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Mennesker eller folk 
 
Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden 
måde en gruppe.  
 
Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker svarer til 
de. 
 
1) Om et antal eller en mængde af personer/individer/indbyggere:  

 
• Man regner med, at der i hele EU er 28 millioner (mennesker), der arbejder sort. 
• Krøniken blev set af rigtig mange (mennesker). 
• Der bor flere (mennesker) i København end i Århus. 
• Der er ingen (mennesker), der i virkeligheden ønsker at være onde. 
• Der er nogle (mennesker), der altid udnytter systemet. 

 
2)  Om en gruppe af personer, der i forvejen har bestemt egenskab (beskrevet med et 

adjektiv, bottom up) 
 

• Unge (mennesker) tænker ikke så meget på pension og opsparing. 
• Nævninge er helt almindelige mennesker, der er med til at dømme i Landsretten. 
• Man bør sige De til ældre (mennesker). 
• Alt tv handler efterhånden om kendte mennesker. 

 
3) Om mennesker som art eller væsen, i modsætning til ting, dyr og guder: 
 

• Jeg blev sygeplejerske, fordi jeg ville arbejde med mennesker. 
• Fisk har gæller, mennesker har lunger. 
• Vi er kun mennesker, vi kan ikke altid gøre det rigtige. 
• Adam og Eva var de første mennesker på Jorden. 
 

Folk:  
 
1) Om de fleste på et sted eller i landet. Denne betydning af folk svarer til man: 
 

• Folk var trætte af EU efter 4 afstemninger på 5 år. 
• Folk i byen var utrygge ved fyrværkerifabrikken. 
• Man straffer for, at folk ikke skal miste respekten for systemet. 
• Hvorfor skulle porno være forbudt? Folk må da selv bestemme, hvad de vil se! 
• Folk, der kender ham, ved at han i virkeligheden bare er usikker. 

 
2) Om en gruppe, der beskrives ved et typisk træk (normalt i en ledsætning - top down). 

Der er ikke nogen meget skarp grænse mellem mennesker og folk her. 
 

• Hans patienter var folk, der havde problemer med at klare presset på jobbet. 
• Små børn og folk, der i forvejen er svage, har en særlig risiko for at få sygdommen. 
• Folk, der tjener meget, skal også betale mere i skat. 
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3) Om mandskab, hold, personale og personer med en funktion i fx en organisation: 
 

• Vi har brug for nogle hurtigere folk på midtbanen. 
• Ring til Powerbyg, det er dygtige folk. 
• Firmaet gik godt, vi ansatte hele tiden nye folk. 
• Fusionen havde betydet, at der var nye folk på mange poster. 
• Partiet manglede folk i lokalafdelingerne. 
 

4) Om nationers indbyggere: 
 

• Europas folk har ført krig med hinanden igennem flere tusind år. 
• Danskerne er et lille, men ret selvbevidst folk. 
• Grøndlands oprindelige folk kæmper for at blive anerkendt. 
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Mennesker eller folk 
 

Folk beskriver de fleste i en gruppe en gruppe. Folk kan også være et team/hold eller arbejdskraft. 
 
Mennesker er personer/individer eller det biologiske væsen mennesket. 

 
1. Det	  ser	  ikke	  ud	  til,	  at	  ______________	  kan	  lide	  de	  nye	  indvandringsregler.	  Hvis	  man	  

spørger	  ______________	  på	  gaden,	  siger	  de,	  at	  man	  skal	  huske,	  at	  det	  er	  ______________	  det	  

drejer	  sig	  om.	  	  

 

2. Han	  er	  meget	  interesseret	  i	  UFO’	  er.	  Han	  er	  helt	  sikker	  på,	  at	  der	  findes	  en	  slags	  

______________	  andre	  steder	  i	  universet.	  	  Men	  ______________	  griner	  bare	  ad	  ham.	  

 

3. Hvordan	  kan	  man	  få	  ______________	  til	  at	  tage	  cyklen	  i	  stedet	  for	  bilen?	  Hvis	  alle	  andre	  

______________	  tog	  cyklen,	  ville	  jeg	  bedre	  kunne	  finde	  et	  sted	  at	  parkere.	  

 

4. Der	  er	  ikke	  ret	  mange	  ______________,	  der	  er	  blevet	  vaccineret	  mod	  influenza	  i	  år.	  Hvis	  

der	  kommer	  en	  epidemi,	  vil	  der	  mangle	  ______________	  i	  rigtig	  mange	  firmaer.	  	  

