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A Om Grammatikbolaget:  

Grammatikbolaget är en serie som vänder sig till 

mellanstadieelever och handlar om ordklasser och 

grammatik. Programmet är uppdelat i tio avsnitt som 

behandlar olika ordklasser och ett elfte program som 

vänder sig till dig som pedagog.  

I lärarhandledningen hittar du olika förslag till 

arbetsprocesser och övningar du kan använda i din 

undervisning i samband med och efter det att ni sett 

programmet. Med hjälp av dessa övningar befästes 

kunskap utifrån programmet och eleverna kan träna 

på grammatiska begrepp och att sätta kunskapen i ett 

sammanhang. Övningarna i lärarhandledningen är 

indelade efter svårighetsgrad; 

 

 

Övningar som är märkta med en bild på Mats syftar till att förstå programmet och 

innehållet och att befästa kunskaper från programmet.  

 

 

Övningar som är märkta med en bild på Britt-Inger är mer kreativa, skapande och 

praktiska. 

 

 

Övningar märkta med en bild på Peter är mer abstrakta och reflekterande och syftar 

till att ge en fördjupning av ordklassen. 

 

 

 

B Programseriens syfte:  

Med Grammatikbolaget vill vi hitta en rolig ingång till ett ämne som ofta beskrivs som tråkigt 

eller svårt. Genom programmet vill vi visa på att grammatik istället kan vara både lätt, lekande, 

fantasifullt och intressant. Grammatiska regler kombineras med musik, färger, bilder och knep 
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för att göra dem lättare att förstå och komma ihåg. Grundtanken med programmet är att vända 

sig till elevernas  

intuitiva kunskap om grammatik och att lära dem att sätta ord på sådant de redan kan. Efter 

programmet ska de kunna tänka ”Jamen, det där kunde jag ju redan” och ”Det där var ju lätt!”.  

 

C Avgränsningar: 

I Grammatikbolaget, behandlas grunderna till en del av ordklasserna. Vi vill göra det lätt för 

eleverna och framförallt bejaka lärandelusten. Den kvarstående känslan ska vara att det var lätt 

och att man redan kunde det man lärt sig. Därför har vi valt att inte gå på djupet med 

grammatiken, utan bara beröra grunderna. I lärarhandledningen finns förslag på områden att 

fördjupa sig inom i klassrummet.  

 

 

D  Lgr 11 och Grammatikbolaget: 

 

I Lgr 11 står att (punkter som berörs genom Grammatikbolaget markerade i fet stil): 

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess 

normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala 

sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet 

om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också 

bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för 

andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket. 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla 
sin förmåga att 
 
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,  

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och  

• söka information från olika källor och värdera dessa. 

I årskurs 4–6  

Läsa och skriva  

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både 
de uttalade och sådant som står mellan raderna.  

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 
språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.  

• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.  

• Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, 
ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.  



• Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. 

Språkbruk  
• Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.  

• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps 

nyanser och värdeladdning... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prata om utifrån programmet: 

 Vad är substantiv? 

 Hur känner man igen ett substantiv? 

 När ska substantiven ha stor 

begynnelsebokstav? 

 Hur förändras orden i singular/plural? 

 Konkreta och abstrakta substantiv 

 

E Program 1: Vad är substantiv? 

 

Lär dig knepet att veta vilka ord som är substantiv och skillnaden mellan singular och plural! 

 

I detta avsnitt av Grammatikbolaget har Mats på lagret blandat ihop verb och substantiv, men får hjälp av 

ordkonstnären Peter som lär ut ett superenkelt trick för att veta vilka ord som är substantiv. Britt-Inger i 

receptionen tipsar också om ett bra knep för att alltid komma ihåg vad singular och plural betyder genom 

att titta i sitt familjealbum. Substantivlåtens trallvänliga melodi sätter musik till ordklassen.  

 

Programmets innehåll:  

Vad är substantiv? 

Singular och plural 

 

Arbeta med programmet: Vad är substantiv?, förslag till arbetsgång; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordsamling del 1: Arbeta med dagstidningar och klipp ut ord från tidningarna. Försök ta ut 

substantiven och samla dem i en skål eller kartong. Denna samling av ord kan ni senare ha 

som substantivarkiv inför uppgifter med skrivande. 

 

 

 Arbeta med att klippa ut ord ur tidningar. Varje person klipper ut 10-20 ord.  

 Jobba i grupper om 4-5 personer. Slå ihop era ord och jobba gemensamt för att lista ut vilka av 

orden som är substantiv.  

 Utmana er själva genom att hitta substantiv ni inte redan känner till.  

 Låt varje grupp presentera sina substantiv för varandra och förklara hur ni resonerade för att 

komma fram till vad som var substantiv.  

 

 



Ordsamling del 2: Samla ord i klassrumsmiljön och i utemiljön, gör en ordinventering med 

listor eller tankekartor. Hitta olika ord från miljöer som t.ex. skogen, matsalen, klassrummet 

eller på fotbollsplanen.  

 

 

 Arbeta i par. Hitta så många ord som möjligt. 

 Lista orden på gemensamt sätt (på tavlan eller i datorn). 

 

Prata om och diskutera tillsammans vilka av orden som är substantiv. Titta på hur en del av orden 

förändras i plural. Arbeta även med länder, städer och egennamn och blanda konkreta och abstrakta 

substantiv. 

 

Lyssna på musikvideon om substantiv. 

 

 

 

Sjung substantivlåten: Sjung med till musikvideon.  

 

 

Favoritord: Fundera över fem substantiv var som betyder extra mycket för dig. Skriv orden 

på lappar, gärna på färgglada papper med annorlunda textur och byt sedan ord med 

varandra. Betyder substantiven du fått lika mycket för dig som de gör för kamraten? Berätta 

för varandra om era substantiv och varför de betyder så mycket som de gör för er.  

 

 

 

Ordbilder: Gör ordbilder av substantiv och sätt upp på väggen i klassrummet. Exempel: 

Teckna ordet träd med träd och grenar, ordet eld med eldsflammor, ordet hjärta med hjärtan 

etc.  

 

                                            
 

 

 



Teckna abstrakta ord: Diskutera abstrakta substantiv i klassrummet genom att hitta 

substantiv för olika känslor, t.ex. härliga ord; vänskap, kärlek, frihet, eller farliga ord; våld, 

förtryck, rädsla etc. Hur skulle man kunna teckna/måla dessa ord? Försök! 

 

Singular/Plural: Dra varsin lapp ur en påse/låda. På lappen står det antingen singular eller plural. 

Uppgiften är nu att ställa sig på ett led, med varannan person singular och varannan plural. Försök lista 

ut vilken kategori kamraterna tillhör genom att säga substantiv i antingen singular eller plural. 

