
 Poesi finns överallt! 

Poesi är för alla!

POESIFABRIKEN
skrivarverkstad för barn och unga



Poesifabriken är en turnerande skrivarverkstad för barn 
och unga i åldrarna 7–18 år och drivs av kultur föreningen 
20TAL. Vi anordnar workshoppar på  skolor och bibliotek, 
kulturhus och föreningar. 

På workshopparna arbetar vi med övningar i kreativt 
skrivande där vi experimenterar och leker med ord. Vi 
värnar om att göra förutsättningarna för skrivandet lätt 
och lustfyllt. Tillsammans utforskar vi poesin och försö-
ker hitta egna röster och uttryck. 

Varje workshop är unikt utformad efter deltagarnas ålder, 
skrivnivå och gruppens storlek, och i samråd med be-
ställarens egna önskemål. Våra workshoppar kan utföras 
antingen fysiskt på plats eller digitalt på distans. 

Du kan läsa mer om oss på www.20tal.se. På vår 
Instagram @poesifabriken hittar du bilder och alster från 
våra workshoppar!

VAD ÄR POESIFABRIKEN?

Vad är Poesi?

Så här skriver Wislawa Szymborska, en av världens  
 främsta poeter och Nobelpristagare i litteratur 1996:

»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«

(övers. Anders Bodegård) Boka Poesifabriken via poesifabriken@20tal.se eller 073-098 13 63.



Poesipedagogen tillika poeten Ellen Nordm
ark 

i full färd m
ed att förklara en övning.

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

En workshop med Poesifabriken är 90 minuter lång och 
leds av 20TAL:s erfarna och engagerade poesipedagoger, 
verksamma som poeter, skribenter och litteraturredaktö-
rer.  

Tillsammans med deltagarna gör vi olika inspirerande 
och praktiska övningar, bland annat gestaltar vi utifrån 
vad vi ser, hör och känner, lukt och smak. Vi leker med 
vanliga poetiska grepp som rim och metaforer eller ska-
par helt nya dikter av etablerade poeters verk. Ibland 
bygger vi poesiträd eller hela diktlandskap. Vi utgår från 
bilder, musik och föremål eller annat som ligger deltagar-
na nära. 

Vi samtalar också om vad poesi kan vara och läser dikter 
tillsammans, av bland andra Karin Boye, Tomas Tranströ-
mer och Rasha Alqasim eller hip hop-diktaren Erik Lun-
din. 

Vi avslutar med tips som deltagarna kan ta med sig i sitt 
fortsatta skrivande. 

UPPLÄGG



Ett stilgrepp är att skriva på flera språk i en och samma 
dikt. Dikten ovan är ett sådant exempel, författad av en 
elev i åk 8 på Vanstaskolan. Två inledande strofer på 
svenska, följt av en strof på serbiska. På så sätt kan dikten 
rymma känslor 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.



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 
 

I den omtyckta övningen »Träd ut« träder vi ut ur oss själva 
och in i ett livlöst föremål för att ge det liv. Hur känner sig till 
exempel ett fönster? Vad tänker det på och vad önskar det?  
Vi kanske får några svar i den här dikten av en elev i åk 8, 
Gröndalsskolan 2020. 

Ibland jobbar eleverna vidare med sina dikter efter Poesi-
fabriken! På Eklidskolan tog mellanstadieleverna med sig 
dikterna till bildlektionen och skapade collage utifrån dem.



Våren 2020 var det poesin som grodde på Jordens skola i 
Norrtälje. Visst kan det göra ont när knoppar brister men 
det kan också vara fantastisk poesi. Här har diktdjur med 
len ordpäls och diktfrukter rika på associationer blommat 
ut på det praktfulla poesiträd eleverna gjort. Vår poesi-
pedagog tillika poeten Ludvig Johansson är imponerad! 



Vilken diktdjungel! Tre år i rad besökte Poesifabriken alla 
klasser i åk 1 i Norrtälje kommun. Eleverna fick då bygga 
upp hela diktlandskap fulla av olika djur såsom diktkatter, 
diktmaneter och diktspindlar  
och mycket annat!

Drömmen vore väl att  
kliva in och gå på   
upptäcktsfärd…

Poesipedagog Andrea Minucci 

skapar djungeln där dikt djuren 

ska bo. 



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

Vi besöker skolor, bibliotek, kulturhus och föreningar 
etc. Vi erbjuder även digitala workshoppar.

Varje workshop är 90 minuter och leds av erfarna och 
engagerade poesipedagoger, verksamma som poeter 
och inom det litterära fältet. 

Vi som driver Poesifabriken är kulturföreningen 20TAL.

Vårt grundpris är 7 000 kr per workshop. Vid större 
bokningar kan paketpris utformas.  

Poesifabriken kan också bokas genom Kulan eller som 
aktivitet inom Skapande Skola.

Ni når oss för frågor och bokningar på 
poesifabriken@20tal.se 

SAMMANFATTNING

Välkommen att boka  
Poesifabriken!

Madeleine Grive 
Grundare av 20TAL & konstnärlig ledare

Vi som driver Poesifabriken är den oberoende kulturfören-
ingen 20TAL. Vi har funnits sedan 1980, då under namnet 
80TAL, och verkar efter devisen »på spaning efter den tid 
som är« . Genom tidskrifter, böcker och evenemang värnar 
vi bland annat om den unga litteraturens framväxt. Förutom 
Poesifabriken har vi grundat Stockholms Internationella 
Poesifestival, som arrangeras årligen, scenen AKT UNG! där 
unga poeter framträder, och och Klubb 20TAL – en mötes-
plats för alla kulturintresserade, där litteratur, musik, konst 
och debatt tar plats på scenen och i baren!

VILKA ÄR VI?
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Kontakta oss för att boka Poesifabriken eller ställa 
frågor! 
E-post: poesifabriken@20tal.se
Telefon: 073-098 13 63
Läs mer på www.20tal.se

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

Statens Kulturråd, Region Stockholm, Stockholms Stad, 
Svenska Akademien, Stiftelsen Solkatten

KONTAKT

TACK TILL


