
 

Træningsopgave forud for øvelse 12  

Øvelse i brug af §17, forholdsordet ”seit” 

Du kan også vente med denne øvelse, til du kommer til opgave 12, stykkerne 24-30! 
 
Forholdsordet ”seit” er lidt vanskeligt at håndtere. 
 
Hvis du f.eks. vil fortælle, at du har spillet fodbold (eller klaver eller….) i et år, siger du jo: 
Jeg har spillet fodbold i et år. Her kan vi ikke vide, om du stadig spiller, eller om du er 
holdt op. 
 
Hvis du på tysk siger: ”Jeg har spillet fodbold i et år”, spiller du ikke mere.  
Altså: „Ich habe ein Jahr Fussball gespielt“ betyder, at du engang spillede fodbold, men 
nu er du holdt op. 
 
Hvis du derimod vil fortælle, at du nu har spillet fodbold i et år, og det gør du altså 

stadigvæk, skal du sige sætningen i nutid, og her får du brug for dit ”seit”. 

 

Jeg spiller siden et år fodbold 
Ich spiele seit einem Jahr Fussball 
 
                                Dativ 

Husk, at seit „styrer“ Dativ!!! 
 
Prøv selv!!!! 
 
 
1) Jeg har spillet klaver i en måned nu 
                                  spielen  Klavier (n)              Monat (m)      (Jeg spiller siden en måned klaver)         

 
2) Jeg har spillet håndbold i to år   
                                                    Handball (m)         Jahr (n) -e  (Jeg spiller siden to år håndbold)  (Et navneord i Dativ/flertal får tilføjet et –n) Se §1!                                                                                         

 
3) Jeg har gået her i Nørre Nissum i et år nu 
                                    gehen hier                                                 Jahr (n)    (Jeg går siden et år her i N.N.) 

 
4) Nu har hun leget i to timer 
                                          spielen          Stunde (f) -n            (Hun leger siden to timer)    (Et navneord i Dativ/flertal får tilføjet et –n) Se §1!                                                                                         

 
5) Jeg har nu boet her i en måned    
                                       wohnen  hier            Monat (m)      (jeg bor siden en måned her)   



 
 
 
6) Jeg har arbejdet på Sdr. Byskov i en uge 
                                     arbeiten    auf                                           Woche (f)           (Jeg arbejder siden en uge på Sdr. Byskov)    

 
 
7) Jeg har samlet frimærker i tre år    
                                    sammeln   Briefmarke (f) –n    Jahr (n) –e  (Jeg samler siden 3 år frimærker) (Et navneord i Dativ/flertal får tilføjet et –n) Se §1!                                                                                         

 
8) Vi har nu boet her i en uge     
                                      wohnen                Woche (f)   (Vi bor siden en uge her )  

 
9) Nu har jeg haft fysik i et år    
                                                  Physik (f) Jahr (n)         (Jeg lærer siden et år fysik)  
                                                                                                lernen 

 
10) Jeg har arbejdet hos EL-Jepsen i to år 
                                  arbeiten        bei                                       Jahr (n) -e         (Jeg arbejder siden to år hos EL-Jepsen 
 

  
 
 
 
 

(Et navneord i Dativ/flertal får tilføjet et –n) Se §1! 
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