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Strukturerad poesiövning 
 
Den här övningen går ut på att var och en ska skriva sin egen dikt, men med 
hjälp av bestämda ord som kommer i en särskild ordning, strukturen hjälper alla 
att få till fina texter. Jag har gjort den här övningen från åk 5 och ända upp till åk 
9 och alla klasser har uppskattat den. Var och en jobbar för sig, alla kan vara 
med och påverka innehållet, men övningen styrs av läraren framme vid 
whiteboarden. Man väntar också in varandra. I slutet läser läraren upp alla dikter 
med stor inlevelse. På så vis får eleverna en känsla för att det här med poesi inte 
behöver vara så krångligt och svårt, och att det med enkla medel kan låta riktigt 
bra! 
 

• Berätta att ni ska göra en diktövning tillsammans 
• Låt klassen bestämma ett tema för vad dikterna ska handla om, och skriv 

sedan temat som överskrift på tavlan 
• Berätta att svordomar och fula ord inte är okej i dikterna, om någon 

undrar om det ska rimma så behöver det absolut inte det, om man inte 
själv vill 

• Skriv upp siffrorna 1 till 10 uppifrån och ner på tavlan 
• Be eleverna räcka upp handen och komma med förslag på ett ord som alla 

måste ha med i sin första mening. Välj ut någon som får säga sitt ord. 
Ordet får böjas hur som helst och eleverna får ha med hur många andra 
ord som helst, men det ord som står efter siffra 1 (det eleven sa) måste 
finnas med 

• Låt det gå någon minut och kolla av att alla hunnit skriva sin första 
mening, sedan får en ny elev komma med ett nytt ord som du skriver upp 
efter siffra 2. Nu måste det här ordet finnas med i allas andra mening. 
Vänta en stund, kolla att alla är med och upprepa proceduren ända ner till 
och med siffran 9 

• När det är dags att skriva sista meningen upprepar du ordet som står vid 
siffran 1 och säger att alla måste få med samma ord som de skrev i första 
meningen i slutmeningen, för att rama in dikten. Det kan vara en ny 
mening, inga problem, men ordet ska vara det samma 

• Samla in alla alster och läs upp dem med inlevelse för klassen, avslöja 
inte författarna om de inte själva vill 

 
Lycka till! 


