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das Eichhörnchen 

ein 

 
 

Det danske sprog har 2 køn:  

fælleskøn: en dreng – drengen, en pige – pigen, en stol – stolen, en tanke – tanken 

intetkøn: et menneske – mennesket, et træ – træet, et problem – problemet 

 

På tysk er der 3 køn, nemlig hankøn, hunkøn og intetkøn: 

Hankøn  Hunkøn  Intetkøn 

Ubestemt: ein Mann (en mand) eine Frau (en kvinde) ein Haus (et hus) 

Bestemt: der Mann (manden) die Frau (kvinden) das Haus (huset) 

ein – eine – ein: ubestemte kendeord 

der – die – das: bestemte kendeord 

På dansk har vi ikke noget bestemt kendeord. Vi sætter i stedet en endelse på navneordet: 
manden, men på tysk gør man lige som på engelsk og sætter et kendeord foran: der Mann 
 
I kassen herover er det logisk nok, at Mann er hankøn og Frau er hunkøn, men i de fleste 
tilfælde kan man ikke vide, hvilket køn et ord har på tysk. Se fx på disse eksempler, som er 

ting og begreber uden noget logisk køn: 

dagen: der Tag natten: die Nacht året: das Jahr 
skeen: der Löffel gaflen: die Gabel kniven: das Messer 

Både på dansk og på tysk må man lære for hvert enkelt ord, hvilket køn det har!  

En enkelt regel på tysk: 
Når der er tale om mennesker, kan man næsten altid gå ud fra, at mandlige væsner er 
hankøn, og kvindelige er hunkøn. Men ting og begreber kan være alle tre køn ... 

I en ordbog kan du se, hvilket køn ordet har: efter hankønsord står der m (maskulinum) 

 efter hunkønsord står der f (femininum) 
 efter intetkønsord står der n (neutrum) 
 

 
Sæt ubestemt kendeord foran følgende navneord: 

Nogle af ordene har et ”logisk” køn, så dem behøver du ikke at slå op i ordbogen 

_____ Sohn _____ Tante _____ Vater _____ Haus 

_____ Schauspielerin _____ Chef _____ Blume _____ Katze 

_____ Zelt _____ Nacht _____ Auto _____ Frau 

_____ Woche _____ Bäcker _____ Jahr _____ Tür 
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die 

das Eichhörnchen  
 
 

 
Sæt det bestemte kendeord foran følgende navneord: 

_____ Tochter _____ Schülerin _____ Tasse _____ Auto 

_____ Student _____ Wand _____ Maus _____ Hund 

_____ Zimmer _____ Pilot _____ Zug _____ Ei 

_____ Sohn _____ Kartoffel _____ Wetter _____ Vogel 

 

 
 
Se på følgende ord og sortér dem efter køn. Skriv ordene ind i de tre kasser nedenunder! 
 
der Januar  –  die Minute  –  die Blume  –  der April  –  das Märchen (eventyr)  –  die Farbe  –  
der Winter  –  der Frühling  –  das Blümchen (lille blomst)  –  die Sonne  –  der September  –  
die Klasse  –  das Fräulein  –  das Mädchen  –  der Sommer  –  die Episode –  die Straße  – 
das Kaninchen (lille kanin)  –  das Tischlein  –  der Juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan du finde regler for ordene i de tre kasser? (Reglen for hunkøn gælder ikke altid!) 
 

HANKØN:  __________________________________________________________________  

 

HUNKØN: ___________________________________________________________________  

 

INTETKØN: __________________________________________________________________  

HUNKØN (f) HANKØN (m) INTETKØN (n) 


