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Modalverber i præsens (nutid) 

På dette link finder du en oversigt over modalverbernes bøjning på side 2. 

 

Må jeg gå nu?  Darf ich jetzt gehen? 

Vi vil ikke afbryde ferien. Wir wollen den Urlaub nicht unterbrechen. 

 

Modalverber bruges både på dansk og tysk til at udtrykke, hvordan en handling bliver udført.  

De fortæller noget om tilladelse, evne, mulighed, nødvendighed, pligt, vilje m.m.  

Modalverber optræder sammen med en infinitiv (navneform), eller denne kan være underforstået: 

Kannst du den Vogel hören? – Nein, das kann ich nicht (her mangler infinitiven hören) 

Mögen optræder ofte uden infinitiv: Ich mag nicht die neuen Nachbarn (kan lide) 

 

Modalverberne på tysk hedder: 

dürfen at måtte/at have lov til 

können at kunne/at have evne til eller mulighed for 
mögen at kunne lide/at have lyst til – kan også udtrykke en svag mulighed eller indrømmelse: 
 Es mag kalt sein, aber wir gehen trotzdem an die frische Luft 

müssen at skulle/at være nødt til 

sollen at skulle/at burde/at være forpligtet til 

wollen at ville/at have vilje til 

 
 

Indsæt et passende modalverbum i præsens (nutid) 
I nogle af sætningerne kan der være flere muligheder 

 
1. Der Arzt: „Sie ____________________ sich gesünder ernähren und Sport treiben.“ 

 

2. Ich hoffe, dass ich nicht zu lange warten ____________________. 
 

3. ____________________ wir in den Sommerferien eure Wohnung borgen? 
 

4. Er ____________________ den Problemen nicht ins Auge sehen.  
 

5. ____________________ ich Sie etwas fragen? 
 

6. Wenn es dir nicht schmeckt, ____________________ du es nicht essen. („skal du ikke") 
 

7. Ich ____________________ dir schöne Grüße von Heidi bestellen.  
 

8. Zweifellos ist das falsch. Da ____________________ ein Fehler vorliegen. 
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9. Man hat mir gesagt, dass der neue Lehrer sehr streng ist. Er ____________________ aber 
auch sehr tüchtig sein. 
 

10. ____________________ ich Ihnen ein Glas Wein anbieten? 
 

11. Es ____________________ regnen oder stürmen, aber die Arbeit ____________________ 

 nicht liegen bleiben. 
 

12. Er ist bestimmt zu Hause, denn sein Auto steht in der Garage. Ja, er____________________  

zu Hause sein. 
 

13. Worüber ________________ Sie mit mir sprechen? 
 

14. Während der Prüfung ________________ das Handy nicht angeschaltet sein. 
 

 
 

Oversæt følgende sætninger til tysk 
 

1. Må jeg stille Dem et spørgsmål? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

2. Han kan ikke lide ost, så vi må købe noget andet. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

3. Vi må ikke give op. Der må være en nemmere løsning. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

4. Hvis I kan lide sushi, kan vi gå hen på den nye restaurant på hjørnet. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

5. Hvorfor kan Claudia aldrig overholde tiden? Skal jeg ringe til hende?  (overholde: einhalten) 
 
___________________________________________________________________________ 
 


