Bästa brorsorna

- 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.
– Det är klart att du får bo hos mig, säger Nalle.
Men personalen kanske inte tycker om det.
Ska vi fråga dom?
– Nä, vi talar inte om det för personalen, säger Niklas.
Det är hemligt.
Lovar du att inte säga nåt?
• När du hade läst så här långt i boken,
hur trodde du att det skulle gå för Niklas och Nalle
att bo tillsammans?
• När du hade läst klart boken,
gick det som du trodde för Niklas och Nalle.
Nalle är tvungen att stjäla maten.
Det känns inte riktigt bra,
men ibland måste man
göra saker som man inte får.
Nalle tänker att man ibland måste göra saker man inte får.
• Tycker du att det stämmer?
• Varför tycker du så?
• Har du gjort något som man inte får, men som du tyckte att man måste göra?

MTM:s skolwebb
mtm.se/skola

Nalle tycker att det är kul
men på samma gång är det jobbigt.
• Vad är det Nalle tycker är kul, vad är det han tycker är jobbigt?
– Schyst käk ni får, säger han.
Du har det bra du brorsan.
Jo, jag har det nog ganska bra, tänker Nalle.
Han har inte funderat så mycket på det förut.
Har du varit med att om samma sak som Nalle,
att man förstår att något är bra eller fint
först när någon annan berömmer det?
• Beskriv hur det var för dig.
Allt som brukar kännas kul känns tråkigt idag.
• Varför tror du Nalle känner så?

Diskutera – ställa upp för varandra
Nalle hjälper Niklas på många olika sätt,
Niklas får bo hos honom,
han ger Niklas mat och ljuger för polisen.

Diskutera tillsammans eller i mindre grupper:
• vilka tycker du att man ska ställa upp för.
Kompisar, släkt, grannar, folk man inte känner.
• ska man ställa upp lika mycket för alla?
• finns det några som man måste ställa upp för?
• vad tycker du att det är rimligt att hjälpa andra med?
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Niklas bor hemma hos mamma,
men han vill inte bo där.
Nalle har ju flyttat hemifrån.
Bröderna Svensson är vuxna.

Niklas Svensson är också en vanlig kille.
Han är inte så lång och är ganska smal.
Niklas har ingen egen lägenhet.
Han måste stå i bostadskön i många år
innan han får en.

Nalle Svensson är en vanlig kille
och han är nöjd med livet.

Nalle får pengar när det är löning.
Vill han köpa något
säger han till personalen i Femman.
Dom tar hand om hans pengar.
Det känns bra, tycker Nalle.
Annars skulle han kanske
göra av med alla pengar på en gång.

På vardagarna jobbar Nalle på ett dagcenter.
Han är med i köksgruppen
som lagar lunch till alla på jobbet.
Det är ett jobb som passar bra för Nalle.
Han gillar mat.
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Niklas har inget jobb.
Han hade ett jobb förut
men nu är han arbetslös.
Han har nästan inga pengar alls.
Då kan man inte göra nåt som är kul.
Niklas vill gå ut med sina kompisar
och dricka öl och träffa tjejer.
Då måste man ha mycket pengar
och det har inte Niklas.
Livet är bara skit, tycker Niklas.

Niklas får göra sin egen frukost
och tvätta sin egen tvätt.
Förut gjorde mamma det men nu säger hon
att Niklas får lära sig att göra det själv.
Hon har rätt, tycker Niklas.
Men det är tråkigt att tvätta och städa.

När man är vuxen
vill man inte bo med mamma.
Niklas tycker det är lite orättvist
att Nalle har en egen lägenhet.
Han behövde inte stå i någon kö.
Han bara fick en lägenhet.
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Det förstår Nalle.
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– Det är lite jobbigt hemma hos morsan,
säger Niklas.

– Varför vill du det? frågar Nalle.

– Hej brorsan, säger Niklas.
Hur är läget?
Jag vill sova här några dagar.
Får jag det?

Då ringer det på dörren.
Nalle öppnar och där står hans lillebror Niklas.

Det är söndagskväll.
Nalle har ätit middag i Femman.
Ikväll vill han vara hemma själv.
Han vill ha lite lugn och ro.
Nu tittar han på teve.

brorsa på besök
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– Du har det bra du, säger Niklas.
Egen lägenhet och en stor teve.

Niklas går ut och köper två pizzor
och en stor Coca-Cola.
Alla hans pengar går åt.
Sen äter bröderna pizza
och tittar på en spännande Beck-film på teve.
Det är roligt att vara två i tevesoffan, tycker Nalle.
Han har glömt att han vill ha lugn och ro.

Nalle lovar att inte säga till personalen
att Niklas bor hos honom.
Det här blir spännande, tycker Nalle.

– Nä, vi talar inte om det för personalen, säger Niklas.
Det är hemligt.
Lovar du att inte säga nåt?

– Det är klart att du får bo hos mig, säger Nalle.
Men personalen kanske inte tycker om det.
Ska vi fråga dom?

Mamma är snäll, men tjatig ibland.
Nalle tycker att Niklas ser nervös och stressad ut.
Det är lite konstigt att Niklas vill bo hos honom.
Men det är roligt också.
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