Anna på Brännö
- funderingsfrågor, underlag för samtal
Ämne: Svenska, SVA
Årskurs: 7-9, Särvux, Gymnasiesär
Lektionstyp: reflektion och diskussion,
Lektionsåtgång: 2-4

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.
Anna berättar om hur det kändes att flytta hemifrån.
• Berätta om hur det kändes för dig när du flyttade
hemifrån
• Eller om hur du tror att det kommer att kännas.
För att Anna är det självklart att bo på Brännö.
• Har du någon plats som det är självklart att bo på?
Hon tycker inte att hon är annorlunda.
Hon tycker att det är andra som är annorlunda.
• Hur tror du att Anna menar?
Hon är nyfiken och vill ha reda på allt.
Hon frågar en dam vad hon har i påsen.
• Skulle du göra så?
Anna tänker på sitt bröllop.
• Har du tänkt på ditt bröllop någon gång
• Hur skulle ditt bröllop vara?

Lärarrummet för lättläst
lattlast.se/larare

Samtala - Vi har lärt känna Anna
Tänk på hur Anna är och hur du själv är
• på vilka sätt liknar ni varandra?
• på vilka sätt är ni olika?
Tänk dig att du skulle träffa Anna?
• vad skulle ni göra?
• vad skulle ni prata om?
• skulle ni ha trevligt tillsammans?
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På Brännö finns det tre bilar.
De f lesta cyklar eller går.
En del använder f lakmoppar.
Ibland liftar Anna med en moppe.
Hon gillar inte att gå för mycket.

Anna vill inte bo i en gruppbostad i stan med andra.
Hon vill bo på ön hela året,
inte bara komma på besök på somrarna.
Anna är född på Brännö,
hon har bott här i hela sitt liv.
Hennes föräldrar bor här.
Två av hennes systrar bor här.
Hennes moster och kusiner bor här.

Då började Anna gråta.
– Jag vill inte vara någon sommargäst, svarade hon.

En dag ställde Annas föräldrar en viktig fråga.
De undrade om hon ville f lytta
till en lägenhet inne i Göteborg.

En bestämd person
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En dag knackade någon på dörren.
Utanför stod en vän som ville lämna en sak.
Anna fick en rejäl överraskning
när hon öppnade paketet.

Hon var hemma från jobbet i f lera dagar.
Det var deppigt, ensamt och långtråkigt.
Anna kände sig ledsen.

Då sov hennes mamma över hos henne.
– Det var för att jag hade ont i foten också, säger Anna.
Jag hade brutit något i foten. Jag fick svårt att gå.

Anna är mycket glad över sitt lilla hus.
I början var det ovant att sova själv.
Lite läskigt att bo ensam.

*

Hon blir glad när hon tänker
på alla hon känner.
Det syns i ansiktet:
hennes mun ler, ögonen glittrar.

– Brännö är underbart!
Här finns ju mina kompisar.
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På t-shirten hade Håkan skrivit sitt namn i tusch.
Anna blev väldigt glad över presenten,
t-shirten är hennes käraste sak.
Den hänger på en galge i hennes sovrum.
Hon kan titta på den varje kväll.
Hon har den nästan aldrig på sig.

Annas stora idol hade gett bort en t-shirt till henne.
Han heter Håkan Hellström
och är sommargäst på ön.
Han vet att Anna älskar hans musik.

ANNA PÅ BRÄNNÖ
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Anna tycker om sitt arbete.
Hon blir glad av att gå till jobbet.
När någon fyller år brukar de fika tillsammans.
Alla känner varandra på Kulturlabbet.
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De har en stor sal med en scen i.
När de tränat klart bjuder de in massor av folk
som får köpa biljetter och komma och titta.
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De som arbetar på Kulturlabbet bestämmer tillsammans
vilken föreställning de ska spela.
Sedan lär de sig att sjunga och spela låtarna.
Ibland är det någon som dansar.

Några målar och andra skriver dikter.
På jobbet håller Anna mest på med drama.
Hon gillar att spela teater och att sjunga.

Måndag till fredag arbetar Anna på Kulturlabbet.
Där arbetar 15 personer i olika verkstäder,
både tjejer och killar i olika åldrar.
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Jobbet på Kulturlabbet
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