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SKRIVEMÅTER
DETERMINATIV

Eiendomsord
Eiendomsord (possessiv) er ord som u0rykker eiendomsforhold. Flere av disse ordene kan vi bøye i kjønn og tall. Et 
eiendomsord kan stå foran eller e0er et substan?v, og det kan også stå e0er et uselvstendig verb.
Eksempel:

Pekeord
Pekeord (demonstra?v) er ord som kan peke på noe eller noen i teksten. Et pekeord viser ?l noe som er et stykke unna den 
som u0aler seg. Slike ord u0aler vi gjerne med trykk.
Eksempel:

Mengdeord
Mengdeord (kvantorer) er ord som forteller om antall eller mengde av noe.
Døme:

H v a  v e t  d u  o m  d e t e r m i n a > v ?  S e  p å  r e g l e n e  o g  s k r i v  e k s e m p e l !



 

 

SKRIVEMÅTER
DETERMINATIV

Personlig pronomen
Hvert eiendomsord kan vi bruke sammen med et personlig pronomen.
Eksempel:

Kjønn og tall
Noen eiendomsord bøyer vi i både kjønn og tall.
Eksempel:

Ordrekkefølge
Du kan finne eiendomsord både foran og e>er et substan?v. Skal substan?vet ha trykk, kan du se>e eiendomsordet først. 
(Det er mi bok, ikke di!). Språket blir oFe best når du se>er eiendomsordet e>er substan?vet.
Eksempel:

Hunkjønnssubstan:v
Når eiendomsordet står re> e>er et hunkjønnssubstan?v med bøyingsendelse på -a, kan du bare bruke formene mi, di og 
si. I andre ?lfeller er det valgfrihet mellom min/mi, din/di og sin/si.
Eksempel:

Høflig :ltale
Skal du henvende deg ?l kongelige personer, kan du bruke høflig ?ltale.
Eksempel:



 

 

SKRIVEMÅTER
DETERMINATIV

Samsvarsbøying
Vi bøyer flere pekeord i kjønn og tall i samsvar med substan8vet de står 8l, eller som er underforstå<. Noen av pekeordene 
får ikke slik bøying.
Eksempel:

Nært
Noen pekeord viser 8l noe som er nært.
Eksempel:

Fjernt
Andre pekeord viser 8l noe som er 9ernt.
Eksempel:

Grunntall
Vi bruker mengdeord foran substan8v vi kan telle. Grunntall nevner et visst antall av noe. Du kan skrive denne typen tall 
med bokstaver eller siffer.
Eksempel:



 

 

SKRIVEMÅTER
DETERMINATIV

Substan(vets ubestemte ar(kler
Når vi bruker ordene en, ei og et sammen med substan4v, kaller vi dem substan4vets ubestemte ar4kler.
Eksempel:

Andre mengdeord
Det finnes flere ord som forteller om mengde.
Eksempel:

Bøying
Andre pekeord viser 4l noe som er >ernt.
Eksempel:


