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Bakgrundsbild av Adrian Å. 
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Presentation av dikttemat VT 2012 

Vi har med dikttemat fokuserat på bland annat elevernas språkutveckling, kommunikativa 

uttryck och att de ska få träna på att skriva/teckna elevnära ord både för hand och på dator. 

Vårt mål har varit att eleverna så långt som möjligt ska ha använt sina egna ord i dikt-

skapandet. 

Vi har utgått från följande mål i läroplanerna: 

 Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett nyanserat sätt 

 Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik och 

drama 

 Kan använda det svenska språket för att kommunicera på ett nyanserat sätt 

 Fördjupa sin förmåga att skriva för hand och på dator 

 Fördjupar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, individuellt och i samarbete 

med andra 

 Fördjupar sin förmåga att läsa, tolka, förstå och uppleva texter av olika slag 

Vi har arbetat med fyra olika områden – vinter/sinnen/rim/känslor och eleverna har skrivit 

minst en varsin dikt inom varje område. Som inspiration har vi läst och lyssnat till andras 

dikter, varit ute i naturen och använt våra sinnen. En del elever har själva skrivit sina dikter 

för hand eller på dator, andra har behövt mer stöd i form av tecken – eller bildstöd. En del 

har blivit intervjuade för att få hjälp att uttrycka sig. Olika uttrycksformer kopplade till 

dikterna har tränats i ämnena svenska, bild, musik, drama samt att eleverna har fått lägga ut 

sina dikter på Labanskolans Blogg (www.blogg.labanskolan.se). 

Dikttemat avslutades med en temadag då vi hade bjudit in Knut-Olov Jansson som framförde 

egenskrivna dikter för eleverna. Eleverna hade tidigare valt en av sina egna dikter att 

framföra denna dag – vilket blev mycket lyckat! På sista sidan finns en CD-skiva med ett 

bildspel från denna dag. 
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VINTERDIKTER JANUARI 2012 

 

Abbes vinterdikt 

där är kallt 

fryser på händerna 

fryser tårna 

fryser brottarn om fingrarna 

Gråta 

lyssna på musik 

pengabrottarn badar alltid med kläderna på 

borttarn dansar till musik 

brottarn äter morötter 

brottarn röker vattenpipa 

brottarn älskar sin familj 

 

 

 

Alexandras vinterdikt 

På vintern fryser fisken till is. 

Fåglarna sitter tysta i sina snöträd. 

Ormen sover i sin grop. 

Vinden blåser snöstorm över husen i byn. 

Alla längtar efter vår 

Skidor och pulka i backen. 

Alla fåglarna fryser utan sina vantar. 

 

 

Vinter av Adrian Å. 

Vinter av Linus G. 
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Amandas vinterdikt 

När det är kallt i min 

 hand kan jag ta i din hand 

Kärlek kan brista ibland 

 fast inte när du håller hårt i min hand 

När det är kyla, is och snö 

 är det bara dig jag vill se 

Vinter i mitt hår 

 jag tror jag får magsår 

när jag går och tänker på dig 

 

 

 

David S vinterdikt 

När jag vaknar 

ser jag pappa Peter 

mamma Charlotte och Jonathan, 

som har ont i sitt knä 

Jag vill åka till Hammarskog 

och grilla korv 

och åka pulka 

Det hörs ljud av en snöskoter 

Det luktar gott från elden när vi ska grilla korv 

Jag mår ganska bra 

 

 

 

Vinter av David S. 
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David T vinterdikt 

Det är ingen tyst vinter 

Vintersnöstormen vräker ner kyla och is 

Vantar skidor vinter vinter 

Ormen sover i sin grop 

Inget mer händer 

 

 

 

Gustaws vinterdikt 

Mamma cyklar till jobbet 

Snö på marken 

Axel leker med sin kompis 

Letar efter mamma 

Jag fryser 

Pappa är inne 

Jag sågar med morfar 

Kastar boll 

Hör hur mamma tänker ljusen 

Det luktar köttbullar, 

skinka och potatis 

Nu går vi till kyrkan 

Vi ser en häst 

Han biter morfar 

Jag blir rädd 

 

