
POESI UTAN GRÄNSER 

POESITÄVLING I ENGELSKA FÖR ÅK 6 

 

I år ordnar föreningen Poesi utan gränser poesitävling i engelska för åk 6! 

Vad är Poesi utan gränser? 

Poesi utan gränser är en dikttävling på olika språk för skolungdom i Uppsala län. Arrangör är 

föreningen Poesi utan gränser (www.poesiutangranser.se). 

Sedan starten 2009 har tävlingen Poesi utan gränser omfattat studerande från åk 7 på 

högstadiet till och med åk 3 på gymnasiet. Eleverna har fått tävla med dikter på alla språk – 

modersmål såväl som skolspråk – med undantag av svenska och engelska.  

År 2012 gjorde föreningen Poesi utan gränser ett försök med att utvidga tävlingen till att 

också omfatta dikter på engelska för elever i åk 5 och 6 i skolorna i Uppsala kommun. 

Försöket blev mycket lyckat, men fick ingen efterföljare år 2013. Nu år 2014 utlyser vi 

tävlingen igen, denna gång bara för elever i åk 6. 

Hur går det till? 

Eleverna får skriva korta dikter på engelska. Kontakta info@poesiutangranser.se om du vill ha 

stöd och hjälp genom en skriftlig handledning och/eller ett personligt besök i klassen. Tre 

dikter från varje klass får sedan skickas in till en jury. Valet av vilka tre dikter som ska 

skickas in kan antingen ske genom en omröstning i klassen eller göras av läraren. 

En jury väljer sedan ut de tre bästa dikterna i varje skoldistrikt (norra, östra, södra och västra 

kommundelarna). Dessa dikter går vidare till final. De deltagande elever som har engelska 

som modersmål utgör en bedömningsgrupp för sig. Finalen kan allstå som mest omfatta 15 

elever (12 från åk 6 samt 3 med engelska som modersmål.) 

Finalen 

Finalen äger rum söndagen den 16 mars i Skattkammaren på Uppsala stadsbibliotek och har 

formen av en ”Poetry Slam”.   

De tre finalisterna från varje skoldistrikt går upp på scenen och läser sina dikter med en 

svensk översättning.  Två domare bedömer dikterna och framförandet på en skala från 1 till 

10. Bedömningen för varje elev lämnas till en sekreterare och resultatet kungörs inte förrän 

hela tävlingen är slut.  

När alla har läst sina dikter kallas eleverna upp på scenen igen skoldistriktsvis.  Nu kungörs 

vem i varje grupp som får första, andra och tredje pris. (Exempel: i norra distriktet tävlar 

eleverna Anna, Berit och Calle. Berit får första pris, Calle andra pris och Anna tredje pris. 

Samtliga elever som deltar i finalen får alltså pris.) Första pris är tre biobiljetter, andra pris två 
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biobiljetter och tredje pris en biobiljett. Samtliga elever som deltar i finalen får också ett 

diplom samt en bok skänkt av Stadsbiblioteket.  

Mer information och en allmän handledning kan du hitta på vår hemsida 

www.poesiutangranser.se. Kontakta info@poesiutangranser.se för 

 Skriftlig handledning 

 Personligt besök i klassen 

 Anmälan till tävlingen och eventuella frågor 

 Att skicka in dikter till juryn 

Senaste dag för att skicka in dikter är den 16 februari 2014. 

 

Ta chansen att låta dina elever skriva och framföra sina dikter för publik! 
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