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SKRIVEMÅTER
PRONOMEN

Personlig pronomen
Et personlig pronomen kan stå istedenfor både mennesker, dyr og 6ng.
Eksempel:

De personlige pronomenene kan stå i entall eller flertall og i subjektsform eller objektsform.
Eksempel:

Vi kan bruke han når vi snakker om hankjønnsord.
Eksempel:

Vi kan benyAe hun når det er tale om hunkjønnsord.
Eksempel:

H v a  v e t  d u  o m  p r o n o m e n ?  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
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Vi kan også bruke den når vi snakker om hankjønnsord eller hunkjønnsord.
Eksempel:

Vi bruker det når vi snakker om intetkjønnsord.
Eksempel:

Når pronomenet står som subjekt i en setning, bruker vi subjektsformen av pronomenet.
Eksempel:

Står pronomenet som objekt, skal du bruke objektsformen. 
Eksempel:

Objektsformen beny@er vi også e@er en preposisjon.
Eksempel:

Høflig Cltale (De/Dem) blir lite brukt. Skal vi skrive brev Cl, eller hilse på, kongelige personer, passer det godt å bruke disse 
ordene.
Eksempel:
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Resiprokt pronomen
Hverandre blir brukt som objekt og e4er preposisjon og viser 6lbake 6l subjektet i setningen.

Ordet resiprok betyr gjensidig, og vi bruker de4e pronomenet når vi skal u4rykke forholdet mellom to eller flere personer 
eller parter.
Eksempel:

Det resiproke pronomenet kan få geni6vs-s.
Eksempel:

Refleksivt pronomen
Det refleksive pronomenet bruker vi som objekt og e4er preposisjon når pronomenet viser 6lbake 6l et subjekt i 3. person 
entall eller flertall.
Eksempel:

Spørrepronomen 
Spørrepronomenene hvem og hva innleder spørresetninger. Slike setninger kan være leddsetninger eller helsetninger.

Hvem bruker vi når vi spør om personer.
Eksempel:

Hva bruker vi når vi spør om hendelser, 6ng og situasjoner.
Eksempel:

Hvem og hva kan vi også bruke 6l å innlede rela6vsetninger.
Eksempel:
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Ubestemte pronomen
Vi har to ubestemte pronomener: man og en. Disse ordene viser ikke 7l noe eller noen bestemt.

Vi kan bruke både man og en som subjekt.
Eksempel:

Når det ubestemte pronomenet ikke er subjekt, kan du bare bruke en.
Eksempel:

Det er mulig å bruke substan7vet folk og pronomenet du på samme måte som man og en.
Eksempel:

Merk at du her bare kan bruke flertall og ubestemt form av substan7vet folk.
Eksempel:

Forskjellen på å bruke personlig pronomen og ubestemt pronomen?
Eksempel:


