
TRÄNA SVENSKA

PRONOMEN
ISBN 978-91-7767-002-5

PRONOMEN
träna svenska är en serie arbetsböcker med fokus  
på grundläggande språkfärdigheter.  
Häftena tar upp olika områden i ämnet svenska. 

Följande häften finns i serien BOX Träna svenska:

•	 Alfabetet

•	 Alfabetisk ordning

•	 Vokaler och konsonanter

•	 Stor bokstav och punkt

•	 Skiljetecken

•	 Stava vanliga ord 1

•	 Stava vanliga ord 2

•	 Dubbelteckning

•	 Ng-ljudet

•	 J-ljudet

•	 Sj-ljudet 1

•	 Sj-ljudet 2

•	 Tj-ljudet

•	 Å eller o

•	 E eller ä

•	 X- och s-ljudet

•	 Sammansatta ord och 
särskrivning

•	 Synonymer och motsatser

•	 Svårstavade ord

•	 Substantiv 1

•	 Substantiv 2

•	 Verb 1

•	 Verb 2

•	 Adjektiv

•	 Pronomen

•	 Prepositioner

•	 Läsförståelse 1
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Tredje person – singular – subjekt

han hon den det

1. Var är pojken?   ___________________ är vid trädet.

2.  Var är flickan?  ___________________ är på stranden.

3. Var är hunden?   ___________________ är i kojan.

4.  Var är bordet?  ___________________ är i köket.

5. Var är mamma?  ___________________ är på jobbet.

6.  Var är mobilen?  ___________________ är i fickan.

7. Var är Lina?  ___________________ är i skolan.

8.  Var är pappa?  ___________________ är hemma.

9. Var är huset?  ___________________ är i skogen.

10. Var är Oskar?  ___________________ är på Öland.

ö Läs orden i rutan. 
 Skriv orden på rätt ställe i meningarna.
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