
Berätta om en resa 

Berätta om en resa som du har gjort och som du aldrig kommer att glömma. 
Skriv om när och med vem du reste och varför resan var så speciell. Beskriv vad 
du såg och gjorde och gärna om ett speciellt tillfälle/en speciell situation.  

Tips: Försök beskriva känslor, tankar, reaktioner med mera. 

Försök att berätta din historia i preteritum. Cirka ½ sida. 

Källa: http://swedish2go.com/writing-assignments/ 22/2-16.
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Källa: Språknyckeln D, I. Lennartson-Hokkanen & R. Odin, s. 33 Sida 2

Texten Kjesarn av Portugallien finner du  på arbetsuppgiften för läsförståelse
vecka 1 på sida 4. 



Källa: Öva svensk grammatik, svenska som andraspråk. M Oskarsson & S. Zetterlund, s. 16-21.
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Källa: Form i Fokus. Fasth-Kannermark, s. 143-157.
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Vilka adjektiv tycker du är svårast att komparera? Skriv ner dessa adjektiv.

Öva på att komparera adjektiven genom att jämföra personerna på bilden. 

Exempel: "Mannen med den gula tröjan är lång men den äldre damen är längre och 
mannen i blå tröja är längst."
Skriv fem meningar där du använder komparation.
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6 Grammatik; pronomen 

A Personliga pronomen 

1 

2 

3 

4 

5 

- Min hustru Clara sade att hon inte älskade mig längre.
När sommarlovet skulle börja berättade hon att hon ville skiljas.

, - Har du träffat en annan man? frågade jag.

: - På sätt och vis, sade hon."

Det finns flera olika sorters pronomen. De markerade orden i exemplet ovan 
kallas personliga pronomen. Personliga pronomen har två former. 
A Subjektsform: När pronomenet står som subjekt. 

Exempel: Jag älskade en flicka som hette Vera Kall. 
Hon kallades för Ormblomman. 

B Objektsform används när pronomenet står som objekt 
eller efter preposition 
Exempel: Den här berättelsen handlar om henne.

Subjektsform Objektsform 

jag mig 
du dig 
han honom 
hon henne 
de (dom) dem (dom) 
den den 
det det 
Vl oss 
ni er 

Välj rätt pronomen. 

- Är Henry Maartens? frågade en röst? 

- Ja, det är , svarade 

- Hej! är Urban Kleerwot. Minns du 

fick tänka efter en stund, men sedan kom _____ ihåg. 

Visst mindes _____ gick på gymnasiet 

tillsammans för trettio år sedan. 

6 - Tjenare, Urban! sade __________ var längesedan.

B 

1 

2 

3 

4 

5 

Reflexh 

Reflexiva 
Exempel: 

Personlig 

jag 
du 
han 
hon 
den, det 
vi 
ni 
de (dom) 

Ringa in 

Hon tog ett 
mörka håret 
- Vart är du
- Hem, sade
- Men vadå.
- Jag mår i

men jag k

Henry Maa 

Jag gick in 

Istället bä 
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Bi Reflexiva pronomen 

Reflexiva pronomen används då subjektet och objektet är samma person. 

Exempel: Han (=subjekt) ångrade sig (=objekt) genast. 

Personliga pronomen 

jag 

du 

han 

hon 

den, det 

Vl 

ni 

de (dom) 

Ringa in alla pronomen. 

Reflexiva pronomen 

mig 

dig 

sig 

sig 

sig 

oss 

er 

sig 

Hon tog ett snedsteg och lutade sig mot cykeln. Hon strök undan det långa, 

mörka håret och såg på mig med sina gröna ögon. 

- Vart är du på väg? frågade jag. 

- Hem, sade hon. Jag måste hem. Klockan är elva ... men ...

- Men vadå? sade jag. 

- Jag mår inte riktigt bra, sade Vera. Eller rättare sagt mår jag riktigt bra,

men jag känner mig konstig. 

j Sätt in lämpliga pronomen i meningarna. 

1 Henry Maartens ska skilja ____ _ 

2 Jag gick inte och la bredvid i vår säng. 

3 Istället bäddade jag åt i gästrummet. 

4 En rödhårig flicka hälsade välkommen när jag kom. 

5 , På tiden att kom tillbaka. Jag hör av 
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C Reflexiva verb 
Reflexiva pronomen används ibland i uttryck tillsammans med ett verb. Titta på föijande reflexiva verb. 
Vet du vad de betyder? Om inte, diskutera eller använd lexikon. Sätt in dem i meningarna och tänk på 
att anpassa formen. 

lära sig 
koncentrera sig 

bestämma sig 
akta sig 

skynda sig 
sätta sig 

1 Klockan är mycket. Vi måste _ _ _ _ _ _ _____ _ 

2 Ingrid vill ________ __ _ _  finska. 

3 Här är en bänk. Här kan vi _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ 

4 Stäng av radion. Jag kan inte _ __ _ _ _ ______ på grammatikuppgiften. 

5 Jordgubb eller choklad? Jag kan inte . Båda är så goda. 

6 ___ _ ________ för trafiken, så att du inte blir påkörd! 

,, 

IJ Lyss 

A i Innan du l�
1 Vilka är personern 
2 Beskriv miijön. ( 
3 De tittar på någo 

Varför är männen 

Bi Efter att du 
1 ! Varför har Henry i 
2 '. En polis besöker 
3 ; Vad känner Henry 

: orörlig här: helt stil

: begripa (-griper, -g 
: tiga (tiger, teg, tig 
, berusad onykter

: vilse kommit bort

: journalist, -en; -er 
: radio eller tv 
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