
PARTIKLER
Husk! Partikler kommer altid efter det navneord, de hører sammen med.  

• wa (skrives は) - markerer tema; falder ofte men ikke altid sammen med subjektet:  

Amerika-jin wa baagaa o tabemasu. / Amerikanere spiser burgere.  

• mo (も) - har betydningen ‘også’ og følger det ord, som ‘også’ refererer til:  

Watashi wa ringo mo tabemasu. / Jeg spiser også æbler (udover andre ting).  
Watashi mo ringo o tabemasu. / Jeg (udover nogle andre mennesker) spiser også æbler.  

• ga (が) - markerer subjekt (grundled): 

Neko ga nezumi o tabemasu. / Katten spiser musen.  

• o (を) - markerer direkte objekt (genstandsled): 

Hon o yomimasu / (Jeg) læser en bog. 

• ni (に) - har flere betydninger; de vigtigste er: 

- destination, når det bruges sammen med bevægelsesverber, hovedsageligt ikimasu 
(tager hen til), kimasu (kommer) eller kaerimasu (tager hjem):  
Tōkyō ni ikimasu. / (Jeg) tager til Tokyo.  
 
- lokation, når det bruges sammen med eksistensverber, hovedsageligt arimasu eller 
imasu: 
Resutoran ni imasu. / (Jeg er på restaurant).  
 
- indirekte objekt (hensynsled) 
Tomodachi ni meiru o kakimasu. / Jeg skriver en email til min ven. 
 
- absolut tidsangivelse, fx. klokkeslet, dato, årstal, ugedag.  
8-ji ni asagohan o tabemasu. / (Jeg) spiser morgenmad kl. 8. 

• e (skrives へ) - markerer destination, kan udskiftes med ni, når denne markerer 

destination: 
Tōkyō e ikimasu. / (Jeg) tager til Tokyo. 

• kara (から) - markerer startpunkt, enten i tidsmæssigt eller rumligt forstand_  

Kopenhagen kara Tōkyō made ikimasu. / Jeg tager fra København til Tokyo. 
Nihongo no kurasu wa 5-ji kara 7-ji made desu. / Japansk undervisning er fra kl. 5 til kl. 7.  

• made (まで) - markerer slutpunkt, enten i tidsmæssigt eller rumligt forstand_ 

Kopenhagen kara Tōkyō made ikimasu. / Jeg tager fra København til Tokyo.  
Nihongo no kurasu wa 5-ji kara 7-ji made desu. / Japansk undervisning er fra kl. 5 til kl. 7. 



• de (で) - har flere betydninger; de vigtigste er: 

- ‘ved hjælp af’ 
O-hashi de tabemasu. / (Jeg) spiser med spisepinde. 
 
- lokation, når det bruges sammen med handlingsverber (de fleste verber, men ikke 
eksistens- eller bevægelsesverber): 
Resutoran de tabemasu. / (Jeg spiser på restaurant). Sammenlign med ‘Resutoran ni 
imasu. / (Jeg er på restaurant).’  

• to1 (と) - ‘sammen med’ 

Tomodachi to tenisu shimasu / Jeg spiller tennis sammen med min ven.   

•  to2 (と) - bruges udelukkende mellem navneord til at lave en fuldstændig opremsning: 

Ringo to banana o tabemashita. / Jeg spiste æbler og bananer (og ikke noget andet).  

• ya (や) - bruges udelukkende mellem navneord til at lavbe en ufuldstændig 

opremsning: 
Ringo ya banana o tabemashita. / Jeg spiste sådan noget som æbler og bananer (og flere 
ting af samme slags). 

• no (の) - markerer tilhørsforhold 

Kore wa watashi no kaban desu. / Det her er min taske. 
Supein no orenji o tabemasu. / Jeg spiser en spansk appelsin.  
 

Finalpartikler - basis  
Finalpartiklerne kommer, som navnet antyder, sidst i sætningen. Der findes flere end de tre 
herunder, og mange af dem er kønsopdelte.  

• ka (か) -  markerer spørgsmål 

Nattō o tabemasu ka. / Spiser du natto? 

• yo (よ) - markerer emfase og indikerer, at den lyttende ikke har de samme informationer 

som den talende: 
Watashi ha sake o nomimasen yo. Jeg drikker altså ikke sake.  
 

• ne (ね) - indikerer en forventning om, at den talende og den lyttende er fælles om 

informationer, mening eller følelser: 
Kone aisukuriimu wa oishii desu ne! / Denne her is er lækker, ikke?  


