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Berättelse om framtiden
I en liten stad, intill kanten av en granskog, bodde en skolelev som hette Ava.  

Hon var 8 år och gick i andra klass i skolan i Granby. Hon tyckte att skolgången var kul,  

särskilt när hon fick räkna matematikuppgifter eller spela fotboll. Avas bästa vänner 

var Olga och Mikko, som gick i samma klass som Ava. På eftermiddagarna, när läxorna 

var gjorda, lekte de tillsammans i en skog i närheten. Ofta deltog också Mikkos hund, 

som hette Vovven. Ava gillade att leka med Vovven. ”Jag önskar att vi också hade en 

hund!”, sade Ava ofta till sin pappa. Men pappa svarade alltid att det inte var möjligt. 

Pappa var nämligen allergisk mot hundar. Ava borde alltså vänta tills hon är vuxen. 

Men det kändes som en allt för lång tid att vänta!

En dag lekte Ava många timmar i skogen med Olga, Mikko och Vovven. På kvällen var 

Ava så trött att hon knappt kunde hålla ögonen öppna! Därför lade hon sig i sängen 

och somnade genast.

Ava vaknade på morgonen av att någon fanns bredvid henne. Hon öppnade ögonen 

långsamt och föll nästan ur sängen, för hon blev så förvånad – en hund satt i sängen! 

Men det var inte Vovven, det var en annan hund som Ava aldrig sett förut. Sedan  

tittade Ava omkring sig och märkte att hennes rum såg annorlunda ut än i går.  

I stället för leksaker fanns det böcker på bordet, och det fanns inga hundaffischer  

på väggen, utan fina målningar.

”Var är jag?”, viskade Ava mycket förvånad och steg upp och såg en spegel på väggen.

”Är jag... vuxen?”, ropade hon. I spegeln såg hon en lång person som såg ut som  

en riktig vuxen person och som hade en förvånad min.

Plötsligt ringde telefonen på nattbordet. Tur att det stod på skärmen att det var Olga 

som ringde!

”Hej, Olga!” Du kommer aldrig att tro vad som har hänt mig! Jag har blivit vuxen!”, 

förklarade Ava i telefonen.

”Javisst, vi är ju vuxna, Ava!” Men är du fortfarande hemma? Du måste fara till  

jobbet!”, sade Olga.

”Till jobbet?”, frågade Ava förvånad.

”Ja, Ava!” Du är datorreparatör. Minns du inte?”, svarade Olga.



Som genom ett mirakel kom Ava plötsligt ihåg det själv. Hon höll på att försena sig till 

jobbet, och hon måste nu skynda på så att hon hinner med nästa buss! Hon sade hej 

åt Olga och började göra sina morgonsysslor. Till frukost åt hon några gurksmörgåsar, 

och som arbetskläder valde hon ett par jeans och en röd skjorta. Sedan drog hon på sig 

jackan och gick mot busshållplatsen.

Arbetsdagen var rolig och intressant. Hon fick hjälpa många människor som hade 

problem med sin dator. På eftermiddag for hon hem och lekte en stund med hunden. 

Det var riktigt skojigt att ha en ny hundkompis! Sen började hon laga plättar. Olga och 

Mikko skulle komma och hälsa på och Ava ville bjuda dem på sin favoritmat,  

spenatplättar. De blev jättegoda och hennes kompisar gillade dem också.

Snart blev det igen kväll och när Ava lade sig i sängen tänkte hon: ”Det är kul att vara 

vuxen! Och spännande också.” Sen somnade hon.

På morgonen vaknade Ava när någon skrek ”Stig upp!”. Hon förstod att det var pappas 

röst. Ava öppnade ögonen och märkte att rummet igen var som förut. Leksakerna var 

på plats och det fanns ingen hund. Hon var 8 år igen. Allt hade bara varit en dröm!

Frågor om berättelsen:

• Hur gammal är Ava i början av berättelsen?

• Vad heter Avas kompisar? Vad heter kompisens hund?

• Var leker Ava med sina vänner ofta? Vilka lekar kommer 

 du på som man kan leka i skogen?

• Hurdant arbete hade Ava som vuxen?

• Vad var Avas favoritmat?

• Hitta på ett namn för Avas hund!

Rita tillsammans på tavlan hur Ava såg ut som vuxen. 

Hur såg det ut hemma hos henne, hur såg hennes hund ut?

?


