Poesi utan gränser
i ett nötskal
Poesi utan gränser har som mål att stimulera kreativ
språkanvändning och belysa alla språks lika värde
❖ Ungdomar på högstadiet och gymnasiet i Uppsala län skriver dikter på vilket som helst
av världens alla språk utom engelska och svenska. Det ska dock finnas en svensk
översättning till varje dikt.
❖ Alla hjälpmedel är tillåtna utom plagiering.
❖ Poesi utan gränser ger intresserade lärare en Handbok med tips för ungdomars
diktskrivning.
❖ Från varje grupp de undervisar får lärarna skicka in tre dikter till
info@poesiutangranser.se.
❖ De lärare som skickar in dikter före deadline i mars deltar i utlottning av ett
stipendium. Den exakta tidpunkten för deadline varierar år från år, beroende på datum
för finalen.
❖ Poesi utan gränser registrerar dikterna och skickar dem till olika juryer bestående av
infödda talare av språket i fråga.
❖ Juryerna väljer ut de tre bästa dikterna i varje språk och på varje stadium.
Stadieindelningen görs efter hur länge eleven läst språket. Modersmålstalare delas in
efter ålder.
❖ Ungdomarna som skrivit de dikter som valts ut av de olika juryerna går till
tävlingsfinal.
❖ Finalen äger rum i slutet på mars och har formen av en Poetry Slam, det vill säga att
ungdomarna läser sina dikter inför publik på originalspråket och med svensk
översättning (som dock får läsas upp av någon annan).
❖ Infödda domare i varje språk avgör vem som får första, andra och tredje pris.
❖ Priserna är i form av biobiljetter: första pris ger tre biobiljetter, andra pris ger två och
tredje pris en biljett.
❖ Alla lärare vars elever gått till final får två biobiljetter var.
❖ Ett antal presentkort lottas ut bland finalisterna.
❖ Finaldikterna publiceras i ett häfte som delas ut till deltagande elever, lärare och
skolor.
❖ Poesitävlingen har ägt rum varje år sedan 2009.
❖ För att fira jubileumsåret 2019 ges en biobiljett till varje elev vars dikt skickats in till
Poesi utan gränser, även om hen inte går till final. Dessutom får varje lärare som
skickar in elevdikter två biobiljetter.

