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165 ögonblick
Du ska skriva en kort berättelse - ett ögonblick.
Det kan tillexempel vara din promenad hem från skolan, en upplevelse på
tunnelbanan, något du gör på din fritid eller en händelse i skolan. I ditt
ögonblick ska du berätta vad som händer, du ska beskriva hur miljön är och
vilka personer som är med.
Det behöver inte vara ditt personliga ögonblick utan det får gärna vara en
påhittad person eller ett “jag” som inte är du själv. Den korta berättelsen
ska utspela sig i Hässelby.
Här nedan kommer två texter som elever har skrivit. Dessa korta
berättelser kan vi kalla för två ögonblick.
Elevexempel
Hon vaknar upp med ett litet ryck. Hon ligger och funderar en liten stund, i
nån sekund bara. Tills hon kommer på, idag är det den bästa dagen i mitt liv!
Den dan som alla ungar längtar till. Hon skenade iväg ut ur sitt rum och satte
sig under den pryda granen. Hon tittade på alla lådor med färjat papper på
och ett ihoprullat snöra runt sig. Hennes ögon glimade som diamanter under
alla ljusen. Men det var ett paket hon fastnade för. Det var turkos blått papper
och en liten rosa rosett på sig. Det satt en rund liten namnlapp på sig som
hade en röd kant och tre stycken rader.
Vi avbryts av ett agressivt skrik från en förälder åvanför oss. “Domarn för fan!
Det måste ju va straff.” Vi kollar ner på den stora hel gröna planen. Det var
Jocke “Zlatan” Karlsson som låg och kved av smärta på planen. Vi hockey
killar slutade tvärt prata om matchen. Jag blev iskall i kroppen, några röster
hördes ovanför oss
“Vad hände”? “Vet inte”
Jocke tog sig för det högra benet. Några tränare rusade fram med ispåsar. En
tränare rörde vid det skadade benet. Alla på lektaren var knäpp tysta. Den
ena tränaren tog fram sin mobil, jag chansade på att det var ambulansen han
ringde till.
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Adjektiven berättar hur någon eller något är
För att utveckla dina meningar kan du använda adjektiv som beskriver.
Här kommer en exempelmening: På skolgården stod en tjej med en väska.
Denna mening kan man exempelvis utveckla genom att skriva:
På den stora skolgården stod en häftig tjej med en gul väska.
Testa att göra på samma sätt med följande meningar:
Killen stod utanför kiosken på torget.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Shamina lekte på lekplatsen utanför skolan.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Familjen åkte bil till badstranden.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Kan du komma på några flera sätt att utveckla ovanstående meningar
förutom att använda beskrivande adjektiv? Testa!
Visa vad personen gör med rätt verb
Det är verben som talar om vad som händer. Vilka verb kan du komma på
som betyder ungefär samma sak? Vilket passar bäst i ditt ögonblick?
Exempel: smita – sticka – rymma – fly
gå …………………………………………………………………………………………………………….
tala …………………………………………………………………………………………………………..
leka …………………………………………………………………………………………………………
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Träna på att skriva ett ögonblick
Ett bra sätt att komma igång och berätta något är att utgå från en bild. Du
kan välja att gå ut och ta en bild med din ipad eller telefon. Eller så kan du
gå in på instagramprofilen 165ogonblick och använda en bild därifrån.
Inled genom att svara på följande frågor utifrån bilden. Du får självklart
använda din fantasi.
Vem berättar?
…………………………………………………………………………………………………………………
Var befinner sig berättaren?
…………………………………………………………………………………………………………………
För vem berättas det?
…………………………………………………………………………………………………………………
När berättas det?
…………………………………………………………………………………………………………………
Skriv sedan ett ögonblick utifrån dina svar och den bild som du valt.
Snabbstart
Vill du ha hjälp på vägen med snabbstart? Fyll i en mening per rad.
1. Plats i Hässelby
……………………………………………………………………………………………………......
2. Beskrivning av platsen
……………………………………………………………………………………………………......
3. Två personer
……………………………………………………………………………………………………......
4. Personbeskrivning
.................................................................................................................................................
5. Två repliker
……………………………………………………………………………………………………......
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Nu har du skrivit ett ögonblick. Vill du utveckla den mer? Varsågod!
Vill du hjälp att komma igång med ditt ögonblick?
Låna gärna någon av dessa börjor.
Plötsligt...
När jag kom till lekplatsen så...
På basketplanen var det full fart. Mitt lag hade precis gjort poäng och det
andra laget anföll mot vår korg...
Vid tunnelbaneperrongen...
”Nästa: Hässelbygård” Tunnelbanetåget saktade in på perrongen. Då...
Kom igen nu! ropade han. Vi hinner inte annars.
Skolgården var helt tom förutom en tjej som satt på bänken borta vid
gungorna. Hon...
Kom så dra vi och badar! ropade Abdi.
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