 

Vinter av David T. 
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Jessicas vinterdikt 

Jag ser vinter, snö 

Jag leker i snön 

Kastar snöboll på Mathias 

Det blåser 

Kossorna är ute i snön 

Det luktar svett 

när man åker pulka 

Jag mår bra 

 

 

 

Klas vinterdikt 

Kråkan flyger ute 

Det är snö 

Lastbil på gatan 

Jag går i skogen 

träd, vinter, snö 

Jag hör haren 

Det snöar 

Rådjuren springer 

och hoppar i skogen 

Det luktar vinter 

Jag fryser om näsan 

 

 

 

Vinter av Klas F. 
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Martins vinterdikt 

Mörk vinter är kall 

 Alla sitter och tittar på tv 

Isen är hård och kall 

 Lätt att halka 

Om man har broddar på sej går det bra 

 Vintern är mörk och kall 

när tomten han kommer 

 Kärleken är mysig och 

härlig när solen är uppe 

 

Mikaelas vinterdikt 

det är kallt 

lek 

is 

kärlek är drömmar 

känsla 

vänskap 

familj 

och bröllop när nån frågar 

får jag ligga och sova 

när nån sitter, sover och andas 

skidor 

mörkt 

varför försiktig 

mörkt 

var försiktig 

Vinter av Martin F. 
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Mikaelas vinterdikt – svanskotan 

Mörkt 

lek fryser 

kärlek vinter 

jag längtar 

tv is snöstorm 

skidor är snabba 

Hagelpilen är för bjuden 

skada inte kompisar 

När nån ropar på hjälp 

När nån ropar på hjälp 

När nån åker på stubben i svanskotan 

 

 

 

Theo vinterdikt 

Vintervantar och utejacka 

Mörk fryser 

Längtar mamma 

Skidor i backen åker 

Det snöar 

Sol ute 

 

 

 

 

 

Vinter av Mikaela F. 

Vinter av Theodor F-B. 
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SINNESDIKTER FEBRUARI 2012 

 

Abbes sinnesdikt 

Jag hör en bil på motorvägen 

Det låter som den skakar 

Om jag känner efter noga kan jag se den 

Den är lång och snabb 

Jag känner längtan att åka med 

Lukten av bilgas 

Smaken av glass 

 

 

Adams sinnesdikt 

Jag skrattar 

mun pratar, äter 

öga 

hör 

luktar 

blundar 

min näsa 

se 

öra 

gråter 

lyssna 

jag, jag, jag 

min 

 

Ledsen  av Mikaela F. 
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Adrians sinnesdikt 

mun 

öga 

luktar, gråter, hör 

skrattar 

blundar 

Lyssna! 

 

 

 

Alexandras sinnesdikt 

Jag hör 

Fåglar 

På 

Våren 

Jag 

Ser 

Filmer 

Hemma 

På 

Mitt 

Rum 

Figaro 

Luktar 

Illa 

När 

Han 

Är 

Blöt 

Jag 

Kan  

Inte 

Äta 

Maten 

Men 

Jag 

Kan 

Smaka 

Mamma 

Känner 

På 

Vattnet 

Om 

Det 

Är 

Lagom 

Varmt 

När 

Jag 

Ska 

Bada 

 

Mina sinnen av Adrian Å. 
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Amandas sinnesdikt 

Jag känner allt för dig när du ser på mig 

Du är den enda för mig när du står där framför mig 

sida vid sida kan jag se din blick 

då vill jag smaka på din tunga 

När jag tänker på dig kan jag känna mitt hjärta slå med dubbla slag 

jag tror jag tappar mitt andetag 

när vi går på kör 

vill du bli min karl Martin? 

