Synes, mener eller tror?
Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er
begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i
situationen, tror udtrykker, at en test kan give det rigtige svar, og mener udtrykker en
alvorlig overbevisning, hvor man ikke kan eller ønsker at teste sandheden.
Følelse - synes
Synes er subjektiv, det bruges om noget man har sanset. Der er ingen sandhed at
støtte sig til:
Jeg synes det er varmt. Jeg synes dansk er svært. Jeg synes du lugter af fisk. Jeg synes
jeg kan høre græsset gro. Jeg synes EU er en mafia.
Viden - tror
Tror er et bud på sandheden, faktisk er det samme ord som true. Tror kan, i hvert
fald i teorien, checkes:
Jeg tror der er mere end en million stjerner. Jeg tror Lars Løkke går med
dameundertøj. Jeg tror kinesisk er svært.
Hvis man udtaler sig om noget, der måske vil ske i fremtiden, bruger man også tror:
Jeg tror det bliver regnvejr i morgen. Jeg glæder mig til at flytte, jeg tror helt sikkert
at Spanien er noget for mig. Jeg tror jeg ville kunne lide at bo i Spanien, det lyder
som et dejligt land.
Overbevisning - mener
Mener ligger midt imellem tror og synes. Mener er subjektivt. Mener er mere
overbevist end synes, det kan støttes af gode grunde. Men ikke så meget med viden
som af engagement. Men der er ingen sandhed at hente, selvom man kan være ret
sikker i sin sag.
Jeg mener, at en landbrugsreform ville styrke EU.
Er Peter her i dag ? Ja, det mener jeg, han plejer at være her om fredagen.

Tror, synes eller mener?
Peter læser danske aviser hver dag, fordi han ______ det er den bedste måde at
forberede sig til eksamen på.
Jeg ______ vi skal købe en ny bil nu. Mekanikeren ______ ikke det kan betale sig
at skifte motor på den gamle, den er tolv år gammel, og gearkassen er også ret slidt. Hvad ______ du en god, brugt bil koster? – Brugt! Jeg ______ hellere vi skal købe en
ny. ______ du ikke det kunne være lækkert at drøne ud af Strandvejen i en åben
Mercedes. – Jo, men jeg ______ ikke, vi har råd.
Hvordan ______ du egentlig, en jetmotor virker? – Jeg er ikke helt sikker, men jeg
______ det er noget med, at den skubber sig frem gennem luften ved at sende en
luftstrøm bagud. Jeg har læst det en gang.
Jeg har tænkt på at oprette et lille firma for at undgå at betale så meget i skat. Men
min revisor ______ ikke, det vil gøre nogen forskel. Jeg ______, at det er urimeligt, at
jeg skal betale så meget i skat af det ekstraarbejde, jeg har. Jeg ______ der er mange
der arbejder mindre, fordi det ikke kan betale sig. – Jeg ______ nu at det er et godt
system, vi har. Og jeg ______ ikke du har ret i, at det ikke kan betale sig at arbejde
ekstra, du får da stadigvæk 35 % ud af det.
Hvor lang tid ______ du det tager, før jeg kan tale nok dansk til at få et job? – Det er
svært at sige, men jeg ______ du arbejder godt. – ______ du jeg kan bestå
Studieprøven i år? Det ______ min sidste lærer ikke jeg ville kunne, hun ______ min
udtale var for dårlig.
Spiser du ost hver dag? Det ____jeg ikke er sundt. – Hvorfor ikke? Jeg ____ikke
kroppen har godt af alle de mælkeprodukter. – Det er jeg ligeglad med, jeg ____det
smager dejligt. ____du virkelig at man skal tro på at hvad de skriver om ernæring i
aviserne?

Tror synes eller mener
Er Søren kommet? - Ja, det _______ jeg, jeg _______ lige jeg så ham på trappen. Skal han for resten ikke gå fra til ferie i dag? - Nej jeg _______ først det er næste uge,
det sagde Anne vist.
- Du har ikke sagt hvad du _______ om min kæreste, svar mig helt ærligt, _______
du, at han er for gammel? - Hvor meget tjener han? - Hvad _______ du? Prøv at
gætte. - 2000.000? - Mere! - OK så _______ jeg ikke, han er for gammel, men jeg
_______ måske det var en god ide hvis han købte sig et nyt gangstativ.
- _______du, jeg er gammel nok til at tage flycertifikat? - Jeg _______ det er 18 lige
som ved kørekort, men jeg vil _______ det kommer an på hvad for et fly det er.
- Jeg _______ min kone har en anden. - Hvorfor _______ du det? - Jo for hun kom
først hjem her til morgen og hun sagde hun havde sovet hos sin søster, men det er
garanteret løgn. - Det _______ jeg ikke du kan tillade dig at sige, hvorfor _______
du ikke hun sov hos sin søster? - Fordi det gjorde jeg!
- Kan du lide kanariefugle? - Nej det _______ jeg ikke, jeg er ikke så vild med
fjerkræ.
- Jeg _______ svigermor er ulækker! - Du spiser hvad der bliver serveret, dreng!
- _______ du jeg er alvorligt syg? - Jeg _______ du skal tage det helt roligt og slappe
af! - Har lægen sagt noget til dig. - Nej, men jeg _______ han _______ , at du er
hypokonder. Jeg _______ det er for meget at ringe til vægtlægen bare på grund at en
smule forkølelse. - Men hvis det nu kommer af en svulst i næsen, jeg _______ jeg kan
mærke en bule her, jeg _______ ikke den var der i går. - Det er næsebenet!
- Hvad _______ du der er i fjernsynet i aften? - Sikke et eller andet boligprogram,
jeg _______ efterhånden ikke de sender andet og jeg _______ ikke det har det
mindste med public service at gøre. - Der kommer formel 1! - Dejligt!

Lav selv andre eksempler.

