ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

SEBASTIAN STAKSET OCH NIKLAS MALMBORG

Sebbe Staxx - Musiken, brotten, beroendet

OM ARBETSMATERIALET
Det här materialet hör till boken Sebbe Staxx skriven av Sebastian Stakset och Niklas
Malmborg. Materialet är tänkt som ett stöd i undervisningen.
I lärardelen finns en kort presentation av bokens handling samt ett antal diskussionsuppgifter.
I elevdelen finns en ordlista, läsförståelsefrågor och skrivövningar.

OM BOKEN
Sebbe Staxx är en självbiografisk bok om en av Sveriges största hiphopare. Sebbe beskriver
på ett gripande sätt hur mobbning och ensamhet leder honom in på kriminalitet och droger.
Han begår hemska brott, och sätter drogerna före både familj och musiken. Polisen är
fienden, och narkotikan den enda vännen. Men någonstans är han ändå medveten om att
han är på fel spår. Han ser självmord som enda utvägen, och står på perrongen, beredd att
hoppa framför ett tåg. Just då ringer hans telefon.
Sebbe beskriver den långa och hårda vägen tillbaka till ett nytt och annorlunda liv. Det är
svårt att inte bli berörd av hans historia.
Boken kan troligen inspirera hiphopälskande ungdomar till att läsa, men den fungerar även
utmärkt som diskussionsunderlag om sociala frågor, droger och kriminalitet.
Språket är enkelt och meningarna korta.
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DISKUSSIONSUPPGIFTER
1. Sebbe skriver: ”Man måste förstå andra människor för att förstå problem i samhället.”
(sida 7) Vad menar han? Diskutera.
2. ”De fattiga bor i höghus och de rika i stora villor”, (sida 10) säger Sebbe om sin
uppväxt. Är det så? Har olika områden olika social status? Varför är det i så fall så?
Hade Sebbes ungdom varit annorlunda om han hade vuxit upp i en villa? Varför?
3. Sebbe berättar om ensamheten och mobbningen i skolan (sida 13–15). Vad är det som
gör att en grupp kan bli grym mot en individ? Vad ligger bakom? Fungerar människor
på ett visst sätt i grupp? Diskutera och ge exempel.
4. När Sebbe hade fått ett par nya byxor sa hans lärare: ”Haha Sebbe! Har du blöja på
dig?” (sida 14). Är det okej att en lärare säger så? Hur ska en lärare vara? Är det skillnad
på lärare i Sverige och andra länder?
5. Hur förändras Sebbes liv? Vilka människor är det som hjälper honom? På vilka sätt?
(Geir, Kinesen, pastorn, Isabella?)
6. Musiken har stor betydelse i Sebbes liv. Vad betyder musik? Lyssnar man på olika
musik i olika situationer? Hur förändras känslorna av musik? Kärleksballader, hiphop,
opera, rock? Hur ofta hör musik ihop med olika klädstilar och frisyrer? Diskutera och ge
exempel.
7. Sebbe beskriver hur han förändras, och inser hur många fel han har gjort. Kan allting
förlåtas om en person uppriktigt ångrar sig? Har alla rätt till en ny chans? Kan alla bli
bättre människor om de får hjälp och stöd?
8. Vad är hiphop? Sök på nätet efter Kartellen, Eminem och Tupac. Hur ser de ut? Hur
låter deras musik?
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