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Vad har myggor, hockey-
spelare, ministrar och snö-
flingor gemensamt? Jo, att 
de drömmer! En diktbok om 
människor, djur, varelser och 
kosmiska kroppar och deras 
innersta önskningar. 

Sugen på mera poesi? Bekanta er också med 
de här böckerna:

Potatisens dröm av Annika Sandelin med bilder 
av Karoliina Pertamo

Landet som icke är, en poetisk bilderbok om 
diktaren Edith Södergran av Kristina Sigunsdotter 
och Clara Dackenberg.

Zoologipoesi – små djur i toner, en överraskande 
bok med fakta om djur i diktform och tillhörande 
musik av Laura Ruohonen och Erika Kallasmaa 

(översättning Annika Sandelin).

Om jag fötts till groda
T E X T:  A N N I K A  S A N D E L I N
I L L U S T R AT I O N E R :  K A R O L I I N A  P E R TA M O
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Diskussionsfrågor

  ”Alla har drömmar som har fantasi”, så inleds bokens första dikt. Varför   
 dagdrömmer vi, tror du? Är önskedrömmar viktiga eller tvärtom onödiga?  
 Hurdana saker drömmer du om?

  En del figurer i boken drömmer om sådant som aldrig blev av, någon   
 önskar sig det omöjliga såsom att förvandlas fullständigt och andra har   
 drömmar som kanske kan slå in. Vilka dikter känner ni igen er i?

  Vilka favoritdikter hittar ni i boken? Vad är det som gör att ni gillar just   
 dem?

Ordkonstövningar 

  Öva er att läsa dikter för publik. Tänk på känslan, rösten, vilka ord som   
 är viktiga att betona och på versrytmen. Prova också på att använda   
 miner och gester för att göra dikten riktigt stark och tydlig.

  Skapa ljudvärldar till dikterna, till exempel Trafikpolisens dröm, Hack-  
 spettens dröm, Spindelns dröm eller Bussens dröm. Använd era röster   
 och olika föremål eller instrument. Tänk på att variera ljudbilden med
  ljudstyrka, kontraster, pauser och överraskande effekter. Läs sedan upp   
 dikterna med ljudmattan som ackompanjemang.

  Hur ser dina drömmar ut? Rita eller måla egna bilder till bokens inle-  
 dande dikt Önskedrömmar. Skriv sen en egen dikt där du återanvänder   
 dina tre favoritord ur dikten Önskedrömmar. 

  Fundera på drömmar som går att förverkliga. Vad behövs för att det ska   
 gå? Skriv ett önskebrev om din högsta dröm där du förklarar varför din
  önskan är så viktig. Skriv också hur du tror det känns när drömmen blir   
 uppfylld. Spara brevet till senare!

  Dikta om något vardagligt som till exempel kylskåpet, ryggsäcken, 
 cykelhjälmen, brödrosten, skosulan, kudden, badrumsspegeln eller skol-
 klockan som ringer. Skapa en dikt där man får veta vad den saken dröm-  
 mer om och tänker på innerst inne. 

  Gör egna dikter om skolelevens dröm eller hitta på en titel som passar   
 just dig och din största dröm. Utmana alla i lärarrummet att skriva dikter   
 om lärarens dröm!

Uppgifterna ingår i Lisi Wahls bokpaket till åk 5 som Sydkustens 
ordkonstskola delade ut med Förbundet Hem och Skola 2021.

http://ordkonst.fi

