
Vad är possessiva pronomen?
Hur använder man possessiva pronomen?

"Possessiva pronomen" är ord man använder istället för ett substantiv för att 
beskriva ett ägande eller tillhörighet.

 min, mitt, mina
Min häst är fin.
Mitt hus ligger vid havet.
Mina dockor är fina.

 vår, vårt, våra
Vår båt läcker mycket.
Vårt sommarhus behöver repareras.
Kan du hämta våra soffor?

 din, ditt, dina
Din jacka är gul.
Ditt golv behöver torkas.
Jag kan hämta dina böcker.

 er, ert, era
Er fotbollsplan är ojämn.
Ert hus behöver målas.
Jag kan klippa era gräsmattor.

 sin, sitt, sina
Kalle tog sin katt.
Han är stolt över sitt arbete.
Lisa hämtade sina böcker.

 sin, sitt, sina
Hunden åt sin mat.
Katten slickar sitt sår.
Fåglarna har ätit sina frön.

 sin, sitt, sina
De tvättade sin bil.
Medlemmarna kastade sitt skräp.
De borstade sina tänder snabbt.

Övningsuppgift
Skriv ner meningar med olika possessiva pronomen.
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Förhållandet mellan personliga och possessiva pronomen

Personligt pronomen – possessivt pronomen

 jag - min, mitt, mina
Jag har en bil.
Min bil står där.
Mitt skrivbord är svart.
Jag skall hämta mina systrar.

 vi – vår, vårt, våra
Vi har köpt en dator.
Vår dator gick sönder.
Vårt klubbhus måste rivas.
Våra barnbarn kommer snart.

 du – din, ditt, dina
Du bör sköta växterna.
Din blomma behöver vattnas.
Ditt förhållande är fantastiskt.
Dina blommor behöver vattnas.

 ni – er, ert, era
Ni kan åka ut på fjällen.
Er skoter behöver repareras snart.
Jag vill ha ert svar nu.
Era skridskor behöver slipas.

 han – sin, sitt, sina
Han mötte en hund.
Han tycker verkligen om sin fästmö.
Han sköter sitt jobb bra.
Han vill hjälpa sina föräldrar.

 hon – sin, sitt, sina
Hon har många katter.
Hon gillar särskilt sin svarta katt.
Hon sopar sitt golv.
Hon putsar sina skor.

 den – sin, sitt, sina
Den (hunden) ligger och vilar i korgen.
Den vill ha sina promenad.
Den vaktar sitt ben.
Den slickar sina tassar.

 det – sin, sitt, sina
Det (huset) ligger vid stranden.
Det har sin stil.
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Det har sitt kök på nedanvåningen.
Det är fint med sina balkonger.

 de – sin, sitt, sina
De kommer snart hem från semestern.
De behöver hantera sin trädgård.
De måste måla sitt hus och rensa sina rabatter. Sina trädgårdsmöbler glömmer de
inte.

Övningsuppgift
Skriv ner meningar med varje possessivt pronomen.

Självständiga possessiva pronomen
Ibland kan du använda det possessiva pronomenet ensamt.

 min, mitt, mina
Bra att du har din bok med; jag har glömt min.

 vår, vårt, våra
Du får inte röra vår.

 din, ditt, dina
Kan du hämta din?

 er, ert, era
Jag har ställt min bil här; var har ni ställt er?

 sin, sitt, sina
Hon skötte inte sin.

 sin, sitt, sina
Hon gav hundarna ben. Karo åt upp sitt snabbt.

 sin, sitt, sina
Vårt lag har fått glass; de andra lagen får själv hämta sin.

Övningsuppgift
Skriv ner meningar med possessiva pronomen som står ensamma.

Beskrivning av ägande i tredje person
Det gäller att beskriva ägandet eller tillhörigheten korrekt i tredje person, när du använder
personliga och possessiva pronomen.

Vem äger det som det kommuniceras om?

Du använder possessiva pronomen när ägandet gäller den eller dem som utför något i 
kommunikationen.
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Nils hämtade sin bil.

Om han skulle hämta någon annans bil, använder du personliga pronomen i genitivform.

Nils hämtade hans bil.

Genitivform av personliga pronomen – possessiva pronomen

 hans – sin
Han tog sin bok.
Här tillhör boken honom.
Han tog hans bok.
Här tillhör boken en annan manlig person.

 hennes – sin
Hon tog sin bok.
Här tillhör boken henne.
Hon tog hennes bok.
Här tillhör boken en annan kvinnlig person.

 dess – sin
Hunden slickade sin tass.
Här tillhör tassen hunden.
Hunden slickade dess tass.
Här tillhör tassen ett annat djur.

 dess – sin
Lejonet putsade sin päls.
Här tillhör pälsen lejonet.
Lejonet putsade dess päls.
Här tillhör pälsen ett annat djur.

 deras - sina
Barnen tog sina böcker.
Här tillhör böckerna barnen.
Barnen tog deras böcker.
Här tillhör böckerna andra personer.

Övningsuppgift
Skriv ner meningar och använd olika possessiva och personliga pronomen.

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