När jag kan se dig 

Ser du på mig? 

jag vet att jag är den enda för dig 

På morgonen när jag klär mig hör jag en röst 

som ropar kom med mig Amanda 

kom med mig så kan ta dig härifrån 

 

 

David S sinnesdikt 

Jag ser snöskogen 

vit 

Jag hör en snöskoter 

Ambulans tut tut 

Lastbil brum brum 

Musik didi didi di 

Det luktar brasa 

rök 

Hammarskog 

Kall snö och snor 

Det smakar godis 

Smakar gott 

Äckligt att äta snö 

Jag känner på snön 

den är kall 

Vatten 

Is 

Jag känner mig glad

Glad  av Martin F. 
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David T sinnesdikt 

Jag ser kyckling 

Kycklingen dansar 

Jag hör discomusik 

Musiken är bra 

Kyckling äter inte morot 

Neej! 

Han känner sig trött 

Kycklingen luktar gott 

Hoppsan! 

 

 

Gustaws sinnesdikt 

Solen lyser på mig 

Snö på bänkarna 

Fåglar 

Kvitt kvitt kvitt 

Barn som leker 

Det luktar tacos 

med ost 

och sås 

och sallad 

Jag vill äta 

Det smakar kallt i munnen 

Jag känner byxorna mot benen 

Jag mår bra 

 

 

Jag ser mig i spegeln 

 av David T. 

Jag ser mig i spegeln 

 av Gustaw S. 
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Kalles sinnesdikt 

En hund går på marken 

Snö 

En fågel hoppar på marken 

En hög flaggstång 

En rolig lekpark 

En fågel kvittrar 

Pip pip pip pip 

 

Barnen ropar på mig 

Jag hör barnen skratta 

Det luktar tacos 

och smakar kyckling i munnen 

Jag är varm om fötterna 

Jag känner snö 

Jag är kall 

Vill gå hem 

 

 

 

Klas sinnesdikt 

Jag ser gula hus 

Gränbyskolan 

Barnen spelar hockey 

Traktorn låter brrr 

Barnen hoppar och skrattar 

Det luktar ljus 

och is 

Smakar gott i munnen 

Det känns kanonbra 

i magen 

i kroppen 

i benen 

 

 

 

Jag ser mig i spegeln 

 av Kalle H. 
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Linus sinnesdikt 

Skrattar 

se 

jag 

öga  gråter 

hör 

mun 

mina jag 

 

 

 

 

Martins sinnesdikt 

Jag kan känna kärleken och 

Jag kan se en tjej stråla som en 

Sol hon har ett fint namn Amanda 

Jag är kär 

Jag smakar på den goda maten 

Den är mysigt och gott 

Jag känner i mitt hjärta att jag 

Blir varm inombords 

Jag hör vad min kompis tjej 

Säger till mej hon är gulligt 

Jag luktar på mina vänner 

En luktar speciellt det är Amanda 

 

 

Jag ser mig i spegeln 

 av Linus G. 
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Mikaelas sinnesdikt 

Jag smakar en kaka 

se 

höra 

känna på mitt bröst där hjärtan slår lugnt och sakta. 

Jag luktar på min hud 

känner på min hud med min Hand. 

Sen så andas lukten. 

Jag hör mitt hjärta slå lugnt och sakta. 

När jag vill känna på min vän Abbe på hans bröst där hans hjärta slår 

lugnt och stilla 

då så blir jag glad. 

Hör jag ett hjärtas slag som går fram och tillbaka 

sen så går jag och Abbe till mysrummet och tar det lugnt.  

 

 

 

 

Sofias sinnesdikt 

Se 

blundar, gråter 

öga 

skrattar, gråter, pratar 

mun 

 

 

 

Ledsen av Martin F. 
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Theodors sinnesdikt 

Jag ser sol ute 

Solen är stor 

Den känns kall tror jag 

för det är kallt ute 

Solen är kall 

Man hör solen 

Arg solen? 

Solen inte arg 

Det luktar inte 

Vintern luktar nej 

Solen är arg 

Solen är glad nu 

Kan smaka sol 

Sol upp, solen ner 

Solen borta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinter av Martin F. 



Sida 18 av 30 

RIMDIKTER MARS 2012 

 

Abbes rimdikt 

Prins i mörk natt 

Och följeslagare hittar skatt 

Prins i mörk sand 

Prins i mörk grotta 

Där han mystiskt land fann 

En gyllene skatt 

Prinsen gick i trappa 

Han hörde anden skratta 

Släpp mig ut!! 

