
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Udsagnsordenes (verbernes) bøjning  
Rettekode 4 

 nutid datid 
svage/regel-
mæssige verber 

datid 
stærke/uregel-mæssige 
verber 

1. ich -e -te - 
2. du -st -test -st 
3. er, sie, es -t -te - 
1. wir -en -ten -en 
2. ihr -t -tet -t 
3. sie, Sie -en -ten -en 
kort tillægsform ge-  -t ge-  -en 

 

Bisætningsindledere (konjunktioner) 
Rettekode 7B 

als = da (om tiden) nachdem = efter at 
bevor = før, inden ob = om 
bis = indtil obwohl = selvom 
da = da (om grunden, årsagen) seit = siden 
damit = for at während = mens 
dass = at weil = fordi 
falls = hvis, såfremt wenn = når, hvis 
Jeg spiser ofte is, fordi det godt smager. 
(hovedsætning)    (bisætning: Det bøjede udsagnsord skal stå til sidst) 
OBS: Henførende stedord (som, der) indleder også en bisætning:  
Jeg kender en mand, som sød er. 

Sætningsanalyse & kasus O ´ Ä □ D 
Rettekode 5A 
udsagnsled O  Bolden er gul 

                         O (sæt ”at” eller ”jeg” foran) 
grundled x = nominativ Bolden er gul 

         X (hvem eller hvad + O) 
omsagnsled til grundled 
Ä = nominativ 

Bolden er gul 
                     Ä (efter ”er”/når man kan sætte 
lighedstegn mellem personen/tingen og leddet) 

genstandsled D = 
akkusativ 

Jeg har en bold 
                     D (hvem eller hvad+ O + X)  

hensynsled □ = dativ Jeg giver hunden en bold 
                                        □ (til hvem giver jeg + D) 

Ejefald = genitiv Hundens bold à ”bolden 
hundens” på tysk 
 

Forholdsord (præpositioner) 
Rettekode 9 
akk. durch = gennem 

für = for, til 
gegen = mod 

ohne = uden 
um = omkring, om 

dativ aus = af, ud af, fra 
bei = ved 
mit = med 
nach = efter 

seit = siden 
von = af, fra 
zu = til 

akk.  
eller  
dativ* 

an = på, ved 
auf = på 
hinter = bag(ved) 
in = i 
neben = ved siden af 

über = over 
unter = under 
vor = foran 
zwischen = imellem 

*Akk. = bevægelse: Fra ét sted til et andet, hen mod noget, 
 fx Han går ind i klassen 
 Dativ = stilstand: Han er inde i klassen 

Det bestemte kendeord (artikel)  
Rettekode 5 

 m (hankøn) f (hunkøn) n (intetkøn) pl. (flertal) 
nom. ´ Ä  der die das die 
akk. D den die das die 
gen. des der des der 
dat. □ dem der dem den+n 

Tillægsords (adjektivers) endelser efter bestemt kendeord 
Rettekode 10 

 m (hankøn) f (hunkøn) n (intetkøn) pl. (flertal) 
nom.´ Ä -e -e -e -n 

akk. D -n -e -e -n 
gen. -n -n -n -n 

dat. □ -n -n -n -n 

Det ubestemte kendeord (artikel) 
Rettekode 5 

 m (hankøn) f (hunkøn) n (intetkøn) pl. (flertal) 
nom. ´ Ä ein eine ein - 
akk. D einen eine ein - 
gen. eines einer eines - 
dat. □ einem einer einem - 

Tillægsords (adjektivers) endelser efter ubestemt kendeord 
Rettekode 10 

 m (hankøn) f (hunkøn) n (intetkøn) pl. (flertal) 
nom.´ Ä -r -e -s -n 

akk. D -n -e -s -n 
gen. -n -n -n -n 

dat. □ -n -n -n -n 

Tillægsords (adjektivers) endelser uden kendeord foran 
Rettekode 10  

 m (hankøn) f (hunkøn) n (intetkøn) pl. (flertal) 
nom.´ Ä -r -e -s -e 

akk. D -n -e -s -e 
gen. -n -r -n -r 

dat. □ -m -r -m -n 
 

Ejestedord (possessive pronominer)  
Rettekode 5 -  bøjes som det ubestemte kendeord 

 m (hankøn) f (hunkøn) n (intetkøn) pl. (flertal) 
nom. ´ Ä mein meine mein meine 
akk. D meinen meine mein meine 
gen. meines meiner meines meiner 
dat. □ meinem meiner meinem meinen 
min: mein   din: dein   hans: sein   hendes: ihr 
dets: sein   vores: unser  jeres: euer  deres: ihr 

Henførende stedord (relative pronominer) 
Rettekode 5B – som eller der 

 m (hankøn) f (hunkøn) n (intetkøn) pl. (flertal) 
nom. ´ Ä der die das die 

akk. D den die das die 
gen. dessen deren dessen deren 

dat. □ dem der dem denen 
Hun har en søster, som fødselsdag har. 
Han køber blomster, der dyre er.  
Husk at henførende stedord starter en bisætning. Se bisætningsindledere øverst. 

Personlige stedord (pronominer) 
Rettekode 5 

nom. ´ Ä akk. D dat. □ 
jeg ich mig mich mig mir 
du du dig dich dig dir 
han er ham ihn ham ihm 
hun sie hende sie hende ihr 
den/det es den/det es den/det ihm 
vi wir os uns os uns 
I ihr jer euch jer euch 
de/De sie/Sie dem/Dem sie/Sie dem/Dem ihnen/ 

Ihnen 

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints til undervisningsbrug er 
tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node 

 

 


