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Skilj på han och honom, hon och henne! 
Det är vanligt att orden han och honom, hon och henne förväxlas i talspråket.  
Man säger Jag skall hälsa på han eller Vi träffade hon igår.  
Men han och hon är subjekt (huvudperson) i en mening.  
Honom och henne kan aldrig vara den, som gör något i meningen (subjekt).  
De är alltid objekt (den som handlingen riktar sig mot).  Så här:  
Jag skall hälsa på honom. Vi träffade henne igår. 
 

Uppgift 5.9 

Här fattas han, honom, hon och henne. 
Fyll i rätt ord i lucktexten! 
 
____________ vann hundra meter frisim för herrar. 

Ulla ville berätta för sin väninna och ringde genast till ____________. 

Mannen föll, men de snälla pojkarna hjälpte ____________ upp. 

Lina har bråttom. Om en timme skall ____________ vara hos tandläkaren. 

När mamma var liten, hade ____________ en egen häst. 

Petter är bra på matte, men ____________ är inte lika duktig i engelska. 

Han ville inte berätta sanningen för sin pappa utan ljög för ____________. 

Min mormor har flyttat från orten och jag saknar ____________ mycket. 
 
 
 

De, dem och dom  
De är huvudpersonen i en mening. De är subjekts-form. 
Dem är föremålet för handlingen. Dem är objekts-form. 
Dom är talspråk och kan betyda både de och dem.  
Man skall helst inte använda dom i skriftspråk! 
 

Uppgift 5.10 

Kan du skilja på de och dem? De är alltid huvudperson i meningen,  
den som gör något (subjekt). Så här: 

De sjunger så fint. De reser tillsammans. När åker de? 
 
Gör två egna meningar med de som subjekt! 
 
1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 
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Subjekt, predikat och objekt 
I en mening bildar orden ett sammanhang. Varje ord har sin funktion i sammanhanget och 
olika ord är olika viktiga. De viktigaste orden brukar finnas i början av meningen. Några 
ord är absolut nödvändiga för att vi skall bli förstådda överhuvudtaget. Andra ord gör att 
vi kan uttrycka oss mer nyanserat.  
 
Orden i en mening kallas för satsdelar.  
De viktigaste satsdelarna är subjekt, predikat och objekt.  

 
 
 

Subjekt  
Varje mening har ett subjekt. Det är meningens huvudperson – den eller det, som 
meningen handlar om. Subjektet brukar vara substantiv-ord eller pronomen-ord.  
Du hittar subjektet genom att fråga: Vem är det, som gör något i den här meningen? 
 

Uppgift 9.2 

Vem är det, som gör något i den här meningen? 
Stryk under huvudpersonen! 
 

Hunden viftar glatt på svansen. 

Vinden blåste hårt över heden. 

Hans och Greta träffade häxan på gårdsplanen. 
 
 
 

Predikat 
Varje mening har också ett predikat. Predikatet är det, som huvudpersonen i meningen 
gör. Predikat är ord ur ordklassen verb.  
Du hittar predikatet genom att fråga: Vad är det man gör i den här meningen? 
 

Uppgift 9.3 

Vad är det man gör i den här meningen? 
Stryk under det ordet! 
 

Hunden viftar glatt på svansen. 

Vinden blåste hårt över heden. 

Hans och Greta träffade häxan på gårdsplanen. 
 


