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Pronominer  

 

Tilbagevisende stedord – refleksive pronominer 

Tilbagevisende stedord er på dansk sig eller hinanden og viser tilbage til sætningens subjekt.  
På tysk hedder de blot sich. De possessive pronominer er også refleksive.  

Ejestedord – possessive pronominer 

Når man skal udtrykke et ejerforhold eller et tilhørsforhold, så bruges possessive pronominer.  
  

Mein Min 

Dein Din 

Sein Hans, din 

Ihr Hendes, sin 

Sein Dens, dets 

Unser  Vor 

Euer Jeres 

Ihr Deres 

ihr deres 

 
Når ejestedordet sættes i forbindelse med et navneord, så reflekteres køn, tal og kasus heraf. Det 
skal således bøjes på samme måde som den ubestemte artikel i singularis (ental) og den bestemte 
artikel i pluralis(flertal)  
 
  Maskulinum  Femininum Neutrum Pluralis 
Nominativ  mein meine mein meine 
Akkusativ  meinen meine mein meine 
Genitiv meines meiner meines meiner 
Dativ meinem meiner meinem meinen 
 
  Maskulinum  Femininum Neutrum Pluralis 
Nominativ  unser unsere unser unsere 
Akkusativ  unseren unsere unser unsere 
Genitiv unseres unserer unseres unserer 
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Dativ unserem unserer unserem unseren 
 
 
Eksempel herpå kan være 
die Frau besucht ihr Kind 
das Kind spielt mit seinem Hund 
 

Personlige stedord - personlige pronominer 

Personlige stedord bruges til beskrivelse af personer eller ting. Når du konstruerer en sætning er et 
grundled nødvendig for sætningen. Hvis dette ikke er tilfældes bruges et personligt stedord til at 
beskrive, hvad det drejer sig om. Det er et ord, der står i stedet for.  
De personlige pronominer bøjes efter køn, kasus og tal.  
 
Ental 

Nominativ Ich(jeg)  Du(du) Er(Han) Sie (Hun) Es(det) 

Akkusativ  Mich(mig) Dich(dig) Ihn(ham) Sie(hende) Es(det) 

Genitiv      

Dativ Mir(mig) Dir(dig) Ihm(ham) Ihr(hende) Ihm (Det) 

 

 

Flertal 

Nominativ Wir(vi) Ihr(I) sie(se) Sie(De) 

Akkusativ Uns (os) Euch(jer) sie(dem)  Sie (Dem) 

Genitiv     

Dativ Uns(os) Euch(jer) ihnen (dem) Ihnen(Dem) 

 
Eksempel på overstående kan være 
Kennst du Anne? 

Kender du Anne? 
 
Ja, sie ist sehr nett. 
Ja, hun er meget sød. 
 
Her ses, at sie står i stedet for Anne.  
 
 

Henførende stedord – relative pronominer  

Det henførende stedord har to funktioner i sætningen.  
1. Indleder en ledsætning 
2. Bro fra hovedsætning via et eller flere substantiver eller proprier. Den henviser således til 

den tidligere sætning.  
 
På dansk er det henførende stedord oftest som/der.  
 
Henførende stedord bøjes efter hvilket køn og tal det fører til (i foregående sætning), men kasus 
bestemmes af hvad det står for i ledsætningen.  
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 Hankøn Hunkøn Intetkøn Flertal 

Nominativ  
(der/som) 

Der Die Das Die 

Akkusativ 
(Som) 

Den Die Das Die 

Genitiv 
(hvis) 

Dessen Deren Dessen Deren 

Dativ 
(som, hvilken) 

Dem Der Dem denen 

 
Eksempel herpå kan være:  
ich habe einen kleinen Sohn, den ich sehr liebe 
 
 
Huskeregler hertil:  

1. Det henførende stedord kan ikke undlades på tysk.  
2. Det kan godt undlades på dansk 
3. Præposition står foran det henførende stedord.  

 
 
 

Demonstrative pronominer – påpegende stedord 

 
På dansk er demonstrative pronominer denne, dette og disse + Den, det og de.  
På tysk kan de stå både som den bestemte artikel [der](som et tillægsord) og substantivisk(uden 
følgende substantiv) og bøjes forskelligt alt efter om det er den ene.  
 
Substantivisk 

 Maskulinum Femininum Neutrum pluralis 

Nominativ Der Die Das Die 

Akkusativ Den Die Das Die 

genitiv Dessen Deren Dessen Deren 

dativ Dem Der Dem denen 

 
 
Som den bestemte artikel 

 Maskulinum Femininum Neutrum pluralis 

Nominativ Dieser Diese Dieses Diese 

Akkusativ Diesen Diese Dieses Diese 

Genitiv   Dieses Dieser Dieses Dieser 

dativ Diesem Dieser Diesem diesen 

 
 
jener svarer på dansk til den, det og bøjes som den bestemte artikel. 
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solcher betyder sådan, sådan en og bøjes som den bestemte artikel. 
 

