ANNELIE DREWSEN

SIDAN 1

Satsa allt, Amina!
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Amina har varit i Sverige i tre år och hennes mamma har också kommit till Sverige. Allt är bra. Amina är
med i en friidrottsklubb. Hon är en duktig löpare. En dag säger tränaren att flickorna ska satsa för att
komma till EM. Amina drömmer om att få springa för Sverige och hon ser sig själv stå överst på pallen i
EM. Det är bara en sak: man måste vara svensk medborgare för att få representera Sverige i EM. Amina
har inte fått sitt medborgarskap ännu. Kommer hon att få åka till EM?

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap,
tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. (SV åk 7–9)

•

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som
sagts. (SV åk 7–9)

•

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. (SV åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

•

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. Sökläsning och läsning mellan raderna. (SV åk 7–9)

•

Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas. (SV åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Skriva texter för olika syften och mottagare.
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INNAN NI LÄSER
Svenskt medborgarskap
Titta på omslagsbilden och läs baksidestexten. Amina vill tävla för det svenska landslaget. Då krävs
det att hon är svensk medborgare. Vilka regler gäller? Titta gemensamt på Migrationsverkets hemsida.
Vad innebär svenskt medborgarskap? https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svenskmedborgare/Vad-innebar-svenskt-medborgarskap.html Vilka regler gäller för dem som är under 18 år?
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Medborgarskap-for-barn.
html
Svenskt personnummer
I Sverige använder vi personnummer i alla möjliga sammanhang. Det går inte att leva i Sverige utan
att ha ett personnummer. På Skatteverkets hemsida finns en kort film som informerar om hur man
får svenskt personnummer. https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttatillsverige/
medborgareutanforeuees.4.5a85666214dbad743ff1210.html
Somalia
Somalia är ett konfliktfyllt land. På sajten SO-rummet kan man läsa om Somalia. https://www.sorummet.se/kategorier/samhallskunskap/varldens-lander-samhallskunskap/afrika-samhallskunskap/
fakta-om-somalia
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NÄR NI HAR LÄST
Mitt land
”Sverige är hennes land nu. Men det är Somalia också.” Så tänker Amina. Hur fungerar det när man
flyttar till ett annat land? Kan man ha två länder som ”sina länder”. Kan man ha dubbla identiteter – både
svensk och somalier? Diskutera med eleverna. Säkert finns det elever i klassen som har kommit från ett
annat land, eller som har föräldrar som har kommit från ett annat land. Finns det fördelar med att ha
dubbla identiteter?
Frågor till författaren
Längst bak i boken finns fyra frågor till författaren. Läs frågorna och svaren gemensamt i klassen.
Diskutera sedan frågorna 1–3. Låt eleverna först diskutera i grupper om tre eller fyra innan ni pratar om
dem i klassen.
Sammanfattning
En berättelse har ett visst händelseförlopp, en dramaturgi. Först får man en bakgrund, man lär känna
personerna m.m. Sedan inträffar något; ett problem uppstår. Berättelsen slutar med att problemet löses.
Hur kan man sammanfatta Satsa allt, Amina? Be eleverna skriva en sammanfattning som ska innehålla
de här delarna:
1.

Bakgrund. Beskriv personen/personerna och hennes/deras situation.

2.

Problem. Vad händer?

3.

Hur löses problemet? Hur slutar berättelsen?

Omdöme
Vad tycker eleverna? Be var och en att avge ett omdöme.
•

Tyckte du om boken? Varför? Varför inte?

•

Om du skulle rekommendera den här boken till någon som inte har läst den, vad skulle du då säga?

Intervju
I elevens material finns den här uppgiften:
Amina vann uttagningstävlingen och hon intervjuas efter sin seger. Arbeta i par och skriv en intervju med
Amina.
Träna sedan på att läsa intervjun i par. Spela gärna in era intervjuer och spela upp i klassen.
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FACIT
Läsförståelse
1. Tre sekunder
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Tränaren Camilla ser allvarlig ut när hon berättar om en sak. Vad berättar hon om?
Camilla berättar om uttagningen till landslaget.

2. Vilken tävling gäller uttagningen?

Uttagningen gäller ungdoms-EM.
3. Vad hände i Somalia?

Aminas bror blev dödad.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Kapitlet heter Tre sekunder. Varför heter det så?

För att komma med till EM måste Amina springa tre sekunder snabbare än sin bästa tid.
5. Kapitlet slutar sorgligt. Amina blir ledsen. Varför då?

Camilla berättar att Amina måste vara svensk medborgare för att komma med i landslaget och hon är inte
svensk medborgare ännu.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
6. Vad står EM för?

