
  

Exempel på Det osynliga barnet i form av BlackOutPoetry 

 

 
Mamman 
påminde om 
äpplet och de tre 
gamla 
tassarna 
 



 

 
 
Väntar du dig beröm, va?  
Det är det som är felet 
Det blev inte bättre. 
Så hon fick vara ifred. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Exempel på ”Jag är- dikter” 

 
 
Dikt 1 
 
 
Jag är en blomma som försöker hitta ljus 
Jag är en blomma som försöker hitta sig fram 
Jag är en blomma som försöker bli som andra 
Jag är en blomma som försöker hållas i liv 
 

Dikt 2 
 

Tå ja jalmar 
 
vetji på natte, å sååver på daaji. 
Å sjiel mammas sjinko, att man int sko få he,he staar int i laaji. 
Nirsoger imillanååt, men kallrökt laxa he ji gräjjor he. 
Tykkä om ti bli skrapa på rydji å paja undi heko men akt dej fö maga å tassa miin 
Att fa ti djurlekari ji int na roolit, men om tu gever me na lete rääkor så gaar e noo bra 
Ja kan va na lete bortkumi men ja hittar nou heim ti sist. 
Tå tu råupa på me så huör ja nou me ja väljer sjölv om ja svarar. 
Ja tykkä om tå de ji varmt så tu hitta me antagligen på bastolava. 
Å tå di mata me måst man ju vent ji stuond jifall e sko kom na betär. 
 

Då jag mjauar 
 
(samma dikt som ovanför fast på standardsvenska) 
 
vaken om natten men sover på dagen 
Att stjäla mammas skinka, att man inte skulle få göra det, det står inte i lagen. 
Kinkig ibland, men kallrökta laxen är nog fina saker. 
Tycker om att bli skrapad på ryggen och under hakan, men låt bli magen och mina 
tassar. 
Att fara till veterinären är inte roligt men om du ger mig några räkor så går det nog 
bra 
Jag kan vara lite vilsen ibland men jag hittar nog alltid hem till slut. 
Då du ropar på mig så hör jag nog vad du säger men jag väljer själv om jag svarar. 
Jag tycker om då det är varmt så du hittar mig antagligen på bastulaven. 
Och då de matar mig, måste man ju vänta en stund ifall det skulle komma någonting 
bättre. 



   
 

Dikt 3 
Jag är den lilla segelbåten  
segelbåten på det lugna havet 
segelbåten som aktar sig för de stora vågorna 
den som guppar försiktigt över till andra sidan 
 

Dikt 4 
 
Jag är inte som alla andra. 
Jag är inte så som alla vill att jag ska vara.  
Jag är inte en modell eller en docka. 
Jag är ingen leksak som man kan leka med  
och sedan kasta bort då man har fått nog av mig.  
Jag är annorlunda. Jag är speciell och unik på mitt sätt.  
Jag är värdefull.  
Jag är tillräckligt bra just så som jag är.  
Jag är ingens docka.  
Jag är mig själv och det är det som är det bästa.  



Exempel på självporträtt 

 
 



 

 

 
 



 
 

Exempel på haikudiker utifrån Det röda trädet 

 
 
Dikt 1 
 
Det röda trädet 
Gror som hopp inom henne 
Växer till trygghet 

 

Dikt 2 
 
Röda nyanser 
är det enda som lyser 
då närhet skapas 
 

Dikt 3 
 
trädets röda löv 
fångade soluppgången  
koltrasten sjunger 
 



Dikt 4 
 
Som glas, solen 
Himmelen i rosa och rött 
framtid frukter bär! 

 
Dikt 5 
 
Mörkret har kommit 
regnet faller på flickan 
hon blir inte blöt 
 
 

Dikt 6 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exempel på illustrationer till haikudikerna skrivna utifrån Det röda 
trädet 
 

 

 
 
 

 
 
Som glas, solen 
Himmelen i rosa och rött 
framtid frukter bär! 



