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Sara och Sami har
fått barn.
Allt är lätt och kul.
Deras Smulan är värld
ens finaste.
Tills en dag, då de
får nog.
De vill ut, de vill ha
kul, de vill
träffa sina kompisar
.
Men vem ska ta hand
om Smulan?
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OM BOKEN
Sara, Sami och Smulan är en mycket lättläs bok som handlar om hur viktigt det är att prata
med varandra i en relation. Boken tar också upp ämnen som vardagslycka och slentrian.
Sara och Sami har fått ett barn, som tar all deras tid och uppmärksamhet. Båda längtar efter
att få gå ut med sina kompisar igen. Eller gör de verkligen det?

DISKUSSIONSUPPGIFTER
1. Förändringar
Saras och Samis liv förändras när de får barn. Vad är det mer som kan förändra människors
liv? På vilka sätt? Är förändringar bra eller dåligt? Jobbigt eller kul? Diskutera.
2. Känslor
Sara och Sami har olika känslor inför att ha barn. Vilka känslor? Varför?
Vilka andra händelser kan göra att man känner på många/olika sätt?
3. Kompisar
Sara och Sami har inte ringt sina kompisar på länge. Hur ofta ska man höra av sig? Hur
viktigt är det med vänner? Är det okej att inte höra av sig om man blir kär eller får ett barn?
Har du blivit besviken på en kompis någon gång? Varför?
4. Vad säger man till vem?
Läs om Samis funderingar om vad han ska säga till sina kompisar när han ringer (s18). Har
han rätt? Hur pratar man med sina kompisar? Kan man säga ”Jag har saknat er”? Varför,
eller varför inte? Pratar man på olika sätt med olika personer? (föräldrar, partners, kompisar,
barn, lärare, arbetskamrater, chefer)
5. Kommunikation
Sara och Sami får problem på flera sätt när de ska bestämma vilken dag de ska träffa sina
kompisar. Varför? Vilka fel gör de, flera gånger? Hur viktigt är det att prata med varandra?
Ge exempel på misstag som kan undvikas om man kommunicerar i en relation.
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