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ORDLISTA
svärmor (bokens titel), makes eller makas mamma
harklade (sida 3, rad 7), hostade lite för att göra rösten klar
humör (sida 5, rad 4), hur man känner sig, sinnesstämning
försvar (sida 6, rad 5), sätt att skydda någon
skitkul (sida 7, rad 7), riktigt roligt
nyfikna (sida 8, rad 6), intresserade av nya saker
hemlagat (sida 9, rad 7), gjort maträtten från grunden
muttrade (sida 10, rad 14), klaga i låg ton
slev (sida 10, rad 15), köksredskap, som en stor sked
slamrade (sida 14, rad 6), gjorde mycket väsen, lät mycket
i kras (sida 14, rad 12), sönder i många bitar
skärvor (sida 15, rad 2), bitar av trasigt glas eller porslin
härjar (sida 15, rad 7), här: gör precis som hon vill
plan (sida 19, rad 5), genomtänkt förslag
ruskade (sida 19, rad 6), skakade häftigt
rotade (sida 22, rad 12), här: grävde runt för att hitta
stirrade (sida 22, rad 14), såg på något med spänd blick
fräckheten (sida 26, rad 6), det oartiga sättet
privata (sida 26, rad 12), det man vill hålla för sig själv
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Träna orden
1. Läs igenom ordlistan.
2. Sätt V, S och A framför orden för att markera verb, substantiv och adjektiv.
3. Läs boken igen. Finns det fler ord som du vill få förklarade?
4. Lägg till dem i ordlistan.
5. Förklara de nya orden.
6. Vilka ordklasser tillhör de nya orden? V, S eller A?
7. Välj ut fem ord i ordlistan och skriv en egen mening till varje ord.

SKRIV
1. Boken är skriven i imperfekt (dåtid). Skriv av kapitel 1, men skriv det i presens (nutid).
Så här: Telefonen ringer. Sara ser på klockan …
2. Om Sara hade bestämt sig för att skriva ett brev eller mejl till sin svärmor
efter att hon varit på besök, hur skulle det brevet/mejlet ha kunnat se ut?
3. Samis mamma är Saras svärmor. Skriv ner alla ord du kan som beskriver
släktförhållanden, till exempel syster, kusin, mormor osv. Förklara orden.
4. På sidan 7, 8 och 10 i boken säger eller tänker Sara en sak men menar något helt annat.
Vilka är meningarna och vad menar hon egentligen? Skriv meningarna.
5. Tänk dig att Samis mamma skriver dagbok. Vad skriver hon på kvällen
efter besöket hos Sami och Sara?
6. Skriv ett eget kapitel om hur det är när Samis mamma kommer
och hälsar på längre fram, efter det att boken slutat.
7. Vad tyckte du om boken? Skriv några meningar om vad du tycker och varför.
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DISKUTERA
•

Hur tycker du att Sara och Sami har det?

•

Sara tycker att det är jobbigt med svärmor. Tror du att det är ett vanligt problem?

•

Vilka tror du är de vanligaste problemen i ett förhållande?

•

Känner du igen dig själv i någon av personerna i boken? Berätta!

•

Vad tycker du om Samis sätt att få sin mamma att ändra på sig?

•

Hade Sara och Sami kunnat lösa det på något annat sätt? Hur?

•

Beskriv hur du tycker att en svärmor ska vara.

•

Tänk dig Sami, Sara och svärmor om tio år. Hur tror du att det ser ut då?
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