
POESIFABRIKEN
skrivarverkstad för barn och unga

 Vårt fältrop är att poesi kan se ut på 

många olika sätt! Målet är att inspirera 

till fortsatt läsande och skrivande, och nya 

upptäckter i det egna språket.



»Poesi –
fast vad är poesi för nånting.
Månget vingligt svar
har getts på den frågan.
Och jag vet inte och vet inte och håller mig i det,
som i ett räddande räcke«

- Wislawa Szymborska,
nobelpristagare  i litteratur,

ur »Somliga gillar poesi«
(övers. Anders Bodegård)

Poesifabriken drivs av den litterära tidskriften 20TAL 
och är en turnerande skrivarverkstad för barn och 
unga i åldrarna 7 – 18 år. Vi besöker skolor, bibliotek 
och kulturföreningar i Stockholms län, men också  i 
övriga landet, för att ge unga chansen att få prova på 
att skriva poesi. 

Med fantasi och kvalitet som ledord vill vi uppmuntra 
barn att skriva. Att öva sig i kreativt skrivande ökar 
såväl självkänsla och språkförmåga som empatiska 
förmågor. Övningarna handlar inte om att prestera 
utan att experimentera med sitt skrivande och öva sig 
i att hitta egna uttryck.

Hoppas du vill boka Poesifabriken! Vi kan utforma 
workshopparna efter era önskemål och vi har stor 
erfarenhet att göra det utifrån gruppens storlek samt 
deltagarnas ålder och språkliga förmåga.

Hör av dig till poesifabriken@10tal.se! 

På vår instagram @poesifabriken kan du läsa om våra 
övningar.

POESIFABRIKEN



En verkstad med Poesifabriken är 1,5 – 2 timmar 
lång och ägnas åt fantasieggande övningar och 
 experimenterande med språket. 

Varje workshop leds av verksamma poeter och re-
daktörer. Tillsammans med barnen/ungdomarna gör 
vi olika inspirerande övningar: bland annat gestaltar 
vi utifrån våra sinnen och leker med vanliga poetiska 
grepp såsom rim och metaforer, vi skapar nya dikter 
av andras sönderklippta verk. Vi kan utgå från bilder 
och musik. Ibland bygger vi poesiträd.

Att skriva poesi är att leka med språket och utmana 
sig själv. Vi läser dikter av kända poeter och disku-
terar vad poesi är. Dikter ser väldigt olika ut. En dikt 
kan handla om allt från en maträtt eller en myra till 
Mount Everest.

UPPLÄGG



»duvorna finns; drömmarna, dockorna
dråparna finns; duvorna, duvorna;
dis, dioxin och dagarna; dagarna
finns; dagarna döden; och dikterna
finns; dikterna, dagarna, döden«

- Ur Alfabet av Inger Christensen

Vi arbetar också »i döda poeters sällskap«. Barnen 
inspireras av de gamla mästarna och pusslar på ett 
lekfullt sätt ihop nya mästerverk. Dikten nedan är 
skapad av en elev på Skärsta Friskola i Hallstavik. 
Eftersom poesi är utan regler har egna ord smugit sig 
in bland Christensens.

Under ett par år hade Poesifabriken som tradition att 
knyta fast dikter vid heliumballonger, som »luftpost« 
istället för flaskpost. Ballongsläppet ägde rum utom-
hus i slutet av en workshop. 2015 tog sig en ballong 
ända till Lettland med orden »Tävla och vinn ett för-
lorat imperium«, skrivet av ett mellanstadiebarn i 
Rinkeby. Ballongen blev upphittad på en strand av en 
familj som svarade oss.



Det enda jag vill är att se solen en sista gång innan 
mörkrets inbrott 

Just nu är himlen mörk och dyster,  
ett tragiskt slut på dagens medvetande

Smatter mot mig av strilregn, som kyler ner glädjen

Kroppen tunn och svag, dunsar fram och tillbaka, kan 
aldrig streta emot

Trots min motvilja, sitter jag här tills mitt öde är 
skrivet framför mig 
 

-   Elev i åk 8, Gröndalsskolan 2020

I vår populära övning »Träd ut« träder vi ut ur oss 
själva och in i en sak och låter den få tycka och funde-
ra. Hur känner sig till exempel ett fönster? Vad tänker 
det på, vad önskar det? Dikten ovan vittnar om att 
det  ibland är värt att gå en omväg för att komma åt 
känslo samma formuleringar. 

Poesipedagog Ellen Nordm
ark läser upp exem

pelpoesi.

Dikt skriven av elev i åttonde klass på Vanstaskolan, 2020.



Våren 2020 är det poesin som gror på Jordens skola i 
Norrtälje. Vad är väl ett påskris mot ett poesiris? Visst 
kan det göra ont när knoppar brister men det kan 
också vara fantastisk poesi. Diktdjur med len ordpäls 
och diktfrukter rika på associationer och berättelser 
har letat sig upp i det diktträd poeten och poesi-
pedagogen Ludvig Johansson imponerad håller fram. 



Ett stilgrepp som Poesifabrikens pedagoger ibland 
föreslår är att låta de unga poeterna skriva på flera 
språk i en och samma dikt. Dikten ovan är ett sådant 
exempel, författad av en elev i årskurs 8 på Vansta-
skolan. Två inledande strofer på svenska, följt av en 
strof på serbiska. På så sätt kan dikten rymma käns-
lor och nyanser som tar form över språkens gränser.
 
Ungefärlig översättning: »Såret som gömmer sig är 
svårt att läka«.

Collagedikter på gång!

Poesipedagog Moa Sönnerbrandt läser 

vad en flicka i första klass skrivit.



Vilken diktdjungel! I Norrtälje nådde de Apollinaire-
inspirerade diktfigurerna nya dimensioner. Barnens 
diktkatter, diktmaneter och  diktspindlar fick ett 
 gemensamt hem i det  diktlandskap poesipedagogen 
 Andrea Minucci (på 
bilden till höger) och 
poeten Ellen Nordmark 
skapat. 

Drömmen vore väl 
att kliva in och gå på 
 upptäcktsfärd…

Poesifabriken är en turnerande skrivarverkstad för 
barn och unga i åldrarna 7 – 18 år. 

Vi besöker skolor, bibliotek, kulturhus och fören-
ingar.

Workshopen är 1,5–2 h lång och leds av minst två 
poesipedagoger (poeter & redaktörer).

Poesifabriken drivs av den ideella kulturföreningen 
20TAL (tidigare 10TAL).

En workshop kostar 7000 kr.

Kontakt: poesifabriken@10tal.se

SAMMANFATTNING

Välkommen att boka  
Poesifabriken!

Madeleine Grive 
Grundare &  konstnärlig ledare



Kontakta oss för att boka Poesifabriken eller ställa 
frågor! 
E-post: poesifabriken@10tal.se
Telefon: 08 612 10 63
Läs mer på www.10tal.se

Följ oss på sociala medier!
Instagram: @poesifabriken & @tidskriften20TAL 
Facebook:  @20TAL Poesifabriken & @20TAL

Statens Kulturråd, Region Stockholm,  
Svenska Akademien, Stiftelsen Solkatten

KONTAKT

TACK TILL


