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Det-setninger i norsk 

Gi først en presentasjon av det-setninger i norsk med utgangspunkt i relevant 
pensumlitteratur. Drøft deretter hvilke problemer det kan være for andrespråksinnlærere  å 
tilegne seg og bruke ulike typer det-setninger. 
 
 Avslutt oppgaven med å kommentere bruken av det-setninger i de to vedlagte 
teksteksemplene. Kommentarene skal være knyttet både til de ulike det-setningene og til 
innlærernes mestring av dem.  
 

Tekst 1 

1 Jeg savner deg!  Jeg flyttet norge 11 måneder 

2 siden, og det går bra. Men klema er det vanskelig 

3 mye regn, og snø. Om vinteren er veldig mørk. Om  

4 sommeren er mer lys, og fint. Norge er et tryggt  

5 landet, og jeg er glad å være trygg. Det et litt  

6 vanskelig med ikke kjent nytt land, og nytt system.  

7 Likevel finner jeg jobb og  går på språk skole (norsk  

8 kurs). Nå kan jeg leser avis, se TV (norsk TV) å  

9 snakker med folk. Spesielt med offentlige kontorer. 

 

(Utdrag fra en eksempelprøve Norsk språktest) 

 

 

Tekst 2 
 

Et Essay om vår eldre menneske.  

1 Disse spørsmål, 'hvordan eldre menneske burde bo' er  

 2 viktig for meg. Det er tre delene av disse spørsmål, 

 3 filosofisk, ethisk og praksis. Tink jeg at det er vikt  

 4 fordi jeg kommer fra India vhor vår daglig liv er  

5 egentlig forskellig fra Europisk daglig liv.  

6 Først og fremst skal jeg diskutere om den filosofisk  

7 del. Jeg har sett mange ganger voksne som dra med meg ,pa  

8 trykken hverdag, de smiler vis de si gamle mennesker. I  

9 vår hypomoderne kultur, tink de at de skulle aldri dø og  

10 skulle bli ung og med god helse altid. De glemmer at tid  

11 skal tar dem over, også de kan bli stygg og gammel. De  

12 tinker at brukt tingene må bli kastet ut, og tid skiftet  

13 seg så furt at alle tingene er bare for dette minuten.  

14 Et situasjon reiser seg fra disse elv av liv, at liv er  

15 for korttid og da må vi drikke alle det honning fra flere  

16 søt tingene, og aldri tink om brukt og gammelt tingene.  

17 De to generasjoner, gammelt og ung har et bru mellom bade  
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18 av dem. De er mennesker som har kontrol over vår live  

19 fordi de sitter Stortingets, Rejioringets og tinker at  

20 mennesker er samme som maskin og hele liv er for økonomi,  

21 produksjon og andre slag tingene. I India disse situsjon  

22 er ikke der. Vi aldri tinker at liv er kort og må bli  

23 brukt furt.og perfekt. Også tink vi at menneske er  

24 forskellig fra tingene. Vi kjenner at liv er mest  

25 vanskelig å bor alene. Så alle av oss, først vår  

26 bestforaeldrene, vår foraeldrene og vi bor samme med  

27 verandre. De gammel folk er ikke brukt tingene, men tink  

28 vi at de ser ut som fint vine som er gammel og har  

29 erfaring om liv. De gammel folk gjore mange hjelplig yrke,  

30 for example de sitte over barna og baby, og hjelp oss å  

31 tink selv vha vi ma gjore med vår eget liv. Familien er  

32 ikke brokket med kjærlighet er mulig mellom oss. Tink  

33 vi at vår filosofi at menneske er alt et familie er et  

34 fordel for oss. Vi aldri tinker at vher man er et kaldt  

35 øye som må bli alene. Så det er ikke nødvendig for oss  

36 å bygg aldreshjemmet.  

37 I U.S.A-, nå der et ny del. av medicine som heter 

38 'geriatrics'. Det er alle muligheter som kunne bli 

39 sikkert at gamle mennesker kan bli i god kondisjon og  

40 har inge hjerte og andre problemene. Fra disse regler  

41 reiser seg annet situsjon som er vanskelig å forstår.  

4: Vis det gammelt kunne bli ung og vis de kan tinker seg  

43 selv at de kunne nesten aldri dø, og ikke ser u 

44 serious, men kom inn til et konkurranse med de voksne,  

45 der kunne bli problemene. Tror jeg at i Europa og  

46 Amerika disse er det storste problem. Da det gammelt  

47 styrk de krangle med det ung, fordi de kunne ikke ser ut  

48 foraidrene. Men likevel, de sier at de voksne hører dem  

49 ikke. I India vi har et ethiske forstårelse mellom de tre  

50 genersjoner. Vi alle kjenner at tid er tid og vi må gå  

51 ved siden av natur. Så kunne alle av oss bo med vherandre.  

52 Når vi gjore noen ting, da skal ha ingen problem fordi  

53 annet mennesker spør oss ikke, vha, hvodan, og annet  

54 spørsmalene. Så kunne vi bli under et takk.  

55 Jeg kjenner at i praksis det er nesten umulig å hjelp  

56 veldig gammel og syker mennesker i hjem. Først vi trengger  

57 tid, også det koster mye, siste er at de kunne ikke ha  

58 samme hjelp som de kunne på sykehus.  

59 Vi må da tinker selv, når må vi tar det gammelt til  

60 sykehus Det spørs vhor gammel er de, og vha slags problem  

61 har de? Disse sykehus må først og fremst bli hjemlig. Vi 

62 må glem ikke at vi kan også bli gammel en dag.  

 

(Teksten er skrevet av en indisk student og er hentet fra Anne Hvenekilde: 

Norsk mellomspråk. 48 språkprøver.) 

 