Du får bli prins till slut 

Flyger till palatset 

Drack läsk åt sig mätt 

 

 

Adams rimdikt 

En randig byxa 

luktar bredvid yxa 

 

 

AdrianS rimdikt 

En farlig bil 

rullar bredvid fil 

 

 

Jag gick en dag i parken 

av Abbe H. 
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Alexandras rimdikt 

En liten indian 

Halka på en kladdig banan 

Det var härom dan 

Han var kär i tomtemor 

Som i skogen bor 

Tillsammans de till doktorn for 

Han sa köp ny jacka och nya skor 

Gärna regnkläder bör du ha 

Om du tänker ramla mer en annan dag 

 

 

Amandas rimdikt 

Jag har hittat en skatt när det var natt. 

När vi sitter i en buss 

då vill jag ha en puss 

på min mun för du är så skum 

Det var sent när Amanda hittade en sten 

Hon ropade på Sten kan du ta på mina ben.  

I mitt hus bor en liten mus 

som heter Klas och han gillar bus 

När jag ramlar och får ett sår 

fäller jag en tår 

 

 

 

 

Jag gick en dag i parken 

av Amanda L. 
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David S rimdikt 

Jag vill ha köttbullar 

Röda cykeln rullar 

Du kan få en puss 

när vi åker grön buss 

 

 

David T Rimdikt 

I discobussen  

vill jag ha pussen 

Kniv gaffel fat 

Vill ha festmat 

Tanten åker bussen 

Fick polisen pussen? 

 

 

Gustaw rimdikt 

En läskig brun råtta 

den spotta 

Tacos gör mamma på vår spis 

Mössa och keps har polis 

Gustaw var liten bebis med napp 

Anna-Karin hjälper Gustaw med knapp 

 

 

 

 

Jag gick en dag i parken 

av Mikaela F. 
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Jessica rimdikt 

I Afrika bor det en haj 

den äter fiskar små 

Jag vill ha ost-paj 

helst två 

 

 

Kalle rimdikt 

En stor mun har en haj 

Det bästa som finns är jordgubbspaj 

Pappa Johan bor i ett hus 

Ost äter en liten mus 

 

 

Klas rimdikt 

Till pannkaka är det gott med sylt 

Det står hej på en skylt 

På foten har jag ett skavsår 

När jag är ledsen kommer det en tår 

 

 

Linus rimdikt 

En farlig råtta 

simmar bredvid åtta 

 

 

 

Jag gick en dag i parken 2 

av Mikaela F. 
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Mikaelas rimdikt 

Det är vår och sol 

jag ville ha på mig en kjol 

solen värmer mina ben. 

Jag tar upp en sten 

och kastar den i en sjö 

jag vill inte dö 

jag vill leva mitt liv min egna stil 

 

 

 

Sofias rimdikt 

En snäll katt 

undrar bakom hatt 

 

 

 

Theos rimdikt 

En delfin pangar en kanin 

Ont i mitt ben 

för jag slog i en sten 

Äta, äta, äta 

Mat på ett fat 

Ingen kjol 

Det är min sol 

 

 

Jag gick en dag i parken av 

Sofia O. 
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KÄNSLODIKTER APRIL 2012 

 

Abbes känslodikt - Hämnas 

Knytnävarna uppe 

Slå nån i huvudet 

Känna förbannad ilska 

Nån tar ett rep stryper nån 

Nån smiter i väg till bil 

Häller pasta på nån 

Fortsättning följer 

Superhjälte i Mexiko.   

 

 

Adams känslodikt 

Glad hihi nej 

Klappa ryggen ledsen 

Inte glad, arg 

Aldrig arg 

Inte arg 

Inte ledsen 

Inte glad 

Glad sjunga Ja! 

Åka hem 

Glad 

Fredagsmys hemma 

 

 

Känslor av Abbe H. 
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Adrians känslodikt 

Pojken är ledsen och gråter. 

Flickan är ledsen. 

De pussas och blir glada igen. 

Jag blir glad när Mathias hjälper mig. 

Och glad när jag cyklar. 

