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Artikler 

Artikler, eller kendeord som de også hedder, er de ord der står foran substantivet (navneordet). De 

viser på tysk om der er tale om ental eller flertal samt hvilket kasus substantivet står i.  

 

En artikel på dansk bruges i form af en/et (ubestemt)og den/det/de(bestemt). Disse er alle 

foranstillet substantivet.  

En artikel der derimod er efterstillet på dansk kan være -(e)n / -(e)t / -(e)ne 

 

Artiklen på tysk bestemmes således af:  

1. Kasus (Nominativ, akkusativ, genitiv, dativ) 

- Findes ved at analysere sætningen 

2. Kan (hankøn, hunkøn, intetkøn) 

- Bestemmes af substantivet 

3. Mængde (ental, flertal)  

- Bestemmes af substantivet 

Den bestemte artikel 

For man skal finde den bestemte artikel ser man på overstående 3 punkter.  
 

Den bestemte 
artikel 

Maskulinum Femininum Neutrum Flertal (alle tre 
køn)  

Nominativ 
(Grundled)× 

Der Die Das Die 

Akkusativ 
(Genstandsled) Δ 

Den Die Das Die  

Genitiv (Ejefald) Des ( +€s Der Des +(e)s Der 

Dativ ( 
Hensynsled) ⸋ 

Dem Der Dem Den+(e)n 

 
Eksempel på brugen af bestemt artikel 
 
Manden(×) fodrer(O) hunden (Hankøn + Δ) 
Der Mann füttert den Hund 

Den ubestemte artikel  

Den bestemte 
artikel 

Maskulinum Femininum Neutrum 

Nominativ 
(Grundled)× 

Ein Eine Ein 
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Akkusativ 
(Genstandsled) Δ 

Einen Eine Ein 

Genitiv (Ejefald) Eines Einer Eines 

Dativ 
(Hensynsled) ⸋ 

Einem Einer Einem 

 
Eksempler:  
 
Jeg køber en kage 
Ich(×) kaufe(O) einen Kuchen(hankøn + Δ)  
 

Huskeregler  

 

En god huskeregel er, at en bestemt og en ubestemt artikel ofte ender på det samme – udover 

nominativ (grundled) maskulinum, nominativ neutrum og akkusativ neutrum.  

 

1. Det er en god idé at lære kasusskemaet lodret 

2. Sørg for at øve det. Udenadslære skal vedligeholdes.  

3. Det er vigtigt at lære at bruge dem og ikke bare i teorien 

4. Det er en god ide at få en forståelse for sætningsstruktur og analyse. Lær at finde subjekt, 

direkte objekt og indirekte objekt.  

5. Få styr på nominativ og akkusativ og arbejd så videre med dativ og genitiv.   


