssygdomme.

Bevidst conscious

Unge er som regel meget 
bevidste om egen fremtoning og 
påklædning.

Daglig daily

Jeg har min daglige gang i 
Indre By, men bor i en forstad til 
København.



Grundig thorough

Man bør være grundig, når man 
rekrutterer ny arbejdskraft, så man 
vælger rigtigt første gang.

interesseret  interested

Jeg er ikke interesseret 
i at deltage i 
velgørenhedsindsamlinger. 

Nødvendig necessary

Det var en nødvendig beslutning 
at aflive min hund, da den var 
uhelbredeligt syg.

Ordentlig decent

Hun ville have en ordentlig løn og 
bad derfor om en lønforhøjelse.

Gratis free

Lægehjælp er gratis i Danmark, 
men tandlægeudgiften får man 
kun delvist hjælp til.

Interessant interesting

Mange ensomme spekulerer på, 
om de er interessante nok at være 
sammen med.

Nuværende current

I mit nuværende job har jeg 
ansvar for 50 medarbejdere.

Offentlig public

Det er dyrt at rejse med offentlig 
transport i Danmark.



Psykisk mental

Det psykiske arbejdsmiljø på 
arbejdspladsen undersøges hvert 
år.

 

Rimelig fair

Hans beslutning er rimelig, og 
derfor accepterer alle den.

seneste recent

Den seneste meningsmåling viser, 
at partierne ligger ganske tæt.

Skadelig harmful

Nogle mener, at mobiltelefoner 
kan være skadelige på grund af 
strålingen og fx give svulster.

Praktisk practical

Man skal have praktisk tøj på, hvis 
man vil cykle hele året og i al slags 
vejr.

Reel realistic

Hun havde ikke en reel chance 
for at få jobbet, da det var yderst 
kompetente ansøgere, hun var 
oppe imod.

Selvstændig independent 

Man lærer hurtigt at blive 
selvstændig, når man flytter 
hjemmefra.

Sjælden rare

Kender børn overhovedet til 
de røde postkasser? De er et 
sjældent syn efterhånden.



Tilfreds content

Jeg er tilfreds med min løn. Den 
matcher gennemsnittet for min 
uddannelse og anciennitet.

Tydelig clear

Gid danskerne havde en mere 
tydelig udtale, så jeg forstod dem 
bedre. Fx i tv, hvor de mumler.

Vanskelig difficult

Det er vanskeligt at fastholde 
seerne med flow-tv med alle de 
streamingudbydere.

Stigende increasing

At antallet af enlige forsørgere er 
stigende, skyldes måske, at det er 
blevet socialt acceptabelt.

Tilstrækkelig sufficient

Vi har ikke tilstrækkelig viden om, 
hvordan medierne påvirker de 
unge. Vi bør vide mere. 

Udfordrende challenging

Min nye stilling er virkelig ud-
fordrende og krævende, og jeg 
arbejder ofte over.

Væsentlig essential

En væsentlig grund til, at 
jeg flyttede, er de gode 
jobmuligheder.
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