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“But I don’t want to go among mad

people," Alice remarked.

"Oh, you can’t help that," said the Cat:

"we’re all mad here. I’m mad. You’re mad."

"How do you know I’m mad?" said Alice.

"You must be," said the Cat, "or you

wouldn’t have come here.”

 Alice



Vem tror jag att jag är. Jag har ingen fantasi. Jag kan inte skapa.  Jag är inte

kreativ. Jag är pinsamt, det jag gör är fult. Jag väntar. Konstnärlig, nej verkligen

inte. Jag som är så tjock? Jag är stel som en stege. Det måste bli fint. Oj vad fult.

Förskräckligt. Jag kan inte stava. Jag sjunger som en kråka. Som jag ser ut? Nä,

nästa år kanske. Jag ska bara...! fantasi? JAG? Hahaha. jag är Ursel på grammatik.     

Vem tror jag att jag är. Jag har ingen fantasi. Jag kan inte skapa.  Jag är inte kreativ. Jag är pinsamt, det jag

gör är fult. Jag väntar. Konstnärlig, nej verkligen inte. Jag som är så tjock? Jag är stel som en stege. Det måste

bli fint. Oj vad fult. Förskräckligt. Jag kan inte stava. Jag sjunger som en kråka. Som jag ser ut? Nä, nästa år

kanske. Jag ska bara...! fantasi? JAG? Hahaha. jag är Ursel på grammatik.     

Kreativ 
perfektions knock-out 

 

"Perfektions 

Vem tror jag att jag är. Jag har ingen fantasi. Jag kan inte skapa.  Jag är inte kreativ. Jag är pinsamt, det jag

gör är fult. Jag väntar. Konstnärlig, nej verkligen inte. Jag som är så tjock? Jag är stel som en stege. Det måste

bli fint. Oj vad fult. Förskräckligt. Jag kan inte stava. Jag sjunger som en kråka. Som jag ser ut? Nä, nästa år

kanske. Jag ska bara...! fantasi? JAG? Hahaha. jag är Ursel på grammatik.     

Vem tror jag att jag är. Jag har ingen fantasi.

Jag kan inte skapa.  Jag är inte kreativ. Jag är

pinsamt, det jag gör är fult. Jag väntar.

Konstnärlig, nej verkligen inte. Jag som är så

Vem tror jag att jag är. Jag har ingen fantasi. Jag kan inte skapa.  Jag är inte kreativ. Jag är pinsamt, det jag

gör är fult. Jag väntar. Konstnärlig, nej verkligen inte. Jag som är så tjock? Jag är stel som en stege. Det måste

bli fint. Oj vad fult. Förskräckligt. Jag kan inte stava. Jag sjunger som en kråka. Som jag ser ut? Nä, nästa år

kanske. Jag ska bara...! fantasi? JAG? Hahaha. jag är Ursel på grammatik.     

Vem tror jag att jag är. Jag har ingen fantasi. Jag kan inte skapa.  Jag är inte kreativ. Jag är pinsamt, det jag

gör är fult. Jag väntar. Konstnärlig, nej verkligen inte. Jag som är så tjock? Jag är stel som en stege. Det måste

bli fint. Oj vad fult. Förskräckligt. Jag kan inte stava. Jag sjunger som en kråka. Som jag ser ut? Nä, nästa år

kanske. Jag ska bara...! fantasi? JAG? Hahaha. jag är Ursel på grammatik.     

Vem tror jag att jag är. Jag har ingen fantasi. Jag kan inte skapa.  Jag är inte kreativ. Jag är pinsamt, det jag

gör är fult. Jag väntar. Konstnärlig, nej verkligen inte. Jag som är så tjock? Jag är stel som en stege. Det måste

bli fint. Oj vad fult. Förskräckligt. Jag kan inte stava. Jag sjunger som en kråka. Som jag ser ut? Nä, nästa år

kanske. Jag ska bara...! fantasi? JAG? Hahaha. jag är Ursel på grammatik.     

Vilken negativ

dialog rör sig inom

dig? Skriv …..

..  



 

“Alice: Where Should I go? 

Cheshire Cat: That

depends, where do you

want to end up?”

Alice





 

“Begin at the beginning," the King

said, very gravely, "and go on till

you come to the end: then stop.

Alice





“Why, sometimes I've 

believed as many as 

six impossible things before

breakfast.”

 

 

 

 

 

Alice in 
wonderland 
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