
Inbjudan till svenska haikusällskapets 
sommar-kukai 2015
Kära haikuvänner. Välkommen till vår digitala haikuverkstad som sker enbart via mejl 
med diskussioner för de som vill i en sluten grupp på Facebook. Det går utmärkt att 
vara med i själva verkstad/röstningen 

Haikuverkstaden är öppen för alla medlemmar i svenska haikusällskapet och för de 
som vill prova på att vara med i en haikuverkstad.

För att delta ska en (1) opublicerad dikt per verkstad skickas till 
haikuverkstaden@haiku-shs.org, med rätt rubrik enligt nedan.

Midsommarkukai
Insändningsperiod: 1 juni – 10 juni 2015
Röstningsperiod: 15 juni – 25 juni

Högsommarkukai
Insändningsperiod: 1 juli – 10 juli 2015
Röstningsperiod: 15 juli – 25 juli

Sensommarkukai
Insändningsperiod: 1 augusti – 10 augusti 2015
Röstningsperiod: 15 augusti – 25 augusti

Språk: svenska
Stil: 5-7-5, fri haiku, senryu. 

Röstning sker med följande poäng.
haiku #x - 3 poäng
haiku #y - 2 poäng
haiku #z - 1 poäng

(Du kan enbart rösta på tre haiku och endast en gång).
Röstning är obligatorisk. Om du inte röstat diskvalificeras din haiku från tävlan. Du får 
inte rösta på din egen haiku. 
- vänligen skriv ”midsommarkukai”, ”högsommarkukai” eller ”senskommarkukai” i 
ämnesraden
- vänligen skicka bidrag som en del av epost – inte bifogat i en separat fil
- vänligen uppge förnamn, efternamn och ort vid röstning. 

Efter röstningen presenterar vi de fem dikter som fick flest röster i facebook-gruppen 
för kommentarer och frågor. Vi kommer också att lägga ut frågor för diskussion i 
facebook-tråden.

Vi har för avsikt att rapportera dessa tre haikuverkstäder som en studiecirkel inom 
Studiefrämjandet och önskar därför att de som avser att delta i alla tre verkstäderna 



fyller i bifogat formulär (det kostar ingenting att delta). Vi räknar med att varje kukai 
tar ca 2x45 minuter (att författa och skicka in haiku, läsa andras haiku, analysera 
dem och bedöma dem, samt att rösta). Genom en fördjupad diskussion i facebook-
gruppen lär vi oss mer om haikuskrivande och läsande och utbyter åsikter och 
erfarenheter om diktformen.

Den som vill vara med i studiecirkeln ska bifoga följande uppgifter (enligt nedan). 
Informationen behandlas enligt personuppgiftslagen och lämnas inte ut utanför 
Studiefrämjandet. 
Syftet med att registrera cirkeln är att genom försöksverksamhet undersöka hur det 
går att utveckla folkbildningsverksamhet i form av intressecirklar på nätet. Detta test 
kan komma Svenska haikusällskapet till gagn i olika sammanhang - haikuverkstaden 
kommer att nämnas som en aktivitet som gjorts för att utveckla digitala cirklar i en 
rapport som kommer under nästa år. Studiefrämjandet kommer att göra en 
utvärdering där en enkät skickas till deltagarna, som SHS också får ta del av 
resultaten från, för att se om det är något som uppskattas av deltagarna och som 
man vill göra igen eller utveckla vidare. Det kostar ingenting att vara med i 
studiecirkeln, men rapporterade timmar hjälper oss att kunna lägga mer resurser på 
utförandet och att den tid som jag lägger på att administrera verkstaden (delvis) får 
göras på min arbetstid. Jag är därför tacksam om så många som möjligt kan tänka 
sig att registrera sig.
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