
LES PRONOMS POSSESSIFS 1 
 

singulier - man äger 1 sak pluriel - man äger flera saker 

masculin féminin ägaren/ägarna masculin+féminin ägare 

  min, mitt  mina 

  din, ditt  dina 

  hans, hennes, sin, sitt  sina, hans, hennes 

  vår, vårt  våra 

  er, ert  era 

  deras, sin  deras, sina 

 

 escargot m din snigel   grenouilles fpl era grodor 

 bavette f vår köttbit   foie gras m hans gåslever 

 escargots mpl mina sniglar   cuisse f vårt lår 

 dessert m hennes efterrätt   soupe f hans soppa 

 grenouille f deras groda   poissons mpl deras fiskar 

 clé f hans nyckel   taille f din storlek 

 

1. här är min bror 

2. var är din groda? 

3. det är min efterrätt 

4. var är dina mobiler? 

5. titta på mitt lår! 

6. jag gillar dina sniglar 

7. jag hittar inte min nyckel 

8. jag har din köttbit 

9. jag skulle vilja ha deras nyckel 

10. vill du ha min soppa? 

11. var är era nycklar? 

12. jag letar efter mina fiskar 

13. här är hans nyckel 

14. nej, det är min nyckel 

15. titta på hennes soppa! 

16. det finns en hund i din soppa 

17. jag äter din hund 

18. jag letar efter hennes böcker 

19. hennes böcker? det är våra böcker 

20. här är era böcker 

21. deras efterrätt är god 

22. er storlek? 

23. det är min storlek 

24. våra vänner är era vänner 

25. ert pass tack 

26. jag gillar inte deras efterrätter 

27. varsågod er växel 
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Possessiva pronomen; dvs. ägande pronomen (min, hans, deras, våra etc). 

 

singulier - man äger 1 sak pluriel - man äger flera saker 

masculin féminin ägaren/ägarna masculin+féminin ägare 

  min, mitt  mina 

  din, ditt  dina 

  hans, hennes, sin, sitt  sina, hans, hennes 

  vår, vårt  våra 

  er, ert  era 

  deras, sin  deras, sina 

 

 hôtels mpl mina hotell   chambre f ditt rum 

 lit m hennes säng   hôtel m ert hotell 

 valises fpl hennes resväskor   couverture f hans överkast 

 portes fpl våra dörrar   hôtel m deras hotell 

 valise f din resväska   lavabo m hans tvättställ 

 serviette f er handduk   lit m vår säng 

 sac m deras väska   chambre f mitt rum 

 sac m hans väska   cintres mpl deras klädhängare 

 douche f min dusch   téléphone m din telefon 

 valise f hennes resväska   porte f er dörr 

 téléphones mpl våra telefoner   sacs mpl era väskor 

 clé f hennes nyckel   téléphone m vår telefon 

 cintre m deras klädhängare   cintre m min klädhängare 

 coussin m din kudde   douche f deras dusch 

 rideau m min gardin   rideau m hans gardin 

 rideaux mpl hans gardiner   lits mpl hennes sängar 

 clé f hans nyckel   coussins mpl dina kuddar 

 couverture f vårt överkast   porte f deras dörr 

 clés fpl dina nycklar   coussin m min kudde 

 chambres fpl mina rum   serviettes fpl hans handdukar 

 serviette f vår handduk   lavabo m ert tvättställ 

 

 

 

 

 


