
 

 
 

 

Instruktioner till skribenterna i tävlingen Snälla hjältar 2022 
 
Uppgiften är att skriva en skönlitterär berättelse med avstamp i Johanna Holmströms novell 
Barnträdgården. Du väljer mellan följande infallsvinklar: 

 
• Novellen börjar in medias res. Vad har hänt tidigare?  

• Novellen slutar ganska öppet. Vad händer med t.ex. Julia eller världen efteråt? 
• Novellen handlar om Julias dagar vid Barnträdgården. Vad händer i världen utanför, till 

exempel med hennes föräldrar? 

  
Skrivtävlingens ledord är empati. Därför bör berättelsen, förutom att ha en tydlig koppling till 

Holmströms novell, behandla empati på något sätt. Du kan exempelvis ta fasta på relationer som 
du bygger ut, du kan ta fasta på känslor som saknad, rädsla, kärlek eller övergivenhet och du kan 

också ta fasta på avsaknad av empati. Utforska problematiken i empatin som förekommer i 
novellen.  
 
Form 
 

• Det ska vara en skönlitterär berättelse 

• Sätt egen rubrik 
• Längden högst 5 A4-sidor (också korta texter kan vara väldigt lyckade) 

• Typsnitt Times New Roman eller Arial 
• Radavstånd 1,5 
• Fontstorlek 12 

 

 

 



 
Tänk på 
 
Berättelsen du skriver ska vara din egen, trots att den är kopplad till novellen. Ta fasta på 

karaktärer, relationer och miljöer och utforska dem med empati som ledord. Kom ihåg att rubriken 
på din text också ska passa ihop med det du har skrivit.  
 
Skönlitterära texter ger utrymme för kreativitet, såväl när det gäller innehåll och uppbyggnad som 
stilen på språket. Vi önskar ändå att du korrekturläser texten och bearbetar den. Läs igenom och se 
att det finns en röd tråd genom hela din berättelse. 

 
Bedömningsarbete 
 
Juryn läser igenom alla bidrag som skickats in och fäster extra uppmärksamhet vid följande 
kriterier: 

 
• hur du har behandlat temat empati i berättelsen, 

• hur väl berättelsen är kopplad till novellen, 

• textens konstnärliga kvalitet och uppbyggnad, samt 
• gestaltning av karaktärer, miljöer och/eller relationer. 

 
Dessutom tar juryn i beaktande vilket helhetsintryck berättelsen ger.  
 

Lycka till! 


