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Vi är bäst, Amina!
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Amina är en duktig löpare, så duktig att hon har blivit uttagen till landslaget och ska springa stafett i EM.
Fyra tjejer ska tävla och alla vill kämpa för laget och vinna. Amina känner sig glad och stark – tills Elin säger
och gör elaka saker som får henne att vilja lämna laget. Hur ska det gå i 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)

•

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala
verktyg. (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 olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna. (SV åk 7–9)

•

Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika
sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. (SV åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Skriva texter för olika syften och mottagare.
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DISKUTERA
Omslagsframsidan
Innan ni börja läsa boken, titta tillsammans på bilden på omslagets framsida utan att läsa
baksidestexten. Prata om vilken sport det handlar om? (löpning) Vad ska tjejerna göra alt. vad har de
gjort? (De ska springa/har sprungit stafett.) Hur vet vi det? (De håller en stafettpinne.)
Amina reagerar negativt
Amina reagerar negativt när hon ser tidningsartikeln och rubriken ”Flyktingflickan som tävlar för
Sverige”. Varför hon gör det? Hur tror eleverna att journalisten som skrev artikeln tänkte? Är det rätt eller
fel att fokusera på Aminas bakgrund som flykting?
Amina reagerar även negativt när de andra tjejerna tar på sig var sin sjal, tar en selfie och lägger bilden
på Instagram. Varför tror eleverna att Amina inte tycker om det? Hur tror de att de andra tjejerna i laget
tänker?
Rasism
Elin säger elaka, rasistiska saker till Amina och hon skickar ett elakt meddelande, där hon skriver att
Amina borde åka tillbaka till Somalia. Diskutera varför Elin gör detta?

SOMALIA
Vad vet eleverna om Somalia, landet som Amina kommer ifrån? Gå in på SO-rummet och läs om
Somalia.
https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/varldens-lander-samhallskunskap/afrikasamhallskunskap/fakta-om-somalia
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FACIT
Läsförståelse
1. På första sidan
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Varför kommer Lina hem till Amina?

2.

Amina reagerar negativt när hon läser rubriken och artikeln. Varför gör hon det?

3.

Varför blir Lina ledsen och sur?

Lina kommer hem till Amina för att visa henne tidningsartikeln om henne, där hon är med på en stor bild.
Amina tycker att artikeln handlar om hennes flykt från Somalia, inte om idrotten.
Lina har tränat hårt, men har ändå inte kommit med i landslaget. Ingen tidning skriver om henne.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
4.

Vad menar Lina när hon säger ”Var inte så känslig”?

Lina menar att Amina alltid tar åt sig och reagerar negativt på allting.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
5.

Håller du med Lina när hon säger att Amina gnäller och är känslig? Varför? Varför inte?

Eget svar.

2. Starkare tillsammans
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
6.

Vem är Camilla?

7.

Vem är Kristina?

8.

Amina nämner tre saker som har hänt de senaste åren. Vilka?

Camilla är Aminas tränare.
Kristina är ledare för landslaget.
Amina har fått ett nytt liv i Sverige, hennes mamma har kommit hit och hon är med i landslaget.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
9.

Det står inte i texten att Amina är muslim, men vad får läsaren att tro det?

Amina vill ha långa tajts och tröjor och hon springer med sjal.
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
10. Amina säger att hon inte känner sig nervös inför tävlingen. Hur tänker hon, tror du?

Eget svar.

3. Svensk stafett
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
11. Vad är svensk stafett?

Det är en tävling med fyra sträckor: 100m, 200m, 300m och 400 m.

12. Tjejerna övar på att växla. Hur gör man när man växlar?

Man springer med en stafettpinne och lämnar över den till nästa person som ska springa.

13. Elin är elak mot Amina. Vad gör hon?

Hon ordnar med Aminas sjal och hon säger att Amina väl är van att gå, hon som kommer från Afrika.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
14. Elin verkar tycka att hon är viktigast i laget. Vad är det som gör att läsaren tror det?

