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Sam blir arg är ett syskondrama som är lätt att läsa och lätt att känna igen sig i. Inte ens på
en av årets bästa dagar – sin födelsedag – får Sam ha sina saker ifred.

Innan du läser
Titta på omslaget och läs vad boken heter. Hur känns det när man är arg? När blev du
riktigt arg senast? Vad hände då? Är det Sam man ser på omslaget? Hur kan du veta det?
Titta också på bokens baksida och läs baksidestexten. Vad har Sam fått i födelsedagspresent tror du? Måste man dela allt med sina syskon? Varför vill man inte dela med ett
syskon?

Medan du läser
S 8–9
Hur brukar dina födelsedagsmorgnar se ut? Berätta!
S 10–11
Vilket paket skulle du öppnat först?
Vad skulle du vilja titta på genom ett förstoringsglas?
Vad tror du det är i det stora paketet?
S12–13
”Jag vill också”, säger Lo och tar Sams nya förstoringsglas. Tycker du att hon borde sagt
eller kunnat göra på något annat sätt? Hade Sam kanske svarat henne annorlunda då?
Hur hade du reagerat?
S 14–15
Gillar du lego?
Hur lång tid tror du det tar för Sam att bygga ihop legot han fått?
S 16–17
Hur känns det att vara Lo tror du medan Sam bygger?
Vad känner hon när Sam säger nej?
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S 18–19
Alla vet ju att man inte får slåss när man blir arg. Men är det svårt att låta bli när man blir
riktigt, riktigt arg tycker du? Hur gör man för att låta bli?
Sam slår inte Lo men han säger taskiga saker – kan du känna igen dig i det?
Är Lo mest ledsen över vad Sam säger eller att över att hon inte får vara med – vilket tror
du?
S 20–21
Vad är det som är så jobbigt med att bråka? Kan du känna igen dig i hur Sam känner det
efter grälet?
Vad tror du Lo tänker efter grälet?
S 22–23
Är det bättre eller sämre att gräla med syskon än med kompisar, tycker du?
Vad tror Sam och Lo de gör resten av födelsedagen?

Efter läsningen
Tyckte du det slutade bra? Är det något du undrar över i berättelsen? Diskutera gärna
några stycken tillsammans.
Vad minns du tydligast från boken?
Kände du igen dig i någon händelse eller person i boken?
*
Har du läst författarpresentationen längst bak i boken? Författaren Kajsa är lite nyfiken på
dig också! Hon vill bland annat veta om detta är den första bok du läser själv? Skriv ett
brev till henne (kajsa.gordan@gmail.com) och berätta lite om vem du är och kanske kan du
också berätta om det är något intressant ni diskuterat efter ni läst boken.
*
Låtsas att det är din födelsedag snart.
o Skriv en önskelista med tre saker du önskar dig. Berätta varför du önskar dig de
sakerna.
o Skriv en önskelista med tre saker du skulle vilja göra. Berätta varför du väljer just
dem.
o Välj 2 saker sammanlagt från vilken som helst av listorna som är det du längtar mest
efter.
*
Hur arg får man bli? Skapa regler som kan tillåta att man blir arg utan att förstöra eller
skada andra och sig själv. Kan en boxboll hjälpa? Att skälla ut en tecknad människa i ett
tomt rum? Eller har ni några andra förslag?
Kan ilska egentligen vara en annan känsla samtidigt? Jämför med Lo och Sam – vad känner
de mer än ilska, tror du?
*
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Känslor kan vara olika starka. Rita ett långt lodrätt streck där toppen är ”så arg man kan
bli” och botten är ”inte arg alls”. Blunda och sätt fingret någonstans längs med linjen. Sätt
ord på hur ilskan känns och hur stark den är just vid den punkten. Visa med kroppen hur
man ser ut. Gör sedan om det med en annan punkt längs med linjen.

Hegas arbetsmaterial kallar vi Läsnycklar – med fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att
böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras på olika sätt och på olika plan.
Ibland fokuserar Läsnyckeln mest på innehållet, ibland mer på genren, språket eller
formen, det beror på vilken titel det gäller.
Välj ut frågor och uppgifter utefter vad som passar din klass/barngrupp. Jobbar du med
yngre barn får förstås skriv-uppgifter förvandlas till något annat. Uppgifterna kan
användas individuellt eller gemensamt i t ex boksamtal. Antingen jobbar ni med dem under
läsningens gång, eller efteråt. Svaren på de flesta frågorna finns i texten – det finns inget
facit i den här Läsnyckeln.

Mycket läsnöje!
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