
Naturdikter  –  att dela med sig av sin inspiration 
 

 
I sin metod av FLOW LEARNING framhäver den amerikanske naturpedagogen Joseph Cornell 
vikten av att dela med sig av vad man har varit med om efter olika naturaktiviteter:  
 
”Upplevelse öppnar en djupare 
medvetenhet. En ledare kan 
hjälpa en grupp att fördjupa sin 
entusiasm genom att berätta 
upplyftande och inspirerande 
naturhistorier eller genom att 
framföra episoder ur stora 
naturforskares liv, såsom Rachel 
Carson, John Muir eller Henry 
David Thoreau. Jag kallar den 
fjärde fasen dela inspiration 
därför, att den förstärker och 
klargör våra egna intensiva 
upplevelser just när vi delar dem 
med andra.” 
 
Ett bra sätt för detta år t.ex. att 
skriva en dikt. Nu är ju många 
rädda för att ’inte kunna dikta’ (eller rimma). Därför är det en fantastisk metod med en s.k. 
”vertikal dikt”:  
du väljer ett nyckelord som uttrycker det som imponerar mest på dig, i detta ögonblick, och 
skriva ordet lodrätt ner på pappret. Med varje resp. bokstav börjar du motsvarande rad i dikten. 
Ingenting behöver rimmas! Det är fascinerande hur alla (!) kommer fram till olika lyriska 
resultat. 
 
Texterna nedan kom samtliga till efter en längre tyst stund med naturen och med sig själv. 
Temat för dikten var helt enkelt ”min plats”. 
 
 
 

 

Granen har många barr. 

Rädd? Det behöver du ej vara. 

Aj, man kan sticka sig. 

Natten är mysig när man ser en gran,  

     tycker jag. 

 
 (c.a 10 år) 
 
 
 
 

Vinden blåser 

Att bada är härligt 

Torrt är det inte i vattnet 

Torrt är det på land 

Ender (?!) flyger 

Naturen är härlig 

 
 (Tobbe, 10 år) 
 
 
 



Morning sun leads me there –  

You must forgive 

 

Parents come, I talk to them, 

Leave me, kids, you’ll be allright, 

Another mother holds you tight. 

Crowded was my place before, 

Emptied now for me and I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Andrea från Schweiz, 40 +) 

 

Har en känsla av inre frid. 

Älskar vinden, solen tallar och fåglarna 

Naturen har sin egen symfoni 

Rör mitt hjärta med glädje 

Ynnesten att vara fri och öppen i skogens 

Cirkus är skönhet, samspel och litenhet 

Kanske har den inre friden en helande  

   kraft 

Tillkommande den som vill. 

 
(Pär 50 +) 

Kärlekens kamp mot rädslan 

Älska dina vänner, ty de älskar dig 

Rå om mig själv, i solens ljus 

Livet har sina ljusa stunder 

En natt i prövning, modets och styrkans  

   seger 

Korparna flyger omkring mig 

 

 
(Kristoffer, 40 +) 

 

 

Le åt mig själv lite mer, så går det  

    lättare 

I mig finns ibland pojken kvar trots  

  jag är man 

Vem är jag ? att ställa denna fråga ? 

En härlig tid i naturen med mig själv 

Triangeln med ljuset, den kom åter  

   och åter i mina drömmar... 
 

(Kristoffer, 40 +) 

 

 