Europamästerskap.
2. Att bli svensk
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
7.

Varför säger Amina att hon inte är svensk?
Amina säger att man måste bo fem år i Sverige för att bli svensk medborgare.

8. Lina tycker att det är orättvist. Vad gör hon?

Lina går till Migrationsverkets hemsida och kollar.
9. Vad säger Lina när hon läser på Migrationsverkets hemsida?

Hon säger att om man inte har fyllt 18 år kan man bli svensk medborgare efter tre år.
10. Hur länge har Amina varit i Sverige?

Amina har varit i Sverige i tre år.
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Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
11. När Amina säger att hon bara var 14 år när hon kom till Sverige, reagerar Lina. ”Min brorsa är 14
år och kommer inte ens ihåg att borsta tänderna själv”, säger hon. Vad menar hon med det?

Eget svar. (När man är 14 år är man ett barn och man kan inte ta hand om sig själv som Amina blev
tvungen att göra.)
3. Styrka
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
12. Vad berättar Amina för Camilla att hon har gjort?

Amina berättar att hon har skickat in en ansökan om att bli svensk.
13. Nu blir det extra hård träning. Varför?

Nu ska tjejerna träna inför uttagningen till EM.
14. Vilken regel gäller för uttagningen?

Det är bara två tjejer som blir uttagna på varje distans.
15. Idag kör tjejerna styrka. Varför är det viktigt att köra styrka?

Det är viktigt att köra styrka för då blir man inte skadad så lätt.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
16. Varför stannar Amina kvar och fortsätter springa i backen?

Hon lyckades inte vara först upp och känner att hon måste träna mer.
17. När Amina kommer hem äter hon frukt, bland annat mango. Vad får mangon henne att tänka på.

Amina tänker på sin pappa, som brukade lyfta upp henne för att hon skulle kunna plocka mangofrukter.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
18. Har du också varit med om att en smak, en doft, en låt eller något annat har fått dig att tänka på
något speciellt? Berätta!

Eget svar.
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4. Mer träning
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
19. Amina tränar mer än någonsin. Vad gör hon?

Amina stannar kvar efter träningen med klubben och tränar själv. Ibland springer hon på morgonen, innan
skolan börjar.
20. Amina och hennes mamma tittar på teve. Där pratar de om flyktingar och nya lagar. Vad säger
de?

De säger att familjer inte kan återförenas. Sverige kan inte hjälpa alla.
21. Något är fel på träningen. Vad är det som är fel?

Amina blir inte bättre fast hon tränar mer än alla andra.
22. Vad säger Camilla om Aminas tider?

Camilla säger att Aminas tider har blivit sämre de senaste veckorna.
23. Amina berättar om den extra träningen. Vad säger Camilla om den?

Camilla säger att om kroppen ska bli starkare måste den vila.
24. Vad hände Camilla när hon var i Aminas ålder?

Camilla tränade mer och mer men blev inte bättre. Hon kom sist på en tävling och då slutade hon helt och
hållet.
25. Vad säger Camilla att Amina ska göra?

Camilla säger att Amina ska vila i en månad.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
26. Hur skulle Aminas och hennes mammas liv ha varit om mannen på teve hade bestämt?

Då skulle Aminas mamma inte ha kunnat komma till Sverige. Amina skulle ha varit ensam här.
27. Camilla säger att man inte blir bäst av att träna mest utan av att träna rätt. Vad innebär det?

Det innebär att man ska låta kroppen vila mellan träningspassen.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
28. Håller du på med någon fysisk träning? I så fall, vad tränar du och hur lägger du upp din träning?

Eget svar.
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5. Kunskapens ljus
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
29. Vad gör Amina när hon inte kan träna?

Amina hjälper sin mamma med svenskan. Hennes mamma ska ha prov.
30. Vad gör Lina och Amina på kvällen?

De går på bio.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
31. Varför kunde Aminas mamma inte läsa och skriva när hon kom till Sverige?

Hennes pappa lät henne inte gå i skolan.
32. Vad menar Amina när hon säger till Lina att hon litar på Camilla?

Amina menar att hon litar på att Camilla kan så mycket om träning att hon ger Amina rätt råd.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
33. Aminas mamma går en sfi-kurs. Vad är sfi?

Sfi betyder Svenska för invandrare.
34. Aminas mamma har lärt sig läsa och skriva i Sverige. Vad kallar man en person som inte kan läsa
och skriva?

Analfabet.
35. Vad betyder det att den som är utan kunskap är utan ljus, tror du?

