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POSSESSIVE PRONOMENER 
 
 

Possessive pronomen sier: Hvem eier noe? 
 
 Jeg har en bil.  → Det er bilen min. 
 
De possessive pronomenene har disse formene: 
 

 Maskulin Feminin Nøytrum Plural 

Jeg faren min mora mi huset mitt vennene mine 

Du faren din mora di huset ditt vennene dine 

Han faren hans mora hans huset hans vennene hans 

Hun faren hennes mora hennes huset hennes vennene hennes 

Vi faren vår mora vår huset vårt vennene våre 

Dere faren deres mora deres huset deres vennene deres 

De faren deres mora deres huset deres vennene deres 

 
Vi har også possessive pronomen for det/den: dets og dens, men det er veldig 
uvanlig å bruke dem. I stedet bruker vi genitiv-formen av substantivet eller 
preposisjonen til: 
 
 Hunden har en leke. → Det er hundens leke. 
     → Det er leken til hunden. 
 
 
Form etter substantivet 
Min, din og vår tar form etter substantivet som de står sammen med. Det er 
ikke relevant om eieren er mann eller dame. 
 
 Jeg heter Anita. Broren min heter Edmund, og foreldrene mine 
 heter Jarl og Irene. 
 
Hans, hennes og deres har bare én form. 
 
 
Foran eller bak substantivet? 
Possessive pronomener kan stå foran eller bak substantivet, men posisjonen 
har konsekvenser for formen til substantivet. Vi bruker bestemt form når 
substantivet står først, og ubestemt form når substantivet står sist: 
 
 Det er faren min.   

(Substantivet står først og må ha bestemt form.) 
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 Det er min far.    

(Pronomenet står først, og substantivet må ha ubestemt form.) 
 
Det er vanligst å ha substantivet først, spesielt når vi snakker. Det er mer 
formelt å ha pronomenet først. Noen ganger har vi pronomenet først når vi vil 
fokusere spesielt på hvem som eier noe: 
 
 Nei, det er ikke bilen hans. Det er min bil. 
 
Vi kan sette eiendomspronomenet foran eller bak substantivet: 
 
 Det er faren min. → Substantivet i bestemt form. 
 Det er min far. → Substantivet i ubestemt form. 
 
 
Sin 
Sin er et refleksivt possessivt pronomen. Det betyr at sin referer til subjektet og 
forteller at subjektet er eier. Vi kan bare bruke sin i 3. person (han, hun, 
det/den, de). 
 
 Anne snakker med mannen sin. (= Annes mann) 
 Anne snakker med mannen hennes. (= ikke Annes mann) 
 
Sin har samme former som min: 
  

faren sin – mora si – huset sitt – vennene sine 
 
Dokumentet Sin på grammatikk.com forklarer hvordan du skal bruke dette 
pronomenet. 

http://grammatikk.com/pdf/Sin.pdf

