
 

Instruktioner till lärarna i skrivtävlingen Snälla hjältar 
(uppdaterad 9.9.2022 med några förtydliganden) 

Tävlingstiden är 8.9–30.11.2022.  

Tävlingsdeltagarna kan vara av vilken ålder som helst men ska vara studerande inom 
andra stadiets utbildning i en svenskspråkig läroinrättning i Finland. 

Skolorna arrangerar tävlingen självständigt enligt eget tycke men inom ramen för 

undervisningen. 

Uppgiften kan utföras i klass eller som hemuppgift. Hur mycket tid uppgiften ges och hur 

den förbereds bestäms på varje skola.  

Vi önskar ändå att skolorna om möjligt arrangerar tävlingen i samband med, eller så nära, 

Read Hour (8.9) som möjligt, men tävlingen kan förstås arrangeras när som helst under 

tävlingstiden. Vi rekommenderar att tävlingen blir en del av de studieprestationer som 
ingår i studieavsnittet.  

En inspelning med Johanna Holmström finns tillgängligt på tävlingens webbsida 

sfv.fi/snallahjaltar. I filmen berättar Holmström om sitt författarskap och läser ett stycke ur 

novellsamlingen Handbok i klardrömmar. Filmens längd cirka 5 minuter. 

Tävlingsuppgiften är att skriva en skönlitterär berättelse med avstamp i Johanna 

Holmströms novell Barnträdgården. Se närmare beskrivning i instruktionerna till 
skribenterna. 

 

 



Delta i tävlingen så här: 

Varje skola som beställer boken och deltar i tävlingen kan skicka in 1–6 st. bidrag. 

Skolans bidrag bör representera en så jämn könsfördelning som möjligt. Vi vill att den 
grupp som vinner tävlingen och som deltar i resan till Genève är i samklang med de 

värderingar tävlingen bygger på, det vill säga att gruppen är heterogen vad gäller kön och 
identiteter.  

För att undvika eventuella jäv i juryn skickas bidragen in anonymt. De namnges med en 

kod som är kombination av en siffra och en bokstav, till exempel 1a, 2b, 3d.  

Siffran anger kön (uppräknade i alfabetisk ordning) och är 

1. för Annan 

2. för Kvinna  

3. för Man 

Kategorin ”Vill inte säga” saknas eftersom vi strävar efter jämn könsfördelning bland 

vinnarna.  

Bokstaven (a–f) används för att skilja åt skribenterna. Skribenterna anger själva kön och 

bokstaven läggs till av läraren i det skede bidragen skickas in. SFV kontaktar senare 

skolorna för att få namnen bakom koden. Skolorna behöver alltså ha ett eget system för 
att koppla ihop skribent och kod. Uppge förutom koden också skolans namn på varje 

bidrag som sänds in. 

Ex: "overbyskola-1a", "overbyskola-1b", "overbyskola-2a" 

Bidragen lämnas in i txt, doc, docx eller pdf format och laddas upp på tävlingens webbsida 

via en länk. 

Vinst i tävlingen 

Bland de inkomna bidragen väljer en jury ut fyra jämbördiga vinnare. Principen om jämn 

könsfördelning gäller urvalet av vinnare. I juryn sitter författaren Johanna Holmström, en 
representant för Svenska modersmålslärarföreningen och en representant för Läscentrum 
i Finland.   

Vinnarna i tävlingen utses i medlet av januari 2023. Vinsten är en resa till Genève 3–
5.4.2023. Varje vinnare får bjuda med en person som hen tycker motsvarar definitionen av 

en snäll hjälte. I resan deltar med andra ord åtta andra stadiets studerande. 

På resan till Genève följer en vuxen med. I Genève besöker gruppen Röda Korsets 
huvudkontor och UEFA Foundation i Nyon. Syftet är att lära sig mer om hur de arbetar för 
att trygga grundläggande mänskliga rättigheter bland barn och unga. Resan 

uppmärksammas i SFV:s kommunikationskanaler. 



Publicering av texter  

SFV förbehåller sig rätten att publicera de vinnande texterna på SFV:s webbplats efter att 
vinnarna utlysts. SFV kan också ha intresse av att publicera andra bidrag. I dessa fall frågar 

SFV tillstånd av skribenterna och kommunikationen sker via respektive skola.  


