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Bruno 3000, Tvillingarna
Text Åsa Anderberg Strollo
Bild Julia Thorell

Bruno 3000 är en humoristisk bok om vänskap, saknad och stora känslor för
lågstadieåldern.
Bruno och hans bästisar, tvillingarna Tom och Ture, leker jämt. Men helt plötsligt
ska de flytta till USA! Hur ska det bli då? 8-årige Bruno gillar Lego, Minecraft, att
samla på saker, att träna judo och att vara med kompisar.

Vi som har gjort den här lärarhandledningen, i maj 2018, heter Emelie Olofsson,
Maria Bolmehag, Christina Strömwall, Ninni Malmstedt och Lena Nilsson Berg. Vi
arbetar alla som skolbibliotekarier i Kävlinge kommun. Vår tanke är att du
använder dig av de delar i handledningen som passar dig och din klass bäst.
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Innan läsning:
Titta på framsidan av boken. Varför heter serien Bruno 3000, tror du?
I vilket perspektiv är bilden ritad? Hur kan du se det?
Vad tror du boken kommer handla om, utifrån vad du ser på framsidan?
Vilket av barnen tror du är Bruno? Motivera.
Läs baksidestexten. Gör en likadan beskrivning av dig själv och berätta den för
den som sitter bredvid dig.
Boken är skriven av Åsa Anderberg Strollo och illustrerad av Julia Thorell. Vad är
illustrera/illustrationer?

Intro
Bruno är 8 år och har levt i ”tretusen dagar någonting”. Hur många dagar har du
levt?

Måndag (s. 11)
Bruno och tvillingarna tränar judo. Hur fungerar den sporten? Kanske kan du
titta på ett klipp på YouTube.
Har du tappat många tänder? Har de trillat av sig själva eller har du slagit eller
dragit ut någon av dem? Skriv och rita.
Bruno och Tom blev mörkrädda inne i den nedsläckta gympahallen. Brukar du bli
mörkrädd? Vad gör du för att det ska gå över?
Vilken är din fulaste grimas? Testa med en kompis.
Tom och Ture är tvillingar – känner du någon som är tvilling? Tror ni tvillingar
alltid gillar att göra samma saker och är bra kompisar med varandra? Är det
annorlunda att vara tvilling än att ha ett vanligt äldre eller yngre syskon, tror du?
Bruno, Tom och Ture verkar älska att bygga med Lego, vad gillar du att göra efter
skolan?
Var ligger New York? Leta upp bilder på New York. Vilka kända platser finns i New
York?
Titta på en karta. Kan du hitta Köpenhamn och Malmö? Kan du se om det är
långt mellan dessa städer? Har du varit i Köpenhamn?
Har du några värda kulor? Vilka är det i så fall?
Varför skrek Bruno “Smurf!”?
Vad tycker du om bilderna i boken?

Tisdag (s. 18)
Var sakletare och se vad du hittar för något.
Läs om andra sakletare. Finns i böckerna Pippi, Astons stenar, Storm-Stina
4

Onsdag (s. 18)
Är det någons fel att cykelnyckeln är kvar på skolan? Vad tycker du?
Bruno skriver att tränaren Anna är ”jättetjock”. Får man säga så om andra?
Har du någon kompis du känt ända sedan du var bebis?
Har du tagit något som inte var ditt någon gång? Hur kändes det?
Vet du hur fort ljuset färdas? Kan du ta reda på det på något sätt?
Vad menar Bruno med “Star mårs” och “Darr Vadorr”? Vet du om du brukade
säga några roliga felsägningar när du var liten?
Bruno säger att det känns som att det snöar i magen på honom. Vad menar han
med det? Hur tycker du det känns när du blir ledsen eller orolig för något?
Vem leker du helst hos? Hemma eller hos din kompis?

Torsdag (s. 24)
Vad är det för känsla pojkarna känner när Anna berättar att hon ska vara hemma
med sin bebis och inte träna judo med dem?
De rimmar på den nya tränarens namn. Kan du rimma på ditt namn?

Måndag (s. 26)
Vem är Lady Gaga? Lyssna och/eller titta på henne på Spotify eller
YouTube.Varför stod det Lady Gaga på apelsinen? Hitta på en historia om hur
apelsinen hamnade på marken med hennes namn på. Jobba ihop med en
kompis.

Tisdag (s. 26)
Hur sitter ni i ert klassrum? Rita en skiss av klassrummet ovanifrån och rita ut var
dörren, fönstren, tavlan/smartboarden och alla bänkar är. Sätt ett kryss på din
plats. Tycker du om hur klassrummet är möblerat? Om inte, hur skulle du vilja ha
det istället? Gillar du din plats? Motivera varför/varför inte.
Ville svarar inte på alla Brunos frågor och Bruno frågar sig hur man gör
”grupparbete med en stummis”. Vad tycker du? Hur ska Bruno göra?
Vad kan det bero på att Ville är en “stummis”? Måste alla vara “pratisar”?

Måndag (s. 28)
Den nya tränaren gör ”fel” hela tiden, tycker Bruno och funderar på att sluta på
judon. Måste allting vara som vanligt för att det ska vara kul?
Bruno blir arg och skriker åt sin pappa och kompisarna på väg hem från
träningen och kallar dem ”dumskallar”. Varför blir han så arg?
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Bruno kallar folk för inte så snälla saker, som ”danska cocacola-rövar” och
”gummi-fisk-röv”. Svär du ibland och har du kallat någon nåt fult? Vad hade din
mamma eller pappa sagt om du kallade dem för “gummi-fisk-röv”? Kallar du dina
föräldrar för något speciellt när du blir arg på dem?
Bruno puttar in legogubben under soffan, för att slippa se den. Men varför
lämnar han inte bara tillbaka den? Vad hade du gjort?

