
En EU-lektion med 
kreativ touch

Uppdrag: Skriv poesi om hur du vill att framtiden ska se ut!





#YoungPoets4Europe

• Europa Direkt Sydskånes hållbara poesitävling för junior ung 13-17 år 
och senior ung 18-25 år.

• Gör poesi av din vision för vår framtid! 
• Vinnarna koras med ett stipendium på 5000 i vardera ålderskategori. 

Prisutdelningen sker under festliga former och med möjlighet att 
uppträda sin estradpoesi den 26:e september på Europeiska 
språkdagen.



Vad ska vi göra idag?
Komma på idéer till hållbar poesi genom att:
1. Utforska 
2. Ha kreativ uppvärmning
3. Skapa powerteams
4. Vara kreativa!
5. Förpacka/presentera din idé



En bättre framtid

Sex prioriteringar för en mera konkret plan 
för EU:s framtid 2019–2024:

1. EU:s gröna giv
2. Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern
3. En ekonomi för människor
4. Ett starkare Europa i världen
5. Främjande av vår europeiska livsstil
6. En ny satsning på demokrati i EU

Vi vill att ni fokuserar på 1&2!

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_sv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_sv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world_sv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_sv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_sv


EU:s gröna giv



Vad är den Gröna given?

Den Gröna Given handlar om vår tids största utmaning – att skapa ett 
hållbart samhälle för att uppnå klimatneutralitet till 2050. Den handlar 
om att:

• Skapa en cirkulär ekonomi 
• Uppnå klimatneutralitet 
• Behålla biologiskt mångfald
• Öka mängden förnybar el

… visste du att en tredjedel av investeringarna på 1,8 biljoner euro från 
återhämtningsplanen kring pandemin - NextGenerationEU - och EU:s sjuåriga budget ska 
gå till den gröna given?

1. Utforska



https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-199819?&lg=EN


Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern



Vad innebär ”Ett Europa rustat för den digitala 
tidsåldern”?
Digitalisering handlar om att vi i Europa ska hamna i framkant i den 
digitala utvecklingen och att den digitala omställningen fungerar för alla 
människor och företag. Arbetet ska även bidrar till ett klimatneutralt 
EU. Fokusområden är:

• Att bygga ut 5G så att alla, överallt, får snabbt internet.
• Se till att Europa får fler egna ”tech-jättar” (exempel på en tech-jätte är Facebook). 
• Se till att artificiell intelligens utvecklas på ett ansvarsfullt sätt.
• Skydda människor mot cyberhot som hackning och identitetsstöld.
• Öka superdatorkapaciteten för att kunna utveckla nya IT-innovationer.

… visste du att över 25 %av alla industrirobotar och hushållsrobotar tillverkas i 
Europa?

1. Utforska



https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204496?&lg=EN


https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-191399?&lg=EN/SGN


NU ÄR DET ER TUR ATT VARA KREATIVA! 



2. Kreativ uppvärmning



Vad kan man göra med ett gem?

1. Vad kan man använda ett gem till? 
Gör en metkrok, örhänge …

2. Fundera en minut själv, vänd dig 
sedan till personen/personerna 
bredvid dig och fundera i ytterligare 
tre minuter. Skriv ner alla era förslag 
på ett papper.

3. Berätta hur många olika saker ni kom 
på och lyft några av era bästa idéer 
för resten av klassen! 

2. Kreativ uppvärmning



Inspirationslänkar poesi

Inaugural poet Amanda Gorman delivers a poem at Joe 
Biden's inauguration – YouTube

Trädet (dikt av Karin Boye) - YouTube

Barn läser Emil Jensens dikt "Samma Värld" - YouTube

2. Kreativ uppvärmning

https://www.youtube.com/watch?v=Jp9pyMqnBzk
https://www.youtube.com/watch?v=X_ewcaRnEo8
https://www.youtube.com/watch?v=_ONqNmdD4P0


3. Skapa ett powerteam



3. Skapa ett powerteam

VILKEN SORTS FÅGEL ÄR DU? 



Hur arbetar ett powerteam?

1. Låter alla komma till tals i gruppen
2. Hjälps åt – fundera över hur ni kompletterar varandra
3. Inser att det inte finns några dåliga idéer (något du tycker är mindre 

bra kan leda till en superbra idé hos någon annan – bygg på 
varandras tankar)

4. Håller en positiv ton till varandra
5. Har kul! 

3. Skapa ett powerteam



4. Kreativ övning



Dags att vara kreativ!

1. Varje grupp har fått bilder som har med Den gröna given eller 
Digitalisering att göra.

2. Associera till dem. Vad får det er att tänka på? (Tex. En bild på ett 
hus kan ge associationer som ”hem”, ”tjuv”, ”vampyr”, 
”hamburgare” etc)

3. Det finns inga fel! Skriv ner orden som poppar upp i huvudet på 
post-It-lappar och sätt på bilden.

4. Sätt upp alla bilderna, med lappar, i klassrummet.
5. Gå runt och samla inspiration till din poesi från valfri bild/lapp!

4. Kreativ övning



https://youtu.be/J8YqfmaBzfw


Skriv din poesi!

5. Skapa och presentera



5. Skapa och presentera



Tystnad … tagning!

• Börja att skriva en storyboard för vad du vill göra. Inte bara vad du ska säga 
utan ditt koncept, vad du ska ha på dig och i vilken miljö du ska spela in.

• Tänk på att även själva miljön du spelar in i kan bli en del av ditt budskap
• Filma med mobilen i horisontellt läge
• Ha ljus på ditt ansikte, prova dig fram kring ljussättning genom olika vinklar 

och platser innan du börjar spela in. Du kan även lägga till extra ljus genom 
en lampa, eller naturligt ljus genom att ställa dig vid ett fönster.

• Filmar du med mobilen? Tryck till på skärmen där du vill att fokus ska ligga.
• Se till att kameran är stilla när du filmar, inte skakig. Stativ eller att 

fästa/ställa den på något.
• Ha en mick för att få bra ljud (använd mobilens lurar)

5. Skapa och presentera



• Lämna lite tid innan och efter du pratat för möjlighet att klippa
• Tala tydligt och engagerat, glöm inte bort att du talar även med din kropp och ditt 

ansikte
• Vill du ha närbild, gå närmare kameran. Att använda mobilens zoom kan minska 

kvalitén.
• Se till att du spelar in i en omgivning utan störande kringljud
• Undvik skramlande smycken som kan störa ljudet
• Var säker på att du inte fångar någon annan i bild på din film än dig själv. Undvik 

därför miljöer med mycket människor.
• Om du vill lägga till annat bildmaterial i din film, se till att det inte är 

upphovsrättskyddat
• Det är alltid bättre att spela in mer än man tror behövs, det är lättare att ta bort 

än att lägga till i efterhand

5. Skapa och presentera



Skicka in ditt bidrag senast 15/9
ditteu.se/youngpoets4europe

https://www.ditteu.se/youngpoets4europe/




LYCKA TILL!

Bilder i PPT är häm
tade från pixabay.se och är endast avsedda för denna presentation
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