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Hej och välkomna!  

 
 

Haikuverkstad 
med  Sandra Jönsson 

Haikuverkstad 
Upplevelsedagen  

lördagen den 22 september 

Idag ska vi utforska några av 
haikudiktningens beståndsdelar 
tillsammans. Jag hoppas att vi 
kommer göra spännande upp-
täckter.  

 

Denna broschyr rymmer en 
minimalistisk introduktion till 
haikudiktningen och några haiku-
övningar som förhoppningsvis 
kommer slå an er lyriska ådra.   

Förslag på kurser: 

 

o Skrivkurs: Allmän inriktning  

o Haikudiktning  

o Skriv fantasy – för 
ungdomar 

o Prova på kreativt skrivande 

o Bygg dina egna världar 
(distanskurs) 
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 Vad är haiku? 

Haikuövningar 
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1. Läs gärna exemplet av Tomas Tranströmer 
och tänk på formen medan du läser: 

 
Den vita solen  

träningslöper ensam mot 

dödens blåa berg. 

 (Sorgegondolen) 

 

2. Skriv en egen haiku med formen 5/7/5 
stavelser. Orden körsbärsblom och himmel (böj 
dem hur du vill) ska finnas med. Experimentera 
därefter med din haiku och byt plats på den 
första och den tredje raden.  

3. Skriv en egen svit med haiku (fyra stycken), där 
du i var och en knyter an till Sveriges fyra 
årstider (en dikt för varje årstid). Varje dikt ska 
alltså innehålla ord som är specifika för just den 
årstid du skriver om.  

Haiku är ursprungligen en japansk kortdikt 
som består av sjutton stavelser. I Japan har 
man skrivit haikuliknande dikter sedan 1100-
talet, men det var först i slutet av 1800-talet 
som begreppet haiku myntades. 

Fastän haiku är så fåordig, rymmer en sådan 
dikt många bottnar. Känslan av djup skapas 
genom att man på samma gång kontrasterar 
och sammanväver två olika bilder.  

Den ena bilden ska allra helst byggas upp 
kring ett årstidsord. I Japan har man för övrigt 
fem årstider: vår, sommar, höst, vinter och 
nyår.  

Den andra bilden ska skapa ett brott mot den 
första bilden, genom att man använder sig av 
ett så kallat «ord som skär av». På så sätt 
skapar dikten i sin helhet eftertanke, vilket 
också gör att den expanderar.  

När det skrivs haiku i Sverige, kallas denna 
form ofta för väterländsk haiku. Eftersom det 
svenska språket skiljer sig från det japanska 
har man varit tvungen att omförhandla formen 
en aning. Av traditionen har man valt att 
knyta an till de sjutton stavelserna (a, o, u, å, 
e, i, y, ä och ö), samt årstidsord och «ord som 
skär av». De sjutton stavelserna fördelas på tre 
rader: 5/7/5.   

Detta är dock på väg att förändras. Fri haiku 
får en allt starkare genomslagskraft. Alla 
haikudiktare är inte intresserade av att räkna 
stavelser, utan menar att det istället borde 
fokuseras på den stämning och känsla som är 
så specifik för haiku. Även om årstiderna är 
centrala i fri haiku, öppnar denna diktning för 
nya tematiska experiment. Tanken om «ord 
som skär av» är detta till trots seglivad.  
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4. Läs gärna exemplet av th. Vandergrau 
(pseudonym) och tänk även här på formen 
medan du läser: 

 
månen vandrar 

genom sina kvarter 

jag går i mina 

 (Fri haiku 2009 :4) 

 

5. Skriv en egen haiku, men nu i fri form, strunta i 
stavelser och lek med formen. Även i detta fall 
ska orden körsbärsblom och himmel (böj dem 
hur du vill) finnas med. Omtolka gärna den 
första haiku(n) du skrev.  

6. Omtolka din svit med årstidsinspirerade haiku 
till den fria formen.  
 

 