Exempel: Elev 1 har dragit en lapp med singular. Hon frågar elev 2, som är plural, vilken kategori denne 

är genom att säga t.ex. penna? Elev 2 svarar pennor för att visa att han är plural. Undvik ord som heter 

samma sak i både singular och plural. När alla är på plats i ledet, kan ni kontrollera varandras lappar för 

att se att ni verkligen står varannan singular och varannan plural. 

Sakletarjakt: Dela in er i lag om 4. Ge varje lag en lista med 15-20 saker de ska hitta och ta med 

sig tillbaka till klassrummet. Skriv olika saker på listorna, men med samma svårighetsgrad. De 

som först kommer tillbaka med en komplett lista, vinner. Utrusta er med kamera och 

fotografera er själva med föremålen om det är svårt eller otympligt, eller av andra anledningar 

inte går att föra med sig sakerna till klassrummet.  

Exempel på föremål: ett rönnbär, en glasspinne, en tom läskburk, en fjäder, en glaskula, någons 

glasögon, en bild på kungen, en gul tröja, ett paraply, någonting rött, tre olika hundar, en docka, en bok 

på ett främmande språk, en fem-krona, en glitter-penna, något från ett annat land, lite jord. 

 

Räkna substantiven: Hur många substantiv finns det i ert klassrum? Hur många finns det i den 

första artikeln i dagens tidning? Hur många finns det på första sidan i favoritboken? Hur många 

substantiv finns det i badrummet hemma? Hur många finns det i favoritlåten? 

 

Flödesskrivning: Titta på klippet av Mats på lagret igen. Hur tror ni det ser ut hemma hos Mats? 

Försök att beskriva hans hem så utförligt som möjligt. Vad har han i sitt vardagsrum? Vad finns 

det för saker i hans badrumsskåp? Vad har han för mat i sitt kylskåp? Här kanske du har hjälp 

av substantivarkivet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeta vidare: Om du vill arbeta vidare med substantiv; 

 

 Genus (maskulinum, femininum, utrum och neutrum) 

 Kasus (genitiv och nominativ) 

 De olika pluraländelserna 

 Synonymer/motsatsord 

 



Prata utifrån programmet: 

 Hur känner man igen ett adjektiv? 

 Hur fungerar komparation? 

 Komparation med mer och mest 

F Program 2: Vad är adjektiv? 

 

Utan adjektiv blir språket fattigare! 

 

I detta avsnitt av Grammatikbolaget försöker Mats på lagret att skriva en kärleksballad, men tycker att den 

blir alltför torftig och stel. Ordkonstnären Peter tipsar då om ordklassen adjektiv som en bra färgsättare 

för att få till känsla och stämning. Grammatikhjälpen och Britt-Inger svarar denna vecka på tittarfrågan hur 

komparation av adjektiv kan göra livet större och så mycket roligare. Allt man behöver är en pruttballong 

och en banankostym, men hur funkar det? Adjektivsången i programmet är en smäktande ballad om hur 

bra adjektiv beskriver den man älskar.  

 

Programmets innehåll:  

Vad är adjektiv? 

Vad betyder att komparera adjektiv? 

 

Arbeta med programmet: Vad är adjektiv?, förslag till arbetsgång; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstå adjektiv: Arbeta med att utveckla meningar med hjälp av adjektiv. Skriv meningarna 

på tavlan eller på datorn. Hur förändras meningarna med adjektiven? 

 

Britta rider en häst genom en skog.  

Britta, som är hästtokig, rider en häst genom en skog.  

Britta, som är hästtokig, rider en vild häst genom en skog.  

Britta, som är hästtokig, rider en vild häst genom en mörk skog. 

Britta, som är hästtokig och fartblind, rider en vild häst genom en mörk skog. 

Britta, som är hästtokig och fartblind, rider en vild och snabb häst genom en mörk skog. 

Britta, som är hästtokig och fartblind, rider en vild och snabb häst genom en mörk och enslig skog.  

 

Låt alla hjälpa till att bygga ut meningen ytterligare. Hur långt kan man bygga ut den? Hur mycket har 

meningen förändrats från första meningen till den sista? Försök själva med egna meningar, jobba en och en 

eller i par.  

Variera övningen genom att ha samma grundmening, men att bygga ut den så att den blir komisk, 

spännande, kuslig, romantisk etc. Vilka adjektiv kan man använda för vad? 

 



Titta på klippet där Mats skriver en kärlekssång till Camilla. 

 

 

Sjung adjektivballaden: Sjung med till musikvideon. 

 

 

 

Kärleksbrev: Skriv egna kärleksbrev. Det behöver inte vara en riktig person ni skriver till, det 

går bra med ett husdjur, en nalle eller en kändis, t.ex. Vilka adjektiv är bra att använda i 

kärleksbrev?  

 

 

Beskriv personen: Beskriv de olika personerna från Grammatikbolaget. Hur ser Britt-Inger ut? 

Vad har hon för personlighet? Hur är det med Peter? Mats? Skriv ner de adjektiv som används 

på tavlan, låt alla vara med och hitta vilka av orden som är adjektiv. 

 

Beskriv en bild: Klipp ut bilder av personer och miljöer ur tidningar. Beskriv var sin bild för 

några kamrater eller inför klassen.  Skriv sedan enskilt ner personernas utseende och 

personlighet eller beskrivning av miljöer, så noggrant som möjligt på ett löst papper. Läs upp 

era olika beskrivningar och låt de andra gissa vem eller vad som beskrivs. Sitt tillsammans i par 

och prata om vilka ord av de ni har skrivit ner som är adjektiv. 

Vem är det? Beskriv en person utan att använda adjektiv! En person får lämna klassrummet. De andra enas 

om en i klassen som är den som ska beskrivas. Kalla in personen i klassrummet igen. Denne ska nu försöka 

lista ut vilken person som beskrivs genom att ställa frågor till en klasskamrat i taget om den utvalda 

personen, men utan att använda adjektiv. Exempel på frågor: Om personen var ett djur, vilket djur skulle 

den vara? Om personen var en superhjälte, vilken skulle det vara? Om personen var ett land, vilket land 

skulle den vara? Om personen var en maträtt, vilken maträtt? Dryck? TV-serie? Bok? Skriv ner några 

kategorier gemensamt innan övningen på tavlan, så kan eleven få stöd och inspiration under leken. 

 

Räkna adjektiv: Titta på olika typer av texter. Vilken typ av text använder sig av flest adjektiv? 

Titta t.ex. på dikter, nyhetsartiklar, recept, låttexter, instruktioner etc. Hur många adjektiv kan du 

hitta i texterna? Vilka är de vanligaste adjektiven?  

