KAPITEL 6
Alla dessa val!
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J

ag öppnar ögonen lite försiktigt. Det är knäpptyst i rummet,
vilket är ovanligt sen Brainy kom in i mitt liv. Jag är ändå
beredd på att vad som helst kan hända och går ut i badrummet. Min blick stannar vid badrumsspegeln, där står det något,
skrivet med tandkräm: Hur många val gör du varje dag? Jag förstår
inte riktigt frågan, vadå val? Jag gör väl inga val tänker jag och sätter mig i sängen. Plötsligt dimper min jacka ner framför mina fötter.
– På med jackan! Vi ska iväg! Jalla! säger Brainy.
– Vart ska vi?
– Jag vill visa dig något och få dig att förstå lite mer!
– Vadå lite mer? Menar du att jag är dum eller?
– Ja! Skojar bara, kom nu, skrattar Brainy.
Brainy tar mig till en pizzeria.
– Pizza, till frukost?
– Ja men hallå, minns du inte uppdraget med att testa nya saker
eller? Här är menyn, det finns 125 olika pizzor att välja på. Vilken
ska du ha?
– Jag tar nummer 22, en Capricciosa med kebabsås.
– Varför väljer du den?
– Jag tar alltid den. Eller jag har testat lite andra men gillade inte
dom. Nr 22 är bäst. Testa själv!
– Du svarade aldrig på frågan på badrumsspegeln i morse, om hur
många val du gör varje dag.
– Men Brainy, kom igen! Jag gör inga val…
– Eh Choice, jag kan avslöja att du gör många val varje dag.
Dagens uppdrag är att skriva upp alla val som du gjort den senaste
veckan, alla du kan komma på! Sitt här och käka din pizza samtidigt som du gör uppdraget. I´m out!
– Men Brainy kom igen!
– Knäpp med fingret när du tänkt klart så kommer jag tillbaka.
Hejdå!
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POFF så är Brainy borta. Tur att jag har sovmorgon idag. Men det
hade väl Brainy redan räknat ut.
Okej, vilka val har jag gjort den senaste veckan. Hmm, jag hängde
med pappa på en joggingtur och jag erbjöd mig att vara målvakt på
träningen igår, var det ett val? Ja det var det nog. Åh jag kommer inte
på fler… jag knäpper med fingret och där kom Brainy!
– Hur gick det?
– Men alltså jag kom bara på två val på hela veckan, jag gör ju inte
val varje dag…
– Hah! Gör inte du? Okej. Varför valde du just den pizzan? Varför
har du på dig det du har på dig? Varför går du till skolan varje dag?
Varför gör du dina läxor eller varför gör du inte dina läxor? Varför
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dricker du samma juice varje dag? Varför har du börjat hänga med
just Omar och inte någon annan? Varför är du ett spelfreak? Varför spelar du hockey? Är inte allt detta val? Va? Va? Va?
– Ah, sant, jag gör visst många val, men vissa tänker jag ju inte på
liksom...
– Så du menar att du gör val utan att tänka på det?
– Ja precis, som juicen du pratar om, den bara står i kylen och
säger ”drick mig” och då gör jag det, utan att tänka på att det är ett
val, om du fattar.
– Yes, så är det. Många val är omedvetna, som du säger, att vi inte
tänker på det. Men vem påverkar dina val?
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– Vad menar du?
– Att du började spela hockey till exempel. Påverkade någon dig i
det valet eller var det helt och hållet du själv som kom på det?
– Hmm, jag måste fundera. Jo, Omars syster spelar hockey, jag
hade pratat med henne om det, hon är så tuff på något sätt. Så jag
ville också testa.
– Ok. Kan man säga att hon är en förebild?
– Ja jo det kan man nog.
– Precis. Du påverkas också av vad människor i din omgivning
tycker och förväntar sig av dig. Dina föräldrar vill att du ska plugga
mer så du kan bli läkare…
– Ja jag vet, The Tjatssons.
– Så om du skulle välja att bli läkare kan man ju säga att du är väldigt påverkad av dina föräldrar i det.
– Mmm.
– Men vilka påverkas du mer av i andra val du gör tror du?
– Hmm kanske vänner?
– Ja, du som har vänner påverkas verkligen av dina vänner. Jag har
inte en enda vän ”snyft”. Eller, är vi vänner Choice?
– Brainy! Vi är sjukt bra vänner om du frågar mig!
– Bra! Så, då kör vi våra vanliga roller igen; att jag är den fantastiskt kloka och du den unga som lär dig massor om dig själv och
om livet när du hänger med mig, eller hur?
– Haha. Det störiga är att det du säger är sant.
– Yes! Vet du? Du påverkas också av förebilder, som din största
förebild. Självaste Brainy, Jag, Me, Moí, Yo, Je.
– Jag vill inte såra dina insektskänslor nu Brainy, men du är faktiskt
inte min förebild.
– Meh! Okej men Omars syster och andra förebilder. Också andra
som du ser i serier och filmer och så. Du påverkas faktiskt också
mycket av det du ser på sociala medier. Beroende på vilka vänner
du har och vilka dom känner och vilka dom är så påverkas du. Alla
människor har ju det liksom inte likadant, det är olika. Man påver-
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kas av människor som är olika och därför påverkas vi olika. En
del har jobb med lång utbildning, en del har ingen utbildning och
inget jobb, en del är rika och en del är fattiga, en del känner många
