
Känner du till Poesi utan gränser? 

Varje år sedan 2009 har Poesi utan gränser anordnat poesitävlingar för ungdomar på 

högstadiet och gymnasiet i Uppsala län. Ungdomarna tävlar med dikter som de skrivit själva 

på vilket språk de vill, utom svenska och engelska. Det kan alltså vara ett modernt språk de lär 

sig i skolan eller deras modersmål, om detta inte är svenska. Till varje dikt måste också finnas 

en översättning till svenska, som dock inte behöver ha diktform. 

Genom åren har det hittills tävlats i 37 olika språk – vilken språkrikedom! Att ungdomarna får 

skriva på olika modersmål gör dessutom Poesi utan gränser till ett integrationsprojekt. 

Varför ska man låta sina elever skriva dikter? 

På frågan ”Varför ska man låta sina språkelever skriva dikter?” ger lärarna följande svar: 

• den fria formen i motsats till styrt skrivande • eleverna får skriva om något som berör dem 

själva • de skriver inte bara för läraren utan för en utomstående publik • allt skrivande är 

gynnsamt både för språkinlärningen och för att bearbeta sina upplevelser • det blir ett lyft för 

många elever som kanske inte är så duktiga i språket men som finner att de ändå kan lyckas 

uttrycka sina tankar • man kan få syn på nya sidor hos sina elever • elevernas självkänsla 

växer när de får framföra sina dikter för publik 

Hur går tävlingen till? 

Diktskrivningen inleds oftast i skolan under lärares ledning. På hemsidan 

www.poesiutangranser.se  finns en handledning för lärare. Det går också att beställa en 

informationsmapp på info@poesiutangranser.se. Vill du hellre ha besök av någon som kan 

handleda din klass? Kontakta då info-adressen ovan. 

När eleverna skrivit sina dikter skickar läraren in de tre bästa dikterna ur varje 

undervisningsgrupp till info@poesiutangranser.se. Dikterna registreras och skickas 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 (Steg 1, Steg 2 etc.). När det gäller modersmål så är det 

åldern som avgör stadiet.    

De dikter som juryerna valt ut går till final. Som förberedelse för den muntliga finalen får 

finalisterna delta i en eller flera workshops. 

Hur går finalen till?  

Sedan flera år äger finalen rum på UKK. Eleverna tävlar mot varandra tre och tre genom att i 

sina respektive språkgrupper läsa sina dikter jämte en översättning till svenska. Infödda 

domare avgör vem i varje grupp som ska få första, andra och tredje pris. Samtliga finalister 

får alltså priser samt diplom.  De får dessutom delta i ett lotteri. 

Och sedan? 

Efter finalen trycks alla finalisternas dikter i ett dikthäfte som delas ut till finalisterna, deras 

lärare och skolor. 
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När blir finalen det här läsåret? 

Läsårets final äger rum lördag den 26 mars 2022 kl 13 – 16 i sal B på UKK. 

Och deadline för att skicka in dikter?  

Det blir som vanligt sista dagen före sportlovet, alltså den 18/2 

Vad säger lärarna om Poesi utan gränser? 

”Det är ett fantastiskt arbete! Våra nyanlända elever kan delta på samma villkor och ges dessutom 

möjlighet att uttrycka sig fritt eftersom de skriver på sitt starkaste språk. De får sedan ta hjälp av oss 

lärare, kompisar, föräldrar, lexikon osv med den svenska översättningen. Arbetet är mycket 

språkutvecklande och har gott stöd i kursplanerna.”  Marie-Louise Stoltz, lärare i förberedelseklass 

Varje gång man besöker denna poesifest får man otvivelaktigt en bekräftelse på att poesin inte har 

några gränser. Att poesin förenar oavsett vilket språk den är skriven på. Sona Welsapar 

Vad säger eleverna? 

Jag heter Astrid, och går på Katedral med franska som modernt språk. Jag vill bara tacka för att jag 

fick delta i tävlingen i konserthuset. Det var intressant att höra allas dikter på de olika språken! 

 

Så du ser väl till att dina elever Får vara med? 

Det ser vi fram emot!  

Birgit Harling 

Ordförande i Poesi utan gränser 

 

 

 

 


