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Prepositioner, räkneord & interjektioner
Prepositioner
En preposition är ett ord du oftast använder för att beskriva:
läge, riktning, tid eller sätt.
T.ex. kungen hade kronan på huvudet när han gick mot dörren
med snabba steg. Detta hände före midnatt.
Prepositionerna är oböjliga och placeras vanligtvis framför
substantiv eller pronomen.
De vanligaste prepositionerna är: med, mot, till, från, bakom,
framför, av, på, i, ur, över, under, efter, före, för, åt, om,
omkring, bredvid, längs, bland, mellan, genom, hos.
I sällsynta fall består en preposition av flera ord som t.ex.:
han greps på bar gärning. Där är “på bar gärning”
prepositionen. Eller: han stängde affären på grund av
inbrottet. Där är “på grund av” prepositionen.
Räkneord
Om ett ord kan ersätta en siffra eller ett tal kallas det för ett
räkneord. I svenskan finns två typer av räkneord:
* Grundtal, som anger ett bestämt antal. Ett, två, tjugosju,
tusen osv.
*Ordningstal, som anger ordningsföljden inom en serie. Första,
andra, tjugosjunde, tusende osv.
Räkneord går inte att böja, med undantag för en och ett,
beroende på om substantivet efter är utrum eller neutrum. Vi
säger t.ex. en smörgås men ett ägg.
En och ett kan användas på ett sätt som egentligen inte betyder
ett tal, t.ex. i meningen: Det hade gått en tid sedan de senast
sågs, är inte “en” använd som siffra.
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Räkneord kan också användas som substantiv. I meningen:
Sjuorna fick gå först till matsalen, är “sjuorna” inte ett
räkneord utan ett substantiv.
Oftast skriver man siffror och tal upp till tolv med bokstäver
och siffror och tal över tolv med siffror. Är det höga, jämna tal
som “hundra” skrivs de också oftast med bokstäver.
Siffror används vanligtvis om det är en numrering (t.ex.
Sveavägen 6), ett mått (badkaret rymmer 200 liter), en
prisuppgift (priset för godispåsen är 50 kronor), en tid (bussen
går 8.30) eller ett årtal (slaget vid Hastings var 1066 e.vt.).
Datum kan skrivas på flera sätt:
1: Den 11 september 2001
2: Den 11/9 2001
3: 2001-09-11
De två första sätten är vanligast i löpande text. Det tredje sättet
är vanligast vid en datering som t.ex. i ett brev eller ett
kontrakt.
Interjektioner
Interjektioner är ord man ropar ut, som: aj, usch, fy. Oftast har
man ett komma eller utropstecken bakom dem. Efter
utropstecken kommer (nästan) alltid stor bokstav.
Interjektioner kan uttrycka en stark känsla som:
fy, hurra, skål osv.
Interjektioner kan vara en hälsning som:
hej, tjenixen, hallå, god natt osv.
Interjektioner kan dessutom vara ett ljud man ropar ut, vilket
som helst, som: kuckeliku, pang, wrooom, smack osv. Då kallas
det för ett onomatopoetiskt (ljudhärmande) ord.
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1: Fyll i rätt prepositioner på raderna.

A: Kusken sitter ___ sulkyn.

B: Sulkyn är _____________ hästen.
C: Kastrullen står ______ spisen.

D: Det brinner _____ kastrullen.

E: Kvinnan står _____________ spisen.
F: Havet finns ___________ surfaren.

2: Skriv fem meningar om bilden här ovanför som innehåller
minst en preposition i varje mening. Ringa in prepositionerna.

Han har en svart cylinderhatt på huvudet.

G: Han är ________ vågen

H: Om han faller hamnar han _______ havet.
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3: Skriv de räkneord som fattas, antingen med siffror eller
bokstäver, använd rätt alternativ.

A: (4, fyra) Använd _________ äpplen till kakan.
B: (100, hundra) Fem tjog är lika mycket som
__________,
C: (7, sju) Jag bor på Storgatan _____.
D: (8, åtta) På morgonen kom ________ glada
elever hem igen.
E: (1000, tusen) Det har gått drygt _________ år
sedan vikingatiden.
F: (1000, tusen) Man får inte flyga lägre än
_________ fot över städer.
G: (23, tjugotre) Bussen kom in klockan ________.
H: (75, sjuttiofem) Biljetten kostade _________ kr.
I: (12, tolv) Det kom ___________ personer.
J: (13, tretton) Det kom ___________ personer.
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4: Beskriv några av personerna från vänster sida mot höger.
Skriv med ordningstal (den första, den andra, den tredje osv.)
Den första har röd kilt och bar överkropp.
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Vid användning av romerska siffror används bokstäver
istället för vanliga siffror.
I=1
V=5
X=10
L=50
C=100
D=500
M=1000
Om en lägre bokstav står till höger om en högre slås de ihop,
men om den lägre står till vänster om en högre dras den
ifrån, t.ex:
VI = 6 men IV = 4.
Om två likadana bokstäver står bredvid varandra läggs de
ihop, men bara om det är maximalt tre likadana (gäller inte
M/1000), t.ex.:
XX=20, III=3
5: År 2001 skrivs MMI, men hur skriver man det år vi har
nu?
6: Om du ser sluttexten på en film brukar det stå med
romerska siffror när den spelades in. När spelades följande
filmer in?

7: Vilket år är Ignaberga ny kyrka i
Hässleholm byggd?

8: Vilket ordningstal har kung
Oscar?

9: Vår nuvarande kung
heter “Carl XVI Gustaf”,
så vilken Carl i ordningen
är han? Skriv som ett
ordningstal.

