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Personliga pronomen 

Pronomen använder vi istället för substantiv. Ett pronomen kan vara ett subjekt. Subjekt är den som 

gör verbet. 

 

Sara skriver ett brev. (Substantiv: Sara) 

Hon skriver ett brev. (Substantiv: Sara =  pronomen: hon) 

Sara skriver ett brev till Maria. (subjekt: Sara/ objekt: Maria) 

Hon skriver ett brev till henne. (subjekt: hon/ objekt: henne)  

 

subjekt objekt 

jag mig 

du dig 

vi oss 

ni er 

han honom 

hon henne 

de dem 

den/det den/det 
 

1. Vi är hemma. Vill ni hälsa på ___________. 

2. Han bor här i stan. Jag såg __________ i tisdags. 

3. Är hon här? Jag har ett brev till ___________. 

4. Han talar inte så bra svenska. Vi måste hjälpa__________ . 

5. Jag är hungrig. Kan du köpa ett äpple till _________? 

6. De kom inte till skolan idag. Läraren ringde till _________. 

7. Vill ni ha något att dricka? Jag kan hämta kaffe åt_________. 

8. Var är mina skor? Jag kan inte hitta _________. 

9. Mitt hår är inte rent. Jag måste tvätta _________. 

10. Hon är sjuk. Jag ska hälsa på _________. 
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Reflexiva pronomen 
 
Ett pronomen kan också vara reflexiva. Ett reflexivt pronomen pekar tillbaka på objektet. 
Subjektet och objektet är samma person. 

 

Subjekt Reflexivt 

jag mig 

du dig 

vi oss 

ni er 

han sig 

hon sig 

de sig 

den/det sig 

 
 
Hon klär på sig.  

Hon klär på henne.    

 

1. Jag tvättar ____________. 

2. Vi rakar _____________. 

3. Erik är skäggig, så han måste raka _______. 

4. De skyndar _____________. 

5. Ångrar du _____________? 

6. Lotta böjde ___________. 

7. Ger du ___________? 

8. Erik känner _______ trött. 

9. Hon behöver lära _______ svenska. 

10. Ni måste bestämma ______. 
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Possessiva pronomen 
 
Possessiva pronomen betyder att man har något. 
 
Jag har en bil. Min bil är röd.  
 
Possessiva pronomen ändrar sig efter substantivet. 
 
Min bil är ny. (en bil) 
Mitt hus är gammalt. (ett hus) 
Mina kompisar är snälla. ( kompisar är plural) 

 
 

 En - ord Ett - 
ord 

Plural(flera) 

jag min mitt mina 

du din ditt dina 

vi vår vårt våra 

ni er ert era 

han hans hans hans 

hon hennes hennes hennes 

de deras deras deras 

den/det dess dess dess 

 
 

1. Jag vill ha ________ svar nu.  (ni) 

2. __________ skrivbord är svart.  (jag) 

3. Jag ska hämta ___________ systrar.  (jag) 

4. _______ dator gick sönder. (vi) 

5. _______ hus ligger vid havet.  (du) 

6. Kan du hämta _______ barn?  (du) 

7. Jag träffade ________ man på tåget igår.   (hon) 

8. _______ fru är chef.  (han) 

9. _______ hus brann ner i går natt.  (de) 

10. Jag köpte en katt igår. ________ tassar är mycket mjuka.  
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Reflexiva possessiva pronomen 
 
Possessiva pronomen kan också vara reflexiva. 
För jag, du, vi och ni är det samma som för vanliga possessiva pronomen. 
För hon, hon, de och den/det använder man sin, sitt och sina.  
 

 

 En - ord Ett -  ord Plural(flera) 

jag min mitt Mina 

du din ditt Dina 

vi vår vårt Våra 

ni er ert Era 

han sin sitt sina 

hon sin sitt sina 

de sin sitt sina 

Den/det sin sitt sina 

 
När ska man använda hans/hennes/deras/dess och när ska man använda sin/sitt/sina?  
Titta på exemplet nedan! 

  
- Hon borstar sitt hår.   ( Hon borstar håret på sig själv, det är subjektets hår)  
 

Subjekt verb Objekt 

Hon borstar sitt hår 

 
- Hon borstar hennes hår.  (Hon borstar håret på en annan person. Det är inte subjektets hår) 
 

Subjekt verb Objekt 

Hon borstar hennes hår 

 
a) Han bäddar ________ säng.  (sin egen säng) 

b) Han bäddar ________ säng.  (någon annans säng) 

c) Hon putsar _________ skor.  (någon annans skor) 

d) Hon putsar _________ skor. (sina egna skor) 

e) De tvättar ________ strumpor. (sina egna strumpor) 

f) De tvättar ________ strumpor.  (andras strumpor) 

 
Markus och hans flickvän bor tillsammans. Markus 
älskar sin flickvän.  
              Subjekt                                                               
                  Objekt 
 
Maya tänker mycket 
på sin mamma. Hennes mamma bor i Turkiet. 
Subjekt                                   Objekt              Subjekt 
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Ania och hennes sambo bor på Nygatan. Deras släktingar bor i Polen och USA. 

           Subjekt                                                           Objekt 
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