ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

SEBASTIAN STAKSET OCH NIKLAS MALMBORG

Sebbe Staxx – Musiken, brotten, beroendet

ORDLISTA
gosedjur (sida 11, rad 1) leksak, ett mjukt djur att gosa med (krama)
fann (sida 11, rad 8) hittade (finna, fann, funnit)
stöld (sida 16, rad 1) ta något som inte är ens eget (att stjäla något)
snatta (sida 16, rad 3) ta något i affären utan att betala
klottra (sida 17, rad 11) skriva och rita genom att spruta färg på väggar på stan
gig (sida 34, rad 2) en spelning på scen
skröt (sida 36, rad 8) berättade att de själva varit duktiga, att de var bättre än andra
fejk (sida 37, rad 3) kopia som låtsas vara på riktigt (oäkta)
apparat (sida 48, rad 3) liten maskin
slapp (sida 48, rad 2) här: behövde inte
häpen (sida 53, rad 4) förvånad

LÄSFÖRSTÅELSE
Mitt liv
Vad berättar Sebbe om hur han har varit förut?
På vilka sätt har han förändrats?
Vad skriver Sebbe om brott?
Vad hoppas han uppnå med sin bok?
Uppväxt
Hur bodde Sebbe?
Vad hade hänt med gosedjuret Ove?
Mobbning
Hur var Sebbes skolgång?
Vad menar han med det han skriver om att ”känna sig som en hund”?
De första brotten
Vem hjälpte Sebbe att byta skola?
Vad hände när Sebbe lärde känna Simon?
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Hiphopen och Fryshuset
Varför var Sebbe inte i skolan? Vad gjorde han?
Varför började Sebbe sälja hasch?
Våld och ånger
Varför ville Sebbe slåss?
Vad menar Sebbe när han skriver: ”Jag hade vunnit, för det var inte jag som låg på marken.”?
Hur beskriver Sebbe kokain?
Första straffet
Varför ville inte Sebbe sluta stjäla och råna?
Vad gjorde Sebbe på dagarna medan han satt i fängelse?
Kartellen
Vilken betydelse hade Kinesen?
Droger
Vad menar Sebbe med ”Jag var dum och tanklös på den tiden.”?
Vad menar han med att han var en slav?
Suzy
Varför hade Kinesen rätt när han sa att Sebbe inte var mogen för att bli pappa?
Hur såg Sebbes två olika liv ut?
Kartellens första framgångar
Vad är aina? Varför rappade Kartellen om dem?
Hur var deras första gig?
Kartellen och polisen
”Media blev intresserade av Kartellen.” Vad är media? Ge exempel.
Varför gjorde polisen som de gjorde?
Rånet i Aspudden
Varför drömde Sebbe om ett stort rån?
Vad skulle Sebbe göra?
Hur slutade rånet?
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Beateberg och faderskapet
Varför hade Sebbe ångest?
Vad kände Sebbe istället för lycka?
Ute igen
Varför fick Sebbe ha en fotboja?
Hur kände han?
Hur påverkades Sebbes och Suzys relation?
Varför kände Sebbe ingen lycka över barnen?
Medan vi faller
Vad sa Ola Rapace?
Varför ville Sebbe ta livet av sig?
Hur räddade Geir honom?
Hatten och behandlingen
Vad är missbruk för något?
Vad ville Suzy att de skulle göra?
En ny chans
Varför kontaktade Sebbe Fryshuset?
Vad menar Sebbe med ”Arbetet gav mig rutiner.”?
På vilket sätt förändrades Kartellens texter?
Varför fick skivan namnet ”Ånger och kamp”?
Isabella
Varför ville inte Isabella dejta Sebbe?
Hur beskriver Sebbe Isabella?
Framgångar
Hur hade medias prat om Kartellen förändrats?
Hur påverkades Sebbe av att prata med pastorn?
Sista skivan med Kartellen
Vad handlar Sebbes musik om nu?
Vad menar Sebbe med att han har hittat sin egen väg?
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GRAMMATIK
Verb
ligger, låg, legat
blir, blev, blivit
stjäl, stal, stulit
ger, gav, gett
slipper, slapp, sluppit
håller, höll, hållit
skryter, skröt, skrutit
ser, såg, sett
gråter, grät, gråtit
förlåter, förlät, förlåtit
slår, slog, slagits
tar, tog, tagit
Skriv om meningarna nedan till nutid.
1. Skolan låg nära vårt hem.
2. Jag träffade Simon och vi blev vänner.
3. Jag stal dyra kläder och sålde droger.
4. När jag såg honom ligga där slog mitt hjärta hårt.
5. Jag slogs, stal och tog droger.
6. Jag höll mobilen mot örat.
7. De tyckte att vi skröt om brott och pengar
8. Det gav mig ångest.
9. Jag slapp sitta på Beateberg.
10. Jag såg hur bra hon tog hand om vår dotter.
11. Vi grät när vi sågs.
12. Han förlät mig och vi blev vänner.
Skriv om sju av meningarna med ordet har + verbet
Exempel:
Jag läser en tidning.
Jag har läst en tidning.
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NYA ORD
Skriv egna meningar med orden:
1. fann
2. stöld
3. skröt
4. snatta
5. klottra
6. fejk
7. slapp
8. häpen

SYNONYMER
Para ihop ordet med rätt synonym:
fann		
häpen		
snatta		
slapp		
fejk		

förvånad
låtsas
behövde inte
hittade
stjäla
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SKRIVUPPGIFTER
1. Sebbe berättar om sitt gosedjur, grodan Ove. Hade du något gosedjur eller någon leksak
som betydde mycket när du var liten? Hur såg den ut? Vem fick du den av? Vart tog den
vägen? Skriv och berätta.
2. ”När man skiter i sitt eget liv är det svårt att bry sig om andra”, skriver Sebbe (sida 23) Vad
menar han? Tänk på vad han berättar om sin barndom och ungdom, och skriv och berätta
hur du tolkar hans ord.
3. Suzy levde med Sebbe medan han fortfarande var kriminell och tog droger. Hon fick barn
medan han satt i fängelse. Hur tror du att hon kände? Vad var jobbigast? Suzy ska skriva ett
brev och berätta för en väninna om de svåra åren. Skriv brevet till henne. Tänk på hur man
inleder och avslutar ett brev.
4. Skriv och berätta om tre händelser i boken som berörde dig.
5. Skriv en recension av boken. Berätta vad den handlar om, vad som var extra bra eller
mindre bra och vad som intresserade dig mest. Skriv också vem du tror skulle vilja läsa boken.
6. En del av en av Kartellens texter ser ut så här:
vad e det med dig du måste resa dig och se vart denna vägen leder,
simmar nu på botten mannen fuck din heder
brorsan jag ber dig, ställ dig upp, ställ dig upp
Vad fan är det med dig
är du rädd att någon här omkring ska se dig
är du rädd att någon här ska dra ner dig brorsan jag ber dig, ställ dig upp
(Kartellen: ”Ställ dig upp”)
Vad tror du att Sebbe tänkte på och kände när den här texten skrevs? Fundera på boken och
på texten, och skriv hur du tänker.

Vilja förlag – lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
6

