
Brorsor med brudar 
- funderingsfrågor och diskussion
Ämne:  Svenska, SVA
Årskurs: 7-9, Gymnasiesär, Särvux
Lektionstyp: reflektion och diskussion,
Lektionsåtgång: 1-3

Funderingsfrågor
Frågorna kan användas som en kontroll av att man 
har förstått det man läst. 
För många frågor kan störa läsningen, 
en del frågor passar bra ensamma 
som en mer fördjupande uppgift. 
Använd dem efter eget huvud och lust. 

Nalle Svensson har en bror.
Han heter Niklas och är två år yngre än Nalle.
Niklas bor hemma hos mamma fast han är vuxen.
Han har inget eget hem, som Nalle har. 

•  Tycker du att Nalle och Niklas liknar varandra 
•  På vilket sätt är de lika, på vilket sätt är de olika?

När det är hans tur att betala
ska han ge henne lappen och säga
att hans bror vill träffa henne.
Nalle känner sig belåten med sin plan. 

•  Vad tycker du om Nalles plan 
•  Hur tror du att det kommer att sluta
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Nalle vet att Niklas har tagit godis i affärer.
Men det var när han var yngre.
Själv har Nalle aldrig tagit något.
Fast han åt gärna godiset
som Niklas snodde förr i tiden.

• Tycker du att det är OK att snatta? 
•  Tycker du att det är OK att äta upp eller använda det som någon annan har snattat?
•  Berätta varför du tycker så.

– Låt killen gå, säger Olsson.
Du fattar väl att han inte menade
att det skulle bli så här.

•  Tycker du att polisen gjorde rätt som släppte Nalle?

Nalle sitter en liten stund
och tittar på telefonen.
Först känner han sig bara besviken,
men sen börjar han bli arg.

•  Varför tro du att Nalle blir så arg?

Nalle vet inte var modet kommer ifrån,
men han vet att det kan försvinna fort igen.
Nalle tar ett djupt andetag.

• Har du känt så någon gång, innan du gjort något som du inte riktigt vågar.

Diskutera – att träffa någon
Nalle gillar Ylva som han jobbar med. 
Niklas träffar tjejer på krogen.

•  Vad finns det mer för ställen om man vill träffa någon?
•  Vilka ställen tror du är bäst?

Diskutera tillsammans eller i mindre grupper:
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NIKLAS OCH TJEJERNA

N
alle Svensson har en bror.

H
an heter N

iklas och är två år yngre än N
alle.

N
iklas bor hem

m
a hos m

am
m

a fast han är vuxen.
H

an har inget eget hem
, som

 N
alle har.

D
et tar lång tid att få en lägenhet.

För att få en m
åste m

an ha ett jobb.
H

ar m
an pengar kan m

an köpa en lägenhet.
N

iklas har varit arbetslös länge.
H

an har inte m
ycket pengar.

H
ar m

an rika föräldrar
kan dom

 köpa en lägenhet åt en.
M

en m
am

m
a Svensson är inte ett dugg rik.

N
iklas har gjort en del dum

m
a saker också.

H
an var m

ed i ett rån.
Fast han vaktade bara utanför en affär
när en annan kille gjorde rånet.
Polisen såg N

iklas och letade efter honom
.

8

9

D
å göm

de N
iklas sig hos N

alle flera dagar.
Sen gick han till polisen och erkände.
N

iklas behövde inte sitta i fängelse.

N
u har N

iklas fått ett jobb i alla fall.
D

et är han glad för.
N

u tjänar han pengar,
fast inte så jättem

ycket.

Jobbet är på ett fik.
D

et är kul, tycker N
iklas.

H
an gör kaffe i kaffem

askinen
och tar betalt i kassan.

M
en han vet inte hur länge

han får ha det här jobbet.
C

hefen kanske säger att N
iklas m

åste sluta.
N

iklas försöker att inte oroa sig för fram
tiden.

D
et kom

m
er m

ånga tjejer till fiket
där N

iklas jobbar.
H

an flörtar lite m
ed dom

.
Ibland ger han tjejerna gratis kaffe.
Fast bara när chefen är borta.

På kvällarna går N
iklas ofta ut m

ed sina kom
pisar.

D
om

 dricker en m
assa öl och träffar tjejer.

9
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A
lla är lite fulla.

N
är N

iklas är full
är det lättare att ragga tjejer.
H

an har haft ganska m
ånga tjejer.

M
en han tröttnar fort på dom

.

H
an känner att han skulle vilja ha

en riktig flickvän.
K

anske flytta ihop m
ed henne.

M
en det är svårt det där m

ed tjejer,
tycker N

iklas.

1
0
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BRÖST I SKALLEN

N
iklas kom

m
er ofta och hälsar på N

alle.
B

röderna Svensson tycker m
ycket om

 varandra.
N

alle tycker att N
iklas har lite svårt

att klara sig själv.
M

ed jobb och pengar och lägenhet och sånt.
D

et enda N
iklas klarar bättre än N

alle
är det där m

ed tjejer.

N
alle skulle också vilja ha en m

assa tjejer.
Fast han vill inte bli full.
N

alle tycker inte det är bra
att N

iklas dricker så m
ycket öl.

E
n onsdagskväll kom

m
er N

iklas hem
 till N

alle.
N

iklas har jobbat hela dagen på fiket.
På vägen till N

alle har han varit på Ica
och köpt chips och C

oca-C
ola

och plockgodis.

1
1


