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Andra berättelser om vardagsdramatik

Här är några berättelser om vardagsdramatik av olika författare. 
Kanske kan du få lite tips till din egen berättelse! 

Vinn 500 kr  
+ böcker!

Juryn består av Krumelurs styrelse – barnbibliotekarier, litteratur- 
vetare, litteraturpedagoger och skrivarledare (juryns beslut går ej att 
överklaga). 

Frågor? Kontakta Anna, 070-330 37 13, anna.lindstrom.2@umea.se

Arrangörer av tävlingen är Krumelur – föreningen för unga ord i norr, 
Kulturföreningen Pilgatan och Studieförbundet vuxenskolan.

Bild: Tobias Johansson

Skrivartävling för åk 4-5 

Du får första  
meningen. Vad tror du händer sen?  
Skriv en fortsättning på temat vardagsdramatik.
Max 3 A4-sidor, 1,5 radavstånd, Times New Roman 12 pt eller motsvarande.  
Skicka ditt bidrag till anna.lindstrom.2@umea.se senast 26/10.

Prisutdelning 15/11 klockan 18:30 på Bokcafé Pilgatan. Författaren Johanna 
Lindbäck delar ut priset till vinnaren och berättar om sina böcker.  
Alla är välkomna!

Vad hände sen?

Lite ihop 
Johanna Lindbäck

Talmannens hämnd 
Martin Widmark och 
Petter Lidbeck

Om jag bara inte råkat 
byta ut tant Doris hund
Ingelin Angerborn



Hur börjar din berättelse?

Välj vilken av de här fem meningar som du vill att din berättelse ska  
börja med:

1. Jag förstod direkt när jag vaknade att något var väldigt fel när   
mammas och pappas sängar var tomma och bäddade.

2. På väg hem från skolan såg jag ett starkt ljussken, sen blev allt 
mörkt…

3. Håret stod åt alla håll, och ögonen var vilt uppspärrade, men inte ett 
ljud hördes. 

4. När jag vaknade tidigt för att gå upp och dricka vatten så satt en  
främmande hund på hallmattan innanför dörren och glodde stint på 
mig.

5. Nu stod jag då där, utanför biblioteket och skulle snart träffa min dejt 
när en fågel sket rakt på min axel... 

Vad händer sen?

När du har valt din första mening är det du som bestämmer vad som 
händer sen. Skriv en fortsättning på temat vardagsdramatik. Det kan till 
exempel handla om spännande, hemska, galna, konstiga, fantastiska, 
otroliga, pinsamma, oväntade, otäcka, sorgliga och jobbiga saker. Saker 
som skulle kunna hända en alldeles vanlig, eller kanske väldigt ovanlig 
dag. 

Plats

Var ska berättelsen utspelas? Finns det en eller flera platser i berättelsen? 
Hur ser det ut på platsen där historien börjar?

Personer

Vem, vad eller vilka är berättelsens huvudperson(er)? 
Vilka andra personer finns med i berättelsen, och varför? 
Vilken relation har de till huvudpersonen och till varandra? 

Handling

För att få igång berättelsen är det bra om det händer något tidigt i berät-
telsen. Du kan låta dina huvudpersoner stöta på en förändring som gör 
att berättelsen kommer igång. Fundera på vad det är som har hänt när 
berättelsen börjar.

Hur ska problemet lösas eller uppdraget utföras, eller hur påverkas perso-
nen av det den hittar eller den förändring som sker?

Det är effektivt att låta dina huvudpersoner stöta på motgångar. Låt till 
exempel något eller någon i berättelsen försöka hindra dem att göra det 
de har tänkt. Lyckas det eller inte, och hur påverkar det personerna och 
platsen? 

Inspiration och tips

Bok: Skriv om och om igen av Ylva Karlsson och 
Katarina Kuick.

På Internet: https://www.barnensbibliotek.se/Skriv/
Skrivtips/tabid/1016/Default.aspx


