
Skrivartävling i april 2020
Uppgiften till tävlingen är hämtad från sid 165 i min skrivhandledning Pennvässaren. 
Bildkorten är hämtade från Inspirationslådan.
                                                                  
Hej alla ni som deltog i tävlingen!  
Jag fick så många vackra och välformulerade bidrag, att jag inte visste hur jag skulle kunna 
välja ut vinnarna. Det var verkligen svårt. Önskar att jag hade kunnat låta alla vinna. Jag 
bestämde mig för att utöka antalet priser litegrann.

Vinst: Presentkort, värde 300 kr. Du gör din egen bok på Solentro.  
Rabattkoden mailar jag till din lärare.

Arrangör av tävlingen: Veronica Grönte - veronica@pennvassaren.se
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Åk 2-4 • 3 vinnare, men det blev 5
Åk 5-7 • 3 vinnare, men det blev 4
Åk 8-9 • 3 vinnare, men det blev 4

Åk 2-4 
✏  Jag längtar tills min ägare går, så jag kan gå till Sydamerika. 
Jag vill kunna springa med djuren. 
Min familj vill att jag ska stanna kvar, men jag vägrar!
Jag har försökt att fly när min ägare putsat mig, men han kom på mig. 
Varför kan min ägare inte gå i någon timme eller så.
Nu måste jag få något gjort!
En dag gick allt som jag ville, han gick och jag flydde till Sydamerika.
Maximilia, åk 2 Hyllinge skola, Hyllinge • skrev om mannens skor
Kommentar: 
Tack för din text, Maximilia! Jag citerar en mening: ”Jag har försökt att fly när min ägare putsat 
mig, men han kom på mig.” När jag läste denna mening, såg jag bilden inom mig och jag blev full 
av skratt! En sån fantasifull och rolig idé! Hälsning från Veronica

✏   Jag längtar tills jag kommer in i ladan igen. Där är det så varmt och skönt.
Jag vill inte ha någon som hänger på mig hela dagarna.
Min familj är redan inne i ladan, så jag vill med dit.
Jag har försökt att skaka, så att de inte vill vara på mig längre. Men det funkar inte.
Varför får inte jag komma in? Det är så kallt här ute.
Nu måste jag fråga om jag få komma in i ladan.
En dag kommer min familj och mina vänner vara samlade igen.
Tilda, åk 3 Sturköskolan, Sturkö - skrev om kon  
Kommentar: 
Tack för din text, Tilda! Jag citerar en mening: ””Jag har försökt att skaka, så att de inte vill vara på 
mig längre. Men det funkar inte.” Jag lever mig in i kons problem och känner hur frustrerad hon 
känner sig, när hon börjar skaka. Hon har ju inga händer, så att skaka är vad hon kan göra! Känns 
som om det kunde vara sant! Hälsning från Veronica

✏   Jag längtar efter min familj.
Jag vill komma tillbaka till tidningen där hemma.
Min familj längtar efter mina nyheter om världen.
Jag har försökt flyga iväg med vinden men det går inte.
Varför rev den där mannen ut mig från tidningen?
Nu måste jag flyga iväg med vinden till min familj.
En dag kommer någon hitta mig.
Altina, åk 3 Trönninge skola, Varberg • skrev om pappersskräpet
Kommentar: 
Tack för din text, Altina! Jag citerar en mening: ”Min familj längtar efter mina nyheter om världen.” 
Jag blev så överraskad när jag läste att familjen längtade efter nyheterna från världen. Då 
förändrades min bild av papperslappen och den blev fylld av text. Bilden blev tydlig inom mig. Du 
fick mig att se och känna! Hälsning från Veronica
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✏   Jag längtar efter en återvinning. 
Jag vill att någon ska plocka upp mig för jag kan inte gå till återvinningen.
Min familj är i en återvinning och dom längtar efter mig.
Jag har försökt att komma till en återvinning men det går inte för folk trampar på mig hela tiden.
Varför måste det alltid vara jag som blir nertrampad. 
Nu måste jag komma till återvinningen.
En dag kom jag till återvinningen men då var inte min familj där för soptippen hade tömt 
återvinningen.
Svante, åk 3 Trönninge skola, Varberg • skrev om aluminiumburken
Kommentar: 
Tack för din text, Svante! Jag citerar en mening: ” En dag kom jag till återvinningen men då var inte 
min familj där för soptippen hade tömt återvinningen.” Det var verkligen ett överraskande slut och 
det engagerade mig. Tyckte på allvar synd om aluminiumburken som kämpat så starkt för att nå sitt 
mål! Hälsning från Veronica

