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1 Analysefejl 
 Husk:  a: Subjekt (grundled, x) → nominativ 

  b: Akkusativobjekt (genstandsled, ∆) → akkusativ 

  c: Dativobjekt (hensynsled, □) → dativ 

  d: Subjektsprædikat (omsagnsled til grundled, efter sein, werden,  

bleiben, heiβen …, (x)) → nominativ 

  e: Objektsprædikat (omsagnsled til genstandsled, sjældent, men fx  

efter nennen, (∆)) → akkusativ 

 

 

2 Fejl i adjektivets (tillægsordets) endelse 
 Husk: Den svage bøjning (5-e) bruges efter ord fra der-gruppen 

  Den blandede bøjning (res-es) bruges efter ord fra ein-gruppen 

  Den stærke bøjning bruges, når der ikke er kendeord foran adjektivet. 

Står adjektivet alene i rollen som subjekts- eller objektsprædikat bøjes 

det ikke. 

 

 

3  Kongruensfejl 
 Husk: Verballeddet (udsagnsleddet) bøjes i overensstemmelse med subjektets  

(grundleddets) tal og person.  

 

 

4 Fejl i de sammensatte tider (og modus) 
 Husk: Perfektum (før nutid): præsens (nutid) af sein/haben + perfektum  

participium (ge-). Vigtig er især ”bin/bist/ist/sind/seid/sind gewesen” 

  Pluskvamperfektum (før datid): præteritum (datid) af sein/haben +  

perfektum participium (fx Ich war in der Schule gewesen, als …). 

Futurum (fremtid): præsens af werden + infinitiv (navneform) af  

hovedverbet. Er wird sich nie ändern.  

Passiv: præsens af werden + perfektum participium af hovedverbet. Das  

Essen wird gegessen. 

 

 

5 Fejl i forbindelse med et løst sammensat verbum 
Husk:  Leddene adskilles i finitte former (fx præs. og præt.) i hovedsætninger, i 

imperativ, i infinitiv med zu (aufzumachen) og i perfektum participitum 

med ge (kort tillægsform: aufgemacht).  

Leddene adskilles ikke i finitte former i bisætninger, i infinitiver uden 

zu, i præsens participium (lang tillægsform: aufmachend). 
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6 Fejl i ordstillingen 
Husk: I bi-/ledsætninger står det finitte (personbøjede) verbum til sidst. 

 Betegnelser for tid står før betegnelser for sted. 

 Når flere ord eller orddele tilhører verballeddet, står den finitte del på 

sætningens anden plads i hovedsætninger, og den infinitte del står til  

 sidst i hovedsætninger. I bisætninger står begge dele til sidst, dog den 

finitte del efter den infinitte. 

 ”Nicht” placeres altid så langt til højre i sætningen som muligt; ellers 

lægger det sig nemlig kun til det led, det står lige foran (fx Jeg kender 

ham ikke = Ich kenne ihn nicht, Jeg kender ikke ham, men kun hans 

kone = Ich kenne nicht ihn, sondern nur seine Frau) 

 OBS: indeholder sætningen en udvidet infinitiv kommer dén – uanset 

alle andre regler – til allersidst. (fx Sie durfte nicht vergessen, dass sie 

versprochen hatte, auf ihn zu warten.) 

 

 

7 Fejl i præpositionalleddet 
Husk: Præpositionernes styrer forskellige kasus:  

Akk.: durch, für, gegen, ohne, wider, um 

Dat.: aus, bei, mit, nach, seit, von, zu 

Akk.(+bev.) / Dat.(-bev.): an, auf, hinter, in, neben, über, unten, vor,  

          zwischen (pas især på uregelmæssigheder ved an, auf og über) 

Gen.: statt, anstatt, wegen, während 

 

 

8 Fejl i de personlige og possessive pronominer (stedord) 
Husk: Køn, tal og kasus (valg af pronomen afhænger af det ord, det står i stedet 

for, mens formen (fx endelsen) afhænger af den konkrete sammenhæng, 

det optræder i. 

 

 

9 Fejl i de relative pronominer (henførende stedord) 
 Husk:  Relative pron. på tysk: der, die, das (svarende til dansk der/som) 

  Et relativt pronomen tager køn og tal efter det ord, det viser tilbage til i  

den overordnede sætning, men kasus er tilpasset den ledfunktion, det  

relative pronomen udfylder i den ledsætning, det indleder. 

Styres det relative pronomen af en præposition, står præpositionen foran 

 pronomenet – dvs. at præpositionen i så fald indleder ledsætningen. 

