
Ammarnäs skolas 
dikter 

vårterminen 2022 



Ammarnäs skola har under vecka 6 jobbat med dikter, i denna 
digitala diktbok kan ni läsa våra dikter 



Kärlek
Glädje är vänskap och kärlek 
 Det smittar och pirrar 
Glädje är lätt att få
Vänskap håller hela livet 
Kärlek är något du känner och får

Drömmar är allt du ser 
Drömmar är det du gör
Drömmar är det du tänker på
Drömmar är allt du älskar 

/Maya



åååå så bra det känns åååå så gott det är 
åååå så underbart jag är kär
i lakrisssssss 

kexchoklad är min bästa vän
det är underbarn
när den bruna chokladen smälter i 
min mun
kexchoklad är det bästa som finns

/Signe   



jag älskar mitt liv,
mina vänner,
min familj,
min omvärld,
mina nära gillar mej,
jag är nöjd 
men jag är död

Det känns konstigt
vad händer
är jag sjuk eller…
är jag kär
men i vem… 

/Signe



 EN VÄN.
            En vän är omtänksam,
            lycka är lyckligt,sorg är ledset,
            glädje är kul,vänskap är bra.

      JAG DIKTAR OM 
MIG SJÄlV
       Jag är snäll,jag kan 
vara snäll,
        jag vill vara snäll,jag 
tycker om att vara snäll,
         jag önskar att vara 
snäll,
        jag ska vara snäll.

      /Eila



Hund

Mjuk gosig
ligger , sitter,  leker
lurvig, len, fluffig, varm
husdjur

/Mila



Roligt 
Rockstjärna

Jag är en rockstjärna
Jag kan sjunga och spela
Jag vill spela på en stor scen
Jag tycker att jag är en stjärna
Jag önskar att alla tycker om mej
Jag ska spela

Kannibal 

Jag är en kannibal
Jag kan döda människor
Jag vill döda mer människor
Jag tycker om människor
Jag önskar att jag hade ett fort 
av människor
Jag ska döda alla människor i hela 
världen         /Lovis



Dikt

Bolltroll  jag tror att det var en lolboll
Lisa nysa jag tror att jag nysa
Glimma rimma jag tror svimmar
Marknad larka jag tror snarka
Anka fjanta jag tror att jag ramlar
Dikta rikta jag tror jag måste klicka
                               /Lovis

jag springer och 
springer men kommer 
ingenstans
sen provar att krypa 
men det går ej provar 
att hoppa 
jag snubbar i all hast 
jag är fast !!   
     /Signe 



pengar är allt människor är skit
 pengar är det enda som betyder och gör 
pirr 
jag är bäst i världen 
för pengar jag har det enda som betyder 
nåt
åååå pengar,cash,money,dinero 
bara mitt
       /Signe

trollet är 
lurvig pelle  
fult snäll
petar i näsan
smyger 
undrar
det känner sig
räd      
         /August



jag är  glas ,jag kan 
äta glas, jag vill äta glas 
jag tycker om glas, 
jag önskar mig glas
jag ska ha glas 
      /August

 Jag är en litet troll,                               
  som sitter på min boll
 jag tycker om att rapa    
med min kompis apa,
 jag och apa äter banan,
      så vi börjar rapa
                /Eila



JAG FICK ETT PAKET MED EN RAKET

Jag är en papegoja som tycker om att stoya,
jag fick ett paket med en raket, den flög va ?
har jag beställt en doja som kan flyga

           /Eila



Sorger
De finns så många människor
som har det mycke värre 
än mig 
Ändå gråter jag 
varför?

Varför?
Varför saknar jag?
Varför är jag rädd?
säg mig varför gråter jag?

    
/Elizabeth   



Ibland gråter jag 
ibland skrattar jag 
och ibland är jag arg.

Alla dessa sorger i 
världen
 ändå skrattar 
jag.

    
/Elizabeth



Tack för att du har läst!

Under detta tema så har vi använt oss av boken “En bro av poesi” A.Boglind & A.Nordlund, 
Svenska akademien. Varje elev fick var sin bok efter vi avslutade detta tema. 

Under denna vecka så har vi haft en utställning på Ammarnäsgården med dikterna.


