
Mor gifter sig
 - högläsning med uppgifter,  
läs- och funderingsfrågor 
 
Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen av  Moa Martinssons 
Mor gifter sig.  
 
På MTM: skolwebb finns motsvarande upplägg för ytterligare sex klassiker.
Lektionen är tänkt att komplettera Bonnier Utbildnings ”Känn på litteraturen 3 - en guide 
genom tio klassiker” som tar upp den normalsvåra versionen av Mor gifter sig.

Ämne: Svenska, Svenska som andraspråk,
År: 6-9, gymn, vux
Lektionstyp: Högläsning, reflektion och diskussion, eget arbete
Lektionsåtgång: 4

Mor gifter sig - högläsning med uppgifter

Vecka 1, sidan 56-60 
 
Om Mias samtal med fröken.

Läs från ”Hon var mycket sträng mot mig.” till och med 
”För hon levde, min nya gud hade sagt att hon levde.” 

”Den som ofta ber om förlåtelse gör ofta orätt.” Mias 
fröken är annorlunda än andra vuxna, på vilket sätt? 

Vecka 2, sidan 105-110
 
Svartsjukedrama kring Valdemar och Hedvig
Läs från ”En kväll någon vecka efteråt hade jag dröjt 
mig kvar hos bagaren och kom hem sent.” till och med 
”Så försvann de ut på gården.”
 
Hur är det hela för Mia tror ni? Har ni sett vuxna härja 
omkring såhär? 

MTM:s skolwebb
mtm.se/skola



Vecka 3, sidan 194-197
 
Om mors och Olgas gemenskap.
Läs från ”Min styvfar hade hundrafemti kronor om året i kontanter, min mor åtta kronor 
i månaden för två gångers mjölkning om dagen, det blev inte många kronor i månaden att 
hushålla på.” till och med ”Hon var minsann så rädd för min styvfar, hon kunde gärna ge 
honom litet i stället.”
 
Varför talar de båda kvinnorna illa om varandra inför sina män? 

Vecka 4, sidan 243-245
 
Mia ser en död person för första gången.
Läs från ”Det är om aftonen denna oroliga dag.” till och med ”Mina kom inte dit mer så 
länge vi var kvar.”
 
Varför tror ni att farmor vill visa Mia sin döda make? Är det någon i klassen som har sett en 
död person i verkligheten?

Mor gifter sig - läsförståelsefrågor

Vecka 1, sidan 5-41

Mor gifter sig

1. Vad heter Mias styvfar?

2. Var har Mia bott innan hennes mor gifter sig?

Den ljuvligaste dagen

1. Vad var det bästa med den här dagen?

De ”bildade”