 

 

Öva komparation: Klipp ut adjektiv ur en dagstidning. Vilka står i grundform, vilka är 

komparerade? Arbeta i grupp och diskutera sedan gemensamt i klassrummet.  

 

 

 



 

 

 

Sälj in något: Jobba i par eller tre och tre. Hitta på och spela upp en sketch inför resten av 

klassen där en eller två låtsas vara försäljare som ska sälja in något till en eller två kunder. För 

att sälja in det ni vill måste ni använda er av adjektiv som ni komparerar. Exempel: Ett gulligt 

djur i en djuraffär. ”Först har vi här en gullig liten kentaur, väldigt lättskött och renlig. Fast sen 

har vi ju också den här, ännu gulligare lilla draken, som också är väldigt praktisk eftersom man kan 

använda den för att tända brasor. Fast allra gulligast är förstås den här lilla enhörningen med glittriga 

hjärtan i manen. Den kan du även använda som nattlampa eftersom glittret lyser ganska starkt.”

 

Arbeta vidare: Teman att arbeta vidare med gällande adjektiv; 

   

 Vilka andra ord behövs ihop med ett adjektiv för 

    att det ska bli en begriplig mening? 

 Hur förändras adjektivet om det beskriver singular eller plural? 

 Vilka adjektiv byter ord i komparation? 

 Vilka adjektiv går inte att komparera? 

 Komparation: positiv, komparativ, superlativ 

 Substantiverat adjektiv 

 



Prata utifrån programmet: 

 Hur känner man igen ett verb? 

 Vad händer i en mening om den inte har  

ett verb? 

  

G Program 3: Vad är verb? 
 

Lär dig knepet att veta vilka ord som är verb! 

 

I detta avsnitt av Grammatikbolaget ska Mats på lagret plocka fram bra verb att ha inför sportlovet, men 

hur vet man vad som är ett verb? Ordkonstnären Peter lär ut ett enkelt knep så att man vet vilka ord som 

är verb. Receptionisten Britt-Inger förvandlas i detta avsnitt till magiker då hon visar prov på sina 

grammatiktrollerikonster: hon kan nämligen trolla substantiv till verb! Verblåten i hiphoptappning sätter 

musik till ordklassen.  

 

Programmets innehåll:  

Vad är verb? 

Hur man kan förvandla substantiv till verb 

 

Arbeta med programmet: Vad är verb?, förslag till arbetsgång; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samla verb del 1: Jobba i smågrupper med att hitta verb till olika områden såsom högtider, 

sport, fritid, affären, skolan, kompisar etc. Varje grupp jobbar med ett eget område. Redovisa 

era verb för resten av klassen. Låt klasskamraterna fylla på med fler verb om de kommer på 

något som saknas.  

 

Teckna med verb: Teckna eller gör ett collage på A3-papper eller större en typisk miljö, t.ex. 

en bondgård, ett sjukhus, en skola, en simhall, en fabrik, en datasal, en ridskola etc. Vänd 

sedan på pappret och skriv på baksidan alla verb som kan höra till en sådan miljö. Låt var och 

en visa sin teckning för klassen och läsa upp sina verb. Fundera över verben som finns med. Är några 

typiska för just den här miljön? Finns det några verb som man inte kan använda någon annanstans? Vad 

skulle verben betyda om man använde dem i en annan miljö? 

 



 

 

 

 

Samla verb del 2: Klipp ut verb från en dagstidning. Samla verb, lägg dem åt sidan och spar 

dem till senare övningar i ett slags verbarkiv. Klistra gärna orden på papper så att de håller 

bättre.  

 Se om det går att hitta verb även om de inte står i sin grundform.  

 Hur gjorde du för att hitta verben? 

 Hittar du verb som du inte kände igen sedan tidigare?  

 På vilket sätt skiljer sig verben i tidningen från de verb du använder till vardags? Varför tror 

du? Diskutera i klassrummet! 

Titta på klippet med verblåten. 

 

 

Sjung verblåten: Sjung med till musikvideon. 

 

 

Rabbla verb: Tävling: se hur många verb man kan rabbla på en minut. Jobba i smågrupper om 

tre-fyra personer. Låt en person i taget försöka rabbla så många verb den kan komma på under 

en minut. En person håller tiden, de andra räknar. Försök att inte nämna samma verb två 

gånger. 

 

Snottra: Dela in er i mindre grupper, om ca fem personer. En person får gå iväg/hålla för 

öronen och blunda medan de övriga i gruppen kommer överens om ett verb. Personen som 

gick iväg kommer tillbaka och ska försöka gissa vilket verb det var de andra kom överens om 

genom att byta ut verbet mot ordet snottra i sina frågor. Ex: Kan man snottra i skolan? Kan man snottra 

på dagen? O.s.v. till dess personen gissat vilket ordet är. Gå laget runt så att alla får pröva på att gissa 

verb.  



Verbcharader: En person i taget kommer fram för att gestalta ett verb. Personen får ett verb, 

förslagsvis från verbarkivet, men inte de svårare verben. Nu ska personen gestalta verbet utan 

ord och resten av klassen får gissa vilket verb det rör sig om. När klassen gissat rätt, byter man 

person och det är nästa persons tur att gestalta ett verb. 
 

Favoritverb: En övning i att berätta något tyst. Sätt er i ring i klassen. Ta några minuter att 

fundera över vilket ert absoluta favoritverb är och hur man kan gestalta det på olika sätt. När 

alla känner sig redo, börjar man. En person börjar med att ställa sig upp och under tystnad 

gestalta sitt favoritverb. När de andra förstått vilket verb det rör sig om, nickar de. Personen 

sätter sig och turen går över till nästa person. Försök att gestalta verbet på olika sätt om 

klasskamraterna inte förstår vilket ord det rör sig om. Fortsätt hela varvet runt. 

 

 

Grammatikmagi 1: Arbeta i smågrupper om 5 personer. Fundera över grammatikmagin, ett 

bowlingset – att bowla, en cykel – att cykla, en studsmatta – att studsa och försök komma på 

tio substantiv som ni kan förvandla till verb. Ta god tid på er i uppgiften och få inte panik, det 

är bara grammatik! När alla grupper har kommit på tre substantiv och verb, är det dags att 

redovisa för resten av klassen. Visa gärna på samma sätt som Britt-Inger gjorde, men om det är 

substantiv som är svåra att hitta, går det bra att berätta om dem också. 

 

Grammatikmagi 2: Vidareutveckla grammatikmagin och se om ni kan göra sammansatta 

substantiv eller adjektiv + verb som bildar helt nya verb. Ex. höjd + hoppa = höjdhoppa, ett 

helt annat verb än hoppa! 