✏   Jag längtar till en soptunna, då kan jag bli som ny om bara någon dag!
Jag vill träffa mina kompisar där, få nya eller tänk om ingen är där!
Mina syskon tyckte att jag aldrig borde ha gjort det, de har nog rätt...
Jag har försökt att följa med vinden och rida på luftströmmarna så att någon ser mig, men det vill 
inte funka!
Varför måste jag bara ligga här helt ensam egentligen?
Nu måste jag bara hålla ut och vänta tills någon ser mig.
En dag så har jag blivit som ny, men är ändå densamma. 
Alice, åk 4 Grenadjärskolan, Örebro • skrev om den ihopknycklade pappersbiten
Kommentar: 
Tack för din text, Alice! Jag citerar en mening: ”Jag har försökt att följa med vinden och rida på 
luftströmmarna så att någon ser mig, men det vill inte funka!” Dina ord var så melodiska och 
vackra: ” följa med vinden och rida på luftströmmarna”. Plötsligt blev det en mjukhet i texten som 
värmde mig och jag såg pappersbiten flygande i luften. Så kom hindret: ”men det vill inte funka”. 
Kände frustrationen i min kropp. Hälsning från Veronica

Åk 5-7

✏   Jag längtar hem, till hemlandet.
Jag vill tillbaka till min familj.
Min familj har tagits ifrån mig.
Varför måste jag vara i detta främmande land?
Nu måste jag hitta en väg hem.
En dag har jag förenats med min kära familj.
Shayly, åk 5 Drakbergsskolan, Göteborg - skrev om mannen 
Kommentar: 
Tack för din text, Shayly! Jag citerar en mening: ”Min familj har tagits ifrån mig.”Att du formulerar 
dig med orden ”har tagits” blir så starkt, kraftfullt och grymt. Denna mening berör mig starkt: 
”Varför måste jag vara i detta främmande land?” Trots allt, finns ett hopp och det känns mycket 
påtagligt. Hälsning från Veronica
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✏   Jag längtar till frihet.
Jag vill sluta bli utnyttjad.
Min familj har samma känslor som mig.
Jag har försökt att tänka positivt.
Varför känner jag såhär?
Nu måste jag hitta ett sätt att få vara kvar på ängen.
En dag kommer jag känna frihet.
Jan, åk 7 Drakbergsskolan, Göteborg - skrev om kon
Kommentar: 
Tack för din text, Jan! Jag citerar en mening: ”Jag vill sluta bli utnyttjad.” Först läser jag om längtan 
till friheten och därefter kommer meningen och att bli utnyttjad, griper texten tag i mig och jag 
undrar vad som har hänt.  När jag läser om ängen, förstår jag att texten handlar om en ko och jag 
börjar fundera på hur vi människor utnyttjar djuren. Texten berör mig. Hälsning från Veronica

✏   Jag längtar hem till den gröna ängen som ligger precis utanför mitt hus. 
Jag vill komma hem och lägga mig på det varma gräset med min familj bredvid mig.
Min familj vill bo i stan där det inte finns gröna färger och nästan alltid regnar.
Jag har försökt övertyga dem om att flytta tillbaka, men de säger att de trivs bra här.
Varför vill de inte flytta? Vi trivdes så bra i vårat gamla hem.
Nu måste jag stå ut med att bo här tills de förstått att det inte finns ett bättre hem än vid den fina 
ängen.
En dag kommer vi att flytta tillbaka och då kommer jag aldrig flytta ut igen.
Elisa, åk 7 Drakbergsskolan, Göteborg - skrev om tjejen
Kommentar: 
Tack för din text, Elisa! Jag citerar en mening: ” Nu måste jag stå ut med att bo här tills de förstått 
att det inte finns ett bättre hem än vid den fina ängen.” Jag blir tagen av karaktärens möjlighet till 
acceptans och tålmodighet. Hon/han känner på sig att familjen så småningom kommer att inse att 
det är bättre att bo landet än i staden. Den här meningen var så vacker och jag såg bilden inom mig. 
”Jag vill komma hem och lägga mig på det varma gräset med min familj bredvid mig.” Speciellt 
orden ”det varma gräset” berörde mig, eftersom jag själv älskar varmt gräs. Hälsning från Veronica

✏   Jag längtar tills jag har blomstrat.
Jag vill att min familj blir stolt över mig.
Min familj hjälper mig att blomstra.
Jag har försökt att blomstra för tidigt.
Varför gör jag mig själv besviken?
Nu måste jag tro på mig själv, och låta det ta sin tid.
En dag har jag blivit den vackraste blomman min familj har sett.
Shamim, åk 7 Drakbergsskolan, Göteborg - skrev om maskrosen
Kommentar: 
Tack för din text, Shamim! Jag citerar två meningar: ” Jag har försökt att blomstra för tidigt.
Varför gör jag mig själv besviken?” Jag blir berörd av dessa formuleringar. När jag läste dem, tänkte 
jag på en människa som ville utvecklas och växa för snabbt men misslyckades. Karaktärens insikt 
växter och hon/han förstår att utveckling måste få ta tid. Att tro på sig själv är hela hemligheten. Din 
text gick rakt in i mitt hjärta. Hälsning från Veronica
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Åk 8-9

