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Jag är jag
Emma Adbåge
Mickan är åtta år och räcker inte upp handen så ofta. Men hon är inte så blyg som
fröken säger. Det är bara det att hon inte gillar att gå på Natalis Big Bang-kalas, är
skiträdd för borrmaskinen i snickis och hatar grejer som är knottriga.
Mickan är en underbar karaktär som är efterlängtad i böckernas värld. Hon är den
lilla, rädda och tysta tjejen som inte tar så stor plats i klassen, men som observerar
allt som händer och berättar om de andra på ett otroligt roligt och allvarligt sätt.
Emma Adbåge har träffat mitt i prick när hon låter Mickan göra revolt mot alla som
uppfattar henne som en blyg tjej som behöver ta för sig mer. Hon tar visst för sig,
men på sitt alldeles egna sätt.

Vi som har gjort den här lärarhandledningen arbetar alla som skolbibliotekarier i
Kävlinge kommun. Vi heter Maria Glane, Lena Nilsson Berg, Ninni Malmstedt, Sara
Mattsson, Maria Bolmehag, Christina Strömwall och Emelie Olofsson. Tanken är att
du använder det som passar dig och din klass bäst när ni läser boken.
Mycket nöje och lycka till!
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Före läsningen:
Titta på framsidan, vad tycker du om den? Vad tror du boken handlar om?
Boken heter Jag är jag – vad tror du menas med det?
Gör ett likadant porträtt som baksidestexten om Mickan fast om din bänkkompis eller
om dig själv, beroende på vad som passar bäst i din klass.
Emma Adbåge är både författare och illustratör till den här boken. Vad kan vara
skillnad mot när det är två olika, tror du?

Pärmens insida:
Titta på bilderna av Mickans klasskompisar. Välj en av dem och hitta på hur hen är,
vad hen gillar/inte gillar, vilka som är hens familj. Skriv eller rita.
Titta på sidan med alla kapitelnamn. Vissa är understrukna. Varför är de det, tror du?

Jag är jag:
Titta på dig själv i en spegel. Beskriv det bästa med det du ser.
Mickan funderar mycket på utseende i början av boken. Är det viktigt hur en ser ut?
Om ja, varför då?
Vem är du mest lik?
Förstår ni vad Mickan menar med ”jag-känsla”? Sitter jaget på insidan av kroppen
eller på utsidan? Har du känt som Mickan någon gång, liksom främmande för din
egen kropp? Hur var det?
Hur skulle det vara om du bytte kropp med någon annan, går det att vara sig själv i
en annan kropp?

Guldgarderoben:
Vad finns i din guldgarderob?
Vilken är din bästa tid på året? Vad gör du då?
Varför tror ni fröken frågar Mickan, fast hon inte räcker upp? Brukar du få frågan när
du inte räckt upp handen? Hur känns det?
Hur ska en göra för att alla i klassrummet ska våga räcka upp handen?
Vad står det på din önskelista när du fyller år? Brukar du få vad du önskar dig?

Blyger, Döver och Snygger:
Har du läst sagan om Snövit och de sju dvärgarna? Passa på att göra det annars.
Vad heter de sju dvärgarna i sagan? Varför heter de just så tror du?
Klassen ska spela en pjäs och Mickan vill inte alls vara med. Varför inte, tror du?
“Jamen! Det passar ju dej bra, Mickan.” säger fröken. Vad tycker du om frökens
kommentar? Vad tycker Mickan?
Mickan säger att fröken kunde spela Döver. Varför då? Har ni varit med om att
läraren inte verkar höra om det är någon som dummar sig?
Mickan tänker mycket som hon inte säger högt. Varför är det så tror du?
Ska en alltid säga vad en tänker? Får en säga vad en tänker och tycker?

Gela:
Mickan gillar inte att vara med Gela för att hon alltid ska bestämma. Har du varit med
om det någon gång? Hur tycker du att en bra kompis ska vara? Hur gör en för att
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visa att en inte vill? Har du lekt lekar som du inte tyckt om, berätta! Mickan gillar att
leka ensam. Tycker du att det är viktigt att alltid ha någon att leka med, eller kan det
vara kul att vara själv också?

Skräcksaker:
Skriv eller rita din egen skräcklista.
Vad kan man göra för att komma över sin rädsla.
Tror du på historien om ”borrsågen”?
Kan du komma på fler saker som är knottriga eller bubbliga?

Platt skata:
Vad är en skata för ett djur? Hur ser den ut?
Har du hittat och begravt något djur någon gång?
Tanten missförstod helt vad som höll på att hända, och Mickan och Penny vågade
inte riktigt berätta hur det egentligen var. Har det hänt dig någon gång att du gjort
något som du tänkt var bra, men som blev fel ändå? Berätta!

