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INTRODUKTION/UPPVÄRMNING 
*Fundera över vad en TEXT är. Kan det vara en dikt eller en berättelse

eller både och? Spelar det någon roll?


*Skriv en text med tre rader där varje rad börjar med ”Världen är …”. 
Skriv sedan av samma text, men byt ut ”Världen” mot ”Du”. Diskutera vad 
som händer med texten.


MILJÖ/PLATS (där en text utspelar sig) 

*Tänk på en miljö eller plats du känner till väl. Ditt 
sovrum? Din arbetsplats? Din badplats? Din 
busshållsplats? Hemma hos en släkting? Din mataffär?


*Använd dina sinnen. Blunda. Vad ser du på platsen? Vad hör du? Hur luktar 
det? Vad finns det för smaker? Hur känns miljön rent fysiskt? T ex sol som 
bränner huden, ett golv som är kallt under fötterna. Skriv ner några stödord för 
varje sinne.


*Blunda igen. Tänk dig att något är annorlunda med den här platsen. Kanske luktar det bränt eller 
smakar frukostmackan konstigt? Har ett träd plötsligt ändrat färg från grönt till blått eller har en 
vägg blivit jättevarm? Skriv ner stödord.


*Ge din miljö/plats/värld ett namn. Verkligt eller påhittat. 


*Skriv en text med titeln ”En annorlunda dag i X (namnet som du hittat på)”


*Jobba två och två eller i grupp. Läs upp texterna för varandra. Kanske vill gruppen skapa en 
värld tillsammans utifrån övningarna ovan? Att t ex tänka på samma plats, men lägga till egna 
detaljer.


KARAKTÄRER/PERSONER (den/de texten handlar om) 

*Utgå från en bild på en person/figur, som du själv tecknat eller en  
som redan finns. Ge karaktären ett namn. Ett namn som finns, ett 
smeknamn eller något totalt påhittat (men se till att inte välja ett namn på en 
kompis) Skriv om vad namnet rimmar på eller vad det låter som, vad 
namnet betyder (om du inte vet, hitta på! vad vill du att det ska betyda?). 
Varför fick personen detta namn? Hur känner personen inför sitt namn?


*Skriv en text om karaktären du just namngivit där så många ord som 
möjligt börjar på samma bokstav som namnet. T ex Lata Lojsan läser om 

långa, livliga lökar som lever i Litauen. 


*Använd karaktären (X) som du just skapat och utgå från någon av följande rader:

”X superkraft är …” ”X är president i X och hen har bestämt att …” ”Till frukost äter X alltid …” ”X 
största hemlighet är att …” ”X drömmer om … ”När X var liten …”


Denna övning kan med fördel göras i grupp. Att varje person skriver en rad var och skickar vidare 
till nästa person osv. Om det är en grupp på fem personer ska det finnas fem olika texter när 
övningen är klar. (Tänk ”vika gubbe”, men här får deltagarna se vad de andra har skrivit). 

När texterna gått en runda kan gruppen diskutera vilken av texterna de gillar mest och fundera 
över hur den kan bli ännu bättre, om man till exempel kan byta en rad mot en rad i en annan text. 
Om något kan strykas eller läggas till. 
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OBJEKT/SAK/FÖREMÅL 

I Sagan om ringen har ringen en viktig betydelse för 
handlingen. Hur kan du bygga en text kring ett objekt?


*Välj en sak (som workshopledaren haft med sig eller 
något som finns i eller i anslutning till lokalen). Beskriv 
saken utan att använda ordet för saken. Om du t ex 
skriver om en nalle använd inte ordet nalle, mjukisdjur 
eller björn. Låt de andra gissa vad du skrivit om! 

(Ett bra sätt att lära sig ”show, don’t tell”)


*Välj samma sak eller annan sak. Skriv ett ode (en 
hyllningsdikt eller omvänd hyllningsdikt dvs. ”hatdikt”) till 
saken eller objektet. Skriv i du-form. T ex ”Du hjälper mig 
att se …” (Om du valt glasögon). Men skriv inte ut namnet på det du skriver om.


*Ta med en låda med olika föremål. Be deltagarna fundera över hur det har hamnat i just den här 
lokalen? Tänk dig att det är en påse med hittegods på biblioteket. Vem har glömt det? Vad får det 
för konsekvenser?


*Välj ett föremål. Tänk dig att du/din karaktär har blivit bestulen på detta föremål. Skriv en text ur 
olika perspektiv a) En familjemedlem b) Tjuven c) Polisen d) Du själv/din karaktär som du skapat 
tidigare.


SAMMANFATTNING 

*Många tror att de måste berätta en berättelse från A till Ö med början mitt och slut. Men om du 
utgår från att bygga upp en miljö, en karaktär och ett objekt så blir det oftast automatiskt en 
berättelse – eller en dikt. 


*Fundera över hur du själv kan använda dig av miljö/plats-karaktär-objekt för att skapa övningar. 
Antingen fristående övningar eller övningar som sitter ihop och förenar de tre komponenterna.


LYCKA TILL & TÄNK PÅ DETTA … 

Känn dig fri att ”låna” inspiration från de här övningarna, men gör gärna om dem till dina egna. 
Sprid inte detta material utan att fråga först. Hör gärna av dig om du har frågor! Om du använder 
övningarna och lägger ut bilder från dina workshops tagga gärna Ordkanon och Louise 
Halvardsson i sociala medier och berätta hur det går! 


Allt gott! 


Louise Halvardsson


Facebook: Sök på ”Louise Halvardsson Poet” @louisehalvardssonofficial och @ordkanon


Instagram: @lou_halvardsson och @ordkanon
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