 
 
Trädets röda löv 
fångade soluppgången 
koltrasten sjunger 
 



 
Trädets röda löv 
fångade soluppgången 
koltrasten sjunger 
 
 
 
 

 
Tårarna rinner 
Nerför hennes små kinder 
vid röda trädet 



 

 
 
Det röda trädet 
gror som hopp inom henne 
växer till trygghet 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Härlig stjärnhimmel 
Tindrar i mörka kylan 
Släpp taget, nå fred 

 

 

Mörkret har kommit 
regnet faller på flickan 
hon blir inte blöt 
 
 



Exempel på texter utifrån ”The Lost Thing” 

 
 
TEXT 1 

 
 

En berättelse om hur ”The lost thing” ser världen 
 

En sak utan identitet och plats 
Vart skall jag ta vägen, hur vet jag att det ens finns någon plats för mig 

Lönar det sig ens att börja leta? 
Samtidigt känns det som om jag letat hela mitt liv 

Jag minns inte varifrån jag kom, var det från denna värld? eller har jag dött och återuppstått i 
fel värld? 

Så mycket främmande runtomkring mig. 
Överväldigad, chockad och lite rädd. 

Lika mörkt som ett stormigt hav. 
Vattnet kolsvart och himmelen likaså. 

Stora ansikten formade som spjut eller yxor, ser ut som att de vill skada 
Skrämmande är de, vissa kan vara små med taggar på. 

Stora stenliknande vidunder med dystra färger som dessa varelser bor i. 
Runda, avlånga, korta, fyrkantiga saker som transporterar varelserna i snabbare takt än vad 

jag kan springa, och tro mig jag springer snabbt. Man får akta sig för annars kan man bli 
under dem.  

Dessa varelser går med kuddar på öronen och är fastkopplade med slangar till pipande 
rektanglar. 

Vem vet varför de har sådana saker på öronen, kanske de somnar enklare med någonting 
mjukt under huvudet. 

Allting var så främmande men EN varelse såg och hjälpte mig. 
Den förde mig till ett av dessa tegelstenar som även hade små tegelstenar med ljud och som 
kunde tala. Hur kan en varelse bo i en så liten box? Är de frivilligt där inne eller är de fångar? 
Jag känner mig som en av dessa varelse fången i en liten box. Kanske det är dit dom skickar 

konstiga saker som jag … 
Mjuka kuddar på golven och uppvärmbara lådor, jag tror de lagar sin mat i dem. 

Jag märkte att jag inte hörde hemma här men den lilla varelsen gav inte upp hoppet om mig, 
höll mig sällskap. 

Vi vet inte varför vi gick eller vart vi skulle gå. Men jag är glad att vi inte stannade för annars 
hade vi inte hittat det vi hittade. 

En ljusglimt lyser plötsligt upp gatan där vi går. 
En stor dörr i mitten av ingenstans. 

Lätt att öppna nästan som att det var meningen att jag skulle hitta den. 
På andra sidan var det så mycket färg och ljus, som jag aldrig sett förut. 

Jag blev blind för några sekunder. 
Men när synen kom tillbaka så såg jag allting. 

Saker i alla sorters storlekar och former. 
En del flygandes, till och med svävandes fram. 

Det var som att jag kommit till ett helt annat universum. 
Alla så lika men ändå så olika 

Alla saker lika annorlunda som jag. 
Inte några tegelstenar eller simmande hamrar. 

Här känner jag att jag hör hemma. 
 



 

 

TEXT 2 

 
 
Jag vaknar på morgonen och känner mig ovanligt pigg, men ändå vill jag bli kvar i sängen 
och värma mig under det varma täcket. Jag ligger kvar nästan en halv timme men till slut 
kravlar jag mig upp och sträcker på mig. Jag går till köket, tar fram smöret och den lilla 
ynkliga ostbiten som finns kvar i kylskåpet och breder mig en smörgås. Det smakar sådär, 
men jag trycker i mig min lilla smörgås och går till toaletten för att tvätta mina tänder. Jag 
sätter en liten klick tandkräm på tandborsten och börjar borsta. Jag känner hur min hand 
börjar borsta fortare och fortare, hårdare och hårdare, varför känner jag mig så här arg och 
ledsen idag? Jag tar en titt i spegeln och brister ut i gråt och tänker, varför är jag såhär 
ensam i den här världen. 
 