MCMLV =
MCMLXXIV =
MCMXCIX =

Carl den __________________________
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10: Rita pratbubblor eller tankebubblor över bilderna och skriv
in lämplig interjektion i dem. Kom ihåg att ha stor bokstav efter
utropstecken.
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11: Stryk under alla prepositioner, ringa in alla räkneord och
rita en fyrkant runt interjektionerna.

12: Skriv en text i pratbubblan som innehåller (minst): en
preposition, ett räkneord och en interjektion (fast inte
nödvändigtvist i den ordningen).

(3) Ett expresståg gick längs en av de största
(1) boskapsfarmerna i Texas.
(1) En av passagerarna betraktade intresserat de
(1) väldiga hjordarna som betade på fälten.
(1) När tåget passerat farmen vände han sig mot
(0) sin granne och sa:
(1) - Jösses! Det var många kreatur, det där.
(2) Jag räknade till 11 422 stycken.
(1) Den andre stirrade häpet på honom.
(1) - Va! Det var bland det märkvärdigaste jag
(1) varit med om, sa han. Saken är den att jag
(0) äger den där farmen och jag vet att där
(1) finns precis 11 422 kor.
(1) Hur i hela världen kunde ni hinna räkna
(3) dem från ett tåg som går med 100 kilometers fart?
(1) - Å, det är ganska enkelt bara man kan knepet,
(0) sa matematikern. Jag räknar ben och
(2) så dividerar jag med fyra.....
Skriv ner alla prepositioner:

Skriv ner alla räkneord:

Skriv ner alla interjektioner:

Sid 7

Källor:
Allt i svenska, Falkenland, NoK 1994 ISBN 91-27-40015-8
Ess i svenska, lärobok 8, NoK 1997 ISBN 91-27-76140-1B
Http://www.ordklasser.se/interjektion.php
http://www.burkar.nu/ma/romsiffror.htm
Bildkällor (CC-licens):
Bild på frihetskämpar i Frankrike:
Http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg
Bild på afrikaner:
Http://farm1.static.flickr.com/118/255868332_1a75250190.jpg
Bild på Ignaberga nya kyrka:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Ignaberga_nya_kyrka-4.jpg
Bild på kungen:
Http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/King_Carl_XVI_Gustaf_at_National_Day_2009_Cropped4.jpg
USA:s president
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donald_Trump_at_2019_National_Christmas_Tree_Lighting_Ceremony_(491783320
61)_(cropped).jpg
Övrig clip-art är från Corel Draws skiva med fria clip-arts.
Typsnitt:
Georgia - för brödtext
Jennifer’s Hand Writing - för text som skall likna handstil
Chick-för titeltexten
Kontakt:
Vid frågor eller synpunkter, skicka e-mail till: ingemar.wiklund@gmail.com

Ingemar Wiklund 2011, uppdaterad 2020. CC licens by-nc-sa, (erkännande-icke kommersiell-dela lika)
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Facit 1-10

Facit
1: A: Kusken sitter i sulkyn.
B: Sulkyn är bakom hästen.
C: Kastrullen står på spisen.
D: Det brinner i kastrullen.
E: Kvinnan står framför spisen.
F: Havet finns under surfaren.
G: Han är över vågen
H: Om han faller hamnar han i havet.

5: Beror på vilket år det är. 2020=MMXX, och 2022=MMXXII
osv.
6: 1955, 1974, 1999
7: (MDCCCLXXXVII) 1887
8: Oscar den andre.

9: Carl den sextonde.
2: se till så att prepositionerna är inringade.
3:
10: Var noga med liten bokstav efter komma men stor bokstav
A: (4, fyra) Använd fyra äpplen till kakan.
efter utropstecken.
B: (100, hundra) Fem tjog är lika mycket som hundra.
C: (7, sju) Jag bor på Storgatan 7.
D: (8, åtta) På morgonen kom åtta glada elever hem igen.
E: (1000, tusen) Det har gått drygt tusen år sedan vikingatiden.
F: (1000, tusen) Man får inte flyga lägre än 1000 fot över städer.
G: (23, tjugotre) Bussen kom in klockan 23.
H: (75, sjuttiofem) Biljetten kostade 75 kr.
I: (12, tolv) Det kom tolv personer.
J: (13, tretton) Det kom 13 personer.
4: kontroller:
första
andra
tredje osv.

-facit-
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Facit 11-12
11:

(2) Ett expresståg gick längs en av de största
(1) boskapsfarmerna i Texas.
(1) En av passagerarna betraktade intresserat de
(1) väldiga hjordarna som betade på fälten.
(1) När tåget passerat farmen vände han sig mot
(0) sin granne och sa:
(1) - Jösses! Det var många kreatur, det där.
(2) Jag räknade till 11 422 stycken.
(1) Den andre stirrade häpet på honom.
(1) - Va! Det var bland det märkvärdigaste jag
(1) varit med om, sa han. Saken är den att jag
(0) äger den där farmen och jag vet att där (där är ett adverb)
(1) finns precis 11 422 kor.
(1) Hur i hela världen kunde ni hinna räkna
(3) dem från ett tåg som går med 100 kilometers fart?
(1) - Å, det är ganska enkelt bara man kan knepet,
(0) sa matematikern. Jag räknar ben och
(2) så dividerar jag med fyra.....
Skriv ner alla prepositioner:
i (x2), på (x2), mot, till, bland, om, från, med (x2)
Skriv ner alla räkneord:
ett, en (x2), 11422 (x2), 100 fyra
Skriv ner alla interjektioner:
Jösses! Va! Åh!
12:
Kontrollera att alla tre ordklasserna finns representerade.
-facit-