Röd dag:
Vad är en röd dag? Vilken dag tror du att det är? Varför är vissa dagar röda?
Dina bästa tips att göra när det börjar bli tråkigt, så att det inte blir mer tråkigt...
De flesta i Mickans klass säger att de hatar sina föräldrar, tror du att det verkligen är
sant? Varför säger de så?
Sen blir Mickan själv sur på sina föräldrar och tycker de är världens tråkigaste. När
tycker du att dina föräldrar är tråkiga?
Mickan låtsas att hon somnat för att slippa vara med Angelica. Är det juste att göra
så? Vad skulle du ha gjort?
Var är Sebbes mamma tror du?

Tjyvarna:
Pekka håller alltid på att busa, det är bara Mickan som han pratar med som vanligt.
Varför är det så tror du?
Rita ett akvarium med fiskar.
Hur ser en guppi och en svärdbärare ut? Leta upp bilder på fiskarna på internet.
Vem har tagit fiskarna tror du? Hitta på en historia om vad som hänt. Jobba i par eller
smågrupper och turas om att säga en mening var.

Korvskinnet:
Gillar du att bada på badhus, eller är det bättre utomhus i havet eller en sjö? Gör en
undersökning i klassen och gör en matteövning som visar hur stor del av klassen
som gillar det ena och det andra.
Vad hade du gjort om du glömt badkläder – tagit lånebadkläderna eller struntat i att
bada? Hur tänker du?
Hur kan det kännas att ha på sig kläder som en själv inte har valt? Är det svårare att
vara sig själv i andras kläder? Skådespelare tar ibland på sig andra kläder när de går
in i olika roller, är det lättare att förändras då?
Hitta på olika sorters simdräkter som en skulle kunna ha. Rita!
Vad är det viktigaste, tokigaste, snurrigaste du någonsin har glömt?
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Kvartsamtal:
Idag heter det ju faktiskt utvecklingssamtal, och varar ofta mer än en kvart. Hur tycker
du att det känns att gå på utvecklingssamtal? Är det roligt, nervöst, spännande,
jobbigt, tråkigt. Rita de känslor som du känner inför samtalet. Antingen genom att
göra ansikten med passande miner eller genom fritt målande.
Mickan tycker det är konstigt att fröken vill att hon ska räcka upp handen och visa att
hon kan – fast fröken redan vet att hon kan. Varför tror du fröken vill att hon ska
räcka upp?

Ett jäkla hallå:
Har du eller någon du känner tagit något någon gång? Berätta.
Kan en fisk drunkna?

Spottet:
Mickan är bjuden på kalas, men vill inte gå. Varför tror ni att hon går dit fastän hon
inte vill? Varför tror Mickan att föräldrarna ska tycka att det är fel på henne för att hon
inte gillar kalas?
Vad händer med Mickans hår på bilden? Varför blir det så? Har det hänt dig någon
gång?

Big bang:
Vet du vad Big Bang är egentligen?
Går det att känna sig ensam fastän det är många omkring?
Ibland längtar en bara hem? Berätta om när du kände så.

Det bästa:
Vad brukar du göra när du kommer hem från skolan? Är det lätt eller svårt att komma
på nåt att göra? Ge varandra tips på vad en kan göra på fritiden.
Vad skulle Mickan kunna ha för jobb när hon blir stor där hon får rita hela tiden?
Vilka jobb skulle Jonny kunna ha där han får räkna?
Finns det några jobb där en får leka?
“Ibland ringer det klasskompisar till mig också och vill leka men jag vill oftast inte så
då får mamma säga att jag har ont i magen eller ska åka bort till farmor eller nåt”
Har du använt en vit lögn någon gång när det är något du inte har velat? Vad är en
vit lögn?

Fultanken:
Vad gör du om du har jobbiga tankar? Berättar du för någon om sådana tankar?
Varför tror du Mickan tänker som hon gör?
Har du någon fultanke? Skriv det på en lapp och knöla ihop den så att ingen ser.
Elda upp alla era fultankar så att de fortfarande är hemliga. OBS! En vuxen MÅSTE
vara med och elda och gör det UTOMHUS.

