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Forholdsord er småord som at, in, on, for, to, with, against, behind, by og mange flere … 

De kan bruges konkret:  … eller de kan bruges mere abstrakt: 

Han sidder på en stol: Jeg tror ikke på hekse: 
He is sitting on a chair I don’t believe in witches  

 Vi venter på ham: 
  We are waiting for him 

Bemærk: I de to sætninger til højre oversættes PÅ med helt andre forholdsord på engelsk! 

Sådanne abstrakte udtryk / faste vendinger må man lære udenad, fx : 

vente på: wait for  |  kigge på: look at  |  god til: good at  |  høflig mod: polite to  |  stolt af: proud of 

 

1. Jeg er ikke enig med dig. I don’t agree___with____ you. 

2. Jeg tror ikke på spøgelser. I don’t believe __________ ghosts. 

3. Er du bange for ham? Are you afraid __________ him? 

4. Hun var meget venlig mod mig. She was very kind __________ me. 

5. Jeg bad om noget mere te. I asked __________ some more tea. 

6. Hun tænker på den dejlige ferie. She is thinking __________ the lovely holiday. 

7. Jeg er ikke så god til at lave mad. I am not so good __________ cooking. 

8. Han så vredt på hende. He looked angrily __________ her. 

9. De rejste med tog til Berlin. They went __________ train to Berlin. 

10. Han blev gift med naboens datter. He was married ________ the neighbour’s daughter. 

11. Kan du se efter børnene? Can you look __________ the children? 

12. Han leder efter sine sokker. He is looking __________ his socks. 

13. Jeg mindede hende om aftalen. I reminded her __________ the agreement. 

14. Det er ikke et svar på mit spørgsmål. This is no answer __________ my question. 

15. Du må ikke grine ad /af mig. You must not laugh __________ me. 

16. Kan du oversætte det til tysk? Can you translate this __________ German? 


