Sara och Sami talar ut
Arbetsmaterial för läsaren
Författare: Tomas Dömstedt

Om arbetsmaterialet
Det här arbetsmaterialet följer sidorna i boken. Till varje sida finns det ordförklaringar och frågor att
fundera på eller diskutera i grupp. Till några av sidor finns det även uppgifter.

Ordförståelse
Sidan 5
Ord:
bodde – bo, bodde, bott, att bok=där du sover om natten, kan vara ditt hem
Frågor:
1. Skriv två saker som Sara och Sami delade på.
2. Vad var det finaste de delade på?
3. Vad var det svårt att dela på?
Sidan 6
Ord:
Trängdes – att trängas, att ha lite plats, att ligga nära
Spara – samla, inte slösa
Slita – använda väldigt mycket
Frågor:
1. Vem hade haft sängen innan de flyttade ihop?
2. Var sängen lagom stor?
3. Varför köpte Sami inte nya saker?
4. Varför ville Sami ändå köpa en ny säng?
Sidan 7
Ord:
”Ligga med dig” – sova med dig, också: ha sex med dig
Log – såg glad ut. Le, log, lett
Frågor:
1. Varför var sängen inte skön längre?
2. Vad tyckte Sami om hos Sara?
Sidan 8
Ord:
Vissa – en del, några
Bredare – mindre smal
Frågor:
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1. Vad var det Sami ville förklara för Sara?
2. Hur var sängen de köpte?
3. Vad var det som började när de köpte sängen?
Sidan 9
Ord:
”Hålla på som vi vill” – göra vad vi vill
Knarrar – låter, ett ljud
Surt – inte glad, inte trevligt
Frågor:
1. Vad menar Sara när hon säger: ”Vi kan hålla på som vi vill”?
2. Varför blir Sara sur?
Sidan 10+11
Ord:
Jämt – alltid, varje gång
Att få lust – här: att vilja ha sex
Frågor:
1. Varför var Sami rädd för att säga något dumt?
2. Vad betyder: ”Att inte förstå, fastän man förstod”?
3. Varför blev Sara glad?
Uppgift:
Sara och Sami pratar både om samma sak, och om olika saker. Vad är det egentligen Sara
vill? Vad är det egentligen Sami vill?
Sidan 12+13
Ord:
Störda – här: väckas, inte kunna sova bra
Kröp – krypa, kröp, krupit, att ligga och röra sig framåt på ”fyra” ben
”När det hettade till” – här: när de ville ha sex
Sömnig - trött
Frågor:
1. Vad tyckte Sami om den nya sängen?
2. Varför var sängen bra om de ville älska?
3. Vad var det Sami inte hade tänkt på?
4. Varför sov Sami så bra nu?
5. Vad hände när Sami lade sig i den nya sängen?
Sidan 14+15
Ord:
Åt – äta, åt, ätit, att stoppa mat i munnen
”Göra det” – här: älska, ha sex
Direkt – nu, på en gång
Allvarlig – när man tycker att något är viktigt, inte skojigt
Frågor:
1. Vad var det Sami inte hade tänkt på?
2. Vad hade Sara tänkt på?
3. Vad sa Sara en kväll?
4. Varför tänkte Sami fråga om de skulle älska på bordet?
5. Vad var det som Sara inte gillade?

Vilja	
  förlag	
  –	
  lättläst	
  för	
  vuxna	
  	
  

2	
  	
  

www.viljaforlag.se	
  

Sidan 16+17
Ord:
Tog en tugga – bet i en bit mat, stoppade mat i munnen
Drog – dra, drog, dragit, här: drog sig undan =backade
Undan – bort
Frågor:
1. Vad var det Sami alltid hade gillat med Sara?
2. Varför drog han sig undan?
3. Hur lång tid har gått sedan de hade sex?
4. Varför blev Sara sur nu?
5. Hur ofta hade de sex i början?
6. Varför behövde Sami sova?

Sidan 18+19
Ord:
Funderade – tänkte
Somnat – sov
Frågor:
1. Vad funderade Sami på?
2. Hur länge satt Sami uppe?
3. Vad gjorde Sara när Sami lade sig?
4. Vad var det Sara ville veta?
5. Vilken var den bästa stunden på dagen förut?
Sidan 20+21
Ord:
Turades om – en dag lagade Sami mat, nästa dag lagade Sara mat. Varannan gång.
Kamp- tävling
Tok-kär – galet kär, jättekär
Vardag – varje dag, måndag-fredag, arbetsdagar
Kämpa – jobba hårt
Tvång – måsten
Frågor:
1. Vem lagade mat nu?
2. Hur låg de i sängen?
Uppgift:
Vad är det Sami förklarar för Sara? Skriv tre meningar och berätta.
Sidan 22+23
Ord:
Tysta – sa ingenting
Blickar – med ögon
Ledig – inte jobba
Frukost – mat på morgonen, kaffe och bröd
Smek – att röra varandra mjukt
Sucka – andas tungt
Frågor:
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1. Vad betyder ”Med blickar som ville förstå”?
2. Vad är det för skillnad på ”tok-kär” och ”klok-kär”?
3. Vad föreslår Sara att de ska göra?
Sidan 24+25
Ord:
Helg – ledig dag, lördag och söndag
Fortsatte - höll på, tog inte slut
”Sa Sara emot” – Sara höll inte med
Påminna – hjälpa att komma ihåg
Frågor:
1. Hur pratade Sara och Sami?
2. Vad pratade de om?
3. Vad menade Sara när hon sa: ”Det är här det börjar”?
4. Vad ska Sara påminna Sami om?
5. Vad ska Sami påminna Sara om?
Sidan 26+27
Ord:
Andetag – att andas
Frågor:
1. Vad var det Sami och Sara fått tid till?
2. Vad gjorde Sami på kvällen?
3. Vad gjorde Sara?
4. Vad sa Sami om sin lust?
Sidan 28
Ord:
Strök - stryka, strök, strukit, här: rörde mjukt
”- Hysch!” – var tyst!
Njöt – njuta, njöt, njutit, = ha det skönt
Närhet – vara nära
Uppgifter:
1. Skriv och berätta om Saras och Samis relation. Varför ville inte Sami ha sex? Hur slutade
det?
2. Vad är viktigt att tänka på i en relation? Är det vanligt att relationer förändras, att de går
”upp och ner”?
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