ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

MAGNUS LJUNGGREN

Mer bror än du

OM ARBETSMATERIALET
Detta är ett arbetsmaterial till Mer bror än du. Lärardelen innehåller en presentation av boken och författaren, samt muntliga uppgifter. Elevdelen innehåller en ordlista, grammatikövningar, läsförståelsefrågor och skrivuppgifter.

OM BOKEN
Mer bror än du handlar om bröderna Joel och Samir. Boken bygger på ett dilemma och Joel
tvingas fatta ett svårt beslut. När berättelsen börjar ligger Samir på sjukhus och Joel är där.
Vi förstår att Samir har gjort något dumt och Samir funderar på att ringa 112 och informera polisen. Därefter hoppar handlingen tillbaka några månader och vi får veta vad som har
hänt.

OM FÖRFATTAREN
Magnus Ljunggren har skrivit en lång rad böcker för barn och unga, bland annat serien om
Riddarskolan. Mer bror än du är den första bok han ger ut på Vilja Förlag.
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MUNTLIGA UPPGIFTER
Berätta
Joel står inför ett dilemma. Han vet inte vad han ska göra med sin bror Samir. Har du någonsin varit i en liknande situation? Vad hände? Vad gjorde du? Var du nöjd med ditt beslut?
Samir har sina Bröder, men de ställer inte upp när han råkar illa ut. Hur ska en riktigt bra vän
vara, tycker du?

DISKUTERA
Joel är en blyg person och vet inte riktigt hur han ska göra för att bjuda ut Lisa på dejt. Hur
brukar ni göra för att få kontakt med personer ni tycker om?
Lisa är redan tillsammans med en kille och ber Joel att vänta. Vad tycker ni om det?
Joel och Samir är olika och bråkar en del. Vad har ni för tankar kring deras relation?
Samir säger att hans Bröder är mer bror än Joel. Vad menar han? Håller ni med honom? Hur
ska en riktigt bra bror (eller syster) vara?
Vad tycker ni att Joel ska göra? Ringa polisen, försöka prata med Samir själv, be sin mamma
om hjälp eller något helt annat?

– lättläst för vuxna • www.viljaforlag.se
2

