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Arbetsuppgift
Ainas okända liv
I Nordiska museets arkiv finns flera berättelser om barns liv. Barn som 
har levt i Sverige och Norden en gång i tiden.  

En av berättelserna handlar om Aina som gick på en arbetsstuga i början 
av 1900-talet. En arbetsstuga var en plats dit fattiga barn kunde gå efter 
skolan när deras föräldrar arbetade. Intervjun med Aina gjordes på 
1970-talet. Aina lever inte längre.  

Intervjun med Aina är kort. Vi får inte veta så mycket om henne. Det 
finns heller inget fotografi på Aina i Nordiska museets arkiv. 

Nu kan du med hjälp av din fantasi fortsätta berättelsen om Aina. 
Förutom din fantasi kan du använda källor som finns på webben.  

Förbered dig så här  
1. Läs Ainas hela berättelse från Nordiska museets arkiv som du 
hittar sist i uppgiften.

2. Titta sedan på bildspelen om barns arbete, skola och bostad. 
Studera fotona och läs texterna. De handlar om hur barn hade det i 
Sverige för ungefär hundra år sedan.

3. Fundera en stund på skillnader mellan hur det var då och hur det 
är idag. Jämför ditt liv med Ainas. Gör en tankekarta där du skriver 
skillnader i dit och Ainas liv.

Börja med skrivuppgiften
Så här kan du börja din berättelse: 
Jag heter Aina och bor i Gävle … 
En dag när jag skulle … 
Jag heter Aina och är xx år gammal … 
Det roligaste jag vet är … 
En sak som gör mig arg är … 
Jag heter Aina. I hemlighet drömmer jag om …

https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/bildspel-ur-tidsvalvet
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Här är några frågor 
som kan hjälpa dig att skriva 
– Hur gammal är Aina i din berättelse?  

– Hur ser Aina ut i din fantasi? Håret, ögonen? Vad har hon på sig? 

– Beskriv Ainas familj, som den ser ut i din fantasi. Hur många är 
de? Vad heter de? 

– Beskriv Ainas bostad, som den ser ut i din fantasi. Jämför med 
bildspelet som finns här:  

– Det var krig i världen när Aina var liten. Sverige var inte med i 
kriget men det var ont om mat i landet. Vad tror du att hon drömmer 
om att äta? 

– Vad tror du att hon tycker om att göra? 

– Vad tror du att hon är rädd för eller tycker illa om? 

– Hitta på en bra kompis till Aina, vem är det och vad gjorde de 
tillsammans? 

Extra uppgift:  

– Vad skulle du vilja berätta för Aina om ditt liv och den tid du lever i? 
Något som hon skulle tycka var roligt, annorlunda eller konstigt. 

– Rita Aina, eller låna kläder och ta en selfie som om du var Aina.  
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