Jag är klar och står i tamburen med väskan på ryggen, kollar att nycklarna är i fickan där jag 
lade dem igår, öppnar dörren och går ut. Jag tar en sista gång i dörrhandtaget för att kolla att 
dörren säkert gått i lås, så att jag inte får skäll av mamma och pappa när jag kommer hem 
från skolan. Jag tar korta långsamma steg, det kanske ser ut som att jag smyger men jag vill 
inte till skolan för att se hur bra alla andra har det.  
 
Jag går samma väg till skolan som jag går alla andra dagar. Solens strålar värmer genom 
trädens grenar och jag hör hur fåglarna kvittrar. Där stigen slutar ser jag något. Något som 
jag aldrig sett förut. Där står en liten röd figur med ett runt huvud och en fyrkantig kropp. Jag 
går mot den lilla figuren och säger försiktigt “hej”. Jag förväntar mig inget svar men tillbaka 
får jag ett litet pipigt “hej”. Jag sätter mig på en sten bredvid figuren. Vi båda sitter tysta en 
lång stund men till slut pratar vi som om vi skulle ha känt varandra i hela vårt liv.  
Jag glömmer helt bort att jag är på väg till skolan den dagen men jag är så lycklig över att jag 
har funnit den lilla figuren eftersom att jag förstår att jag inte är den enda som är ensam i 
världen och dessutom har jag hittat en vän för livet. 
 

TEXT 3 

 
Tidningar, böcker och till och med bestick flyger omkring. Denna mörka värld har 
omringat oss, vi strider om precis allting. Jag tror inte vi kommer att fixa det här. 
Båda har blåmärken. Ibland råkar någonting flyga på dig, precis som den där ena 
boken som flög på mig. Jag kan inte förstå dina ord mera, allt känns suddigt. 
Det går en stund, i ett ögonblick slutar allt skrik och tystnad uppstår mellan oss. I ett 
enda ögonblick har gaffeln flugit som en fågel precis intill toalettens dörr. Några 
centimeter från mitt vänstra öga. 
 
Nu står vi där, i hel tystnad. Det gör ont i mina ögon och i halsen. Jag försöker öppna 
munnen men jag får bara ut ett väs. Du kollar rakt intill mina ögon, blundar. Dina 
ögon bara rinner, det kommer tårar så in i helvete. 
 
Nu har vi stått där i 20 minuter. Gaffeln ännu också fastspikad i dörren. Du tar ett tyst 
och försiktigt steg mot mig. 
 



Jag blundar och hör hur du går närmare och närmare mig. Nu börjar jag känna din 
värme, den där lukten jag älskar, den där lukten som får mig att känna mig bekväm. 
Som att jag var hemma. 
 
Du tar i mig, lyfter upp min hand och sätter den på ditt bröst. Jag känner dina 
hjärtslag, så samman är vi. Jag känner och vet allt om dig. Du är min själ, det enda 
jag behöver. 
 
Nu känner jag din värme, dina läppar som kysser mig. Nu känns allt bra igen. Du är 
här, det är bara du och jag. 
 

TEXT 4 

Jag förstår inte vad som händer 
Alla går förbi mig 
Jag ropar efter hjälp men ingen hör 
Jag blir och ligga i sanden på en strand 
Hoppas på att någon ser mig 
Dagarna går och samtidigt går hoppet också 
Solen lyser för första gången på flera veckor 
Jag söker efter den varmaste platsen 
Jag njuter av värmen och ljuset 
Efter en stund kommer en kvinna bredvid mig 
Hon njuter också av solen och vi står båda där 
Hon tittar en stund på mig och sedan svänger hon sig om 
Jag tänker att jag bli ensam igen 
Men sedan känner jag hur någon tar tag i min hand 
Jag tittar åt sidan och ser att kvinnan ler mot mig och vill ta mig med sig 
Jag blir glad och går lyckligt med henne bort 
 