✏   Jag längtar hem igen men ingen vill ha mig där.
Jag vill flyga dit men min väg har blockerats. 
Min familj, syskon och vänner behöver inte mig, de har ersatt mig med något fint.
Jag har försökt ta kontakt men inget svar hörs. 
Varför stoppar drömmarna mig?
Nu måste jag samla mitt mod och glömma det förflutna. 
En dag kommer jag att höra deras längtan ända hit bort.
Rowaid, åk 9 Drakbergsskolan, Göteborg - skrev om mannen
Kommentar: 
Tack för din text, Rowaid! Jag citerar en mening: ”Jag längtar hem igen men ingen vill ha mig där.” 
Jag blir oerhört berörd av denna inledningsmening. Jag fortsätter läsa om vägen som har blockerats 
och frustrationen inom mig växter. Att karaktären ersatts av något ”fint”, för mig nästan att börja 
gråta.  Karaktären samlar mod och glömmer det förflutna. Sista meningen är en oerhört stark 
vändpunkt. Det är DERAS längtan som kommer att höras. Hälsning från Veronica

✏   Jag längtar hem, där jag kan vila och kolla upp i himlen utan några problem i tanken. Jag vill ta 
det lugnt och tömma tankarna med min vän. Min familj tror att jag trivs här, med det gör jag inte, 
varför ser ingen det. Jag har försökt ta mig hem men något hindrar mig, något jag inte kan förklara. 
Varför, varför stannar jag kvar här, på en plats jag inte trivs. Nu måste jag ta saken i egna händer, 
jag vill åka tillbaka. En dag kan jag åka tillbaka till den plats där mina minnen föddes, där jag kan 
vila i lugn och ro.
Marcus, åk 9 Dragbergsskolan, Göteborg - skrev om killen 
Kommentar: 
Tack för din text, Marcus! Jag citerar en mening: ”Jag vill ta det lugnt och tömma tankarna med min 
vän.” Orden ”att tömma tankarna med min vän”, får mig att förstå att det handlar om en verklig och 
djup vänskap. Så vackert. Du har arbetat medvetet med upprepningar som gör att textens budskap 
blir än starkare. ”Jag har försökt ta mig hem men något hindrar mig, något jag inte kan förklara. 
Varför, varför stannar jag kvar här, på en plats jag inte trivs.” Hälsning från Veronica

✏   Jag längtar efter tiden då jag var ny.
Jag vill inte se mig själv så här.
Mina syskon ser mig som ett vrak, de har rätt.
Jag har försökt förhindra det, det oundvikliga.
Varför är de andra här, varför är jag inte för mig själv, ensam?
Nu måste jag vänta.
En dag kommer en annan ta min plats.
Tobias, åk 9 Dragbergsskolan, Göteborg - skrev om trottoarkanten
Kommentar: 
Tack för din text, Tobias! Jag citerar en mening: ”Mina syskon ser mig som ett vrak, de har rätt.” 
Meningen fick mig att haja till. Oj, Ett vrak!  Och syskonen hade rätt. Karaktären ville inte se sig 
själv så här utan längtade efter början av livet, då allt var nytt. Jag trodde så klart att det handlade 
om en människa. Du har precis som Marcus i texten ovan arbetat medvetet med upprepning som 
blir effektfull: ”Jag har försökt förhindra det, det oundvikliga.” Jag blir berörd av den stackars slitna 
trottoarkantens öde, som inte hade någon egen skuld i att det blev så här… och vet att den kommer 
att bli utbytt. Hälsning från Veronica
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✏   Jag längtar efter värmen som fyller min själ och drycken som släcker min törst.
Jag vill så gärna bli fylld av den kraft som ger liv till de utsatta.
Min familj kallar mig galen, men de, de förstår inte.
Jag har försökt upplysa dem, men de vill inte förstå, de vill inte bli mättade av saften.
Varför inser ingen, varför kan ingen se, varför kan ingen förstå?
Nu måste jag ge mig av och fara hem, hem till värmen som fyller min själ och drycken som släcker 
min törst.
En dag kommer jag att känna värmen . 
Filip, åk 9 Dragbergsskolan, Göteborg - skrev om mannen
Kommentar: 
Tack för din text, Filip! Jag citerar en mening: ”Jag vill så gärna bli fylld av den kraft som ger liv 
till de utsatta.” Jag blir starkt berörd. Du skriver inte att kraften ska ”hjälpa de utsatta” utan kraften 
”ger liv”. Så starkt och vackert formulerat. Här är en människa som vill ge sitt eget liv åt andra. Det 
är klart att han blir ett hot mot sin familj som vill välja det bekväma livet. Ja, då är det enkelt att 
skydda sig själv genom att kalla den hotande familjemedlemmen för ”galen”.  
Hälsning från Veronica
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