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Som ist das gebräuchlichste Relativpronomen und kommt sowohl in der Umgangs- wie auch in 
der Schriftsprache vor. Es ist unveränderlich in Zahl und Geschlecht: 
Alla företag som finns i Sverige...

Som kann wegfallen, wenn es nicht Subjekt ist: boken (som) du gav mig
Aber als Subjekt muss es stehen: Det var jag som gav honom 50 kronor.

Vor som kann niemals eine Präposition stehen - sie wird an das Ende des Satzes gestellt: 
kontoret (som) vi arbetar på,  aber: kontoret på vilket vi arbetar

Der Genitiv zu som heißt vars: Lucia vars klänning var vit och lång stannade framför oss.

vilket wird als Relativpronomen für einen ganzen Satz verwendet: 
Han skickade ett telegram vilket förvånade mig mycket.

Vor som steht kein Komma.

Övningar

A.   Bilda meningar enligt exemplet.
       exempel: Jag träffar en man. Han känner mig =>  Jag träffar en man som känner mig.

1. Jag träffar en man - jag känner honom.

2. Han hade en bok - den var intressant.

3. Hon har en bok - hon köpte den i bokhandeln.

4. Boken var ny - han hade den.

5. Huset ligger vid vägen - vi bor i det.

6. Vägen är bred - vi står på den.

7. Du ser mannen - jag talar om honom.

B.   Fyll i relativpronomen som, vilket, vars.

1. Sven möter Kalle ....................... kommer med nattåget.

2. Huset ........................... du ser där är mitt.

3. Pappan gav henne pengar ...................... var dumt.

4. Vi har en flicka ....................... heter Anna.

5. Eva arbetar på ett kontor .......................... ligger vid Centralen

6. Killen ................... hund skäller så mycket är trevlig.

7. Hon tycker om Sverige ....................... hon säger ganska ofta.

8. Vi köpte varor ................... var ovanligt dyra.

9. Karin har en mamma ..................... stora hobby är att laga mat.

10. De har sett en film .................. är värd att titta på.


