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DET – DEN 
 
 

Ordene det og den har mange funksjoner i norsk. 
 
 
Personlig pronomen: DET eller DEN 
Et personlig pronomen står i stedet for et substantiv i setningen. På engelsk 
bruker man it: 
 
 Jeg ser ei bok. Den er fin. I see a book. It (= the book) is nice. 
 
Den refererer til hankjønn og hunkjønn. Det refererer til nøytrum. 
 
 Jeg har en bil. Den er ny. 
 Jeg har ei avis. Den er interessant. 
 Jeg har et hus. Det er nytt. 
 
 
Ubestemt pronomen: DET 
Et ubestemt pronomen refererer ikke til noen spesifikk person eller ting. Det er 
et upersonlig subjekt i setningen, og ofte har setningen et annet logisk subjekt: 
 
 Det regner. 
 Det står en mann på veien.   (logisk subjekt = en mann) 
 
Et ubestemt pronomen står ikke i stedet for et substantiv i setningen: 
 
 Det er ei fin bok.    (Det ≠ ei bok) 
 
På engelsk bruker man it og there som ubestemt pronomen. På norsk må vi 
bruke det. 
 
 It is a nice book.  Det er ei fin bok. 
 There is a book here. Det er ei bok her. 
 
Engelsk there kan også referere til et sted. Da må vi bruke der på norsk: 
 
 There is a house there. Det er et hus der. 
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"That": DET eller DEN 
Det og den kan også bety that på engelsk. Den refererer til hankjønn og 

hunkjønn, og det refererer til nøytrum: 

 Jeg liker den bilen.  I like that car. 
 Jeg liker den boka.  I like that book. 
 Jeg liker det huset.  I like that house. 
 
 
Adjektivets artikkel: DET eller DEN 
Det og den fungererer som adjektivets artikkel i bestemt form. Den refererer til 
hankjønn og hunkjønn, og det refererer til nøytrum: 
 
 Den grønne bilen/boka. 
 Det grønne huset. 
 
 