Arbeta som ni gjorde med grammatikmagi 1.  

 

       Arbeta vidare: Teman att arbeta vidare med gällande verb; 

 Huvudverb och hjälpverb 

 Infinitiv 

 Svaga/regelbundna verb, starka/oregelbundna verb 

 Verb i aktiv och passiv form 

 Imperativ 

 Reflexiva verb 



        Prata utifrån programmet: 

 Vad är bestämd och obestämd form?  

 Hur ändrar sig orden i bestämd form? 

Finns det mönster? 

 Varför behövs bestämd och obestämd 

form? 

 Bestämd/obestämd form i plural 

H Program 4: Vad är substantiv i bestämd/obestämd form? 

 

Tycker du om kaka i största allmänhet, eller är det den där speciella kakan du gillar mest? 

 

I detta avsnitt av Grammatikbolaget har ordkonstnären Peter svårt att bestämma sig för vilken kaka han 

ska bjuda på och tar hjälp av receptionisten Britt-Inger, som älskar att bestämma saker. I detta program 

handlar grammatiklåten om substantivet häst i bestämd och obestämd form. Vissa gillar alla hästar, men 

andra gillar bara just den speciella hästen.  

 

Programmets innehåll: 

Substantiv i bestämd/obestämd form 

 

Arbeta med programmet: Vad är substantiv i bestämd/obestämd form?, förslag till 

arbetsgång; 
 

 

 

 

 

 

 

 

Förstå bestämd/obestämd form: Arbeta med dagstidningar. Leta efter substantiv och samla så 

många som möjligt. Arbeta tre och tre och titta på de substantiv ni samlat. Står de i bestämd 

eller obestämd form?  

Vilka ord står framför och bakom substantiven? 

Hur förändrar sig orden? 

Står det den/det/de eller en/ett/flera framför orden?  

Kan ett substantiv vara i bestämd form utan att det står den/det/de framför? Hur ser meningen ut då? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Försvunna ord: Arbeta i par och titta på olika texter. Försök att ha olika typer av texter, så 

att inte alla tittar på samma sort. Några kan arbeta med instruktionstexter, några med 

skönlitteratur, några med dagstidningar, några med sångtexter, några med dikter etc. 

 Välj ut en eller två texter per par. 

 Läs texten. Ersätt de bestämda substantiven med den obestämda formen av samma substantiv.  

 Läs texten igen med de obestämda substantiven i texten. Hur skiljer sig texten från hur den var 

från början? Kan man ändå förstå texten?  

 Läs den nya texten för ett annat par och se om de förstår något av texten nu.  

Ge order utan att bestämma: Arbeta i par. Den ena personen ger den andra order, men utan att säga 

substantiv i bestämd form. Ex. Gå till stol, öppna fönster, lyft penna, ställ dig på pall etc. Den andra 

personen ska försöka följa direktiven så gott det går. Se vad som händer när inget specificeras. Byt roller 

med varandra efter ett tag. 

 Vad hände när ni inte fick vara specifika? Var det svårt? 

 Vilka problem kan man stöta på om man inte använder substantiv i bestämd form? 

 Hur var det att ta emot och försöka följa order när det inte blev specifikt? 

 Kan det finnas situationer där det är bra att inte vara specifik? 

 

Tjugo frågor: Detta är en klurig lek för hela klassen. En person tänker på ett substantiv i obestämd form 

och skriver ner ordet på en lapp så att ingen annan förutom hon/han kan se det. Nu gäller det för resten av 

klassen att gissa vilket substantiv det är som personen tänker på, men de har bara tjugo frågor på sig och 

de får bara ställa frågor som kan besvaras med ja eller nej. När klassen lyckats med sin gissning får de 

kontrolläsa lappen med rätt svar och man byter till en ny person som får tänka på ett substantiv. 

 

  

Studera andra: Titta på personer i olika sammanhang, t.ex. i TV- eller radioklipp (t.ex. på 

urplay). Iaktta hur de använder sina substantiv. Använder de mest bestämda eller obestämda 

substantiv?  

Hur gör en lärare som ska förklara vad man ska göra på lektionen? Hur gör en politiker? Hur gör en 

reporter? En som blir intervjuad? Hur gör en kändis?  

I vilka sammanhang använder personerna många substantiv i bestämd form? När använder de substantiv i 

obestämd form? Kan du hitta några mönster? 

 

Flödesskrivning: Skriv en kort deckarnovell på max fem sidor där du försöker använda så 

många substantiv i bestämd form som möjligt. Byt novell med en klasskamrat när du är klar 

och läs varandras. Hur gick det? Hur blev deckaren? Blev den spännande?  

http://urplay.se/


Obestämd intervju: Arbeta parvis och låt den ena personen vara reporter som intervjuar den 

andra personen om en händelse, t.ex. en olycka, en match, ett möte med en kändis, en resa etc. 

Ingen av personerna i intervjun får använda sig av substantiv i bestämd form, bara obestämd 

form.  

Prata i klassen efteråt: Hur gick intervjun? Vad var lätt? Vad var svårt? Vilket intryck får man av någon som 

använder substantiv i bestämd form? I obestämd form?  

 

Titta på musikvideon om Hästen. 

 
Sjung låten om Hästen: Sjung med till musikvideon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeta vidare: Teman att arbeta vidare med gällande substantiv 

i bestämd/obestämd form:  

 

 Artiklar i bestämd/obestämd form, fristående artikel, 

slutartikel 

 



        Prata utifrån programmet: 

 Vad är futurum?  

 Vad är presens?  

 Varför böjer man verb?  

 

I Program 5: Vad är verb i futurum? 

 

Vilken typ av person är du?  

 

I detta avsnitt av Grammatikbolaget berättar Mats på lagret om fördelarna med att vara en futurumperson 

och att få längta och se fram emot det som ska komma. Britt-Inger i receptionen håller inte med, utan 

tycker att det är mycket bättre att vara en presensperson, där allt händer här och nu. Grammatikhjälpen 

och ordkonstnären Peter förklarar för en tittare varför presens är det bästa namnet man kan döpa sin 

kanin till. I detta avsnitt handlar grammatiklåten om futurum, en låt i eurodiscotappning.  

 

Programmets innehåll: 

Vad är presens och futurum? 

 

Arbeta med programmet: Vad är verb i futurum?, förslag till arbetsgång; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitta Futurum Jobba i par med olika typer av texter, t.ex. romaner, tidningsartiklar, reportage, 

intervjuer, dikter, deckare, drama etc. Undersök verben i texten. Hittar ni några verb i futurum? 

