
Lite om mig och mitt liv 
Jag heter Alma. Jag är 14, snart 15 år. Jag går i åttan på Stora Sätraskolan i Gävle. Min familj 
består av mamma, pappa och mina två småbrorsor Olle och Arvid.  
 
Min vardag består av skola. Mitt favoritämne i skolan är samhällskunskap och geografi. Jag 
har jättebra klass och jättebra lärare. Klasskompisarna är snälla och hjälpsamma. Lärarna gör 
lektionerna roligare.  
På måndagar när min klass har idrott åker jag iväg och badar på sjukhusets träningsbad. Jag 
har ersatt en idrottslektion mot badet.  

 
På helgerna åker jag ibland och kollar på när Gefle IF har träning eller spelar match. Jag har 
hejat på Gefle IF sedan jag var 8 år.  

 
 
Varje söndag tränar jag elhockey. Elhockey är en sport för funktionshindrade personer. Man 
sitter i en nedsänkt permobil som man styr med en joystick och stolen går i 14km/h. Jag har 
spelat elhockey i 9 år och jag tycker det är jättekul. I mitten av mars ska jag spela en 
elhockeyturnering här hemma i Gävle och i slutet av april ska jag åka till Stockholm och spela 
en turnering.  
 
 
 
 
 
 
 



Jag tycker jättemycket om musik. Favoritartisterna just nu är Miriam Bryant, Molly Sandén 
och Laleh. I slutet av februari ska jag gå på Miriam Bryants konsert på Gävle Konserthus och i 
mitten av april ska jag gå på Molly Sandéns konsert på Gävle Konserthus.  
Varje år brukar jag och min familj åka till Stockholm och vara där några dagar. En sak vi alltid 
gör är att gå och titta på Allsång på Skansen.  
 

 
 
Att läsa böcker tycker jag också om. Jag gör det inte lika mycket nu som jag gjorde det förut 
eftersom jag har ganska mycket i skolan. Jag tycker mest om att läsa självbiografier. Den 
senaste boken jag läst var ”Vi mot världen” av Joakim och Jonna Lundell.  
 

 
 
 
 
Nu vet ni lite mer om mig och vad jag gillar.  


