Poesi utan gränser
Information inför 2021
Du känner förhoppningsvis redan till Poesi utan gränser som i 11 år har varit ett forum för
kreativ språkanvändning. Elever på högstadiet och gymnasiet i Uppsala län har använt sina
kunskaper i moderna språk eller modersmål för att skriva dikter och – om de tagits ut till final
- fått läsa dem inför publik.
Finalen brukar äga rum i mars på UKK. Men nu när tillvaron präglas av coronapandemin
planerar vi för en något annorlunda final. Så här är det tänkt:
•

•

•
•

Ungdomarna skriver dikter i skolan eller hemma. Genom vår blå informationsmapp
och vår hemsida (se nedan) kan du som lärare få mycket hjälp att inspirera elevernas
poesiskrivning.
Från varje grupp som du undervisar får du skicka in tre dikter till
info@poesiutangranser.se. Deadline att skicka in dikter är fredag den 19 februari, sista
skoldagen före sportlovet.
Vi skickar sedan alla dikter för bedömning till olika juryer som består av infödda
talare av språket i fråga.
Juryerna väljer ut de tre bästa dikterna i varje språk på olika nivåer. De som skrivit
dessa dikter går till final.

Så här långt är allting precis som andra år. Men nu kommer det nya:
•
•

•
•

•
•

De elever som går till final ska spela in en film på sina mobiler där de läser sin dikt.
Finalisterna skickar filmerna till vår sekreterare för vidarebefordran till infödda
domare inom varje språk som avgör vilka dikter som får första, andra respektive tredje
pris på varje nivå. Resultaten meddelas vår sekreterare men offentliggörs inte ännu.
Finalisternas inspelningar grupperas språkvis på samma sätt som vid den fysiska
finalen. Efter allas inspelningar meddelar en konferencier namnen på pristagarna.
Denna ”final” läggs som en olistad video på YouTube. Det innebär att bara den som
har länken kan se den. Varje finalist får länken till inspelningen som ligger ute under
en begränsad tid och kan då även låta andra se den.
Diplom och priser i form av biobiljetter skickas till finalisterna per post.
Dikterna sammanställs i ett tryckt häfte och samtliga finalister, deras lärare och skolor
får var sitt exemplar.

Hemsida: www.poesiutangranser.se
För att beställa en informationsmapp: jb.harling@telia.com
Innehåll i infomappen: Poesi utan gränser i ett nötskal *”Jag är ingen poet. Jag vet inte hur jag
skulle sätta igång mina elever att skriva poesi” *Kalendarium 2020- 2021 *Handbok för lärare
i Moderna Språk, Svenska som andraspråk, Språkintroduktion, Modersmål *Språklig
kreativitet – elever skriver dikter i språkklassrummet (artikel) *Poesi utan gränser – en sporre
för elever med annat modersmål än svenska (artikel) *Utblick: modersmål (artikel) *Flerspråkighet i fokus (konferenspresentation) *Unga flyktingar deltog i poesitävling (artikel)
*Här rivs språkbarriärerna (artikel) *Dikttävling 2020 (häfte med alla finaldikter)