 

5. H1N1	  smitter	  fra	  svin	  til	  ______________,	  så	  nu	  tør	  ______________	  ikke	  spise	  svinekød.	  

 

6. I	  lufthavnen	  hjælper	  butikker	  og	  restauranter	  ______________	  med	  at	  bruge	  deres	  sidste	  

kroner,	  så	  de	  ikke	  behøver	  veksle	  dem.	  	  

 

7. Rygere	  er	  også	  ______________	  –	  de	  er	  det	  bare	  ikke	  så	  længe.	  

 

8. Gamle	  ______________	  ser	  ikke	  godt,	  de	  hører	  ikke	  godt.	  Og	  jeg	  synes	  heller	  ikke	  altid,	  at	  

de	  lugter	  godt	  
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Mennesker eller folk eller (   ) 
 

Hvorfor glor __________________  sådan på mig, har jeg glemt at knappe mine bukser? - 

Nej det har du sådan set ikke, du har ikke nogen på. 

    

På Lolland var der mange __________________,  der fik malaria i 1800-tallet, men  så 

døde sygdommen ud, måske fordi myggene blev trætte af __________________ og gik 

over til at suge blod fra kvæg i stedet. Faktisk var der helt indtil 1950 læger på Lolland, der 

gav __________________ kinintabletter bare for en sikkerheds skyld. 

     

Hvorfor er ældre __________________ altid så sure i bussen? De ser ud som om, de er 

sikre på at __________________  i bussen kun er ude på at stjæle deres tasker og træde 

dem over tæerne. - Sådan bliver __________________ bare, når de bliver over 70!  

   Politiet har svært ved at skaffe nye __________________ , lønnen er simpelthen ikke god 

nok. De unge __________________  gider ikke at få brosten i hovedet for 18.000 kr. om 

måneden.  

   __________________ på Nørrebro var til sidst dødtrætte af al balladen ved 

Ungdomshuset. De kunne ikke forstå, hvordan de samme __________________ den ene 

dag kunne tale om, at der skulle være plads til alle __________________ og den næste 

brænde biler og containere af uden at tænke på at det gik ud over helt almindelige 

__________________. Desuden var de fleste i Ungdomshuset _________ udefra, pæne 

__________________ børn fra det nordlige København. 

 

   __________________  burde rydde op efter sig, i Danmark bor der 15 millioner svin og 5 

millioner__________________ og den eneste forskel er at _____________ er større svin 

end svinene!    

 

   - Jeg har lige meldt mig ind i en swingklub; der stod, at det var lige stedet for friske 

midaldrende__________________ , hvis man ville møde nye __________________, og jeg 

har altid været vild med swing: Til vores gymnasiefester var der altid mest gang i 

__________________, når der var swing. - Er du sikker på, at det ikke var en swingerklub? 

Altså sådan en for __________________, der bytter koner og dyrker gruppesex? - Nej, der 

stod, at det var for __________________, der ikke var bange for horn. 
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Mennesker eller folk? 

Så længe der har levet _______  har der været religioner, der giver svar på hvad vi kommer 

af og hvor vi går hen. Men religionerne er meget forskellige. I den nordiske mytologi fx 

ligner guderne _______ , de er stærkere og mere magtfulde, men kæmper, elsker, drikker 

og slås som _______ . Når et _______ dør i kamp kommer han op blandt guderne. I 

hinduismen bliver hver enkelt sjæl født mange gange - i mange forskellige kroppe. Og man 

bliver ikke nødvendigvis genfødt som _______ , det kan være  at man bliver født som 

hund.  

 

For 300 år blev en man ikke regnet for at være et ordentligt _______  hvis man ikke kom i 

kirken hver søndag. I det moderne samfund har  kirken ikke længere monopol på 

sandheden. _______  kan få svar på deres spørgsmål mange andre steder: Psykologi, 

naturvidenskab og litteratur giver alle forskellige bud på hvad det er at være _______. 

Kirken har mistet sin betydning for _______ i almindelighed.  

 

I Danmark ser man i nogen grad ned på _______  der er religiøse. Man tænker uvilkårligt at 

det drejer sig om ensomme eller usikre _______ der prøver at finde lidt støtte og trøst. Man 

tror på videnskaben, selvom det lyder lidt selvmodsigende, og tænker på sjælen som en 

slags computerprogram. Alligevel tror de færreste at det vil lykkes at lave robotter der 

tænker og føler som _______. 

 


