ORDLEK - Inspiration till ordlekar med elever i åk 7-9
Black out poetry
Förberedelser:
-titta på youtubelänkarna
-ta fram gamla tidningar eller böcker och svart tusch till alla elever
Använd redan skrivna ord och gör dikter. När man skapar black out poetry börjar man med att ringa in de
ord man vill ha kvar så de bildar en dikt. Sedan kan man färglägga bilden eller rita mönster på den.
1. Välj en text.
2. Läs texten och välj ut de ord du vill använda dig av.
3. Ringa in de ord du väljer med en mörk tuschpenna.
4. Måla över de ord som inte är inringade med samma penna
5. Du har nu en text där vissa ord framträder tydligt. De här orden är din dikt.
6. Du har använt en annan text och skapat Blackout Poetry.

Hur presenterar ni dikterna? Läs upp för varandra, limma upp på papper och häng upp, ta bild och dela på
sociala media med #blackoutpoetry eller något helt annat.
Mera inspiration kring blackout poetry hittar ni på #blackoutpoetry
https://www.youtube.com/watch?v=wKpVgoGr6kE
https://www.youtube.com/watch?v=zf6k8aW2Toc

Bookface
Förberedelser:
- titta på youtubelänkarna
-avtala med ditt bibliotek om när ni kommer och gör ert bookfaceprojekt
Fotografera dig med ett bokomslag. Det kan vara bra att arbeta i par eller grupp för att hjälpas åt.
1. Hitta en bok med ett ansikte eller en kroppsdel
2. Ta bild på dig när du ersätter eller fortsätter bilden på bokomslaget med din egen kropp
3. Skriv ut bilderna

Tips: är bilden på bokomslaget liten, fotografera från längre håll. Är bilden stor, fotografera nära.
https://www.youtube.com/watch?v=seLGS2wINgw
https://www.youtube.com/watch?v=N2A1VmMqCgk

Kylskåpspoesi
Gör din egen kylskåpspoesi.
1. Välj en låt du tycker om eller en låt du inte tycker om skriv ner texten och skriv ut
2. Klipp orden var för sig
3. Limma fast orden på magnettejp
4. Nu har du ett färdigt kylskåpspoesi och kan skriva nya texter med dina favoritord eller göra om
texten på låten du inte älskar.

