
För tredje året i rad arrangerar Göteborgs Naturhistoriska museum och Barnens bibliotek 
en nationell skrivtävling för alla fjärdeklassare. I år är temat “min undervattensvärld”. 
 
Under hösten fram till 1 december kan du tillsammans med din klass delta i en skrivtävling 
där ni även får chans att arbeta med frågor som utspelar sig under vattnet. Innan den 
16/12 återkopplar vi till vinnarklassen så att du kan informera klassen innan ni går på 
jullov. 

Varje klass skickar in ett bidrag som representerar klassen.
 
Priser
Priser delas ut av både Barnens Bibliotek och Göteborgs naturhistoriska museum. 
 
Av Barnens Bibliotek får vinnaren ett bokpaket till ett värde av 1000 kronor med spän-
nande böcker för er att ha i klassrummet eller skolbiblioteket. Klassens vinnarbidrag 
kommer också att publiceras på Barnens bibliotek. 

 Av Naturhistoriska beror priset på var ni bor: 
 Tillhör er klass Västra Götalandsregionen och ni har möjlighet att komma till museet 
 i Göteborg får ni en museivisning och gå in i valen. Vi bjuder också på enkel pann-
 kakslunch. 
·     Bor ni för långt för att komma hit, men ändå inom Västra Götalandsregionen 
 erbjuder vi att komma på klassbesök hos er och tar med oss några spännande s
 aker från museet. 
·     Bor ni utanför Västra Götalandsregionen skickar vi på posten en låda med material   
 från museet för er att låna under ett tag. Vad sägs om att känna på hajkäke, valbard,  
 giraffpäls och andra spännande saker? I samband med att den lånade lådan har 
 kommit fram till er håller vi en digital lektion där vi visar mer av museet och berättar 
 om sakerna som finns i lådan. 
 
Du som vuxen ansvarar för att skicka in klassens bidrag tillsammans med kontaktuppgifter.  
Vi ska ha fått bidraget senast 1 december 2022.
 
Skicka till:  
Förvaltningen för kulturutveckling/Barnens bibliotek
(märk kuvertet med ”Skrivtävling 2022”) 
Regionens hus 
405 44 Göteborg 
eller
lisa@barnensbibliotek.se med rubriken ”Skrivtävling 2022” 

Till dig som är lärare eller skolbibliotekarie:  

Min undervattensvärld  
- var med i höstens skrivtävling för alla elever i fyran 

 



Förslag till innehåll på lektioner:  
·     Skapa nyfikenhet. Läs upp tävlingsinstruktionerna tillsammans med din klass. 
 Prata om vilka nu levande havsdjur som finns. Vilka djur vill eleverna testa att vara?  
·     Ta reda på mer information i olika medier och källor. Besök skolbiblioteket eller 
 folkbiblioteket och samla på er böcker för mer kunskap, nyfikenhet och förförståelse.
 Hitta en bra högläsningsbok som kan fungera som inspiration. Tips på böcker hittar du
 på tävlingssidan på barnensbibliotek.se. Där finns också en bokaffisch att skriva ut.  
·     Skapa skrivlust. I klassen bestämmer du tillsammans med eleverna hur ni vill jobba
 med berättelsen som ska skickas in. Vill alla skriva en berättelse var som sedan röstas
 fram/lottas ut? Vill endast några skriva? Vill några skriva tillsammans? Skrivuppgiften
 är frivillig, alla i klassen måste inte vara aktiva i berättelsen för att ändå vara en del av
 tävlingen. 
·     Ge eleverna tid att skriva på sin berättelse. Vill de skriva för hand eller öva att skriva
 på dator? Vill eleverna rita en tillhörande teckning? Vill de skriva en berättelse byggd
 på enbart fantasi eller plocka in fakta? Vill du att eleverna övar på att läsa varandras
 texter och ge respons? 
·     Ta reda på vad dina kollegor arbetar med i andra ämnen. Finns det möjlighet att 
 samarbeta över olika ämnen på fler lektioner?  
 
 

Tävlingen utifrån läroplanen
  
Svenska år 4-6 
·   Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, 
 skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av 
 sambandsord. 
·    Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. 
 Hur man ger och tar emot respons på texter. 
·     Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp 
 av digitala verktyg. 
·    Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker,
 genom intervjuer och via sökmotorer på internet. 
·  Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt 
 förhållningssätt. 

NO år 4-6 
·     Djurs, växters och andra organismers liv. 
·     Namn på vanligt förekommande arter.  
·     Samband mellan organismer och den icke levande miljön. 

 
Har ni några frågor? Kontakta lisa@barnensbibliotek.se  
 
Vi önskar dig och klassen ett stort lycka till! 
Lisa Ahlqvist och Jenny Björnulfsson på Barnens bibliotek och  
Maria Carlson och Ola Brusehed på Göteborgs Naturhistoriska Museum 

______ 

Barnens bibliotek och Göteborgs Naturhistoriska museum drivs av Förvaltningen för 
kulturutveckling i Västra Götalandsregionen. 


