ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

MAGNUS LJUNGGREN

Mer bror än du

ORDLISTA
112 (sida 6, rad 9) larmnummer som går till polis, ambulans och brandkår
sam (sida 9, rad 2) förkortning av samhällsprogrammet
backade (sida 10, rad 10) gick baklänges
snack (sida 13, rad 1) vardagligt ord för samtal, att prata
föreslå (sida 19, rad 5) ge ett förslag
pusta ut (sida 27, rad 12) andas ut, släppa det som oroar
gommen (sida 28, rad 4) övre delen av munnens insida
robotdammsugare (sida 31, rad 9) en dammsugare som rör sig och städar själv
pelargon (sida 33, rad 5) en sorts blomma i kruka
rörd (sida 34, rad 12) glad med tårar i ögonen
töntigt (sida 41, rad 4) löjligt
ruinera (sida 58, rad 5) ta alla pengar
Vilka andra ord är nya för dig i boken? Skriv upp dem och slå upp vad de betyder.
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Arbeta med ordlistan
I Mer bror än du finns en hel del talspråk och slangord. Dra ett streck mellan de talspråkliga
ord och de skriftspråkliga ord som betyder samma sak.
snacka		förstå
kolla		förstöra
korkad		
titta				
fatta 		

prata

tjena		

hamna i problem

sabba		diskutera
tjafsa		dum
strula till det		

hej

GRAMMATIK
Verb
1. Större delen av Mer bror än du är skriven i preteritum (dåtid). Stryk under verben i
följande meningar. I vissa finns fler än ett verb.
2. Gör om meningarna nedan så att verben står i presens (nutid).
• Det fanns en pigg känsla runt henne som jag gillade.
• Jag stod i fikarummet.
• Jag var förvånad över att min röst lät som vanligt.
• Jag tittade på henne i spegeln.
• Då och då tittade vi på varandra.
• På väg mot hissen började vi skratta.
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3. Första och sista kapitlet är skrivet i presens (nutid). Stryk under verben i meningarna
nedan. I vissa meningar finns fler än ett verb.
• Han har en slang genom näsan.
• Jag är arg på Samir.
• Jag sitter och tittar på honom.
• Vi tjafsar bara lite.
• Jag ser ner på mobilen.
• Vi ler mot varandra.
4. Gör om meningar så att verben står i preteritum (dåtid).

LÄSFÖRSTÅELSE
16 maj–alldeles nyss
Vad har hänt med Samir?
Varför är Joel arg?
Vem vill han ringa?
Varför tvekar han?

Första veckorna i januari
Var jobbar Joel?
Vem är Lisa?
Hur är Joel som person?
Vad början han och Lisa prata om?

25 januari
Vad är det Lisa vill att Joel ska hjälpa henne med?
Varför tror Joel att Lisa vill gå på dejt med honom?
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26 januari
Vad händer när han äntligen frågar henne?

Februari och mars
Hur länge får Joel vänta innan Lisa pratar med honom?

14 april
Vad berättar Lisa för Joel?
När och var ska de ses?
Vad kommer Joel på när hans mamma ringer?
Hur löser han problemet?

17 april
Vad har Joel köpt till sin mamma i present?
Vad säger hans mamma när hon öppnar presenten?
Vad gör Samir när han kommer in?
Vad bråkar Joel och Samir om?
Hur reagerar deras mamma?
Vad hittar Joel i Samirs ficka?
Vad gör han med det han hittar?
Varför blir Samir så arg?

18 april
Hur är Joels och Lisas dejt?
Vad berättar hon om Axel?
Vad händer när Joel går på toaletten?
Vilka är Samirs Bröder?
Vad vill de att Joel ska göra?
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April och maj
När blir Joel och Lisa ihop?

16 maj
Vem ringer när Joel är på väg till festen?
Vad berättar han?
Vad gör Joel?
Vad har hänt i villan?
Varför följer Samirs Bröder inte med till sjukhuset?
Hur reagerar Samir när han får veta att de inte kommit till sjukhuset?

Just nu
Ska Joel ringa eller inte ringa 112, tycker du?
Ska han ringa eller inte ringa sin mamma?
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SKRIVA
Sammanfatta
Använd följande punkter för att sammanfatta handlingen i Mer bror än du.
• Boken handlar om …
• De …
• Först …
• Därefter …
• Sedan …
• Slutligen …

Skriv ett brev
Joel vet inte om han ska ringa 112 eller inte. Skriv ett brev till honom och ge honom förslag
och råd om hur han ska göra.

Dagbok
Det är Joel som berättar historien, men vi vet inte så mycket om vad Samir tänker och
känner. Skriv Samirs dagbok och låt honom berätta om det som händer i boken.
Hur kände han sig på sin mammas kalas? Vad gör han med sina Bröder? Vad hände i villan?
Hur hamnade han egentligen i en situation där droger spelar så stor roll?

Ta ställning
Vad tycker du att Joel ska göra?
1. Skriv argument för och emot att ringa polisen. Gör en kolumn med rubriken För och en
med rubriken Emot.
2. Skriv argument för och emot att ringa deras mamma. Gör en kolumn med rubriken För
och en med rubriken Emot.
3. Ta ställning. Fortsätt meningen nedan.
Jag tycker att …
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Lär känna karaktärerna
Skriv en kort text om Samir och en kort text om Joel genom att skriva färdigt följande
meningar:
Samir
Jag är …
Det viktigaste i mitt liv är …
Jag blir ledsen och arg när …
Jag undrar …
Jag önskar …
Jag agerade som jag gjorde för att …
Något jag skulle vilja ha gjort annorlunda är ...
Joel
Jag är …
Det viktigaste i mitt liv är …
Jag blir ledsen och arg när …
Jag undrar …
Jag önskar …
Jag agerade som jag gjorde för att …
Något jag skulle vilja ha gjort annorlunda är ...
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