människor och en del känner knappt någon. Är du med?
– Ja, det är väldigt olika och orättvist liksom.
– Och nu kommer den supersvåra frågan: Hur ska du själv veta
vad DU tycker och vem DU egentligen är när du hela tiden påverkas av andra?
– Oh! Jag har inte tänkt på det innan.
– Precis. Det är en bra grej att veta att man påverkas. Alla gör det.
Men då är det ju också bra att ha lite koll på sig själv. Hur man
själv är och vad man själv tycker är viktigt. Så man inte alltid gör
som andra gör. Väldigt god pizza förresten, kan jag smaka din?
– Ja!
– Frågan på badrumsspegeln i morse handlade ju om val. Alltså val
Choice. Det är typ det vanligaste som finns. Du gör val lika ofta som
du blinkar, typ.
– På riktigt?
– Okej då, jag överdrev. Men jag vill att du ska förstå att du väljer
hela tiden, medvetet och omedvetet. Att du påverkas av andra och
annat när du ska välja något. Men också att du kan bestämma väldigt mycket själv, alltså välja själv.
– Har inte tänkt på det innan…
– Vet du vad man behöver för att kunna göra ett val? Ett bra val
liksom?
– Allt det vi har pratat om säkert. Känna till vad som finns och
vad som kommer att finnas i framtiden, vad man väljer mellan liksom. Och kanske känna sig själv. Och jag tänker på det med godisburken också; att veta vad man väljer bort. Och kanske också veta
varför man väljer som man gör.
– Oh vad jag myser nu. Man kan tro att du är Brainy. Om några
år kommer du att göra ett val till gymnasiet. Stressa inte upp dig
för det valet. Det är bara ett av många val och eftersom du gör alla
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uppdragen så förbereder du dig grymt bra! Sen i framtiden kommer du att göra massor med val, typ vad du ska göra på dagarna
och hur du ska få in dina pengar. Vad du vill jobba med, vart du
ska bo, med vem och vilka, ja hur du vill leva helt enkelt. Mycket
sker ju omedvetet och för att du är öppen, nyfiken och vågar testa
nya saker, som vi har pratat om. Men mycket kan du ju också
påverka själv, men sen är det ju det där med Slumpen…
– Vem är Slumpen?
– Har du inte träffat Slumpen?
– Va? Nä?
– Skojar bara! Slumpen är när något oväntat händer. Typ som när
blixten slår ner i ett träd eller att man träffar någon man blir kär i.
Det bara händer. Det är liksom inget du kan planera.
– Coolt! Då har jag faktiskt träffat slumpen.
– Vad menar du?
– Ja men när jag träffade dig Brainy.
– Där sa du något!
– Ja jag fattar nog lite mer nu ändå, eller jag har kanske börjat
tänka mer.
– Choice! Vet du varför jag kom till dig?
– Ingen aning, du känns så självklar nu…
– Jag kom till dig för jag tyckte du verkade så lättlurad!
– Men va?
– Skojar bara! Du verkade intressant. Och smart! Du har ju haft
funderingar om det här med att vara normal. Att allt egentligen är
normalt. Eller vad är egentligen att vara normal? Spelar roll vilken
hudfärg du har eller vilket land du kommer från, om du är lång,
smal, kort, tjock, rullstolsburen eller har glasögon. Grejen är ju att
vara den man är, så det normala är ju att vara onormal. För alla är
olika.
– Ja, men alla fattar ju inte det Brainy! Många pratar illa om andra
innan dom ens känner dom…
– Vet du vad det kallas?
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– Nej.
– En fördom. Det är när man dömer någon innan man vet något
om dom, precis som du säger. Ni människor har mycket fördomar.
Alla som har en viss hudfärg eller hårfärg är ju inte lika bara för att
dom har samma hudfärg eller hårfärg! Alla är ju olika!
– Ja!
– Men ändå finns fördomar. Alla har det! Och ofta har ni ingen
aning och ni kanske till och med är rädda för det ni har fördomar
om. Det kan vara andra människor eller vissa jobb eller mat. Att
inte smaka maten för den ser äcklig ut, men man vet inte för man
har inte smakat. Pff!
– Brainy! Jag älskar att hänga med dig. Det är så skönt att prata
med någon, så som jag kan prata med dig!
– Dito Choice! Och du har fått alla uppdrag den senaste tiden för
att du ska börja tänka på vad det är DU verkligen vill göra med
DITT liv. It´s a thinking game!
– Alltid är det något du säger jag inte förstår Brainy, men det kanske är meningen!
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UPPDRAG 6
Brainy säger att val är typ det
vanligaste som finns.
Skriv några val som du gör varje dag?

riv
Sk

r:

hä

Vissa av dessa val är omedvetna. Det betyder att du inte ens
tänker på att du gör ett val.
Vad kan det vara?
iv
Skr

här:
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Eftersom vi alla påverkas av andra så är det bra att ha koll på
vem man själv är och vad man tycker är viktigt så man inte
bara gör som alla andra.
Vem påverkar dig i dina val?
Skriv här:

Choice och Brainy pratar om fördomar.
Vilka fördomar har du? Varför har du just dessa fördomar?
r:
v hä
Skri
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v
Skri

här:

Rita dig själv när du möter Brainy!
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