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Grannen

– funderingsfrågor, samtal och skrivövning
Ämne: Svenska, SVA, SFI
Årskurs: 6-9, Särskolan, Gym, Gymsär, Vux
Lektionstyp: samtal och skrivövning
Lektionsåtgång: 2-5

Introduktion
Titta på omslagsbilden.
Vad ser ni på omslaget?
Vad tror ni att boken handlar om?

Funderingsfrågor
Frågorna kan användas som en kontroll av att man
har förstått det man läst. För många frågor kan
störa läsningen, en del frågor passar bra ensamma
som en mer fördjupande uppgift. Använd dem efter
eget huvud och lust.
Sidorna 5-7
• Hur upptäcker Bengt kvinnan?
• Vad tror du att kvinnan gör?
Sidorna 8-10
• Varför vet Bengt så mycket om sina grannar?
Sidorna 10-13
• Varför börjar Bengt att prata med Maria?
Sidorna 13-15
• Hur kan Bengt veta hur han ska ta hand om Marias fot?
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Sidorna 16-17
• Hur vet Bengt att Maria inte har ont i foten längre?
Sidorna 17-18
• Varför bjuder Maria Bengt på middag?
Sidorna 19-22
• Hur förbereder sig Bengt för att gå på middag?
• Vad måste Bengt berätta?
Sidorna 23-30
• Vad har Maria gjort i köket om kvällarna?
Sidorna 30-33
• Varför vill Bengt gå hem?

Samtal och skrivövning
Prata med varandra om berättelsen.
• Var det något som intresserade er?
• Var det något ni skulle vilja veta mer om?
• Handlade den om det ni trodde?

Välj ut någon del av berättelsen som du tycker om.
• Berätta om den för de andra.
• Om du vill, lägg till sådant som du tycker borde ha varit med.
• Skriv ned delen av berättelsen så som du minns och har förändrat den.
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Bengt är inte gift.
Han vill vara tillsammans med en kvinna,
men det har aldrig blivit så.
Han ser egentligen ganska bra ut,
men han känner sig osäker och blyg.
Han tycker att det är svårt
att prata med kvinnor.

Bengt är 32 år.
Han arbetar som vaktmästare i en skola.
Han byter trasiga lampor,
skottar snö
och gör en massa andra saker.
När han var ung
drömde han om att bli läkare.
Men han var inte så bra i skolan,
han hade för dåliga betyg för att bli läkare.

Stukad fot
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En del av grannarna
har dragit för gardinerna.
Bengt kan inte se
vad som händer i deras rum.
Men han vet ganska mycket
om sina grannar.
Han vet vilka som lägger sig tidigt,
vilka som ofta är bortresta
och vilka som alltid är ensamma hemma.

På kvällarna,
när Bengt har kommit hem från jobbet,
sitter han ofta i soffan och tittar på teve.
Sen brukar han stänga av teven,
släcka lamporna,
sätta sig på en stol vid fönstret
och titta in i grannarnas lägenheter.

Ibland känner han sig misslyckad.
Då tänker han att kvinnor vill ha
framgångsrika män med mycket pengar.
Läkare, till exempel.
Inte vaktmästare.
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Det är en kväll i början av mars
och fortfarande vinter.
Det är fredag.
Bengt är på väg hem från jobbet.

v

Men Bengt är mest intresserad av
en av grannarna: Den vackra kvinnan
som brukar dricka något ur en flaska
och sen ligga som död på golvet.
Han tror att hon är ungefär
lika gammal som han.
Den kvinnan skulle han vilja lära känna.

Bengt vet också vilka grannar
som har katt eller hund eller barn.
Han vet vilka som klär av sig
utan att dra för gardinerna
och vilka som har många böcker.
Han vet vilka som brukar sitta i soffan,
titta på teve, äta chips
och dricka läsk eller öl.
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– Jag tror inte att du har brutit den,
säger han. Men du har stukat foten.

Bengt känner på foten och frågar
om hon kan röra på den.
Det kan hon.

– Aj, min fot, säger hon och stönar.
Det gör ont i höger fot.

– Hur gick det? frågar han.
Gör det ont?

Plötsligt halkar kvinnan.
Hon kliver snett, skriker
och faller omkull på trottoaren.
Bengt springer fram till henne.

Det är is på trottoaren.
Han är nästan hemma.
20 meter framför honom
går den konstiga kvinnan.
Hon är nog också på väg hem från jobbet.
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