Ubestemte stedord – indefinitte pronominer 

De minder meget om personlige pronominer, men de er en række uensartet pronominer, der 
refererer til noget ukendt/ubestemt.  
 
Aller er på dansk al, alt eller alle og bøjes efter den bestemte artikel  

 Maskulinum Femininum Neutrum pluralis 

Nominativ Aller Alle Alles Alle 

Akkusativ Allen Alle Alles Alle 

Genitiv   Alles Aller Alles Aller 

dativ Allem Aller Allem Allen  

 
 
Anderer betyder på dansk anden, andet eller andre og det bøjes som et adjektiv 
 

Beide betyder på dansk begge, to. Dette ubestemte stedord kan kun bøjes i flertal. Som overstående 
bøjes det også som et adjektiv.  
 
Einer betyder på dansk en eller nogen og bøjes som den ubestemte artikel, hvis det står alene men 
står det efter den bestemte artikel bøjes det som et adjektiv.  
 
Einige bøjes som den bestemte artikel og bruges ofte i flertal. På dansk betyder ordet nogen, noget 
eller nogle.  
 
Etwas betyder på dansk noget og dette kan ikke bøjes. Det er altid i ental.  
 
Jeder betyder på dansk enhver og er som foregående eksempel altid i ental men det bøjes som den 
ubestemte artikel.  
 
Jemand betyder på dansk nogen, en eller anden og er ligeledes altid i engal. Det bruges som 
substantivisk.  

Nominativ Jemand 

Akkusativ Jemand(en) 

Genitiv  Jemand(e)s 

Dativ Jemand(em)  

 
Nichts betyder på dansk ingen eller ikke nogen. Det er modsat jemand og bøjes herefter.  
 

Keiner betyder på dansk ingen eller ikke nogen. Det er den benægtende form af einer.  
Står ordet alene skal det bøjes som den bestemte artikel, men står det adjektivisk (altså foran et 
subjektiv) bruges det i ental som den ubestemte artikel og i flertal som den bestemte artikel.  

 Maskulinum Femininum Neutrum pluralis 

Nominativ Kein Keine Kein Keine 

Akkusativ Keinen Keine Kein Keine 

Genitiv   Keines Keiner Keines Keiner 
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dativ Keinem Keiner Keinem Keinen  

 
Man betyder på dansk man. Det er altid i ental og bruges som grundled.  
 
Mancher betyder på dansk mangen en eller nogle og adskillige. Det bøjes som den bestemte artikel 
Mehr betyder mere eller flere og ordet kan ikke bøjes. Det bruges til at sammenligne.  
 
Mehrere betyder på dansk flere eller adskillige og bruges altid som flertal. Det bøjes som den 
bestemte artikel 
 
Viel betyder på dansk megen, meget eller mange. Det bøjes som et adjektiv.  
 
Wenig betyder på dansk lidt eller få og bøjes som adjektiv.  
 
Ein bisschen/ ein wenig  betyder på dansk lidt eller en smule og kan ikke bøjes 
 
Ein paar betyder på dansk et par stykker eller nogle få og kan ikke bøjes.  
 

Spørgende stedord – interrogative pronominer 

Spørgende stedord på dansk kan være eksempelvis hvem, hvilken, hvad eller hvis.  
På tysk bruges disse ligedan, men modsat dansk bøjes de efter kasus 
 
Wer  = Hvem 

Nominativ  Wer 

Akkusativ Wen 

Genitiv  Wessen 

Dativ Wem 

 
Was = hvad 

Nominativ  Was 

Akkusativ Was 

Genitiv   

Dativ  

 
(Præpositioner kan ikke styres af was. Man bruger i stedet wo(r)-+præposition 

Et eksempel herpå kan være 
- Womit kann it dir helfen?  
- Woran denkst du?  

 

Welcher = Hvilken 

 Maskulinum Femininum Neutrum pluralis 

Nominativ  Welcher Welche Welches Welche 

Akkusativ Welchen Welche Welches Welche 

Genitiv  Welches Welcher Welches Welcher 

Dativ Welchem Welcher Welchem Welchen  

Den bøjes som bestemt artikel.  
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Dog bruges formen welch foran den ubestemte artikel i udråb.  

 

 

Andre spørgeord 

Wie Hvordan 

Wo Hvor 

Wann Hvornår 

Warum Hvorfor 

Weshalb Hvorfor 

Wieso hvorfor 

 


