
 Arbetsblad och kopieringsunderlag till programserien ”Skriv ord som känns” 

AVSNITT 1 SKAPA EN POETISK TEXT 

 

Uppvärmning 
• Sätt på musik. 
• Ordna en bra arbetsplats till dig själv, samtidigt som du lyssnar på musiken. 
• Passa på att röra dig riktigt mycket, för snart ska du sitta stilla en stund. 

Samla ord 

Ta fram den bok som du valt ut. Genom att svara på nedanstående frågor tar du reda på vilken sida i 
boken du ska titta på, och välja ett ord ifrån. Välj ett ord från den första meningen på sidan.  
 
1. Hur gammal är du?  

Skriv siffran här: ________   Skriv ordet här:      
 

2. Hur många klasskamrater har du?  
Skriv siffran här: ________   Skriv ordet här:      
 

3. Hur många olika färger har du på dina kläder idag? 
Skriv siffran här: ________   Skriv ordet här:      
 

4. Vad har du för skostorlek? 
Skriv siffran här: ________  Skriv ordet här:      
 

5. Hur många stolar ser du i rummet där du är nu? 
Skriv siffran här: ________  Skriv ordet här:      
 

6. Hur många fönster är det i rummet där du är nu? 
Skriv siffran här: ________  Skriv ordet här:      
 

7. Hur många personer är i det rum där du är nu? 
Skriv siffran här: ________  Skriv ordet här:      
 

8. Vilket är ditt favoritnummer? 
Skriv siffran här: ________  Skriv ordet här:      

Du behöver: 
• en bok med text i (vilken som helst) 
• ett A4-ark 
• kritor eller färgpennor 
• sax 
• penna 
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Skapa text 
Välj hur du vill jobba, som i uppgift 1 eller 2: 

1. Jobba ensam eller tillsammans  med en kompis med att vika en loppa. Se sista sidan. 
Med dina åtta ord ska du jobba fram en kort text. Skriv orden i loppan och spela tre gånger så att 
du får tre ord, eller flera, att skapa en text av. 

 
2. Om du inte vill använda dig av loppan kan du skapa en text direkt av de ord du hittat genom 

boken. Dela ditt papper i åtta bitar. Skriv ett ord på varje pappersbit och lägg ut dem framför dig. 
Pussla med bitarna tills du hittat ett sätt att kombinera dem som du gillar.  

Framförande 

Välj en plats där du läser upp din text. Läs den för dig själv, en kompis eller en familjemedlem. Du kan 
också filma eller spela in när du läser upp den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsbladet är skrivet av Anna Johansson och Frida Jerlvall 

 

Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt 
anges. Lärarhandledningen får fritt kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang. När 
lärarhandledningen eller delar av innehållet används på olika sätt ska den ideella upphovsrätten iakttas. 
Det här betyder att du som lärare i din undervisning bland annat får kopiera upp så många kopior du behöver av 
hela eller delar av lärarhandledningen och dela ut till elever, tillhandahålla den digitalt till eleverna i en elevportal 
eller liknande, eller visa i en Powerpointpresentation. Viktigt att tänka på när du använder lärarhandledningen, 
på olika sätt, är att det alltid ska gå att se vem eller vilka som har upphovsrätten. Om lärarhandledningen kopieras 
upp i sin helhet så framgår det redan, men om det är så att du väljer att bara använda någon del behöver du skriva 
i anslutning till det du använder vem eller vilka det är (UR och/eller annat namn, som framgår i 
lärarhandledningen). 



 Arbetsblad och kopieringsunderlag till programserien ”Skriv ord som känns” 

 


