Vad är indefinita pronomen?
Hur använder man indefinita pronomen?
Indefinita eller obestämda pronomen är ord man använder istället för
obestämda personer eller saker.

• all, allt, alla
All kraft gick åt till bygget.
Låt mig veta allt du vet.
Alla visste vem som hade tagit spaden.

• annan, annat, andra
Du får hitta en annan.
Kan du inte göra något annat?
Jag bryr mig ej om andra människor.

• flera
Olle hämtade flera äpplen.

• få, färre
Det finns få, som kan klara uppgiften.
Färre ville följa med denna gång.

• ingen, inget, inga
Ingen har varit i ditt rum.
Det var inget.
Nej, inga personer får äta på bussen.

• ingenting
Ingenting kan hindra oss!

• man, en, ens
Man kunde se ända till Ven.
Man kan tvätta bilen här.
Där kan man köpa korv.
Man får ta det försiktigt i backarna.
Man blir glad, när någon berömmer en.
Man uppskattar, att polisen hjälper en.
Man blir ledsen, när någon pratar illa om ens vänner.
Ens bil kan tvättas här och ens korv kan köpas där.

• många
Många personer har klarat testet.

• någon, något, några
Det är någon som har tagit min tidning.
Något kan göras åt det.
Jag har kommit för att hämta några tidningar.
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• någonting
Vet du någonting?
Han hämtade någonting i bilen.

• somliga
Somliga skor är väldigt bekväma.

• varannan, vartannat
Varannan elev går till höger.
Vartannat träd skall huggas ner.

• varenda, vartenda
Varenda bil måste besiktigas.
Vartenda barn ville åka med på utflykten.

• varje
Ta varje tillfälle att sola!

• var och en
Var och en får tänka på sitt bagage.

• vars och ens
Vars och ens handbagage skall vägas.

• vart och ett
Vart och ett hus på gatan skall renoveras.

• var, vart
Var dag har sin tjusning.
Vart bord skall slipas och målas.

• vem som helst
Vem som helst kan börja träna här.

• vad som helst
Ni kan göra vad som helst, när ni väntar.

• vilken som helst
Läs vilken som helst av böckerna.

• vilket som helst
Välj vilket täcke som helst.

• vilka som helst
Du får lov att bjuda vilka som helst till festen.

Övningsuppgift
Skriv ner meningar med varje obestämt pronomen.

Nu vet du vad indefinita eller obestämda pronomen är och hur de
används!
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