 

 

Alexandras känslodikt - Min tråkiga dikt 

Jag tycker det är tråkigt att mojje är borta fast skönt också 

Jag saknar mojje 

Jag tycker om att vara med malin och kim 

Jag blir lycklig att mia kommer hem med flygplanet 

 

 

David S känslodikt om hunden Louis 

Louis är alltid glad 

Hon är aldrig arg 

En dag åt hon råttgift 

Hon blev inte ledsen, hon blev rädd 

När hon blev ledsen så lät hon 

i, i, i,i….. 

Det känns mycket bättre att vara på gott humör 

Jag är spänd i hela kroppen och behöver ”protein”!!  

 

 

 

Känslor av Adrian Å. 
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Amandas känslodikt - Ledsen dikt 

Jag vet att det här är svårt 

fult gjort fast jag måste göra det med ord 

än att säja det rakt ut 

jag är kär 

jag är olyckligt kär i en annan man 

det finns en ny än du 

Är du ovän med mig nu? 

Eller är du sur på mig nu? 

Eller är du ledsen nu? 

Fast jag måste gå vidare i livet 

att lämna dig 

fast jag måste börja med ett nytt kapitel i mitt liv 

du är ändå min kompis 

 

 

David T känslodikt 

Ledsen kramas 

Busig oj 

Arg kasta matta 

Glad hihi 

Shit 

Ledsen kramas 

Glad igen 

 

 

 

Känslor av Alexandra L. 
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Gustaws känslodikt 

Kär 

i Sofia 

Hon tycker om mig 

Jag tittar på henne 

Hon tittar på mig 

Vi sitter bredvid varandra 

och äter 

Vi bakar lussekatter med Ulla 

 

Jessica känslodikt 

Rädd 

Dr Alban är rädd 

för mig 

Han är elak 

mot mig 

Jag är rädd 

för honom 

Bus-Max måste trösta mig 

Glad 

Bus-Simon 

stampar med fötterna 

på bordet 

Jag skrattar 

så får man ju inte göra 

Fel Simon! 

 

Känslor av Jessica E. 
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Klas känslodikt 

Kär 

i Denise 

Vi pussas 

Hon kramar mig 

Hon klappar min rygg 

Hon är min flickvän 

Jag är kär i hennes ansikte 

Hon är snäll 

Hon är glad 

Hon skrattar med mig 

 

 

Linus känslodikt 

Arg! 

Spänner musklerna och ryter!  

Arg på mig! 

Dumma! 

Slåss, arg! 

Kramas, bli glad. 

Får diplom. 

Är glad 

 

 

 

 

 

Känslor av Klas F. 
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Martins känslodikt - Min romantiska dikt 

Jag är kär i min kompis 

Hon är en vän till mej 

Jag är lycklig och mysig 

När jag ser henne stråla som en sol 

Men är jag kär 

är det sant? 

Hon har ett vackert namn 

det är ett fint namn 

Jag vill veta om jag är kär i henne 

Hon är söt och mysig och snäll och gullig 

En söt nos och en gosenalle hon är 

 

 

Mikaelas känslodikt - Min vännerdikt 

Älska kär trygg krama lugn 

Jag känner mig älskad och trygg 

När jag gråter så kommer nån 

Lägger sin hand på min axel 

Pratar med mig 

När jag är ledsen 

 

 

 

 

 

 

Känslor av Martin F. 

Känslor av Mikaela F. 
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Sofias känslodikt 

Glad födelsedag 

Jag vill se dig Gustaw 

Klappa min rygg 

Glad dans 

Skrattar-jagar runt trädet 

Se mig! Tårar 

Vill inte bli störd 

Morr…Arg 

Vill sitta bredvid 

Skrattar när hajen biter armen 

 

 

Theodors känslodikt 

Pojke arg 

Puss Glad 

Trött 

Förvånad 

Sen busig 

Nu rätt 

Nu min tur 

Trött och glad 

Rädd för ben 

Sol, trött igen 

Arg arhrg! 

 

 

Känslor av Sofia O. 

Känslor av Kalle H. 
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Diktavslutning 31 maj 2012 

CD-skiva med ett bildspel från diktavslutningen. 

 


