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Hej och välkommen till lärarhandledningen!
Här hittar du ett antal förslag till bokarbete utifrån Malin Stehns bok Inte din bror. 
Välj bland förslagen och använd de moment som passar din elevgrupp och dig. Använd 
gärna en digital plattform där eleverna kan lämna in sina arbeten och ta del av andras. 
Förslagen grundar sig på Lgr11:s skrivningar vad gäller centralt innehåll och kunskapskrav 
i svenska och svenska som andraspråk. Vid arbete med skolans värdegrund och uppdrag 
samt övergripande mål och riktlinjer kan skönlitteraturarbete vara ett passande arbetssätt 
och ett verktyg för att närma sig viktiga frågor (Skolverket, 2017). 

Författaren C. S. Lewis lär ha sagt: Vi läser för att veta att vi inte är ensamma. Med detta vill 
jag påminna om att komma ihåg de estetiska aspekterna av läsandet och att ha en balans-
gång mellan hjärta och hjärna, allt behöver inte analyseras. Tappa inte den estetiska delen av 
läsandet genom att låta lässtrategierna ta överhanden. 

Lycka till!

Lena Dahlstrand

4–9-lärare i svenska, engelska och franska, universitetsadjunkt i svenska, 
lärarutbildare vid Högskolan Dalarna
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1. Om boken
Det hårda tonläget på sociala medier efter flyktingvågen 2015 drev författaren Malin Stehn 
att ge sig in i debatten. Men istället för att skriva arga insändare blev det en hel berättelse. 
I ungdomsboken Inte din bror låter hon en ensamkommande tonårspojke flytta in hos en 
svensk familj.

1.2 Handlingen i korthet

Abbe är en helt vanlig femtonårig kille som mest sitter hemma med sin dator. Under vårter-
minen i åttan tar klassens tuffing Rasmus plötsligt kontakt och Abbe får en inträdesbiljett 
till fester och ett socialt liv – ett liv där den coola och självständiga Rebecka finns med i 
periferin.

För första gången på länge ser Abbe fram emot sommarlovet. Men lyckan blir kortvarig. 
Ungefär i samma veva meddelar Abbes föräldrar att familjen ska ta hand om en fjortonårig 
kille från Afghanistan. 
   Abbe får fullständig panik. Hur har föräldrarna kunnat bestämma en sådan sak utan att 
fråga honom? Vem vill ha en främmande människa boende i sitt hem? Och framför allt: 
Vad ska Rasmus säga?
   Abbe vet att Rasmus och de andra i gänget har starka åsikter om invandrare och bävar för 
att återigen bli utfrusen. Strategin blir därför att ignorera Hossein – den nyinflyttade killen 
får helt enkelt bli föräldrarnas problem.

Självklart går det inte att ignorera någon som bor under samma tak och efterhand som 
sommaren fortskrider tvingas Abbe närma sig Hossein. Vägen dit är inte lätt. Abbe slits 
mellan gänget och det faktum att han faktiskt börjar gilla den nya familjemedlemmen. 
   Abbe får gräva djupt i sig själv för att hitta modet att stå upp för det som, innerst inne, 
känns rätt. Han upptäcker också att saker och ting inte alltid är som de först verkade vara – 
det gäller att ta reda på fakta innan man dömer någon. Rebecka, Abbes första stora kärlek, 
fungerar som ögonöppnare och förebild i processen.

Boken handlar om ensamhet, vänskap, kärlek och om att hitta sig själv i en 
turbulent tonårstid. Jag ger inga lösningar. Min förhoppning är att

berättelsen ska väcka tankar hos läsaren. Tankar som
”Vem är jag?” och ”Vem vill jag vara?”

Malin Stehn 
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2.  De didaktiska frågorna: Vad? Vem? Hur?
Vad? Skönlitteraturarbete utifrån läsning av boken Inte din bror av Malin Stehn. Bearbetning 
av text, muntligt, skriftligt och multimodalt.

