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SKRIVEMÅTAR 
DETERMINATIV

K v a  v e i t  d u  o m  d e t e r m i n a 4 v ?  S j å  p å  r e g l a n e  o g  s k r i v  d ø m e !

Eiendomsord
Eigedomsord (possessiv) viser kven som eig noko. Fleire av desse orda kan vi bøye i kjønn og tal. Eit eigedomsord kan stå 
framfor eller e?er eit substanAv, og det kan også stå e?er eit usjølvstendig verb. Når eigedomsordet vert u?alt med trykk, 
kan det stå føre substanAvet.
Døme:

Peikeord
Peikeord (demonstraAv) er ord som kan peike på noko eller nokon i teksten. Eit peikeord viser Al noko som er eit stykke 
unna. Slike ord u?alar vi gjerne med trykk.
Døme:

Mengdeord
Mengdeord (kvantorar) er ord som fortel om tal på, eller mengde av, noko.
Døme:
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Personleg pronomen
Kvart eigedomsord høyrer saman med eit personleg pronomen.
Døme:

Kjønn og tal
Nokre eigedomsord vert bøygde i kjønn og tal.
Døme:

Ordrekkefølgje
Du kan finne eigedomsord både framfor og e?er eit substan@v. Skal substan@vet ha trykk, kan du setje eigedomsordet 
først. (Det er mi bok, ikkje di!). Språket vert oFe best når du set eigedomsordet e?er substan@vet.
Døme:

Høfleg 8ltale
Skal du vende deg @l kongelege personar, kan du ny?e høfleg @ltale.
Døme:
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Samsvarsbøying
Vi bøyer fleire peikeord i kjønn og tal i samsvar med substan8vet det står 8l, eller som er underforstå<. Nokre peikeord får 
ikkje slik bøying.
Døme:

Nært
Nokre peikeord viser 8l noko som er nært.
Døme:

Fjernt
Andre peikeord viser 8l noko som er Bernt.
Døme:

Grunntal
Vi bruker mengdeord framfor substan8v vi kan telje. Grunntal nemner eit visst tal av noko. Du kan skrive denne typen tal 
med bokstavar eller siffer.
Døme:
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Substan(vet sine ubestemte ar(klar
Når vi bruker orda ein, ei og eit saman med substan4v, kallar vi dei substan4vet sine ubestemte ar4klar.
Døme:

Andre mengdeord
Det finst fleire ord som fortel om mengde.
Døme:

Bøying
Nokre mengdeord er ubøyelege. Andre kan vi bøye i kjønn og tal.
Døme:

Nokon og nokre
Merk deg skiljet mellom nokon og nokre. Eit slikt skilje finst ikkje i bokmål (noen). I fleirtal blir nokon nyEa særleg i 
nektande og spørjande setningar.
Døme:


