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Förord:  
Poesins kraft
Vad ska vi egentligen ha poesin till, i skolan, i livet?

Poesin har inte gjort särskilt djupa avtryck i 
Skolverkets kurs- och ämnesplaner. Den anas i en 
formulering om att eleverna ska bekanta sig med 
olika genrer. Men poesin kan också vara ett verktyg 
för att läsa, skriva, tänka och lära. Ja, lyriken kan även 
bidra till att eleverna får skapa, bearbeta, analysera 
och presentera texter och tal. För att inte tala om hur 
diktkonsten kan stärka elevernas kritiska tänkande, 
få dem att känna tillit till sin egen förmåga, reflektera 
över sina erfarenheter, utveckla känsla för estetiska vär-
den, och fungera som en källa till kunskap, självinsikt 
och glädje. 

Dikter och lyrik kan dessutom fungera som en 
utmärkt brygga till andra ämnen: ni kan använda 
lyrik som historiska källor, eller som analysobjekt för 
politisk retorik. Poesin är central i alla religioner, den 
finns i alla ”främmande” språk, och kan lätt integreras 
med bildkonst, musik, psykologi, musik – ja, till och 
med matematik.

Kort sagt: poesin kan finnas överallt och ingen-
stans, i undervisningen och i livet. Vi vet med säker-
het att tillvaron blir rikare, vackrare, roligare och mer 
intressant om vi släpper fram poesin på så många 
fronter som möjligt. Gnugga ur dina trötta ögon, 
öppna kranarna, och låt poesin flöda! Verkligheten är 
överskattad – dikta!

Vi hoppas att vår bok kan inspirera er till att 
använda poesin i skolan, men också i studiecirklar, 
på folkhögskolor, eller varhelst den poetiska blicken 
och rösten gör nytta. Bara i Sverige finns drygt tio 
miljoner potentiella poeter, och vårt råd till er alla är 
enkelt: Skriv!

Boken innehåller mängder av praktiska övningar, 
samt lite teori kring poesins historia, byggstenar och 
metoder. En överblick av innehållet:

Det beundransvärda talet Pi

tre komma ett fyra ett.

Alla dessa vidare siffror är  

också bara början,

fem nio två, eftersom det  

aldrig tar slut.

”Det beundransvärda talet Pi
tre komma ett fyra ett.
Alla dessa vidare siffror är  
också bara början,
fem nio två, eftersom det  
aldrig tar slut.”

Talet pi, Wislawa Szymborska
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Teorin åtföljs av handfasta övningar, eller som vi 
hellre ser dem: poetiska uppdrag. Se övningarna som 
katalysatorer; en liten knuff som snabbt kan sätta 
igång skrivprocessen och i bästa fall föra ert skapande 
ut i nya, okända omloppsbanor. 

Det första utkastet till denna bok skapades 
i ett läs- och skrivfrämjande projekt, drivet av 
Länsbildningsförbundet i Sörmland 2017–2020. En 
del av materialet lever vidare i tidskriften ”Trakten”, 
som du hittar på www.trakten.nu.  

Axel Hellby
Johan Eriksson

P.S. Om upphovsperson inte anges vid dikter,  
rader eller strofer har vi själva skrivit texten. D.S.

Kapitel 1: 
Ett första möte med poesin 
Inledning och några uppgifter som  
snabbt kastar er in i diktandet.

Kapitel 2:
Poesins byggstenar
Lär er mer om diktandets arkitektur och 
lyrikens grundläggande beståndsdelar.

Kapitel 3: 
Klassisk vers v/s vild modernism
Lär er klassiska versmått som sonetter 
och ghazaler - för att därefter möta 
modernismens vildvuxna värld.

Kapitel 4: 
Läsa, diskutera, analysera
Här får ni bekanta er med etablerad dikt-
konst och strategier för att analysera lyrik.

Kapitel 5: 
Poesins expanderande universum
Det avslutande kapitlet plockar upp 
trådar som visar hur poesin hänger 
samman med världsalltet: läs om 
ämnesintegration, poetry slam, poesi  
och politik och mycket annat. 
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Ett första möte 
med poesin
Du som läser det här har redan mött poesin. Vem du 
än är. Du kanske inte ens har tänkt på det, men poe-
sins flertusenåriga historia kan anas överallt: i rim på 
julklappar, raptexter, i löpsedlarnas klatschiga tillrop, 
hos politikern som talar från teven eller skådisen på 
filmduken. 

Poesi är lyrik. Lyrik kommer av grekiskans ord för 
låttext, eller ”det som hör till lyran”. Först sjöngs nämli-
gen all lyrik, ofta ackompanjerad av just en lyra. Senare 
skrevs den ner och kallades då ”dikt” eller ”poesi”. 

Poesin har påverkat språkutvecklingen inom alla 
språkområden. Vi människor har aldrig nöjt oss med 
att kommunicera enbart kalla fakta. Orden måste 
också få beröra och värma, fyllas med nya betydelser 
och ändra uttal. Hela tiden har vi släpat med oss 
poesin som ett fantastiskt multiverktyg att skruva, 
peta, skära och slipa med.

I det här kapitlet tar vi en första titt på några enkla 
poetiska metoder. De passar nybörjaren men kan 
också användas av den mer erfarne. Att börja lekfullt 
är bra: det ger lust att fortsätta, att utforska och 
upptäcka. 
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HAIKU
Först ut är den diktform som många möter i 
skolan. Haiku är en japansk kortdikt med rötterna 
i 1300-talets renga, eller kedjepoesi. Ur denna 
naturlyrik växte haiku så småningom fram. Dikten 
är en enkel sak med tydliga regler. Den består av tre 
rader där den första och sista raden har fem stavelser, 
mittenraden har sju stavelser.

Fem stavelser här
Sedan kommer sju stycken
Åter fem längst ner

Den som vill vara traditionell ger haikun ett natur-
tema och i slutet en liten vändning eller knorr som 
gör att läsaren måste fundera igenom bilden som 
målats upp. Den svenska nobelpristagaren Tomas 
Tranströmer ses som en mästare och hålls högt, även i 
Japan. Så här ser det ut när han fångar ett nordsvenskt 
landskap: 

Rentjur i solgass.
Flugorna syr och syr fast
skuggan vid marken.

Hur ska man tänka kring stavelserna? Att räkna dem 
är oftast lätt, det finns tre i ordet stavelser (stav/el/
ser). När du vill hitta dem hjälper det att uttala orden, 
då hör du och kan räkna (ut/ta/la ord/en = fem 
stavelser). Ibland kan det förstås kännas lite osäkert, 
som i det här exemplet, som handlar om snöflingor:

Små stycken vatten
koordinerade i
konstfärdig balett

Första och tredje raden är lätträknade, fem i varje 
(små/styck/en/vatt/en). Mittenraden är svårare. Det 
hänger på hur man uttalar ordet ”koordinerade”. Det 
kan räknas som fem eller sex stavelser. Det fina med 
haikuskrivandet är förstås att du själv bestämmer hur 
du tolkar regelverket.

Nu är det dags att sätta pennan till pappret för 
första gången. Skriv några haikudikter! Om du inte 
kommer på vad du ska skriva om kan du välja bland 
uppdragen på nästa sida. 

Försök hålla dig till stavelsereglerna och leta efter 
en twist, en vändning, i slutraden. Ofta ger regler 
inspiration. Men om du avviker från naturtemat eller 
väljer bort en stavelse någonstans kommer varken 
Tomas T eller någon annan att bli upprörd.

Poeten Birk Andersson gör vad han  
kallar för anarko-haiku, som den här: 

högsommar
kontorsråttor angripna
av solkatter
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01 EN FÖRSTA 
HAIKU

Ditt första uppdrag blir att skriva en haiku.  
Välj bland nedanstående förslag, eller hitta 
på något alldeles eget.

A. Beskriv ett fallande träd. Björk och tall 
har en stavelse, kastanj har två, idegran tre 
och akacia fyra. Det finns andra träd och 
alla ska de välta till sist.

B. Skriv om vädret. Hur många stavelser 
har valkmoln och makrillmoln? Och hur 
känns det att lyfta blicken mot ett tungt 
stackmoln?

C. Skriv om en lukt som kommer ur marken.  
Är den trevlig eller äcklig? Sticker kanske i 
näsan eller känns som en smekning?
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FEMRADING
Femradingen brukar användas när man skriver dikter 
med barn och yngre elever. Den är egentligen inte 
enklare än haikun, men går att göra väldigt lätt. Det 
är en diktform som kan användas som skiss för att 
arbeta fram något mer avancerat.

Dikten har förstås fem rader:
• Första raden består av ett substantiv,

• den andra av två adjektiv, 

• den tredje av tre verb,

• på den fjärde raden står fyra ord  
som beskriver en känsla,

• på rad fem placeras en synonym  
till substantivet i början.

Så här kan det se ut:

Motorblocket
Skitigt, tungt
Lossnar, faller, krossar
Foten känns förstås förlorad
Maskinhelvetet

Femradingens komposition gör att den som skriver 
samtidigt får träna på grundläggande språkliga 
begrepp som substantiv, adjektiv och verb. Substantiv 
är alltså saker, fenomen och koncept; ord som man 
kan sätta en, ett eller flera framför. De kan vara 
konkreta (motorblocket) eller abstrakta (en överens-
kommelse). Adjektiv är ord som beskriver substantiv 
(som ett skitigt motorblock). Verb är ord för sånt man 
gör eller sånt som sker (faller och krossar).

02 FÖRFATTA  
FEMRADINGAR

Prova att skriva några femradingar. 
Välj dina egna substantiv. Tänk på 
saker du har omkring dig eller som 
du har i ditt hem. Det kan vara något 
du gillar eller avskyr. Sen letar du 
adjektiv som beskriver och verb som 
berättar vad som händer när ditt 
substantiv är inblandat. Du kan även 
använda en ordlista för att slumpa 
fram orden, eller en tjänst på nätet: 
sök på ”slumpa ord”.

Om du får till bra femradingar 
kan du spara dem och använda som 
skisser att utgå från när du skriver 
längre dikter. 
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BLACKOUT POETRY
Här i början av boken testar vi olika 
metoder att komma igång och hitta poe-
sins skaparglädje och lust. Just hittandet 
är centralt i så kallad blackout poetry, där 
man mörklägger stora delar av texten och 
bara sparar vissa ord. Samtidigt som en 
dikt växer fram ur textmassan, så skapas 
också ett grafiskt konstverk!

Här är till exempel en artikel om artis-
ten Benjamin Ingrosso där det gömde sig 
en dikt om magiska mattanter.

När du väl har hittat dikten så kan du 
skriva rent den, om du vill vidareutveckla 
texten. Ett exempel på hur dikten kan 
förädlas ytterligare ett steg: 

Mattanterna satt och skämdes
Fast de är magiska
och har egen säng

När du skriver rent dikterna (vilket man 
inte måste) så kan du också prova att 
sätta orden på olika rader. Vad händer 
när du gör raderna längre eller kortare? 
Kanske ska du prova med indrag? (Läs 
mer om diktens form på s. 70)

Mattanterna
satt och skämdes
Fast de är
magiska
och har egen
säng

14 Ett första möte med poesin



03 BLACK 
OUT!

Leta upp några artiklar eller texter som 
verkar innehålla roliga eller användbara 
ord. Jobba gärna tillsammans med en 
kompis: det brukar vara lättare att hitta 
överraskande vändningar tillsammans, 
oavsett om man letar något glatt eller 
allvarligt. Gör sedan så här: 

• Notera orden som ska ingå i dikten. 
Börja med att spara ganska många 
ord – ni kan ju alltid stryka fler senare.

• Stryk över alla ord som du inte 
behöver – ”blackout”, med andra ord!

• Läs dikten högt – stryk allt som känns 
överflödigt eller svagt. 

• När ni har strukit igenom dikten några 
vändor och känner er nöjda kan ni 
hänga upp ert verk på väggen. Varför 
inte rama in det?

04 MINNS DET 
HEMSKA!

Känslor är raketbränsle för diktaren. 
Tänk därför på något hemskt som 
du har varit med om. Gå tillbaka 
i minnet och placera dig själv i 
samma situation igen, kanske på 
skolgården, jobbet, toaletten, eller  
i bilen. Skriv en text om situationen. 
Försök att få läsaren att känna 
det du känner i dina minnen. Sätt 
läsaren i dina skor, fyll hens huvud 
med dina tankar, kroppen med  
dina känslor.

Om övningen känns för enkel, 
svår eller hemsk: tänk istället på 
något du tycker mycket om. Skriv 
en fruktansvärt hemsk dikt om detta 
alldeles underbara.

Blackout Poetry 
skapad från 
tidningsartikel. Run. 
We are here. We 
flood the night. 
No family, no city 
will be left behind. 
Death is near.
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Citat ur låten Welcome to Sweden  
av rapparen Einár (2002–2021).

Många ungar rappare skriver texter om det de  
upplever som sin tunga, brutala vardag. Går de för  
långt i sina texter? Glorifierar de våldet och skapar  
det hemska? Eller är orden en nödvändig ventil?
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SKRIVA TILLSAMMANS
Nästan allt blir lättare om vi gör det tillsammans. 
Poesin dras med ett rykte som den ensamma, 
svårmodiga litteraturen. Det kan vara så. Men poesin 
är också en mötesplats, ett torg för vilda experiment 
och kalas.

Vi kan arbeta med poesi i grupp på olika vis. 
Skriva, läsa eller diskutera. När vi skrattar åt poesin 
tillsammans med andra glömmer vi att oroa oss för 
att göra fel. Här handlar det om att vänja sig vid att 
läsa och skriva dikter.

06 KOLLEKTIVA 
ADJEKTIV

Välj en känd dikt, från den här boken, en 
antologi eller på nätet (se referenserna 
s. 127). Läs dikten i stor grupp, gärna 
helklass. Alla får nu två minuter på sig 
att tänka ut ett adjektiv som de tycker 
beskriver känslan i dikten. Välj inte ord 
ur dikten! Skriv sedan upp allas adjektiv 
på stora tavlan, huller om buller. Därefter 
delar ni in er i par och paren hjälps åt 
att skriva en ny dikt, där ni använder 
adjektiven från tavlan, ett per diktrad.

05 LÄMNA ÖVER 
PINNEN

Stafettskrivande funkar fint. Ta en blank sida 
och skriv fritt, tre till fem diktrader. Byt papper 
med kamraten och fortsätt att dikta. Är ni fler 
än två personer är det bara att lämna dikten 
vidare och låta nästa poet ta vid. Till slut har 
ni lika många dikter som ni är deltagare i 
gruppen. Tanken är att ni inspirerar varandra 
med era rader. Hela tiden fortsätter ni på 
någon annans dikt. 

Ni kan antingen skriva helt fritt eller 
så ger ni varje dikt ett tema att utgå från. 
Ni kan till exempel använda följande 
teman: cigaretter; kvällsregn; havet; Kuba; 
datornördar; menstruation; ensamhet; 
önskedrömmar; hat; främlingar, eller döden. 

17Ett första möte med poesin



VARDAGEN FINNS INTE MER
Sidney Harman, en känd företagsledare från USA, 
sägs ha uppmanat sin styrelse att rekrytera poeter 
som chefer. Enligt Harman är nämligen poeter vår 
tids främsta visionärer och dessutom systemvetare: en 
poet överblickar snabbt de mest komplexa samman-
hang och kokar ner röran till något begripligt och 
samtidigt mänskligt intressant. 

Den poetiska blicken och det poetiska uttrycket 
är utan tvekan tillgångar, oavsett vilken bransch vi 
befinner oss i. Det handlar till stor del om perspek-
tivtagande, att kunna lyfta sig och betrakta världen 
bortom det invanda och förväntade. Här är några ord 
ur Wisława Szymborskas Nobelföreläsning 1996:

Jovisst, i dagligt tal, där vi inte funderar över varje 
ord, säger vi sådana saker som ”den vanliga 
världen”, ”det vanliga livet”, ”tingens gilla gång” 
Men i poesins språk, där varje ord vägs på våg, 
finns ingenting som är vanligt och normalt. Ingen 
sten och inget moln därovanför. Ingen dag och 
ingen natt därpå. Och i synnerhet ingen, ingens, 
tillvaro i världen.

När ni nu har börjat dikta så finns ingen återvändo. 
Världen kommer aldrig att bli vanlig eller normal 
igen. Ni har superkrafter. 

Lästips: A Martian Sends a Postcard Home (Craig 
Raine, 1979), www.poetrybyheart.org.uk

FILMTIPS
En bra film som skildrar 
poetens blick för 
detaljer och känsla för 
vardaglig magi är Paterson regisserad av 
Jim Jarmusch (2016). Sevärd är även Shi 
(poesi på japanska) i regi av Chang-dong 
Lee, och givetvis också klassikern: Döda 
poeters sällskap (Peter Weir, 1989)
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07 NÅGON 
ANNANS SKOR

Det kan vara kul att byta perspektiv. 
Låtsas att du är någon annan, eller något 
annat. Skriv en dikt som den personen, 
eller föremålet. Vad skulle du skriva om 
du var en rysk pälsjägare, ett spöke på 
Nyköpingshus, en som sitter i kassan på 
affären, en gammal ek i Kinna, eller en 
smutsig toalett på en pizzeria? Vad ser du, 
hör du, känner du? Vad vill pälsjägaren 
och eken berätta för läsaren? Stackars 
toalett! Eller?

08 NO, NO, 
NORMALT

Lista 5–10 typiskt vardagliga, supernormala saker. Skriv en dikt där du 
beskriver sakerna på helt nya sätt. Låt skolan fyllas av varulvar, ät en frukost 
bestående av skruv och kryptonit, och somna på en flygande madrass.

Vänd på steken: ta 5–10 saker som du tycker är exotiska, ovanliga och 
kanske främmande. Gör dem till något vardagligt, hemkärt, välkänt. 

Prova greppet synestesi, att blanda sinnesintrycken. Plötsligt kan du 
kanske höra färger, eller se känslor! Hur blir det då? Du kan även testa 
personifikation av substantiv: skriv om ett bord som dansar, eller en 
motorsåg som älskar. 
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