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Poesi utan gränser och Språklärarna i Uppsala inbjuder till en kväll om 

 Språklig kreativitet 
Torsdagen den 17 november 2016 kl 18.00 

på Vuxenskolan Linné 
Västra Strandgatan 11, Sal A43 

 
Det är kanske så att många ungdomar bär på tankar som de sällan får utlopp för på lektionerna 
i språk. Att i diktform klä sina tankar i egna ord är betydligt lättare än att skriva en essä, 
uppsats eller novell.  Men hur ska man som lärare kunna uppmuntra och bistå eleverna i att 
vara kreativa språkanvändare? Måste läraren själv vara poet?   
 
Det är just för att visa att läraren inte behöver göra något märkvärdigt för att uppmuntra 
elevernas språkliga kreativitet som vi till denna kväll har inbjudit ett antal lärare som kan 
berätta om sina egna erfarenheter av att arbeta med poesi på språklektionerna. Dessa lärare i 
franska, spanska och tyska på högstadiet och gymnasiet samt lärare i svenska som andraspråk 
och SPRINT har alla haft elever som deltagit i poesitävlingen Poesi utan gränser.   

Det finns naturligtvis inte bara en metod som passar alla lärare och elever. Därför kommer vi 
att få höra om olika sätt att entusiasmera och handleda elever i att använda sina 
språkkunskaper till självständigt skapande. Så här har några lärare sagt: 

”Jag tycker själv att det jag har gjort inte är så märkvärdigt. Men visst hade jag ett system som 
fungerade rätt bra för mina klasser.” 

”Jag tycker att det är väldigt viktigt att trycka på att läraren inte behöver vara expert på poesi 
för att inspirera sina elever till att komma igång och skriva.” 

Välkomna att ta del av fler synpunkter, idéer och förslag, muntligt och i handouts!  

Språklärarna i Uppsala bjuder sedan på en lätt buffé som är gratis för medlemmar i 
Språklärarnas riksförbund. Kostnaden för icke-medlemmar är Kr 60. Anmälan till Birgitta 
Milbrink, birgittamilbrink@hotmail.com, senast den 14/11. Ange om du stannar på supén. 
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