
Høyfrekvente ord 

 

Bingo 

Skriv opp de høyfrekvente ordene du vil elevene skal lære seg på tavla. Elevene tegner 

bingobrett og skriver ett ord i hver rute. 

Når en får bingo, må eleven lese opp ordene og velge ett av ordene som brukes i en setning.  

Eksempel: En elev får bingo og leser opp ordene the, like, he og is.  Eleven velger å lage en 

setning med ordet like og sier I like ice cream. 

 

Fluesmekker 

Du trenger noen fluesmekkere.  

Skriv de høyfrekvente ordene på tavla. Del klassen inn i lag, like mange lag som du har 

fluesmekkere. Hvert lag stiller seg opp på rekke med ansiktet mot tavla, og førstemann får 

fluesmekkeren. Du sier en setning med ett av de høyfrekvente ordene i, og elevene med 

fluesmekkerne, slår på ordet de hører. Førstemann til å slå på riktig ord får poeng. Så får 

nestemann på laget fluesmekkeren. 

 

Kort med høyfrekvente ord 

La elevene få tomme pappkort. Skriv de høyfrekvente ordene du vil elevene skal trene på 

tavla, og be elevene skrive ett ord på hvert kort. Disse kortene må elevene ta godt vare på, 

for de kan brukes til flere leker. 

 

Say the Word: 

To og to elever spiller mot hverandre. De har kortene med høyfrekvente ord foran seg med 

ordsiden ned. De teller til tre (på engelsk) og snur hvert sitt kort. Hvis kortene er ulike, må 

begge lage en setning med sitt ord før de teller på nytt. Hvis kortene er like, er det 

førstemann som sier ordet, som får begge kortene.  

 

 

Step on it: 

Tre spillere sammen. Legg kortene på gulvet med ordene opp. Én av elevene sier en setning 

med ett av de høyfrekvente ordene i. De to andre skal prøve å tråkke på riktig ord. 

Førstemann får ett poeng. 



 

Snap 

Du trenger: 

Ispinner 

En boks som ispinnene kan stå i. 

Skriv ett høyfrekvent ord nederst på hver ispinne. Ordet må ikke syns når ispinnene står i 

boksen. 

På minst to av ispinnene skriver du SNAP! 

2–4 elever spiller sammen. Førstemann trekker en ispinne, og skal lage en setning med 

ordet. Hvis eleven klarer å lage en korrekt setning, får han/hun beholde ispinnen. Hvis 

setningen er feil, må ispinnen tilbake i boksen. Slik fortsetter leken, men hvis man trekker 

ispinnen med SNAP! på, må man putte tilbake alle ispinnene man har vunnet, unntatt SNAP-

pinnen. 

For variasjon, kan man skrive STEAL! på en ispinne. Da kan man stjele en ispinne fra hver av 

de andre spillerne. 

PICK 2! betyr at man kan ta en ispinne til i samme runde. Hvis man leser ordet riktig, får man 

beholde den også. 

CLOCK! Hvis man har en stoppeklokke, kan man sette den på 10 sekunder, og personen som 

trakk CLOCK!, får lese så mange ord han/hun rekker på den avsatte tiden. 

STEAL, PICK og CLOCK-pinnene legges tilbake i boksen.  

Her kan elevene være med og lage flere varianter. 

 

Utgangskode 

Del ut ett høyfrekvent ord til hver elev mens de sitter og jobber. De skal i løpet av timen lage 

en setning som de sier til læreren i døra på veien ut til friminutt samtidig som de leverer 

tilbake lappen med det høyfrekvente ordet. 

 

Høyfrekvente ord sammen med andre ord 

Det er fullt mulig å fokusere på høyfrekvente ord og gloser samtidig. Nå som det nærmer seg 

halloween, er det motiverende med bilder av skumle saker og kryp. Finn fram bilder av 

halloweenting som gresskar, hekser, troll, spøkelser, vampyrer og flaggermus, og be elevene 

lage setninger der de kombinerer disse ordene med høyfrekvente ord. 


