
Ordklassberättelser. Grammatikövningar för Grammatikdagen.  

 

Mormors melodi  

När pappa var liten hade han ett   . Det var hans allra käraste ägodel, för 

                  substantiv 1 (singular, -t) 

han hade fått det av sin mormor innan hon dog. Dessutom var det speciellt, eftersom det 

 

hade två knappar. När man tryckte på den röda knappen började det                 . 

                verb 1 (infinitiv) 

När man tryckte på den blåa knappen hördes en    melodi. Ibland tryckte  

    adjektiv 

pappa på knappen och tänkte på hur mormor brukade sjunga till melodin.  

 

En dag fick pappas familj besök av en gammal vän till familjen. När vännen klev in i farstun  

tänkte pappa att han aldrig hade sett en så    person förut. Men han sa  

    adjektiv  

ingenting.  

 

Som alltid när familjen hade besök bjöd de på    sorters kakor. Pappas 
                      räkneord (ej ordningstal) 

favoritsort fanns med, de som han brukade kalla för    .  

                  substantiv (plural) 

Efter fikat gick gästen husesyn. När han kom in i pappas rum och såg sig omkring utbrast  

 

han: ”  !”. Sedan började han                   .               
  interjektion    verb 2 (infinitiv)                  adverb 1 

Pappa blev lite förvirrad. Då kom hans mamma in i rummet. ”Åh nej, inte det här nu igen! sa  

 

hon   . Hon plockade upp mormors   från golvet 
  adverb 2      substantiv 1 igen 

där det stod, och tryckte på den blåa knappen. När gästen hörde mormors gamla melodi  

 

slutade han genast att    och lyssnade. Det hela var mycket underligt, tyckte  

   verb 2 igen 

pappa.  

 

Senare på kvällen, när pappa skulle sova, berättade hans mamma: ”Mormor hörde den där  

 

melodin första gången    ett    . Hon tyckte att den var 

   preposition             substantiv (singular, -t).  

helt magisk. Så hon spelade in den och byggde in den i sin favoritägodel. Och nu är den din! 



Ordklassberättelser. Grammatikövningar för Grammatikdagen.  

 

En liten saga 

Det var en gång en                                 som bodde i                        . 
                                                                      adjektiv substantiv 1                                 ort/plats 

Varje morgon brukade     gå till en            . Där brukade  

                    substantiv 1 igen (best.)                              substantiv 2 (obest, sing, -n) 

hen träffa sin vän, som kallades   .  Tillsammans brukade de gå ut 
                        substantiv 3 eller egennamn 

och    . Det gillade de, eftersom de alltid blev så  

          verb (infinitiv) 

   av det. 
                                adjektiv 

En dag var inte som alla andra. När de kom till     var allting  
                             substantiv 2 igen (best.) 

  . De blev förstås väldigt förvånade och bestämde sig för att hämta ett 
           adjektiv 

par    .  De visste att sådana skulle finnas i _____________. 
               substantiv 4 (plural, obest.)    plats 

 

På vägen dit mötte de en gammal gubbe. Han tittade häpet på dem och sa:  

”             !” De gamla vännerna tittade på varandra och _____________. 
                           interjektion                         verb (preteritum) 

De visste inte riktigt vad de skulle tro. Men efter att ha     en stund  

     verb (supinum) 

kom de fram till att det nog var bäst att     ordentligt. Det brukade  
                     verb (infinitiv) 

alltid göra saker lite klarare. Så det gjorde de. Efter ungefär en timme tyckte de att det fick 

räcka. Det var dags att gå hem igen.  De sa hejdå till gubben och bestämde sig för att träffas  

igen nästa vecka och fortsätta.  

 

När    kom hem den kvällen kändes det som att dagen hade varit  
                    substantiv 1 igen 

___________. Det kan bli så när det händer något utöver det vanliga.  ”Oj, vad jag är 
             adjektiv 

___________” tänkte hen och somnade.  
          adjektiv                                



Ordklassberättelser. Grammatikövningar för Grammatikdagen.  

 

Min häftiga hund 

Jag har en hund som heter  _____________. Hen är min bästa vän. Det som är speciellt med  

                namn  

hen är att hen har två   . Det är det inte alla hundar som har! Men jag tycker  

  substantiv (plural) 

extra mycket om min hund för det.  

 

Jag tar ofta med mig hunden till min    . Det tycker 
substantiv (obest. -n) 

vi om. En gång när vi var där, fick vi syn på ett   . Min hund blev väldigt  
substantiv (obest. -t) 

  . Hen tittade på mig och började  . Jag 
                              adjektiv     verb (infinitiv) 

försökte få hen att sluta, genom att ta fram en    och vifta med.

                   substantiv (obest. -n) 

Men det fungerade inte. Jag fick helt enkelt vänta.  När    hade  
namnet igen 

kommit över sin förvåning kunde vi gå vidare.  

 

Senare samma dag var vi på stranden. Där mötte vi en tant. Hon tittade förbryllat på min  

 

hund och sa att hon aldrig hade sett en sådan hund förut. Hon frågade om hon fick köpa  

 

hunden. Men jag sa att hen inte var till salu.   ”Inte ens om jag ger dig femtusen  

 

   ?”, sa tanten. 
substantiv, plural 

”Nej, inte ens då.” sa jag. Jag tyckte tanten var    så jag sa inget mer och  

    adjektiv 

gick därifrån med    steg. Jag skulle aldrig lämna ifrån mig min vän! 

  adjektiv 


