Fler tips på skrivövningar!
Haikudikter. Leta fram exempel på svenska. Ofta används den här
mallen för haikudiktskrivning i skolan:
Första raden, 5 stavelser, en tidsangivelse
Andra raden, 7 stavelser, en iakttagelse
Tredje raden, 5 stavelser, en jämförelse

Gränslös poesi och poesi utan gränser
Det finns nästan oändligt många sätt att arbeta med poesi och barn
och ungdomar i skolan. Vi hoppas på många aktiviteter i
skolbiblioteken på modersmålsdagen – eller kanske hela den veckan
i februari. Använd gärna denna folder som en minneslista och hitta
dina egna favoriter. Mycket mer inspiration finns på olika
webbsidor. Dela med dig om du hittar något bra och användbart!

Här är några enkla tips på vad du kan erbjuda skrivsugna
elever. Kanske kan några av dessa idéer inspirera fler att
både läsa och skriva poesi.
Lägg fram papper i olika färg att skriva på: grönt för dikt om
naturen, rött för kärlek, blått för längtan osv.

Ordna en utställning!
Skylta med diktböcker av olika slag på en central plats. Du kan låna
poesi på några olika språk från Mångspråksbiblioteket.
Cirkulationsbiblioteket har poesi på svenska att låna.
Skriv ut dikter du tycker om och sätt upp runt om i skolbiblioteket.
Ta hjälp av kollegor om du vill eller sök på nätet för att hitta många
olika dikter.

Trekolumnsdikt. Lägg fram utskrifter med tre kolumner med flera
ord i vardera, på olika språk: substantiv, verb och adjektiv/adverb.
Orden ska kombineras och kompletteras med egna meningar till en
kort dikt. Exempel med svenska ord:
Black-out-poetry. Hitta olika textsidor (ur gallrade böcker,
tidningsartiklar eller andra utskrifter). Ord som ska behållas ringas
in och sedan stryks resten över. Tuschpennor eller kritor behövs!
Bygg vidare-dikt. Elever kan välja en dikt eller ett par diktrader och
så skriva vidare på dikten – på sitt eget språk. Lägg fram A4utskrifter med en dikt och med plats att skriva vidare.

Ordna olika aktiviteter!
Jag minns-dikter. Lägg fram exempel som inspiration!
Inbjud eleverna att skriva dikter. Sätt upp ett anslag om vad som
gäller (skriv på ditt modersmål, lämna in senast, anonymt eller ej)
ställ fram en låda där dikterna kan lämnas in och/eller ordna med
plats där de kan sättas upp.
Poesitävling! Med ett lite större arrangemang är det bra med
samarbete. Hitta lärare som är intresserade och fundera tillsammans
på tävlingsform.
Uppläsningar! I samarbete med modersmålslärare kan elever få läsa
både egna och andras dikter på olika språk för varandra i
skolbiblioteket under modersmålsdagen.

Berätta en historia i en dikt – men baklänges. Gör iordning ett
exempel med korta meningar som beskriver en dag från slutet till
början.
Tretal. Ge exempel på tre ord som hör ihop, eleverna ska skriva en
dikt på tre rader utifrån dessa. Exempel: Sol, måne och stjärnor eller
fötter, ben och kropp eller skepp, hav och hamn eller något
liknande.

