ARBETSMATERIAL FÖR PEDAGOGEN

JOEL BERGLUND

På insidan

OM BOKEN
På insidan handlar om Tomas, som sitter i fängelse. Tomas har fått veta att han har en
dotter, och han drömmer om att få komma ut och bli en bra pappa åt henne. Han ber
dotterns mamma att komma och besöka honom, men hon tvekar.
I fängelset finns också Robin, som har något i sin blick som Tommas känner igen.
Boken berättar om fängelserutiner, längtan och vänskap. Det finns flera teman i boken som
är lämpliga att skriva om, eller diskutera i grupp.
Språket är enkelt och meningarna är korta.
På vissa sidor under rubriken Textförståelsefrågor kommer en fråga efter en *. Detta är för
att den frågan inte är en vanlig textförståelsefråga, utan mer som en hjälp att fundera kring
textens innehåll.

DISKUSSIONS- ELLER SKRIVUPPGIFTER
1. När Johnny muckar har han en liten låda (s 11) med saker i. ”Det är allt jag äger” säger
han. Vad skulle en ha i en sådan liten låda? Vilka saker är viktigast? Diskutera. Enas om
5-7 prylar.
2. I boken står det ofta hur mycket klocka är, och vilken dag det är. Varför? är det viktigare
med tiden i ett fängelse? Hur beskrivs Tomas liv ”på insidan”? Vilka rutiner följer de där?
Varför? (Läs gärna sid 23 igen.)
3. Vi får veta att det inte är första gången som Tomas sitter i fängelse. (”Tomas minns sitt
första fängelsestraff.” s 28) Vilka brott har Tomas begått? Varför sitter han i fängelse
igen? Vilken funktion har fängelser? Är det vanligt att de som har suttit i fängelse
hamnar där igen? Varför?
4. Tomas har haft en jobbig uppväxt med en elak pappa (s 27) och tidigare hamnade han
ofta i slagsmål. Han minns rädslan som blev till ilska (s 28). Vad betyder det? Hur vet
vi att Tomas har använt droger? (s 32) Varför har han skadat människor (s 41)? Hur
hade Tomas liv sett ut om han hade vuxit upp i ett kärleksfullt hem? Hade det varit
annorlunda? Hur vill Tomas vara nu? Hur behandlar han Robin? Hur vill han vara med
Molly? Har Tomas förändrats? Kan människor förändras?
5. Vilka teman finns i boken? Diskutera (brottslighet, längtan, vänskap, rädsla…)
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