
Vad är demonstrativa pronomen?
Hur använder man demonstrativa pronomen?

"Demonstrativa pronomen" är ord man använder istället för eller tillsammans 
med namnet på personer, djur, växter och saker, när man vill peka ut eller visa  
upp en speciell person eller sak.

Orden är starkt betonade i motsats till personliga pronomen eller bestämd fristående 
artikel.

Demonstrativa pronomen använder du när du verkligen vill peka ut någonting. De kan stå 
självständigt i vissa meningar.

Ibland kan du även ta hjälp av en kropprörelse för att visa vilken eller vilka du menar.

Demonstrativa pronomen
• den, det, de
Jag tycker om den videon.
Den mannen gillar jag inte!
Det huset har jag bott i.
De barnen tog min cykel!
Olle gillar verkligen den tjejen.

• den här, det här, de här
Jag skall måla den här stolen.
Det här huset skall målas om till sommaren.
Kan du flytta de här strandstolarna.
Den här strandskatan är välmående.
De här badbollarna kan du lägga ut på lagret.

• den där, det där, de där
Jag har ridit på den där hästen.
De där melonerna är verkligt saftiga.
Ni kan riva det där skjulet.
Den där datorn tycker jag du skall köpa.
Det där trädet kan vi klättra upp i.

• denna, denne, detta, dessa
Denna bok är mycket bra.
Jag vill prata mer om detta.
Denne man är min pappa.
Kan du rekommendera denna film?
Dessa böcker skall jag läsa.
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• Densamma, densamme
Hon är densamma som innan hon åkte till Frankrike.
Skönt att du alltid är densamme.

• sådan, sådant, sådana
Det är en sådan tröja jag vill köpa.
Ett sådant hus skall vi hyra.
Jag vill ha en sådan bil.
En sådan häst vill jag köpa.
Sådanan bord kan ni ställa undan.

Övningsuppgift
Skriv ner meningar med varje demonstrativt pronomen.

Självständiga demonstrativa pronomen
Du kan även använda dessa pronomen självständigt.

• den, det, de
Jag tycker om den.

• den här, det här, de här
Jag skall måla den här.

• den där, det där, de där
Jag har ridit på den där.

• denna, denne, detta, dessa
Jag vill prata mer om detta.

• densamma, densamme
Skönt att du alltid är densamme.

• sådan, sådant, sådana
Jag vill ha en sådan.

Övningsuppgift
Skriv ner meningar med demonstrativa pronomen som står självständigt.

Nu vet du vad demonstrativa pronomen är och hur de används!
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