Vem? Elever i åk 6–8

Hur? Boken läses av hela gruppen enligt något av de föreslagna sätten. Efter vissa kapitel 
och efter hela läsningen finns arbetsuppgifter som du själv som lärare eller i samspel med 
elevgruppen kan välja ifrån. 

I den här lärarhandledningen dominerar svenskämnet, men på slutet nämns några idéer 
som kan användas i bild, geografi, historia eller samhällskunskap.
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3.  Hur kan boken läsas?
Boken kan läsas tyst och enskilt, i smågrupper med elevhögläsning eller högt av läraren. Jag 
förespråkar lärarhögläsning av den här boken, eleverna följer med i sina egna böcker. Varje 
kapitel tar cirka tio minuter att läsa högt. Högläsningen är inkluderande eftersom läsovana 
och lässvaga elever kan ta till sig ett innehåll som är mer avancerat än det de klarar att avko-
da och förstå på egen hand. Vidare ges en gemensam, kulturell upplevelse vid högläsning. 

Läraren får en chans att ge förförståelse genom att i förväg samtala om ord och begrepp 
som kan vara svåra att förstå. Innehållet i texten kan vara tungt och skapa igenkänning och 
den vuxne kan behövas som samtalspartner runt texten. 
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4. Introduktion
Ge eleverna möjlighet att fundera över vad de tror att boken kommer att handla om. Proji-
cera omslagsbilden med titel på väggen och arbeta enligt EPA-modellen:

Enskilt: Uppmana eleverna att formulera sina tankar tyst för sig själva. Vad kommer boken 
att handla om? Var utspelar handlingen sig? Vilka ser vi på bilden? När utspelar sig hand-
lingen?

Par: Låt eleverna samtala i par om vad de har tänkt i enskilt-momentet. 

Alla: Varje par får dela med sig till hela gruppen om något som de har pratat om. 

Tips! Om läraren gör korta anteckningar under EPA-arbetet kan gruppen jämföra om för-
väntningarna besannades eller inte då boken är utläst. 
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5. Under läsningens gång

5.1 Kortskrivande

För att eleverna dels ska få öva på sitt skrivande och dels reflektera över händelserna i 
texten kan ni använda kortskrivande. Du läser ett stycke högt. Eleverna uppmanas att skriva 
ner sina tankar. Ge ett begränsat tidsspann att skriva under. Uppmana eleverna att tänka 
mer på innehåll än form: försök strunta i stavning och korrekthet och arbeta mer med att få 
till ett skrivflyt. Förslag på frågeställningar efter olika kapitel: 

Kapitel 6: Du är Hossein. Du har flytt från Afghanistan och hamnat i Sverige och bor nu på 
Solgården. Det har beslutats att du ska flytta in hos en familj. Skriv vad du känner. Vilka är 
dina farhågor? Vad känns positivt?

Kapitel 6: Du är Abbe. Beskriv dina känslor efter att du har fått veta att Hossein ska flytta in.

Kapitel 17: Du är Tindra. Vad hände ikväll? Skriv om kvällen.

Kapitel 21: Familjen reser på semester till en stuga i Dalarna vilket kanske inte är Abbes 
drömsemester. Beskriv din drömsemester.

Tips! Kortskrivandet sparas och kan bli underlag för längre skrivande, utvecklande av text 
och processkrivning. 

5.2 Byt perspektiv och skriv om en del av texten

Boken är skriven utifrån Abbes perspektiv. Prova att växla perspektiv och skriva om ett 
kapitel ur någon annans synvinkel. 

Förslag:

•    Vad händer om Abbes pappa beskriver Dalaresan? 

•    Hur ser Rasmus text ut om han får berätta om händelserna vid hopptornet? 

•    Beskriv hur Abbes mamma upplever Hosseins inträde i familjen. 

