ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

TOMAS DÖMSTEDT

Sara och Sami slösar och sparar

LÄSFÖRSTÅELSE
KAPITEL 1
larvig (sida 4, rad 1), fånig, dum
fnissade (sida 4, rad 1), skrattade smått
unna sig (sida 4, rad 15), tycka att man är värd något extra
1. Varför var Sara så glad?
2. Hur såg tröjan ut?
3. Vad sa Sami om Sara och tröjan?
4. Vad var det Sami inte förstod?
5. Vad frågade Sami?
6. Varför slutade Sara att le?
7. Vad mumlade Sami?
8. Var hade Sara köpt tröjan?
9. Varför var ”rea” och ”billig” inte alltid samma sak?
10. Vad mindes Sami?
11. Hur många tröjor skulle Sami ha fått för de pengarna?
12. Varför frågade han inte om priset?
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KAPITEL 2
flinade (sida 7, rad 8), skrattade retsamt
1. Vad hade Sara gjort nästa dag?
2. Hur dyrt brukade det bli när Sara handlade?
3. Hur blev maten när Sara hade handlat?
4. Vad sa Sami om maten?
5. Pratade Sami mycket?
6. Vad hörde Sara på Samis röst?
7. Vad undrade Sami?
8. Vad tycker Sami om mat och pengar?
9. Vad tycker Sara?
KAPITEL 3
1. När kom Sara hem?
2. Varför kom hon hem tidigare?
3. Vilken mat hade Sami lagat?
4. Vad är det Sara vet?
5. Vad tänkte Sami när han var tyst?
KAPITEL 4
slösat (sida 11, rad 4), använt för mycket pengar
glodde (sida 12, rad 14), tittade
slapp (sida 13, rad 4), slippa, slapp, sluppit = inte behövde
1. Vad handlar kapitel 4 om?
2. Varför blir Sami sur på Sara?
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KAPITEL 5
1. Vad tänker Sara om pengar?
2. Vad tänker Sami om pengar?
3. Vad är det allra bästa, som är gratis?
KAPITEL 6
1. Vad försökte Sara att inte göra?
2. Vad ville Sara göra på semestern?
3. Vad ville Sami göra på semestern?
4. Vad kommer de överens om?
KAPITEL 7
ömt (sida 22, rad 5), kärleksfullt, med värme
1. Hur förändrades Sara?
2. Vad tittade de på?
3. Vad åt de?
4. Vad sa Sami när han loggat in på sparkontot?
5. Hur vill Sara fira?
6. Varför smällde Sara igen dörren och försvann?
KAPITEL 8
fundera (sida 24, rad 3), tänka
1. Vad sa Sara när hon kom tillbaka hem?
2. Varför sa hon så?
3. Vad ville Sara att de skulle göra?
4. Hur tänkte Sami?
5. Vad svarade han?
6. Hur slutar boken?
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YRKESSVENSKA
Gör egna meningar med följande ord
•

Ekonomi

•

Dyr/billig

•

Halva priset/fullpris

•

Slösa/spara

•

Har inte råd/har tillräckligt med pengar

Skriv
1. Skriv ner några spartips och jämför dem med andras. Vilka prioriteringar har du? Vilka
utgifter vill du dra ner på för att spara pengar?
2. Tänk på en semesterplats du gärna vill besöka. Kolla på internet hur mycket en veckas
semester där kostar och räkna ut hur mycket du behöver spara varje månad för att
förverkliga din dröm om att semestra där. Gör en plan för sparandet.
3. Gör din egen budget och skriv hur mycket följande kostar dig varje månad och kolla om
din inkomst räcker för de här utgifterna?
Hyra, mat, hygien/förbrukningsvaror, kläder/skor, fritidsaktiviteter/nöje, transport, mobil
4. I boken ställer Sara en fråga som Sami aldrig svarar på. Hon är skeptisk mot att spara
hela tiden och undrar vad som kan hända om man inte sparar. Skriv ner dina tankar och
berätta vad du tycker kan hända om man inte sparar och vad som är bra med sparandet.

Diskutera
Många klagar på att pengarna tar slut väldigt fort. Håller du med? Vart tar dina pengar
vägen?
Tycker du att Sami är snål? Beskriv en snål person som du känner. Snålar du själv?
Tycker du att Sara är en slösaktig person? Beskriv vad en generös person är för dig.
Brukar du handla på rea? Vad brukar du handla på rea?
Äter du ute? Hur ofta gör du det?
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