
ORDLEK 

Inspiration till ordlekar med elever i åk 3-6 

Ord är magiska  
Bara genom att använda ett enda ord kan vi få saker att hända. Vilka magiska ord kommer vi på 
tillsammans? Exempel på magiska ord: nej, kom, titta, sluta o.s.v.  

Lek – Stopp och gå, namn och klapp 

Alla elever går omkring i rummet. När ledaren säger ”stopp” stannar alla när hen säger ”gå” går alla. Sedan 
gör man tvärtom d.v.s. går när ledaren säger ”stop” och stannar när hen säger ”gå”. Sedan läggs namn och 
klapp till. När ledaren säger ”namn” så säger eleverna sina namn och ”klapp” så klappar de. Allt medan de 
samtidigt går eller står stilla. Sedan får också orden ”namn” och ”klapp” motsatt betydelse. Kan ni lägga 
till ännu flera kommandon? Hitta på egna! 

Stryk över ord 

Förberedelser: 

-välj en saga att läsa. Ta någon vanlig t.ex. Rödluvan och vargen

Högläs sagan för eleverna. Sen böjar ni leka med texten. Har ni möjlighet så visa gärna hela texten på 

skärm, om inte så dela ut ett papper med texten till alla elever. Stryk över vart tredje ord. Kan man ännu 

förstå innehållet i sagan? Läs upp sagan. Sen stryker ni över vart femte ord. Läs upp sagan. Hur ändras 

texten? Kan man ännu förstå vad som händer i berättelsen? 

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 

 

Skapa nya ord 

Förberedelser:  

-skriv ut listan ”sammansatta ord” och klipp sönder orden så att t.ex. ordet skattjakt blir de två orden skatt 
och jakt. 

-lägg alla ord i en låda eller burk 

 

Den här övningen utvecklar fantasi och berättande. Skapa nya sammansatta ord och av de sönderklippta. 
Deltagarna drar två lappar ur lådan och kombinerar dessa. Till exempel kan orden gräs och kakao bli 
gräskakao eller kakaogräs (gräsmatta, kakaopulver). 

Alternativ 1: Eleverna kombinerar nya ord och förklarar i tur och ordning vad de nya orden betyder, vad 
man kan göra med det, var man brukar se föremålet/fenomenet, vem som använder det o.s.v. 

Alternativ 2: Eleverna kombinerar nya ord och ritar en bild på det nya ordet. Förklarar sedan nyordet för de 

övriga 

 

Skriv snabbdikt 

Förberedelser:  

-skriv ut en bild från t.ex. pixabay.com eller pexels.com. Bilden kan till exempel vara ett vackert landskap, 
märkligt hus eller något djur.  

-ta med papper och penna 

Sitt med eleverna i en ring. Visa bilden och lägg den i mitten av ringen på golvet. Alla elever får sedan i tur 
och ordning säga en mening eller ett ord om bilden. Läraren antecknar allas meningar/ord och 

https://www.youtube.com/watch?v=wKpVgoGr6kE
https://www.youtube.com/watch?v=zf6k8aW2Toc


sammanställer dem till en dikt. Läs upp dikten och låt deltagarna känna igen sina egna ord. Renskriv och 
häng upp på väggen tillsammans med bilden. 

 

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  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=seLGS2wINgw
https://www.youtube.com/watch?v=N2A1VmMqCgk


UTEBYXA 
HÅLSTANS 
FRUKTFAT 
BANANSKAL 
GRUSVÄG 
KATTSAND 



SKOHORN 
VÄGSKYLT 
SIMDRÄKT 
ANDETAG 
TYGPÅSE 
SANDPAPPER 



LIMSTIFT 
BLÅLJUS 
RESVÄSKA 
TVÅLKOPP 
LYFTKRAN 
SNÖVÄDER 



BANANSKAL 
FRUKTSALLAD 
DATAMASKIN 
LAPPLAND 
LÄPPSTIFT 
TIDLÖS 



NÄSDUK 
POTATISMOS 
TALMAN 
KORTSPEL 
HANDSVETT 
YRVÄDER 



PRATBUBBLA 
 


	Acr34998452914624285331554.tmp
	Sammansatta ord.pdf