När förekommer de? I vilken form? Finns det texter som inte har verb i futurum? Varför tror du 

att det är så? När kan det finnas ett behov av verb i futurumformer? När är det inte så bra? Prata 

i klassen om vad ni kommit fram till! 

 

Vad ska du göra? Skriv en berättelse på max två sidor om vad du ska göra om femton år. Skriv i 

berättande form – gör inga listor. Försök att bara använda verb i futurum. Ex: Om femton år ska 

jag jobba med... Jag ska bo... Jag ska vara... Jag kommer att... Det blir... Jag tänker göra... o.s.v. 

 

Drömhuset: Teckna eller måla ditt drömhus på ett stort papper (minst A3). Fundera över 

detaljer på huset. Ska det ha stora eller små fönster? Ska det ha många fönster? Vad ska det vara 

byggt av för material? Vilka ska bo i det? Var ska det ligga någonstans? Vad ska det finnas 

bredvid huset? Om man skulle titta ut genom ett fönster på huset, vad skulle man se då?  

Häng upp alla hus bredvid varandra på en vägg. Låt en person i taget presentera sitt hus. Försök att 

presentera det med verb i futurum. T.ex. ”Mitt drömhus ska vara av glas och ligga på botten av havet...” 



 

 

Hitta presens! Jobba med dagstidningar igen och klipp ut alla verb i presens du hittar i en 

artikel. Hur många fick du ihop? Jämför med klasskamraterna. Vilka verb är vanligast 

förekommande? Spara orden i ert verbarkiv. 

 

 

 

Presens eller futurum? Jobba i par. Gör en lista över saker som är bra att göra i presens och 

saker som är bra att göra i futurum. Gör sen en lista över saker som inte är bra att göra i 

presens och saker som inte är bra att göra i futurum. Jämför listor med ett annat par när ni är 

klara. Hade ni med samma saker? Var det saker som var olika på listorna? Var det något som ni 

hade med på er bra-lista, som de andra hade med på sin inte bra-lista och vice versa? 

 

Sjung futurumlåten: Sjung med till musikvideon. 

 

 

 

 

Vilket djur ska bort? Jobba tre och tre. Fundera över vilket djur som passar minst att heta 

Futurum av elefant, katt, apa och orm. Vilka djur skulle kunna heta Futurum? Varför? Vilka eller 

vilket djur passar inte att heta Futurum? Varför/varför inte? Motivera dina val! Berätta för 

resten av klassen hur ni tänkte. Hitta på fyra nya djur och gör om samma övning. Hur valde ni 

nu? Motivera och berätta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeta vidare: Teman att arbeta vidare med gällande verb i presens 

och futurum: 

 Konditionalis 

 



        Prata utifrån programmet: 

 Vad är adverb?  

 Vad är skillnaden mellan adjektiv och 

adverb?  

 Hur vet man när ett ord är ett adverb? 

J Program 6: Vad är adverb? 

 

Hur vet man vad som är ett adverb? 

 

I detta avsnitt av Grammatikbolaget har ett mystiskt paket hamnat på lagret. Vad finns inuti och vem är 

avsändaren? Kan det vara något läskigt innehåll från den elaka konkurrenten Gramma-Lamma? 

Ordkonstnären Peter förklarar varför Grammatikbolaget älskar adverb och hur lätt det är att veta vad som 

är ett adverb. I detta avsnitt handlar grammatiklåten om hur man vet vad som är ett adverb.  

 

Programmets innehåll:  

Vad är adverb? 

Hur skiljer man adjektiv och adverb från varandra? 

 

Arbeta med programmet: Vad är adverb?, förslag till arbetsgång; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samla adverb: Leta adverb tillsammans. Hela klassen tittar på en och samma text som 

innehåller adverb.  

Försök att gemensamt lista ut vilka ord som är adverb. 

Hur vet man att de inte är adjektiv? Diskutera varför ni tror att just de ord ni valt är adverb.  

Titta på flera olika texter; en deckare, reklamannonser, en tidningsartikel, en sångtext, en dikt, en 

serietidning etc. 

Hur används adverben? I vilka sammanhang? Vilken typ av ord finns runtomkring adverben?  

 

Skriv egna meningar: Jobba tillsammans hela klassen. Skriv meningar på tavlan med adverb i.  

Försök att komma på så många meningar som möjligt och försök att inte använda samma 

adverb flera gånger. Hur många meningar kan ni få ihop? 

 

 

Hitta adverbet: Försök att klura ut vilket eller vilka ord i följande meningar som är ett adverb; 

 

 Bollen studsade högt.  

 Kaninen hoppade långsamt. 

 Pojken hade oerhört mjukt hår. 

 Häxan skrattade elakt.  

 Solen lyser varmt.  



 Bilen körde fort.  

 Spelarna sprang snabbt och vant på fotbollsplanen.  

 Jag huttrade jättemycket i kylan.  

 Rånarna var läskigt maskerade.  

 De mjuka kattungarna öppnade mjukt sina ögon och tittade nyfiket på världen.  

 

Teckna efter beskrivning: Arbeta i par. Den ena personen har en bild föreställande en person, 

som den andra inte kan se. Den andra personen har ett tomt papper och pennor/kritor. 

Personen med bilden ska nu försöka beskriva den så exakt som möjligt så att den andra kan 

teckna bilden utan att se den. Här gäller det att använda både adjektiv och adverb! 

Byt plats med varandra när ni är klara, men använd en ny bild, så att personen som ska teckna inte vet 

vilket motivet är.  

Prata igenom allt när ni är klara och försök minnas vilka ord ni använde när ni beskrev bilden. Gör två 

listor, en med adjektiv och en med adverb och lista vilka ord ni använde som var av vilken sort.  

 

Grammatikmagi 3: Arbeta i smågrupper om 5 personer. Försök att tillsammans komma på tre 

substantiv som ni kan förvandla till adverb. När alla grupper har kommit på tre substantiv och 

adverb är det dags att redovisa för resten av klassen. Var det svårt? 

 

 

Grammatikmagi 4: Fortsätt att arbeta med varandra, men se nu om ni kan hitta tre adjektiv som 

ni kan förvandla till adverb. Redovisa för klassen. Var det lättare eller svårare med adjektiv än 

med substantiv? 

 

Sol- och badresa: Dela in er tre och tre i klassen. Varje grupp om tre får bestämma sin 

destination för en imaginär sol- och badresa. En grupp i taget kommer fram i klassrummet. 

Resten av klassen får nu intervjua trion, som utifrån alla sina sinnen så målande som möjligt ska 

beskriva hur det är på resan. Kom ihåg att försöka använda alla sinnen: hur känns det? Hur låter 

det? Hur ser det ut? Hur smakar och luktar det?  

