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DRILL – PERSONLIGE PRONOMEN 
 
 

 Brett arket eller dekk over den 
høyre kolonnen. Gjenta setningen, 
men bruk pronomen i stedet for de 
ordene med feit skrift. Sjekk svaret 
i høyre kolonne etterpå. 

 Fold the paper or cover up the 
right column. Repeat the sentence, 
but replace the words in bold types 

with pronouns. Check your answer 
in the right column. 

 
 

1 Anne bor her.  Hun bor her. 

2 Jeg og Petter snakker norsk.  Vi snakker norsk. 

3 Ser du Ola og Kari?  Ser du dem? 

4 Jeg har et hus. Huset er stort.  Jeg har et hus. Det er stort. 

5 Jakob er ni år.  Han er ni år. 

6 Hvor er du og Lise?  Hvor er dere? 

7 Du må hilse på Sara.  Du må hilse på henne. 

8 Vil du snakke med meg og Jan?  Vil du snakke med oss. 

9 Her er ei bok. Boka er god.  Her er ei bok. Den er god. 

10 Marianne vasker Marianne.  Marianne vasker seg. 

11 Marianne vasker dattera.  Marianne vasker henne. 

12 Jeg besøker deg og familien.  Jeg besøker dere. 

13 Tom, John og Karl spiser.  De spiser. 

14 Der står Petra og vennene.  Der står de. 

15 Liker du Sebastian?  Liker du ham/han. 

16 Du og jeg er hos Anna.  Vi er hos henne. 

17 Fredrik ser Fredrik i speilet.  Han ser seg i speilet. 

18 Har du lest avisa?  Har du lest den? 

19 Jobber Emma på en skole?  Jobber hun på en skole? 

20 Sjefen heter Tomas.  Han heter Tomas. 

21 Sjefen heter Elisabeth.  Hun heter Elisabeth. 

22 Spiller du og vennene tennis?  Spiller dere tennis? 

23 Alle barna er syke i dag.  De er syke i dag. 

24 Bordet er dyrt.  Det er dyrt. 

25 Jeg reiser med Hans og Grete.  Jeg reiser med dem. 

26 Du og Per besøker meg og Ola.  Dere besøker oss. 

27 Jeg og Ola besøker deg og Per.  Vi besøker dere. 

28 Du og Ida skyper med Martin.  Dere skyper med ham/han. 

29 
Viktor kjøper stolen og bordet 
til Jennifer. 

 Han kjøper dem til henne. 

30 Læreren og barna er ute.  De er ute. 


