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Boken om mig själv
Ämne: Svenska, SVA
År: 6-9, gymn, vux
Lektionstyp: Klassrumsarbete
Lektionsåtgång: 6

Inledning

Att skriva om sig själv kan man göra på många olika sätt. Ofta uppmuntras detta av oss lärare.
Så här kan det låta i klassrummet: "Skriv vad du ser!" "Skriv vad du tycker!" "Berätta något om
dig själv!"
Att producera en längre text om sig själv är en stor uppgift, något som kända personer ibland
gör, ofta på äldre dagar. Det kallas då en självbiografi.
Att ha en samling dagböcker eller andra anteckningar som stöd för minnet är då en guldgruva.
Varför inte uppmuntra dagboksskrivandet?
Jag brukar berätta för mina elever om min dagbokssamling. Jag har flera välbevarade dagböcker
från min egen skoltid. De var så hemliga en gång i tiden men numera kan jag ogenerat läsa högt
ur dem för dagens tonåringar.
Självklart ska nyanlända elever skriva dagbok på sitt modersmål.
Det är ju där tankar och känslor kan uttryckas med djup och innehåll.
Fortsättareleverna i SVA kan hämta inspiration för sitt skrivande i Krönikor "Så här tycker vi –
vad tycker du? som innehåller krönikor, skrivna av 8 SIDORS journalister. Där finns berättelser
om vardagslivet att läsa; om polisen, sorg, klottrare och mycket annat.

Boken om mig-projekt
I början på 1980-talet var vi några "svenska 2-lärare" som arbetade på Kärsbyskolan i Norsborg
med svenska för invandrareleverna. Vi var med i ett "Boken om mig-projekt" som leddes av
Mångkulturellt Centrum i Fittja, som då hade ett annat namn. Vi skulle få våra elever att berätta
om sina liv och dessa berättelser skulle dokumenteras till framtidens forskning om invandring.
Resultatet blev ett antal självbiografier, handskrivna och välskrivna, av relativt nyinvandrade
ungdomar i Botkyrka kommun. Dessa finns idag i arkiv och får läsas av författarna själva, om de
så vill.

Så gjorde vi
Hur gick vi då tillväga med skrivuppgiften?
Eleverna fick skrivpapper och ett stort kuvert.
En stencil med teman och underrubriker var en mall för berättelsen.
De skrev ett tema i taget, inte för mycket och inte för länge.
Allt skrevs på kladdpapper. Som lärare rättade jag stavfel och formfel, det hela skulle ju bli en
bok!
Man intervjuade familjen där hemma för att få fakta om sitt liv.
Man fick låna familjefoton för kopiering.
Hela materialet renskrevs i ett häfte där man själv gjorde framsidan. Boken kallades "Boken om
mig" och så skrevs namnet på författaren.
Författare blev ju dessa nyanlända ungdomar, författare på svenska. Den svenska man hade lärt
sig på några månader räckte till för uppgiften, naturligtvis med lärarens stöttning.
Jag fick läsa allas böcker, det var ett förtroende. Men oftast läste man inte varandras. Det kunde
vara känsligt och vi lovade sekretess. Boken om mig finns i otaliga varianter i våra skolor. När vi
arbetade med detta fanns inte datorerna i skolan. Låt mig gissa att dagens Boken om mig-böcker
får ett annat utseende än 1980-talets?
Kanske vill modersmålsläraren vara med i arbetet? Kanske vill de hjälpa till med att skriva om
hemlandet i Boken om mig? 8 SIDORS prenumerantwebb bjuder på länderförteckningen med
gedigen information om världens länder.
Ett första tema i Boken om mig skulle kunna vara att allmänt presentera sitt hemland med hjälp
av 8 SIDORs länderfakta. Om dina elever skriver Boken om mig - betona hur viktigt det är att
spara den för framtiden!
Lena Johansson

Teman:
MITT HEMLAND
Plats på jorden
Folkmängd
Huvudstad
Religion
Språk
Styrelseskick
Historia
Politik

FÖRE RESAN TILL SVERIGE
Några fakta om mig själv
Min familj och min släkt
Mina första minnen
Lekkamrater jag minns
Mina käraste leksaker
Hur det såg ut på min hemort
En saga jag minns
Minnen från hemlandet
När farfar eller morfar var ung
Därför flyttade vi
Vi ska flytta

TILL SVERIGE
Vi kommer till Sverige
Mitt nya hem
Första dagen på dagis eller i skolan
Några klasskamrater
Skolan och lärarna
Att inte förstå svenska språket
Mitt språk och mitt alfabet
Skolan i Sverige och i mitt hemland
Min första vän i Sverige
Mina föräldrars liv hemma och idag

MITT LIV I SVERIGE IDAG
Min bästa vän
Det bästa jag vet
Det värsta jag vet
Min favoritbok, film, musik, artist
Vad jag är rädd för
En dröm
Det glömmer jag aldrig
Min fritid och mina intressen min förening
Min favoritidrott

På utflykt
Resor
När jag var sjuk
Min första förälskelse

TÄNKA, TYCKA, TRO
Vad det betyder att vara svensk
När jag känner mig svensk och när jag inte gör det
Min tro och min religion
Dop-konfirmation
Förlovning och bröllop
Skilsmässa
Tankar om döden
Hur jag firar nyår och andra högtider
Vad familjen betyder för mig
Min uppfostran
Politik
Min syn på kärleken
Brott och straff
Krig och fred
Ordspråk och talesätt
En rolig historia

FRAMTIDEN
Så vill jag leva i framtiden
Mitt drömsamhälle-om jag fick bestämma
Bra och dåligt i Sverige
Vad jag skulle sakna i Sveige om jag flyttade
Just nu

