
Vad är relativa pronomen?
Hur använder man relativa pronomen?

"Relativa pronomen" är ord som används istället för något som har  
kommunicerats förut.

De renoverade en motorcykel, som var från USA.

Greta köpte allt vad hon såg.

Han vann tävlingen, vilket vi uppskattade.

Vad som fängslade oss var uppvisningen.

Filmvisningen på Hven var det som gjorde sommaren.

Istället för ett substantiv eller pronomen
Exempel på relativa pronomen som står istället för ett substantiv eller pronomen.

• som
Där springer pojken, som kramade Karin.
Här går Nils, som är svetsare, för att träffa Berit.

• vars
Annie har en hund, vars namn är Svante.
Hunden, vars färg är svart, springer fort.

Olle stannade vid floden, vars vatten han skulle dricka.
Han gick till sjön, vars djup är okänt, och fiskade.

Stina bor i huset, vars fönster är söndriga.
Han gick till båten, vars åror var trasiga, och lagade dem.

• vilken
Han gick till bäcken, vilken han skulle fiska i.
Floden, vilken var fiskrik, flöt genom dalen.

• vilket
De skulle måla huset, vilket var ganska högt.
Hämta bordet, vilket jag har fått av min mamma, och ge det till Berit.

• vilka
Hon hade två hundar, vilka ställde till mycket problem.
Gässen, vilka var välmående, kom springande på landsvägen.
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• vilkas, vars
Ulla har två katter, vilkas klor behöver klippas.
Hundarna, vars pälsar var toviga, jagade varandra.

• vad
Jag gör allt vad ni vill.
Pär förstår allt vad Oskar menar.

Övningsuppgift
Skriv ner meningar med varje relativt pronomen.

Istället för en hel kommunikation
Relativt pronomen som står istället för en hel kommunikation.

• vilket
Berit gjorde klart sin lägenhet, vilket hennes mor gillade.
Jag bad henne att komma snart, vilket hon lovade.

Övningsuppgift
Skriv ner meningar där ordet "vilket" används istället för en hel kommunikation.

Relativa pronomenet "vad som"
"Vad som" står här istället för något som redan är nämnt.

• Datorer är vad som intresserar mig mest.

• Vad som oroade mig var vädret.

• Att vara med barnbarnen var vad som gladde henne mest.

• Vad som störde mig igår var tjuven.

• Solbad är vad som gör kroppen brun.

• Motion är vad som bygger upp min kropp.

• Vad som kommer att bli besvärligt i framtiden är skatterna.

Övningsuppgift
Skriv ner meningar och använd "vad som".

Relativa pronomenet "det som"
"Det som" står här istället för något som redan är nämnt.

• Det som bekymrade henne var hans dåliga humör.

• Det som gladde mig var Lotto-vinsten.
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• Bilåkning var det som gjorde henne glad.

• Det som lyfte laget var Fredriks mål.

• Studier kommer att vara det som ändrar hennes liv.

• Motion är det som bygger upp min kropp.

• Det som kännetecknar Lill-Babs är den sprudlande glädjen.

Övningsuppgift
Skriv ner meningar och använd "det som".

Utelämna relativa pronomen
Ibland kan du utelämna vissa relativa pronomen.

• som
Lampan, som vi köpte igår, var trasig.
Lampan vi köpte igår var trasig.

• vilken
Mannen, vilken jag talade med, var artig.
Mannen jag talade med var artig.

• vilket
Huset, vilket han bodde i, skulle renoveras.
Huset han bodde i skulle renoveras.

• vilka
Hundarna, vilka vi har matat, sprang lösa.
Hundarna vi har matat sprang lösa.

Övningsuppgift
Skriv ner meningar och utelämna relativa pronomen.

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