 

 

10 Stavefejl  
 Husk: Fx. vokalskifte ved flertals-, datids-, konjunktivformer osv. og stort 

begyndelsesbogstav ved substantiverne. 
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11 Forkert glose 
 Der kan bl.a. være tale om Forvekslingsord:  

fx werden/bleiben, dass/das, werden/sein, als/wenn, werden/bekommen 

  Mådesudsagnsord: dürfen (må have lov til, af fri vilje) / müssen (må = 

  behøve/være nødsaget til, ikke af fri vilje). Disse to forveksles især ved 

  negativering som fx ”han må ikke gå i byen” → er darf nicht in die Stadt 

  gehen. ”han behøver ikke gå i byen” → er muss nicht in die Stadt gehen. 

 

 

12 Forkert køn 
 Husk: Naturligt køn: Mann (m), Frau (f), Tochter (f) osv., men Mädchen (n) 

  Femininum:  Næsten alle substantiver på –e 

Alle substantiver på –ei, -heit, -keit, -schaft, -ung, -in 

Fremmedord på –ik, -ion, -nz, -tät, thek,-ur.  

Maskulinum og neutrum: Tilsvarende, men knap så konsekvente, regler. 

Husk fx, at man pga køn på tysk ofte er nødt til at gentage artikler og 

adjektiver ved led, der består af flere substantiver (fx Liebe Mutter und 

lieber Vater eller Ich habe meine Schwester und meinen Schwager 

besucht) 

 

 

13 Forkert tid 
 Husk:  At undgå spring i tid, hvor det ikke er tilsigtet. 

  At der kun skal være én finit verbalform for hvert verballed. 

 

 

14 Forkert tal 
Husk: Singularis og pluralis skal passe sammen … (i fx pronomen og det ord, 

pronominet viser tilbage til) 

 

 

15 Modalverber 
 Husk: et modalverbum (i finit form, dvs. bøjet så det passer til subjektet)  

  danner verballed med en infinitiv (en navneform). Fx Er muss den  

  Drachen bekämpfen. 

 

 

16 Opslagsfejl 
Husk: Husk at slå op i ordets grundform og kig ordbogens eksempler godt i 

gennem (betydning og ordklasse), inden du vælger, hvilken mulighed du 

vil brug. Når du slår en nutidsform op, får du tit et navneord: fx tjener = 

en tjener, får = et får, formidler = en formidler. Når du slår et navneord 

op i flertalsformen, får du let et udsagnsord: fx flere lege = at lege, to 

skabe = at skabe …  
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17 Fejl i genitivkonstruktionen 
 Husk:  I en tysk genitivkonstruktion står det led i genitiv, som også står i genitiv 

  på dansk (dvs. det led, der på dansk ender på -s). I forhold til en dansk 

  genitivkonstruktion skal rækkefølgen byttes om. Mandens hat = der Hut 

  des Mannes. 

 

 

18 Fejl i bøjningen af et stærkt/uregelmæssigt bøjet verbum 
Husk:  At de uregelmæssige verber ofte har vokalskift i 2. og 3. person i 

præsens og i hele præteritum. I præteritum er det desuden vigtigt at 

huske, at 1. og 3. person ikke har nogen bøjningsendelse. Vigtigt er det 

også, at perfektum participium af de stærke verber ender på -en og ikke -

t (fx geschrieben, modsat regelmæssigt: gespielt). 

 

19 Konjunktiv 
Husk at det hypotetiske (det, der kunne, burde, skulle være sket, men som ikke 

skete, det man ønsker sig og det høflige), markeres med en konjunktiv. 

Konjunktiv af hjælpeverber og modalverber (fx Es wäre schön, wenn du 

kommen könntest), ved de almindelige verber bruges i stedet oftest en 

würde-omskrivning (fx Ich würde mich freuen, wenn du kommen 

würdest; dvs. finit form af würden + infinitiv af hovedverbet). 

 

20 da-omskrivning (wo-omskrivning) 
Husk at præpositioner på tysk ikke kan styre/indlede en ledsætning, en 

infinitiv eller et personligt pronomen, der ikke henviser til en person. 

Her er man på tysk nødt til at lave en omskrivning af præpositionen med 

da- (fx Jeg tænker på, om jeg skal ringe til ham = Ich denke daran, ob 

ich ihn anrufen soll eller Jeg håber på at få besked i morgen = Ich hoffe 

darauf, morgen Bescheid zu bekommen) Med wo-omskrivningen 

markerer man noget ukendt eller noget spørgende (fx Ich weiß nicht, 

worauf wir warten eller Woran denkst du?) 


