
Vad är interjektioner?
Hur använder man interjektioner?

"Interjektioner" är ord du använder när du vill uttrycka en stark känsla, hälsa på  
någon eller kommunicera andra ljud.

När man skriver en interjektion i en mening sätter man ofta ett komma ( , ) eller ett 
utrops-tecken ( ! ) efter.

• Aj! skrek mannen högt.

• Aj, jag slog mig.

• Hej, hur går det för dig?

• Usch! Det var verkligen kallt ute.

• Skål!

När man vill uttrycka en stark känsla
• fy
Fy, inte bitas!

• usch
Usch, vilken äcklig film!

• oj
Oj! Du var verkligen bra i höjdhopp!

• aj
Aj, jag slog mig!

• nej
Nej! Du får inte ta min dator!

• ja
Ja, vi vann!

• hurra
Hurra, vi fixade det!

• bravo
Bravo! Ni klarade det!

• hu
Hu, du skrämde mig!

• skål
Skål för brudparet!
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När man vill hälsa på någon
• hej
Hej! Hur är det?

• god dag
God dag! Hur står det till?

• hallå
Hallå, hur är det?

• adjö
Adjö! Vi ses imorgon.

• farväl
Farväl! Ha en trevlig resa.

• god natt
God natt, önskar jag dig.

När man vill uttrycka andra ljud
• tick-tack
Tick-tack, lät klockan.

• kuckeliku
Kuckeliku! Tuppen gol från gödselstacken.

• krax krax
Krax krax, lät det högt från trädet.

• vov
Vov! Hunden skällde  argt.

• mjau
Mjau, jamade kattungen.

• bom
Bom! Man sköt från skjutbanan.

• pang
Pang! Du är död.

• bing bång
Bing bång! Kyrkklockorna ringde.

Övningsuppgift
Skriv ner meningar med var och en av interjektionerna ovan.

Nu vet du vad interjektioner är och hur de används!
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