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Vilka är alfabetets
vokaler?

Komparera ordet
liten

Vem har skrivit Harry
Potter-böckerna?

Stava till ordet
annorlunda

AEIOUYÅÄÖ liten, mindre, minst

J K Rowling

Vilka är de hårda
vokalerna?

Vem har skrivit sagan
om den fula
ankungen?

AOUÅ H C Andersen



Vilka är de tre stora
skiljetecknen?

. ? !

Hur stavas ordet
egentligen?

Vad blir ordet boll i
obestämd form,

plural?

bollar

Hur stavas ordet
aldrig?

Vilket ord är verbet
och konjunktionen i
den här meningen?

är, och

Till vilken ordklass
tillhör ordet
fantasilös?

adjektiv



Komparera ordet dålig

dålig, sämre, sämst

Stava till ordet
noggrann

Säg ordet ananas i
bestämd form

singular

ananasen

Stava till ordet
ananas

Komparera ordet
trång

trång, trängre, trängst

Hur bör du skriva
bokstäverna i ett

korsord?

med versaler



Räkna upp de 9
ordklasserna 

substantiv, adjektiv, verb,
räkneord, pronomen,

prepositioner, konjunktioner,
interjektioner, adverb

Komparera ordet få

få, färre, färst

Stava till ordet
abonnemang

Stava till ordet
almanacka

Stava till ordet
experimentera

Vem har skrivit
böckerna "Dagbok
för alla mina fans"?

Jeff Kinney



Skriv alfabetet
baklänges på tavlan

(1 min)

Skriv ett ord på varje
vokal på tavlan

 (1 min) 

Säg 10 olika verb som
börjar på B 

(1 min)

Rimma på ordet kall
tio gånger 

(1 min)

Beskriv dig själv med
5 adjektiv medan du

gör fem upphopp

Vem har skrivit
böckerna "Dagbok
för alla mina fans"?



Läs baksidan av din
"bänkbok" med
extrem inlevelse

Skriv 10 egennamn
på tavlan som börjar

på S
(1 min)

Förklara dina
medspelare med var

sitt adjektiv 
(1 min)

Gör tio upphopp
medan du säger tio

substantiv på A

Skriv din
namnteckning på
tavlan med "fel"

hand
(1 min)

Slå upp ordet
amortering i en

ordbok
(1 min)



Stå i plankan tills du
rabblat tio verb på M 

Skriv de alla
ordklasser på tavlan

(1 min)

Ställ dig i jägarvila
och nämn 5 olika

boktitlar
(1 min)

Läs baksidan på en
bordsgrannes bok

med en dialekt som
inte är din egen

Gör 7 burpees
medan du rimmar
på katt 7 gånger

(1 min)

Skriv en mening på
fem ord på tavlan

som innehåller fem
olika ordklasser

(1 min)



Skriv 5 interjektioner
på tavlan medan du
hoppar på ett ben

(1 min)

Säg tre verb på L
utan att öppna
munnen. Dina

medspelare ska lista
ut vilka verb du säger

Ta med vänster hand
på 5 olika substantiv
i klassrummet som

börjar på T
(1 min)

Gör charader till 5
valfria verb på S.

Medspelarna gissar

Stå i en yogapose
medan som du säger

10 olika
prepositioner

(1 min)

Skriv på tavlan, de
första 10

konsonanterna och
sedan ett substantiv i
plural som börjar på

bokstäverna
(1 min)



Nynna på en
barnvisa.

Medspelarna ska
gissa vilken den är

Sjung kort på en låt
som innehåller
orden sommar 

(1 min)

"Läs" en låttext
monotont och låt

medspelarna gissa
vilken låt det är

(1 min)

Översätt en del av
svensk barnlåt till

engelska.
Medspelarna ska

gissa vilken det är 

Förklara en låt med 5
ord. Medspelarna

gissar vilken låt det
är

Vissla en låt.
Medspelarna ska gissa

vilken låt det är
 



Rita 3 bilder på
tavlan som är

ledtrådar till en
barnvisa.

Medspelarna gissar
 

Säg vartannat ord på
en valfri låt.

Medspelarna ska
gissa vilken låt det är

Sjung en bit på en låt
som ett djur nämns i

(1 min)

Sjung en bit på en låt
där ett egennamn

nämns
(1 min)

Gör tio burpees
medan du sjunger

på en valfri låt
 

Sjung kort på en låt
som du egentligen inte

gillar
 



Regler
Blått = tre steg bakåt

Rött = stå över ett kast

Sur gubbe = börja om från början

Pil = klarar du uppgiften får du gena

? = Svara rätt på frågan för att få fortsätta

! = Lös uppgiften för att få fortsätta

G-klav = Lös uppgiften för att få fortsätta



Om du hamnar på ett frågetecken,
utropstecken eller en g-klav ska
medspelaren till höger om dig läsa
frågan/uppgiften. 

På de kort som det står (1 min), får du bara
en minut på dig att utföra uppgiften på. 

Klarar man inte uppgiften/frågan är det
näste persons tur att slå tärningen.

På vissa kort finns ingen tidsgräns, då
fortsätter man om uppgiften utförts korrekt.
Medspelarna är schyssta domare.

När ett kort läst, läggs det sist i rätt hög igen.
Det gör absolut inget om samma kort
kommer upp igen. Repetition är bra!

Om ett kort återkommer, får man inte
använda samma ord/sång som redan
använts


