
Namn:   

Arbetsuppgifter



Del 1
En klass för sig
Namn________________________________

1. Skriv ner 11 valfria substantiv på raderna.

1.___________________

2.___________________

3.___________________

4.___________________

5.___________________

6.___________________

7.___________________

8.___________________

9.___________________

10.___________________

11.___________________ 

                       
Wow! Grymt kompis!



2. Skriv en berättelse och försök att få med så många av 
dina substantiv som möjligt.



Imponerande!



Del 2
En klass för sig

Samtala med eleverna om verb. Prata även gärna om tempus/olika 
böjningar av verb. Be om förslag på några olika verb som du skriver 
ner på tavlan. Sedan ska eleverna enskilt "hemligt" skriva ner 1 - 5 
verb på papperslappar. Ett verb per papperslapp. De kan gärna rita en
bild till sitt verb. Be dem att försiktigt vika ihop sina lappar.
Samla in alla verb och lägg dem i en verblåda/kuvert etc.

Du har nu tillverkat Gåspennans verbcharader. Nu kan du låta en elev 
dra ett verb ur lådan. Eleven ska tyst läsa sitt verb och kan viska till 
dig om denne behöver hjälp att förstå vad verbet betyder. Nu ska 
eleven med hjälp av charader försöka gestalta verbet. De övriga 
eleverna får gissa. Denna övning kan med fördel göras kontinuerligt , 
kanske som ett avbrott för lite rörelse eller innan varje rast etc.

       



Del 3
En klass för sig

Diskutera adjektiv med klassen.

Skriv sedan upp ett antal substantiv på tavlan, till exempel 
fotbollsplan, klassrum, matsal, katt etc.

Be eleverna att enskilt tänka på ett av substantiven du har skrivit 
ner. De får inte berätta till någon vilket substantiv de valt. Para 
sedan ihop eleverna två och två. De ska nu med hjälp av adjektiv 
försöka beskriva vilket ord de tänker på. Klarar kompisen av att lisa 
ut det?



Utvärdering

      Jag tycker att arbetet med ordklasser var

roligt     ganska roligt    mindre roligt     inte alls roligt  

       

                Jag tycker att arbetet med ordklasser var
 
     
       enkelt           ganska enkelt          ganska svårt             svårt
                                  

                    

Ringa in det alternativ som 
passar dig!

Ringa in det alternativ som 
passar dig!



En klass för sig

Diplom
 

Mycket bra jobbat!
_______________.

(elevens namn)

Du har genomfört en
Gåspenneklassiker!

_______________.
(lärarens namn)

Bra jobbat!
Holger och Fixx    


