
Arbetsblad och kopieringsunderlag till programserien ”Skriv ord som känns” 

AVSNITT 3 SKAPA DIKTER SOM KÄNNS 

Arbetsbladet är upplagt som en uppgift att göra hemma, men det går såklart lika bra att göra i skolan.  
Ta den hjälp du behöver av någon i din närhet, en kompis eller en lärare. 

 

Uppvärmning 
Be en person i din närhet att lägga ett för dig okänt föremål i en strumpa. Stick ned handen i strumpan 
och undersök föremålet med handen. Beskriv det du känner utan att säga vad det är. Är det hårt eller 
mjukt, kallt eller varmt, avlångt, runt, platt? Be personen som valde föremålet att skriva ned dina ned ord. 
Om det är svårt att beskriva föremålet kan personen ställa dessa frågor: 

• Vilket material är det gjort av? 
• Vilken temperatur har det? 
• Vilken form? 
• Hur känns det i handen? (mjukt, mysigt, otäckt, stickigt, strävt, fuktigt). 

 
Tips: Ge eller skicka beskrivningen till din lärare. Kan läraren gissa vad det är för något? 

Samla ord 

1. Hämta själv, eller be en person i din närhet att hämta olika saker som luktar. Till exempel något…  
• …från ett badrum 
• … från en kryddhylla 
• …från ett kylskåp 
• …från ett skafferi 
• …från naturen. 

Skriv ned ord eller meningar som beskriver dofterna. Skriv också ned det du kommer att tänka på (en 
association). Det kan vara ett minne, en plats, en fantasi, en person. Samla minst sex ord. 
 
2. Blunda. Lyssna på ljuden som finns omkring dig. Om det är svårt att höra ljud kan du öppna ett 

fönster. En person som skrattar, en bil som startar, en kråka som kraxar, en fläkt som surrar osv. 
Skriv ned sex ljud som du hör.  

 
  

Du behöver: 
• en strumpa 
• papper och penna 
• saker från skolan eller hemifrån som luktar 
• saker som får plats i en strumpa 
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Skapa en dikt 

Tag ett nytt papper, en ny sida i din bok, eller ett nytt dokument i datorn. Titta igenom dina ord. Fundera 
på om det finns några bra kombinationer. Finns det ett gemensamt tema som intresserar dig? Som du 
dessutom vill skriva om? Skriv en kort dikt. 

Framförande 

Hitta en bra plats där du kan läsa upp din dikt. Läs den för dig själv, en kompis eller en familjemedlem. 
Du kan också filma eller spela in när du läser upp den. 
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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). 