När de tre personerna blivit intervjuade, är det dags för nästa trio att komma fram och bli intervjuad. 

 

Titta på klippet med adverblåten.  

 

Sjung adverblåten: Sjung med till musikvideon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeta vidare: Teman att arbeta vidare med gällande 

adverb; 

 Olika sorters adverb; rumsadverbial, 

tidsadverbial, sättsadverbial och gradadverbial. 



        Prata utifrån programmet: 

 Vad är preteritum?  

 

K Program 7: Vad är preteritum? 

 

Vad är skillnaden mellan presens och preteritum? 

 

I detta avsnitt av Grammatikbolaget berättar ordkonstnären Peter om sin hobby Preteritumklubben, en 

förening för de som älskar att prata om sånt som hänt förr. Britt-Inger i receptionen tycker inte att det är 

spännande med nostalgi. Hon är en presensperson som älskar att allt händer här och nu. I detta avsnitt 

handlar grammatiklåten om preteritum och den går i klassisk rockabillystil. 

 

Programmets innehåll:  

Vad är preteritum?  

 

Arbeta med programmet: Vad är preteritum?, förslag till arbetsgång; 

 

 

 

 

 

 

Hitta preteritum 1: Jobba i par med olika typer av texter, t.ex. nyhetsartiklar, romaner, deckare, 

dikter, dramatik etc. Se om ni kan hitta verb som står i preteritum i texterna.  

 

 

Hitta preteritum 2: I vilken typ av text finns det flest verb i preteritum? Finns det någon typ av 

text som inte innehåller så många verb i preteritum? När passar det inte så bra att ha verb i 

preteritum?  

 

Skriv själv! Skriv en berättelse på max 1 A4 sida i preteritum. Se till att vara konsekvent och inte 

blanda verbtempus utan bara använda dig av preteritum. Byt berättelse med en kompis. Skriv 

om varandras berättelser genom att skriva verben i presens istället för i preteritum. Hur blev 

berättelsen nu? Ändrade den sig? 

 

Berättelsekedja: Sitt i ring i klassen. Berätta en berättelse tillsammans genom att en person i 

taget säger en mening. En person börjar med en mening, sedan säger nästa person en, sedan 

nästa och nästa o.s.v. tills alla i klassen fått säga varsin mening och berättelsen är klar. Kom ihåg 

att alla verb måste vara i preteritum! 

 

Berätta om bilden: Klipp ut ett fotografi ur en dagstidning. Fundera över vad som har hänt innan 

fotot togs. Är det personer i bilden? Vad har de varit med om? Är det en plats? Vad har hänt där? 

Vem har varit där? Berätta om bilden för en klasskamrat. Försök att bara använda verb i 

preteritum.  

 

 

 



 

Vem är du?: Fundera över de personligheter som finns på Grammatikbolaget: Britt-Inger som är 

en presens-person, Mats som är en futurum-person och Peter som är en preteritum-person.  

 

 Vilken typ är du? Är du mer presens, futurum eller preteritum? Eller är du lite av varje?  

 Kan det finnas situationer eller tillfällen då det är bättre att vara den ena sorts personligheten? 

 Kan det finnas situationer eller tillfällen då det är sämre att vara den ena sorts personligheten? 

 

Debatt: Dela in klassen i tre grupper. Den ena gruppen är presens, den andra är futurum och den 

tredje är preteritum. Dela inte in er efter vilken personlighet som stämmer bäst överens med er i 

verkligheten, utan dela in er på måfå.  

Uppgiften är nu att hålla en debatt där de olika grupperna får argumentera för fördelarna med ”sin” 

personlighet. Presens-gruppen argumenterar för presens, futurum-gänget för futurum och preteritum-

gruppen för preteritum.  

Ta lite tid på er till förberedelser. Fundera över era starkaste argument, vad är det som är bra för just 

er personlighet? Vilka argument tror ni att de andra grupperna kommer med? Hur kan ni bemöta 

dem? Hur tror ni att de andra grupperna kommer att argumentera emot er? Hur kan ni bemöta det?  

 

Håll debatten. Försök att hålla den sakligt utan personangrepp och utan att höja rösterna alltför 

mycket. Kom ihåg att varje grupp ska få lika mycket tid på sig, kanske är det bra att sätta regler innan 

debatten (t.ex. antal minuter varje grupp får på sig för att lägga fram argument, framföra motargument 

etc.) 

Utse en moderator – en person som håller reda på vems tur det är och som håller koll på reglerna – till 

debatten.  

 

Titta på klippet med preteritumlåten.  

 

Sjung preteritumlåten: Sjung med till musikvideon. 

 

 

 

 

Ormen: Dra ur en påse varsitt ord med verb i olika tempus. Verben kan vara sådana ni klippt ut ur 

dagstidningar. Nu gäller det att försöka ställa sig i ett led utifrån vilket verb man dragit och utan 

att använda ord. Ställ er omväxlande i preteritum - presens – futurum.  

Ex. Person ett drar ”gick” och ställer sig först i ledet eftersom det är ett verb i preteritum.  

Person två drar ”ska sjunga” och ställer sig som nummer tre i ledet eftersom det är ett verb i futurum. 

Person tre drar ”springer” och ställer sig mellan de två första personerna eftersom det är ett verb i 

presens.  

Självklart får ni titta på varandras lappar för att kunna se var ni ska stå! 

Försök att inte använda ord. När alla står på rätt plats, kontrollerar ni varandras lappar och ser att ni står 

rätt.   

 

 

 



 

  Fruktsallad med verb – Verbsoppa: Sätt er på varsin stol i en ring i klassrummet. Se till att ni har 

lite rum mellan er, gör inte ringen för liten. En är ledare och står i mitten utan stol.  

Alla som sitter är olika verbtempus – en tredjedel är presens, en tredjedel är preteritum och en tredjedel 

futurum.  

Ledaren ropar ett verbtempus, t.ex. preteritum och alla som är det verbtempuset ska då byta plats med 

varandra. Ledaren ska också försöka sätta sig på en stol. Den som blir utan stol blir ny ledare.  

Man kan också ropa ”verbsoppa”. Då ska alla byta plats på samma gång.  

 

Verbsoppa 2: Gör övningen innan lite svårare genom att ledaren istället för att ropa ett 

verbtempus, drar ett verb ur en påse. Verbet kan stå antingen i presens, preteritum eller futurum. 

De som hör till det tempus som verbet står i, byter plats.  

Ex: Ledaren drar ”hoppar” – ett verb i presens. Alla som är presens byter plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeta vidare: Teman att arbeta vidare med gällande 

preteritum; 

 Skillnaden mellan preteritum och perfekt 

 Imperfekt 

 Pluskvamperfekt 



        Prata utifrån programmet: 

 Vad är pronomen?  

