
 

Des phrases utiles  
 

Når du skal til mundtlig afgangsprøve i fransk, er det vigtigt at kende nogle faste vendinger, som kan hjælpe 
dig på vej i samtalen. Det er fx vigtigt at kunne udtrykke sin mening og fortælle, hvis man er enig/uenig i 
noget. Herunder kan du læse forskellige vendinger, som du måske får brug for: 
 
Pour exprimer ton opinion (Når du vil fortælle, hvad du mener) 
 
À mon avis, …     Efter min mening …  

Pour moi, …     For mig … 

Selon moi, …     Efter min mening/ifølge mig … 

D’après moi, …    Efter min mening/ifølge mig … 

Je crois que ...     Jeg tror, at ... 

Je ne crois pas que ...    Jeg tror ikke, at ...  

Je pense que ...    Jeg mener, at ...   

Je ne pense pas que ...    Jeg mener ikke, at ... 

Je trouve que ...    Jeg synes, at ... 

Je ne trouve pas que ...    Jeg synes ikke, at ... 

J’ai l’impression que …    Jeg har indtrykket, at … 

Je n’ai pas l’impression que ...   Jeg har ikke indtrykket, at … 

Je suis sûr(e) que ...     Jeg er sikker på, at … 

Je ne suis pas sûre que ...    Jeg er ikke sikker på, at … 

Pour moi, l’essentiel est de (+ infinitif) ...   For mig, er det vigtigt at … 

Ce que je trouve important/intéressant, c’est ...  Det, jeg synes er vigtigt/interessant, er ... 

 

 
Pour exprimer ton accord/désaccord (Når du vil fortælle, at du er enig eller uenig i noget) 
 
Je suis d’accord – jeg er enig    Je ne suis pas d’accord – jeg er ikke enig 

C’est vrai – det er rigtigt   Ce n’est pas vrai – det er ikke rigtigt 

Tout à fait – ja, helt sikkert    Pas du tout – slet ikke  

Absolument – absolut/ja, helt bestemt  Absolument pas – absolut ikke  

Bien sûr – selvfølgelig    Bien sûr que non – selvfølgelig ikke 

 

  



 

Selvom det kan være svært, er det vigtigt, at du ikke taler dansk til prøven i fransk! Herunder kan du læse 
nogle vendinger, som kan hjælpe dig videre i samtalen på fransk, så du ikke går i stå eller siger noget på 
dansk.  
 
Des phrases utiles pour éviter de parler danois (Brugbare sætninger for at undgå at tale dansk) 

 
Je ne comprends pas      Jeg forstår ikke  

Je ne comprends pas ce que vous dites   Jeg kan ikke forstå, hvad du siger 

Je ne comprends pas le mot ...  Jeg forstår ikke ordet … 

Je n’ai pas compris la question  Jeg har ikke forstået spørgsmålet  

Je ne sais pas     Det ved jeg ikke 

C’est difficile d’expliquer en français  Det er svært at forklare på fransk 

Je ne sais pas comment l’expliquer       Jeg ved ikke, hvordan jeg kan forklare 

Comment dit-on  ...  en français ?  Hvordan siger man …  på fransk?  

Comment dire ça en français ?   Hvordan kan man sige det på fransk? 

… qu’est-ce-que ça veut dire ?     … hvad betyder det/hvad vil det sige?  

Vous pouvez répéter, s’il vous plaît ?  Vil De være så venlig at gentage 

Vous pouvez parler plus lentement, s’il vous plaît ? Kan De tale langsommere, tak 

C’est une bonne question    Det er et godt spørgsmål 

C’est une question difficile    Det er et svært spørgsmål 

 


