
Anteckningar A1 
 
 
Relativt pronomen: SOM 
Jag har en hund. Hunden heter Gordo. 
Jag har en hund SOM heter Gordo. 
 
Jag har en mamma. Hon heter Lisa. 
Jag har en mamma som heter Lisa. 
 
Vi äter mat. Du lagade maten. 
Vi äter mat SOM du lagade.  
 
E/59 
Vi har en bil. Den är blå. = Vi har en bil SOM är blå. 
Ni har ett bord. Det är stort. = Ni har ett bord SOM är stort. 
 
Mitt barnbarn heter också Oscar (s. 60) 
Nämen! – 
Ett syskon, två syskon = 
 
Possessiva pronomen 
Singular: 
Jag – min, mitt, mina 
Min bok; mitt barn; mina böcker/mina barn 
 
Du – din, ditt, dina 
Din bok; ditt barn; dina böcker/dina barn 
 
Han – hans 
Hans bok; hans barn; hans böcker/ hans barn 
 
Hon – hennes 
Hennes bok; hennes barn; hennes böcker/ hennes barn 
 
Plural: 
Vi – vår, vårt, våra 
Vår bok; vårt barn; våra böcker/ våra barn 
 
Ni – er, ert, era 
Er bok; ert barn; era böcker/ era barn 
 
De – deras 
Deras bok; deras barn; deras böcker/ deras barn 
 
Vad heter din mamma/pappa/ dina föräldrar? 
Vad heter din son/din dotter/ dina barn? 
 
Vad heter din lärare? 
Min lärare heter… 



 
Kungen är NI. Hela Sverige är DU. 
 
Vad gjorde du i helgen/igår? 
Vad ska du göra imorgon? 
 
Lycka till! 
En nyhet, två nyheter –  
 
Adjektiv efter verb 
B/61 
 

1. Vår bil är gammal. 
2. Mina bilar är amerikanska.  
3. Deras piano är gammalt. 
4. Vår farfar är gammal.  
5. Ert hus är fint. 
6. Dina bröder är långa. 

 
Hörförståelse 
Ganska liten familj 
Bror – Nils – 46 år 
Nils är gift med Sonja från Indien 
78 år Ola, bor i Frankrike 
Mamma, Alma, bor i Lund 
Mammas syster är 69 
Moster – korean – Sydkorea, kusinerna också 
Ogift, inga barn, ensam i ett hus på landet, toppen 
 
Dynamitkungen 
Att dela ut = att ge 
Riksbank –  
Fredspris –  
Olika –  
Fest = 
Att dö – dör – dog 
Flytande –  
För = eftersom 
Flera andra –  
Att fortsätta – 
Ett land, två länder – 
Att resa – reser – reste – 
Ett testamente – 
Att besöka ett museum – 
Värmland – landskap, region 
 
Hemläxa: ÖB – s. 55-56 
 
 
 


