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Ordklasser 
 
En ordklass är en grupp där man sätter in alla ord som har samma egenskaper. De olika ordklasserna är: 
 

singular plural 

obest. f. best. f obest. f. best. f Substantiv 
en läkare, en tidning, 
ett lejon, en ros, en 
kärlek, Lisa 

Substantiv är ord för personer, saker, djur, växter, tillstånd 
och ämnen. Substantiv har en eller ett framför. 
Personers namn är också substantiv. 
Substantiv står i bestämd eller obestämd form, i singular eller 
plural. en flicka flickan flickor flickorna 

En snäll flicka. Han är lång. 

positiv komparativ superlativ Adjektiv 
snäll, lång, äldre, 
störst, rolig, fin, 
vacker 

Adjektiv beskriver och ger information om substantiv och 
pronomen. 
Adjektiv kan ha tre olika former: positiv, komparativ och 
superlativ. snäll, -t, -a snällare snällast 

Nisse springer. Lisa tvättar. Jag har varit 
sjuk. Barnet blir trött. 

infinitiv presens preteritum supinum perf. part. 
Verb 

tänka, skriva, göra, 
komma, arbeta, läsa, 
förstå, gå, sy, vara 
(är) 

Verb beskriver vad som händer eller vad någon/något gör, är, 
blir… 
Verb kan stå i imperativ, infinitiv, presens, preteritum, 
supinum, perfekt particip eller presens particip (slutar på  
-ende/-ande).  

springa springer sprang sprungit sprungen 

Adverb 
troligen, aldrig, inte, 
ju, väl, nog, då, nu, 
härifrån, alltid 

Adverb svarar på frågorna Var? Vart? Varifrån? När? Hur? 
Hur mycket? Varför? 
Adverb beskriver verb eller adjektiv.  
Adverb kan också bestämma en hel sats. 

När kommer han? – Han kommer inte. 
Hon springer fort. 
Troligen träffar vi dem i morgon. 

Pronomen 
jag, han, hon, min, 
hennes, deras, 
någon, ingen 

Pronomen ersätter ett substantiv eller står framför ett 
substantiv. Peter kom sent, läraren skällde på honom. 
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Prepositioner 
på, till, i, med, 
under, bredvid, 
mellan, bakom 

Prepositioner står framför substantiv, pronomen, 
infinitivuttryck eller en bisats. 

Barnet sitter i soffan. 
Han tittade på dig. 
Hon är glad över att vara hemma. 
Många blir vräkta från sina bostäder på 
grund av att de inte kan betala hyran. 

Samordnande 
konjunktioner 

och, men, eller, 
fast, för 

Samordnande konjunktioner är ord som binder samman ord, 
satsdelar eller satser av samma typ, t.ex. huvudsats med 
huvudsats eller bisats med bisats. 

En katt och en hund. Jag drack men du åt. 
Han vet att han inte ska klara proven och att 
han ska få dåligt betyg. 

Underordnande 
konjunktioner 

eftersom, trots att, 
fastän, därför att, 
att, om 

Underordnande konjunktioner binder samman satsdelar eller 
satser av olika typ. 
Underordnande konjunktioner binder samman huvudsats och 
bisats. 

Jag ska gå till skolan trots att det regnar. 

Räkneord en/ett, två, första, 
andra, femtonde 

Räkneord är grundtal (ett, två, tre) eller ordningstal (första, 
andra, tredje).  

Interjektioner Hej! Skål! Usch! 
Fan! Oj! 

Interjektioner kan vara hälsningsord, ljudimitationer och ord 
som uttrycker känslor.  

 