•    Vad minns Rebecka av den här sommaren i efterhand?
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5.3 Personbeskrivning

Diskutera personbeskrivningar och vad som karaktäriserar dessa under en minilektion. Låt 
eleverna välja en karaktär ur boken och beskriva denna så väl som möjligt. Eftersom allt inte 
skrivs ut i texten behöver eleverna använda sin fantasi till vissa delar. De olika beskrivning-
arna kan bli en utställning i klassrummet eller på en digital plattform. Presentationen kan 
gärna inledas med en faktaruta:

Namn: 
Ålder:
Bor:
Nationalitet:
Familj:
Intresse:
Husdjur:
Musikstil:
Favoritmat:

5.4 Miljöbeskrivning

Gör en minilektion där du förklarar hur miljöbeskrivningar kan skrivas. Eleverna får skriva 
en kort miljöbeskrivning ur bokens handling utan att nämna namnet på den plats som be-
skrivs. De läser sedan upp beskrivningen för en kamrat som får gissa vilken plats som avses. 
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6.  Efter att boken är utläst

6.1 Min Story/Instagram eller andra sociala medier 

Välj ett socialt medium som är aktuellt och som eleverna är bekväma med. Låt eleverna 
skapa Abbes (eller någon annan karaktärs) konto, använda bilder och text och publicera på 
gruppens digitala plattform.

6.2 Dramatisera en händelse 

Låt eleverna välja en scen ur berättelsen att dramatisera med eller utan ord. Om gruppen 
spelar utan ord kan de andra gissa vilken scen det gäller. När händelsen är uppspelad, be 
gruppen att spela upp scenen igen men involvera övriga elever: uppmana de andra att stop-
pa handlingen och komma med förslag till hur karaktärerna hade kunnat agera annorlunda 
för att förändra händelseförloppet. 

6.3 Boksamtal

När boken är utläst kan ni genomföra ett längre boksamtal. Gruppen sitter i ring och ordet 
skickas runt. Varje elev får svara på frågorna och uppmanas att lyssna på de andra men att 
ändå försöka svara utifrån sina egna tankar. Tyckande runt bokens kvaliteter brukar inte 
höja ett boksamtal, dessa kan sparas till så kallade exit notes som är en kort anteckning som 
lämnas in till dig efter ett avslutat lektionspass eller efter ett arbetsområde. 

Förslag på frågor till boksamtal:

•    Berätta kort (i en mening) om en scen du minns från boken.

•    Något du undrar vad gäller handlingen?

•    Ser du några mönster och samband i boken?

•    Trovärdighet: Är händelserna i boken rimliga, skulle de kunna utspela sig i verkligheten?

•    Varför gör personerna i texten som de gör?

•    Vad kan du berätta om bokens språk?

•    Berättarens budskap, vad vill berättaren lära läsaren?

•    Finns det outtalade inslag eller händelser i boken? Vad skulle du vilja fråga författaren?

•    Ett år senare: Berätta i tre meningar vad som har hänt ett år senare när Abbe och de  
      andra har slutat nian. 
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6.4 Exit notes 

Ett enkelt sätt att få veta huruvida en elevgrupp uppskattar en bok eller inte är att be dem 
att lämna in några korta reflektioner när läsningen och textarbetet är klart. Lapparna kan 
göras allmänna genom att eleverna skriver på post-it och sätter upp dem på dörren när de 
går ut, alternativt kan du samla in dem. Exit notes kan också lämnas in digitalt. 

Förslag på frågor till Exit notes:

•    Vad var bra med boken?

•    Vad var dåligt med boken?

•    Tycker du att jag ska använda boken med andra elever?
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7.  Förslag på samarbete med andra ämnen 
Samhällskunskap: Vilka anledningar finns till flykt? Sätt in boken i ett samhällsperspektiv 
för att diskutera exempelvis flyktingpolitik. Vad säger FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna?

Historia och geografi: Hur har människor behövt lämna sina länder över tid och geogra-
fiskt? 

Bild: Gestalta den scen du minns från boken i bild, lera, collage, papier maché eller film. 
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