1. Varför tycker Alberts moster synd om honom?

2. Vad tycker farmor om de bildade?

Skatten under bron

1. Vad är bröstsocker?

2. Vad gör Mia när mamma frågar var hon har varit?



I skolan

1. Varför hatar Mia sin lärarinna från första stund?

2. Hur många gånger lurar Mia Alvar?

Flickan som dog

1. När får fröken röda fläckar på halsen?

2. Vem tycker synd om den sjuka flickan?

Strumpstickan

1. Vad har Mias mor och styvfar bråkat om?

2. Varför var det hack i strumpstickan?

Hanna från fattigstugan

1. Vem blir Mia förälskad i?

2. Vad gör Mia som ingen annan gjort?

Barn på bygden

1. Vad tycker farmor om Albert?

2. Varför tycker farmor och mor inte om att Mia sitter med Hanna?

3. Vad är det som är konstigt med Hanna?

I fattigstugan

1. Vad var det förfärliga som hände Hanna en dag?

2. Vad får Mia inte berätta för fröken?

Vecka 2, sidan 42-79

Besök hos spåkärringen

1. Varför kommer inte mor hem efter arbetet?

2. Vad blir mor upprörd över hos spåkärringen?

Allt vackert förstörs

1. Varför ska familjen flytta?

2. Varför får Mia lov att hämta vatten?



Smutstvätt och skvaller

1. Hittar mor något arbete?

2. Hur märker Mia att mor är arg på värdinnan?

Utan skor

1. Var har mor varit och varför har hon inga skor?

Väntan på regn

1. Varför luktar alla illa?

2. Vad blir värdinnan arg över?

3. Vad blir styvfar arg över?

Tjocka magar

1. Vad tycker Mia om barnmorskan?

2. Varför springer Mia ifrån fröken?

Flicka i ny klänning

1. Vad är annorlunda nu?

2. Vad gör de andra barnen som de inte gjort förut?

Vecka 3, sidan 80-106

Den nya grannen

1. Vart flyttar familjen?

2. Vad är det första mor gör när de har kommit fram?

3. Varför önskar Olga att hennes son också dött?

Liten skrikande pojke

1. Vad försöker Olga mata sitt barn med?

2. Varför blir styvfar arg på mor?

Barnvakt

1. Varför kan ingen vuxen ta hand om den lilla pojken?

2. Vad gör Mia istället för att se till pojken?

3. Varför tycker Mia att styvfar och mor är avskyvärda?



Den vackre mannen

1. Varför hjälper mor Olga så mycket med kläder?

2. Varför super folk?

3. Vad väntar barnen på efter maten?

Vecka 4, sidan 107-144

Jul och fylla

1. Varför tycker mor och styvfar inte att Mia ska läsa?

2. Varför är Olga och pojken inte hemma?

3. Vad har hänt med farmor?

Resan till farmor

1. Varför lånar bonden ut 10 kronor till Hedvig?

2. Vad har Albert gjort med kängorna mor skulle få?

Begravningen

1. Var ligger den döde mannen fram till begravningen?

2. Varför är Mia och mor kvar hemma när de andra åker till kyrkogården?

Farväl till Olga

1. Vart ska mor och Mia flytta?

Gräl och hårt arbete

1. Varför är det den bästa tiden som moster haft sedan hon blev gift?

2. Varför kommer polisen?

Vilden

1. Var arbetar mor?

2. Vem sitter utanför dörren och gråter?

Rum på annons
1. Vad är det för modern lyx som finns i familjens nya rum?



Mor gifter sig – funderingsfrågor
Till varje kapitel finns en fråga, använd alla eller välj ut någon per veckoavsnitt.

Vecka 1, sidan 5-41

Mor gifter sig
•  Tror du att Mias riktiga far tänkte på Mia ibland?

Den ljuvligaste dagen
•  Vad gör dig lycklig?

De ”bildade”
•  Borde bildade människor vara vänligare än andra?

Skatten under bron
•  Minns du första gången du ordnade något på egen hand? Mia känner sig förtrollad. 
Minns du vad du kände?

I skolan
•  Varför tror du att lärarinnan blir arg på Alvar?

Flickan som dog
•  Kan man få tuberkulos idag?

Strumpstickan
•  Vad gör Mia när hon blir anklagad för något som hon inte har gjort? Vad hade du gjort?

Hanna från fattigstugan
•  Tror du att Mia hade gjort samma sak för Hanna om hon hade haft sin förra lärarinna?

Barn på bygden
•  Skulle du säga att Hanna och Mia är syskon? Varför, varför inte?

I fattigstugan
•  Sedan 1979 är det förbjudet att slå barn i Sverige. Många gör det ändå. Tycker du att man 
ska slå barn för att uppfostra dem?



Vecka 2, sidan 42-79

Besök hos spåkärringen
•  Vad menar grannfrun när hon säger ”Alla fruntimmer skulle gå och sätta sig på krogar-
na.”?

Allt vackert förstörs
•  Svenskar gör av med mycket vatten varje dag. Tror du vi kommer att få vattenbrist i fram-
tiden?

Smutstvätt och skvaller
•  Mias mor skäller ut värdinnan men det dröjer en stund innan hon gör det. Varför tror du 
det dröjer?

Utan skor
•  Håller du med Mia om att de skulle ha det bättre utan hennes styvfar?

Väntan på regn
•  ”Det gick inget vidare med samtalet. Vår smuts och stank stod i vägen.”
Vad menar hon med det?

Tjocka magar
•  Tror du att det är en slump att Mia frågar efter vägen till Holmstad?

Flicka i ny klänning
•  Vad är det med Hanna som Mia längtar efter?

Vecka 3, sidan 80-106

Den nya grannen
•  Varför tror du att Mias mor ser så kritiskt på Olga

Liten skrikande pojke
•  Mia gillar inte småbarn. Vad tycker du om småbarn?

Barnvakt
•  Har du fått en uppgift av dina föräldrar eller någon granne som gick lite galet?

Den vackre mannen
•  Mia tycker mycket om den vackre mannen. Vad tror du att han tycker och tänker om 
henne?



Vecka 4, sidan 107-144

Jul och fylla
•  Tror farmor att Mia fryser på golvet?

Resan till farmor
•  Det är inte första gången som Mia ser vuxna slåss och vara fulla. Hur vanligt är det att 
barn idag lever med vuxna som också gör det?

Begravningen
•  Har du varit på en begravning? Hur var det?

Farväl till Olga
•  Fundera en stund på varför alla tre är så ledsna. Varför är Olga ledsen? Varför är Mia 
ledsen? Varför är mor ledsen? Har de alla samma skäl?

Gräl och hårt arbete
•  Varför tar mor Mia med sig och lämnar Hagby utan att säga adjö?

Vilden
•  Tycker du mor gör rätt som tar Albert tillbaka?

Rum på annons
•  Tänk ut tre lyxiga saker man har hemma idag. Jämför med de andra i gruppen

Moa Martinsson




