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Diktspråk 

 

1. Versrad: 

En rad i en dikt. 

 

2. Radbrytning: 

Gör du för att bryta en versrad. Det kan du till exempel göra om du vill ändra på 

rytmen i en dikt eller om du gör om vanlig text (prosa) till en dikt.  

Här kan du se vad som händer med en vanlig text (prosa) om man gör 

radbrytning i den så att det blir en dikt. 

Följande två meningar är skrivna på vanligt sätt, i prosaform: 

Jag sitter här. Du sitter där. 

 

Med radbrytning kan det istället bli så här: 

Jag sitter här 

men du  

du sitter där 

 

Som du ser har även ordet du upprepats i sista raden och det kan man göra om 

man vill öka trycket på ett ord. 

 

 

 

 



Begrepp gällande dikter 
 

3. Strof: 

Flera versrader som håller ihop. Här är dikten uppdelad i två stycken så kallade 

strofer: 

1:a strofen: 

Du rörde mig 

Jag vaknade visst 

Du talade till mig 

Jag lyssnade visst 

Du log mot mig 

Jag skrattade visst 

 

2:a strofen: 

Jag rörde dig 

Du drog dig visst undan 

Jag talade till dig  

Men du ville visst inte lyssna 

Jag log mot dig 

Du såg visst bort 

 

 

4. Fri dikt: 

Inte skriven efter en mall. 

 

5. Bunden dikt: 

Skriven efter en mall. Som till exempel: Orddikt, femrading och kedjedikt. 
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6. Metafor: 

Bildspråk där man byter ut ord mot något som det kan förknippas med. 

Istället för att säga att du är förälskad så kan du till exempel skriva:  

”Elden som brinner i mitt hjärta”. 

 

7. Symboler: 

Ord som betyder något annat än det rent bokstavliga. 

Vit duva = fred 

Ett hjärta = kärlek 

 

 

8. Stegring: 

Det är när man upprepar sig och samtidigt lägger på mer styrka i orden för 

varje versrad. Till exempel: 

  

Du är vacker. 

Du är vackrare än alla andra. 

Du är den vackraste jag mött. 

 

 