 När använder man pronomen? 

 Vilken ordklass ersätts av pronomen? 

 

L Program 8: Vad är pronomen? 

Lär dig situationer där det är bra med pronomen! 

 

I detta avsnitt av Grammatikbolaget tipsar receptionisten Britt-Inger om hur man kan slippa bråka med 

sina syskon, bara man använder sig av rätt pronomen. Mats på lagret delar också med sig av sina tips och 

visar hur man kan få godiset under fredagsmyset att bli rättvist fördelat med pronomenskålar. Vems är 

blommorna som plötsligt dyker upp i receptionen? Balladen om pronomen sätter musik till ordklassen och 

handlar om att vilja vara som någon annan, men att våga tro på att man själv är bra och unik.  

 

Programmets innehåll:  

Vad är pronomen? 

 

Arbeta med programmet: Vad är pronomen?, förslag till arbetsgång; 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hitta pronomen: Jobba i par med olika typer av texter, t.ex. nyhetsartiklar, romaner, deckare, 

dikter, dramatik etc. Se om ni kan hitta pronomen i texterna.  

Hur ser de ut? Vilka är de? Klipp ut dem eller skriv ner dem på ett papper.  

När används pronomen? Vilken typ av ord står före och efter pronomen?  

 

 

Jobba mer med pronomen: Titta på de olika texterna, byt gärna text med ett annat par. Leta efter 

pronomen i texten. Skriv ner dem ni hittar eller ringa in dem.  

Försök nu att byta de pronomen ni hittat mot andra ord. Vilka ord ersätts av pronomen i texten? 

Sätt in andra ord som passar istället för pronomen.  

Läs texten högt. Blev det någon skillnad när det inte finns pronomen i texten längre? Vad hände med 

texten? Blev det lättare att läsa? Svårare? 

 

 

Pronomenmemory: Gör ett eget memoryspel. Klipp ut 18 kort. Skriv ord på korten; 

jag/min, du/din, han/hans, hon/hennes, hen/hens, man/sin, vi/våra, de/deras, den/det.  

Vänd korten upp och ned och börja spela.  

Matcha ordparen ovan med varandra (”jag” och ”min” bildar t.ex. ett par). Samla så många par du kan. 

Flest par när korten är slut vinner.  

 

 

 

 



Titta på klippet med pronomenlåten.  

 

Sjung pronomenlåten: Sjung med till musikvideon. 

 

 

 

Berättarkedja: Gör en berättelse tillsammans. En person börjar med att säga en mening, nästa 

person fortsätter, därefter nästa person o.s.v. till dess alla i klassen fått bidra med en mening och ni 

har en berättelse. Varannan person måste använda pronomen i sin mening, varannan person ska 

undvika pronomen.  

Detta är en jättesvår övning, så det är viktigt att ni har tålamod med varandra och låter alla ta den tid de 

behöver på sig! Stressa inte varandra.  

Gör samma övning igen, men byt nu så att de som sade meningar med pronomen den här gången har 

meningar utan och tvärtom.  

Var det ena svårare än det andra? 

 

Skriv ett tal: Gör som Peter och skriv ett födelsedagstal till någon; ett syskon, en kompis, en 

förälder, en kändis eller någon annan. Använd så många pronomen i talet som möjligt utan att det 

låter konstigt. Läs talet för en kompis och låt kompisen komma med feedback. Kan du byta ut några 

ord för att göra talet bättre? Skulle du kunna använda fler pronomen? Färre? 

 

 

Hur gör andra? Titta på ett program på TV eller i datorn, kanske nyheterna eller något program 

från urplay.se? Lyssna på dem som pratar. Hur använder de pronomen? Vilka pronomen använder 

de?  

Skriv ner alla pronomen du hör – hur många hittar du? 

 

Inga-pronomen-intervjun: Sätt er i ring i klassrummet. Läraren är intervjuare och ställer frågor till 

en person i taget. Personen som får frågan måste svara, men utan att använda pronomen! Man får 

inte ge för korta svar. Den som råkar använda pronomen åker ut. Fortsätt till dess det bara finns 

en person kvar – en pronomen-vinnare! Börja med lättare frågor, fortsätt till svårare när ni fått 

kläm på övningen! 

 

Exempel: Lätta frågor: Läraren frågar ”Vad heter du?” Eleven svarar: ”Alexander heter Alexander.” 

Läraren frågar: ”Hur gammal är du?” Eleven svarar: ”Lucia är tretton år.” 

 

Svårare frågor: Läraren frågar ”Varför tycker du att den senaste Batmanfilmen är så bra?” Eleven svarar 

”Aram tycker att Batmanfilmen är bra eftersom Christian Bale är en duktig skådespelare.” 

Läraren frågar ”Vilken är din favoriträtt och varför?” Eleven svarar ”Anna gillar lasagne bäst eftersom 

osten är god.” 

 

Obs! Den här övningen är jättesvår, så ha tålamod med er själva och med varandra. Man får ta tid på sig! 

(Det gäller både lärare och elever). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeta vidare: Teman att arbeta vidare med gällande 

pronomen; 

 personliga pronomen 

 possessiva pronomen 

 reflexiva pronomen 

 demonstrativa pronomen 

 determinativa pronomen 

 interrogativa pronomen 

 relativa pronomen 

 indefinita pronomen 

 reciproka pronomen 



        Prata utifrån programmet: 

 Vad är prepositioner?  

 Hur används prepositioner? 

 Vilka ord används före prepositioner? 

 

M Program 9: Vad är prepositioner? 

Vad skulle hända om det inte fanns prepositioner? 

 

I detta avsnitt av Grammatikbolaget får Mats en specialorder från Radiosporten, som har brist på 

prepositioner. Vad händer med alla sportreferat om det saknas prepositioner? Det väntar också en 

överraskning för alla anställda på Grammatikbolaget när de får reda på var de ska åka på resa. I detta 

avsnitt handlar grammatiklåten om prepositioner och det rycker i fötterna när countrylåten tar tittarna 

med in i linedancestegens värld.  

 

Programmets innehåll: 

Vad är prepositioner?  

 

Arbeta med programmet: Vad är prepositioner? förslag till arbetsgång; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upptäck prepositioner: Gå igenom gemensamt i klassen: vad är prepositioner? Hur används de, 

vilka är de? Lista på tavlan alla prepositioner ni kan komma på.  

 

 

 

Prepositioner i texter: Undersök olika sorters text; skönlitteratur, instruktionstexter, låttexter, 

tidningsartiklar mm och se hur prepositioner används i texten.  

Skriv av eller klipp ut de prepositioner du hittar och lägg dem åt sidan. Diskutera med dina klasskamrater. 