Tisdag (s. 33)
Ta reda på varför potatisar blir mjuka medan ägg blir hårda när de kokas.

Onsdag (s. 33)
När inföll forntiden? Fanns det dinosaurier och sabeltandade tigrar när
forntidsmänniskorna levde? Hur tycker du Bruno fungerar i grupparbetet?
Vad måste en tänka på om en tar bilder från Internet?
Pappa tycker att Bruno ska leka med Ville efter skolan någon dag. På vilket sätt
skulle det kunna bli bättre av det?
Har du andra förslag som skulle kunna göra det lättare att arbeta tillsammans i
gruppen?

Fredag (s. 36)
Varför vill mamma diska alla sakletarsaker?

Lördag (s. 36)
Tror du att Brunos föräldrar skulle bli arga om de hittar legogubben?
Bruno råkar välta en hylla med skor i skoaffären. Hur tror du det kändes för
Bruno? För hans föräldrar? Har du varit med om något liknande någon gång? Hur
kändes det?
Vad menar Brunos pappa med att Bruno är rolig? Det var ju inte menat som ett
skämt.
Hur tror du att Brunos föräldrar känner när de letar efter Bruno efter att han
stuckit iväg från leksaksaffären? Vad känner Bruno när han rusar iväg och hur
tror du att han känner sig när mamma kommer?
Vad önskar du dig i födelsedagspresent?
Hur var det när du föddes? Och varför fick du just det namn du har? Gå hem och
intervjua dina föräldrar och berätta sen för varandra.

6

Måndag (s. 44)
Vad är ett collage? Titta till exempel på Hole: Hermans sommar mfl, Bergström:
Alfons, Lind: Dunderlunds bästa bokstav. Gör egna collage som har med boken
att göra, eller något helt annat.

Torsdag (s. 45)
Läs fram tom den stora pratbubblan på s. 47. Vad tror du det är tvillingarna ska
berätta för något?
Det är inte förrän Bruno är hemma igen och äter middag som han verkligen
fattar vad tvillingarna berättade. Vilka känslor tror du far runt i hans kropp då?
Vad tror du Tom och Ture pratar om när de ska somna? Vad är de arga över och
vad oroar dem?

Fredag (s. 54)
Vad tror ni det är för kampsport som Jörn och hans motståndare håller på med?
Den här fredagen ändrar Bruno åsikt om Annas bebis och om Jörn. Vad beror det
på?

Tisdag (s. 58)
Har du gungat på stolen tills den ramlat någon gång?
Hur känner du dig när du ska redovisa?
Kan du ge Brunos grupp några råd vad de ska tänka på så att det blir en bra
redovisning?

Onsdag (s. 61)
Tror du att det var Bruno som polisbilen följde efter med påslagna blåljus?

Lördag (s. 62)
Varför tror du att det var helt tomt i vattnet trots att stranden var alldeles full
med folk?
Gillar du att bada?
Brukar du leka berättelsen ur någon film eller bok? Vilken?
Varför fick de inte bada efter att de ätit tror du? Stämmer det att man kan få
kramp av att simma direkt efter att man ätit? Varför säger vuxna så?
Vilken är din favoritlek på stranden?
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Visste du att det finns sandslottstävlingar? Googla och se om du kan hitta några
bilder på sandslott! Vad skulle du vilja bygga som sandslott?
Hur tror du det känns i Brunos mage efter att han berättat för sin pappa?

Söndag (s. 72)
Tror du Bruno kommer lämna tillbaka legogubben? Hur går det till? Skriv och
berätta.

Måndag (s. 73)
De fick gult bälte på judon. Vad menas med det?
Vad tror du det är för film som Ville har gjort till redovisningen?
Kan du göra armhävningar? Hur många?

Tisdag (s. 77)
Vad tror du de ska ha alla grejer till? Måste man ha alla saker till nåt eller är det
själva samlandet som är grejen?

Onsdag (s. 78)
Hur kan det komma sig att Ville plötsligt pratar?
Familjen Flinta hade en dinosaurie. Då måste det ha funnits dinosaurier på
forntiden, resonerar Bruno. Är allt en ser på film sant? Hur kan vi ta reda på om
det är sant.

Fredag (s. 80)
Ta reda på om grodor och paddor har hörsel. Vad är det för skillnad på en groda
och en padda?
Har du varit med om att en kompis måste flytta ifrån dig? Eller att du varit den
som flyttat ifrån en kompis? Hur kändes det?
Det blev ingen stor grej när Bruno lämnade tillbaka legogubben – tror du ens att
tvillingarna saknat den under tiden den var hos Bruno? Hur tror du att du skulle
reagerat om en kompis fått med sig någon av dina leksaker hem men sedan
lämnat tillbaka den?
Hur blir det för Bruno när tvillingarna flyttar, tror du? Vem kommer han att vara
med istället?
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Tror du att tvillingarna och Bruno kommer att hålla kontakten medan de är ifrån
varandra? Kommer de fortfarande vara vänner när de träffas igen, trots att det
då har gått två år?
Titta på bilden av paddan Ferdinand. Ser det ut som om han längtar efter att bli
hittad? Om det funnits en pratbubbla, vad hade han sagt?

Efter läsningen:
Boken har ganska många bilder med pratbubblor. Hur tyckte du det var att läsa
en sådan bok? Lättare eller svårare? Roligt?
Välj ut en händelse i boken som du vill göra en serie om, eller hitta på en egen
historia. Vik ett papper i fyra delar så att du får fyra rutor att rita din serie i.
Fundera först noga på vad som ska vara med eftersom du bara har fyra rutor på
dig att berätta vad du vill säga.
Det finns fler böcker om Bruno, de heter Bruno 3000, Klubben och Bruno 3000,
Rymden.
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