Eget svar.
6. På banan igen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
36. Äntligen kommer Amina tillbaka till träningen. Hurdan är känslan när hon springer?

Amina älskar varje sekund hon får springa. Det är som om hon inte kan bli trött.
37. Fyra tjejer ska springa 100 meter så fort de kan. Hur går det för Amina?

Amina kommer tvåa efter Lina.
38. Vad händer om två veckor?

Om två veckor är det en stor tävling. För att komma med i landslaget måste man springa under en viss tid.
39. Vad drömmer Amina och Lina om?

De drömmer om att båda två ska få åka till EM.
40. Amina har inte fått sitt pass ännu. Vad säger hon att hon ska göra?

Amina ska be till Gud att hon får svar snart.
41. Vad säger Camilla att hon ska göra?

Camilla säger att hon ska ringa Migrationsverket.
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
42. Hur tror du att boken slutar? Får Amina sitt pass? Kommer hon med till EM?

Eget svar.
7. Brevet
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
43. Varför går Amina hem först innan hon går till träningen?

Amina vill se om hon har fått svar från Migrationsverket.
44. Vad tänker Amina på när hon springer hem?

Amina tänker på sin första tävling, löpskor och träningsläger. Hon tänker på skadan och hur hon kom
tillbaka. Hon tänker också på sin bror Ahmed.
45. Varför vågar Amina inte öppna brevet från Migrationsverket?

Hon är rädd att de har svarat nej.
46. Vad står det i brevet från Migrationsverket?

I brevet från Migrationsverket står det att Amina har fått svenskt medborgarskap.
47. Vad ger Camilla för instruktioner inför tävlingen på söndag?

Hon säger att de ska ta det lugnt för att ha krafter kvar.
48. Vad säger Camilla att Amina måste göra på tävlingen?

Camilla säger att Amina måste satsa allt om hon ska klara tiden.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
49. När man blir riktigt glad reagerar man på olika sätt. Titta på bilden. Vad gör Amina och hennes
mamma? Hur reagerar kompisarna i klubben?

Eget svar.
8. Tävlingen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
50. När det är dags att starta är Amina helt fokuserad. Vad betyder det?

Det betyder att Amina bara tänker på en enda sak: att vinna.
51. Vad tänker Amina på precis innan hon startar?

Amina tänker på sin bror Ahmed och på medaljen.
52. Vilka tävlar Amina mot?

Amina tävlar mot de bästa tjejerna i Sverige.
53. Vad hör Amina när hon är på väg mot mål?

Amina hör sin mamma som säger ”Spring, Amina! Du är bäst!”
54. Hur gick det för Amina?

Amina vann.
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55. Hur långt var loppet?

Loppet var 400 meter.
56. Hur gick det för Lina?

Hon kom inte på prispallen.
57. Vem är Kristina?

Kristina leder landslaget.
58. Hur slutar boken?

Boken slutar med att Amina får åka till EM.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
59. Lina kom inte på prispallen, men det gick ändå bra för henne. På vilket sätt?

Lina klarade kvalgränsen till EM.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
60. Vad är ett upplopp?

Eget svar. (Ett upplopp är sista biten på väg mot mål i till exempel en löpartävling.)
61. Vet du hur långt ett varv på en löparbana är?

Ett varv är 400 meter.
62. Lina klarade kvalgränsen till EM. Vad innebär det?

Eget svar. (En kvalgräns är en tid som man måste klara om man ska gå vidare, kvala in, till en tävling. Lina
klarade den tiden.)
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ADJEKTIV
positiv

komparativ

superlativ

snabb

snabbare

snabbast

långsam

långsammare

långsammast

bra

bättre

bäst

hård

hårdare

hårdast

lång

längre

längst

glad

gladare

gladast

allvarlig

allvarligare

allvarligast

dum

dummare

dummast

arg

argare

argast

säker

säkrare

säkrast

hög

högre

högst

ensam

ensammare

ensammast

ung

yngre

yngst
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VERB
Amina joggar runt banan. Lina springer bredvid.
– Tack för att du hjälpte mig med ansökan, säger Amina.
– Äh, det var inget, säger Lina.
– Visste du att det bara är två på varje distans som får vara med? frågar Amina.
1.

jogga

2.

springa

3.

hjälpa

4.

säga

5.

vara

6.

veta

7.

få

8.

fråga

LUCKTEXT
Hon springer uppför backen igen, ända till toppen. Där vänder hon och joggar ner. Sedan gör hon det
igen och igen.
Varje gång vill kroppen stanna, men Amina slutar inte.
I flera år har livet känts som en brant backe. Om jag har klarat mig hit så klarar jag lite till, tänker hon.

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