Har ni hittat lika många prepositioner? Finns det någon typ av text som använder sig mer eller mindre av 

prepositioner än andra texter? Varför tror du att det är så?  

 

Prepositionsgymnastik: Ställ er utspridda i klassrummet. En person i taget är ”ledare” och ger 

instruktioner, de andra följer anvisningarna. Ge instruktioner med prepositioner i. 

Exempel: ”Ställ dig bredvid en klasskompis. Sätt dig på en stol. Gå mot dörren. Hoppa uppåt”, 

osv.  

Byt med varandra så att flera får turas om att vara ledare.  

 

 

 

 



Radiosporten 1: Lyssna på referat från radiosporten. Hur många prepositioner hör ni på fem minuter?  

http://sverigesradio.se/radiosporten/ 

 

 

 

 

Radiosporten 2: Föreställ dig att du jobbar på radiosporten och ska göra ett referat till ett valfritt 

sportevent (en fotbollsmatch, hockeymatch, gymnastikuppvisning, simtävling eller något annat), men 

att prepositionerna har tagit slut. Vilka prepositioner behöver du beställa från Grammatikbolaget för 

att kunna göra ditt referat?  

Pröva att göra ditt referat för några i klassen. Skriv ihop referatet innan så att du har stödanteckningar. Läs 

referatet en gång för dina kompisar, men lämna ute prepositionerna. Låt kompisarna gissa vilka 

prepositioner det är du behöver från Grammatikbolaget.  

 

 

Titta på klippet med prepositionslåten.  

 
Prepositionslåten 1: Sjung med till prepositionslåten och dansa enligt instruktionerna.  

 

 

Prepositionslåten 2: Arbeta i mindre grupper om fem-sex personer och gör er egen prepositionslåt.  

Titta på hur andra line dance låtar ser ut: 

http://lizzaninline.com/danser/ 

http://heelhooklinedancers.wordpress.com/dansbeskrivningar/ 

 

Semesterresan: Skriv ett vykort från Sicilien där du berättar om vad du har gjort på din semester. 

Använd många prepositioner! 

 

 

Vem äger Zebran? Kan du lösa den kluriga gåtan? 

 

1. Det finns fem hus. 

2. Engelsmannen bor i det röda huset. 

3. Spanjoren äger hunden. 

4. I det gröna huset dricks kaffe. 

5. Ukrainaren dricker te. 

6. Det gröna huset ligger omedelbart till höger om det elfenbensvita huset. 

7. Den som äter rödbetor äger sniglar. 

8. I det gula huset äter man potatis. 

9. I det mellersta huset dricker man mjölk. 

10. Norrmannen bor i det första huset. 

11. Mannen som äter bananer bor intill mannen som har räven. 

12. Potatis äts bredvid huset där man håller häst. 

13. Köttätaren dricker apelsinjuice. 

14. Japanen äter fisk. 

15. Norrmannen bor intill det blå huset. 

http://sverigesradio.se/radiosporten/
http://lizzaninline.com/danser/
http://heelhooklinedancers.wordpress.com/dansbeskrivningar/


Fråga: Vem äger zebran? Vem dricker vatten? 

 

 

 De fem husen ligger i en rad, har var sin färg och bebos av människor från fem olika länder. 

 Husets invånare äter varsin maträtt och föredrar var sin dryck. 

 Uttrycket "första" i påstående 10 betyder längst till vänster från betraktaren sett. 

 Uttrycket "höger" i påstående 6 betyder till höger från betraktaren sett. 

 Inget hus innehåller mer än en art av husdjur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar:  

HUS 1 2 3 4 5 
FÄRG gult blått rött elfenbensvitt grönt 
NATIONALITET norrman ukrainare engelsman spanjor japan 
DRYCK vatten te mjölk apelsinjuice kaffe 
MAT potatis bananer rödbetor kött fisk 
DJUR räv häst sniglar hund zebra 
 

Arbeta vidare: Teman att arbeta vidare med gällande 

prepositioner; 

 Skillnaden mellan prepositioner och adverb.  



N Program 10: Ordklasskalas med Grammatikbolaget 

 

Kan du svaret till frågorna på Grammatikhjulet? 

 

Sista avsnittet av Grammatikbolaget är ett fullmatat program med musik, grammatiktävling och tankar 

kring grammatik från karaktärerna på Grammatikbolaget. Flera av Grammatikbolagets låtar dyker upp 

igen i kortare versioner, men också låten ”Tagga ner, farsan”, som handlar om ordklassen interjektioner. 

Det är kul och svängigt med grammatik! 

 

Programmets innehåll: 

Repetition av ordklasser genom musik och tävlingsmoment där även eleven/tittaren kan delta. 

 

Arbeta med programmet: Ordklasskalas med Grammatikbolaget, förslag till arbetsgång; 

 

Ordklasskalas: Gör ett eget ordklasskalas! Utmana er själva och gör egna övningar och uppgifter för att 

repetera och se om ni minns ordklasserna. 

 

 

 

O Program 11: Till dig som pedagog 
Varför ska man behöva kunna grammatik? Vilka är tankarna bakom serien ”Grammatikbolaget”?  

 

I detta program, som vänder sig till dig som pedagog, får vi möta språkprofessorn och akademiledamoten 

Tomas Riad, som berättar om människans unika och fantastiska förmåga att börja urskilja grammatiska 

mönster i språket redan som mycket liten. Producenten för ”Grammatikbolaget”, Maria Örtengren, berättar 

om tankarna bakom serien och vi får se scener från inspelningen av serien.  

 

 

 

P Tips på länkar för grammatik:  

 
Mer om de olika ordklasserna:  

www.ordklasser.se 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ordklass 

http://www.greppagrammatiken.bonnierutbildning.se/c434779/sammendrag/vis.html?tid=434790 

 

Mer om grammatik:  

http://www.azon.se/skrivkurs/grammatik_web/innehalll.htm 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_grammatik 

http://www.fritext.se/svenska/mini.html 

 

 

Testa dig själv: 

http://www.grammatiktest.se/  

https://www.studentlitteratur.se/#sida/classic/2529  

http://www.evasjogren.info/grammatik/adjektiv1.htm 

 

http://www.ordklasser.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ordklass
http://www.greppagrammatiken.bonnierutbildning.se/c434779/sammendrag/vis.html?tid=434790
http://www.azon.se/skrivkurs/grammatik_web/innehalll.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_grammatik
http://www.fritext.se/svenska/mini.html
http://www.grammatiktest.se/
https://www.studentlitteratur.se/#sida/classic/2529
http://www.evasjogren.info/grammatik/adjektiv1.htm

