
ÖVNING:  
NOVELLTÄVLINGEN
Barnen får skriva noveller utifrån två teman. Syftet är att låta  
barnen fundera kring förbättringar i världen för barn och vad  
som väcker deras engagemang.  
I slutet av veckan läser bibliotekarierna igenom alla texter och  
utser tre vinnare. Vinnarna belönas med valfritt pris, exempelvis  
godis, en bok eller en tidning. 
 
Material: 
“I natt jag drömde” pappersark. Tomma skrivark. Pennor.

Gör så här:
Novellövning 1, “I natt jag drömde något”:
Utgå ifrån Cornelis låt “I natt jag drömde”. Läs, eller låt barnen läsa, texten.  
Låt barnen fundera på vad de skulle vilja ändra på jorden så att den blev bättre.  
Barnen får sedan skriva noveller med början “I natt jag drömde…” på max två A4-sidor. 

Novellövning 2, “President för en dag”:
Greta Thunberg och Malala Yousafzai är bara två exempel på barn som försöker  
förändra världen till det bättre. Greta kämpar för klimatet och Malala för kvinnors  
rätt till utbildning. Be barnen fundera på vad de skulle vilja förändra om de vore  
presidenter för en dag och be dem sammanfatta förändringarna på max två A4-sidor.
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I NATT JAG DRÖMDE NÅGOT
I natt jag drömde, något som jag aldrig drömt förut.

Jag drömde det var fred på jord, och alla krig var slut.

Jag drömde om en jättesal, där stadsmän satt I rad
Så skrev de på ett konvolut, och reste sig och sa:

”Det finns inga soldater mer, det finns inga gevär.
Och ingen känner längre till, det ordet militär”

I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut.
Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut.

Jag drömde om en jättesal där stadsmän satt i rad
så skrev dom på ett konvolut och reste sig och sa:

Det finns inga soldater mer det finns inga gevär
och ingen känner längre till det ordet militär.

Inatt jag drömde något som jag aldrig drömt förut
jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut.

Inatt jag drömde något som jag aldrig drömt förut
jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut.

          



NOVELLTÄVLINGEN