Svanen och Pudeln:
Vilket är ditt bästa ämne?
Vilka känslor tror du Mickan och Natali känner?
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Har du sagt som Natali någon gång, att det du gjort är fult, bara för att få höra
motsatsen? Har du hört någon annan göra så? Varför gör en det, tror du?
Tycker du att bilder måste vara fina? Vem bestämmer vad som är fult eller fint?
Hitta på andra motsatspar – fint/fult, kallt/varmt, gott/äckligt…
Rita en sak som du tycker du är bra på att rita.
Vem var Picasso? Känner du till fler konstnärer?
Bildsök på svanmålning och visa olika typer av avbildningar för klassen

Katla!:
Mickan gillar inte matsalen, bland annat på grund av mattanten Katla. Vet du vem
Katla är? Läs ett stycke ur Bröderna Lejonhjärta, där Katla beskrivs. s.164. Är det
rättvist att kalla någon efter ett sådant monster?
Gör en lista över det bästa med er skolmatsal. Finns det något som inte är bra? Ta
upp det på Matrådet, Elevrådet etc.
Vet du vad personerna som arbetar i din skolmatsal heter? Finns det regler i er
matsal?

Spökboll:
Vilken är din favorit när ni har idrott?
Har ni spelat spökboll någon gång? Testa.
Hur tror ni rektorn tog hem fiskarna? Var bodde de när de var hemma hos henne?
Vad heter rektorn på din skola?

Tjejer och killar:
Mickan beskriver hur hon är lite olika med olika människor. Kan du känna att du
förändras beroende på vem du är med? Varför blir det så, tror du?
Varför gör sig Natali till och låtsas dum, fast hon egentligen inte är det, när Sebbe
kommer in? Varför vill en göra sig mindre eller dummare inför någon?
Tycker du att en måste vara likadan mot alla alltid för att “vara sig själv”?
Vill alla killar kriga och bestämma? Vad tror du?

Uppspelningen:
Hur tror du Mickan känner sig på bilden på s 87?
Hur känns det att stå framför en publik? Berätta!
Tror du det är likadant för de som har det som jobb att stå framför en publik?
Mickan är så nervös att hon mår illa. Har du varit så nervös någon gång? Vad kan en
göra för att slippa bli nervös, eller vad ska en göra för att bli av med sin nervositet?
Finns det nåt bra med att bli nervös? Nåt dåligt?
Det var inte så farligt, konstaterar Mickan efteråt. Har du någon gång gjort nåt som
du var nervös över och sedan kommit på att det inte var så farligt ändå? Hur kändes
det då?

Pluttspåret:
Vad betyder namnet på kapitlet, tror du?
Ta reda på så mycket du kan om kaniner. Använd minst två källor.
Mickan tycker bäst om dagen före födelsedagen, vad tänker du om det?
Kan förväntan vara bättre än själva paketen?
Är du lika nyfiken som Mickan på vilka födelsedagspresenter du kommer att få?
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Pappan fastnade i ett skåp, har du varit med om att det har hänt något riktigt tokigt i
din familj?
Vad har ni för födelsedagstraditioner i er familj?
Vilket datum har du födelsedag? Vet du vilket år du är född?

Friluffsdag:
Vilken friluftsdag tycker du bäst om?
Vad är en kompass? Vad används den till?
Visa kompass och GPS (finns i mobiltelefoner)
Har du gått vilse någon gång? Vad gjorde du då? Vad ska en göra om en kommer
vilse?
Läs sagan om Vilse:
https://www.stromsund.se/download/18.686cd2b9149363fe3e814170/141416173364
8/Vilse.pdf
Mickan hade hört fel och trodde det hette friluffsdag. Har du missuppfattat några ord?
Ibland blir en indelad i grupp med andra än de en vill vara med. Hur känns det?
Tycker du om när det är “som vanligt”? Skriv upp det som du brukar göra likadant
varje dag. Ge exempel på dagar som inte är “som vanligt”.

Handla:
Vad hade du valt av det som finns i Mickans kylskåp?
Vilken är din favoritfrukost?
Har du handlat själv någon gång?
Vad tycker du om att göra med dina föräldrar?

Gullebror och Luna:
Har du begravt något djur eller varit med på en människobegravning?
Rita ditt favoritdjur, som du har eller skulle vilja ha.

Stark saft:
Pecka säger att Mickan är som stark saft. Det är liknelse. Kan du komma på fler
liknelser: Arg som ett bi, envis som en åsna, fri som en fågel, hal som en ål…
Mickan och Pecka gömmer sig i högt gräs. Berätta om ditt bästa gömställe utomhus.
Hur är Mickan? Berätta om några egenskaper som hon har.

Efter läsningen:
Vad tyckte du om boken? Vad var bra, mindre bra?
Fundera två och två: vilka fem ord berättar vad den här boken handlar om?
Har du läst eller hört någon liknande bok?
Hur tror du boken skulle vara utan bilderna? Skulle en få samma upplevelse?
Vad skulle du vilja fråga författaren om du träffade henne?
Skriv din egen bok om dig själv.
Gör collage med bilder som du tycker passar ihop med boken. Rita eller klipp ur
tidningar.
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