Elin himlar med ögonen när Kristina säger att alla är lika viktiga i ett lag.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
15. Vilket intryck får du av Elin i det här kapitlet? Varför?

Eget svar.

4. Sömnlös
Fråga på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
16. När Amina kommer hem, tänker hon på Somalia. Varför gör hon det?

Hennes mamma har lagat mat och doften får Amina att minna Somalia.

17. Vem är Ahmed? Vad får vi veta om honom?

Ahmed är Aminas bror. Han är död.

18. Vad ser Amina när hon kollar i mobilen?

Camilla och Elin vill följa henne.

19. Vad är det som gör att Elin skriver en elak kommentar till Amina?

Amina gillar bilden på en svensk flagga som Elin ha lagt upp.

20. Hur slutar kapitlet?

Amina messar till Kristina och säger att hon inte kan följa med till EM.
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Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
21. I Somalia levde Amina och hennes familj ett enklare, fattigare liv än i Sverige. Hur vet vi det?

Mamma lagade mat över öppen eld. De hade inget kylskåp utan fick handla mat varje dag.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
22. Tycker du att Amina gör rätt som messar till Kristina och säger att hon inte kan följa med till EM?
Varför? Varför inte?

Eget svar.
5. Någon som lyssnar
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
23. Vem kommer på besök hos Amina och varför?

Camilla kommer på besök. Kristina har berättat för henne att Amina vill sluta i landslaget.

24. Hur reagerar Amina när Camilla frågar vad som har hänt?

Amina börjar gråta fast hon inte vill det.

25. Amina berättar allt för Camilla. Vad säger Camilla att de ska göra?

Camilla säger att de ska berätta allt för ledarna i landslaget.

26. Kristina säger att Elin inte får vara med i landslaget. Varför?

Rasism får inte förekomma i landslaget och Elin har varit rasistisk.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
27. Vad menar Amina när hon säger att det är hennes fel att de bara är tre i stafettlaget?

Amina menar att de bara är tre för att hon berättade för Camilla om Elin. Det ledde till att Kristina tog bort
Elin ur landslaget.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
28. Vad menar Kristina när hon säger att det var modigt av Amina att berätta om Elin, tror du?

Eget svar.

6. Halsbandet
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
29. Kapitlet börjar med att Lina kommer hem till Amina. Vad har hänt?

Lina ska också med till EM.

30. Vad gör Amina och hennes mamma på kvällen?

De går till en indisk restaurang.

31. Varför ger Aminas mamma sin dotter ett halsband som föreställer Afrika?

Hon ger Amina halsbandet så att hon inte ska glömma var hon kommer ifrån.
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7. Ovanför molnen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
32. Vem är Marco?

Marco ska med till EM. Han kastar spjut.

33. Hur reagerar Marco när Amina berättar om Elin och hennes rasistiska uttalanden?

Marco tycker att Amina är modig. Han säger att han aldrig hade vågat berätta.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
34. Vad innebär det att det är kval i löpning?

Kval står för kvalificering och när det är kval tävlar man mot andra lag. De bästa lagen går vidare
(kvalificerar sig) till final.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
35. I slutet av kapitlet börjar Aminas hjärta slå snabbare. Varför?

Eget svar.

8. En selfie med laget
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
36. Hur går det för Marco?

Han går vidare till final.

37. Tjejerna i laget förbereder sig för tävlingen på olika sätt. Olika saker ska ge dem tur. Vilka saker?

Vera målar naglarna i regnbågens färger, Jasmine måste sova med flätor för att få lockigt hår, Lina har ett
par turtrosor och Amina har en gul sjal.

38. Vad gör tjejerna?

De tar på sig gula sjalar och tar en selfie. Vera lägger ut bilden på Instagram.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
39. Varför tycker de andra tjejerna i laget att de alla ska ta på sig gula sjalar och ta en selfie?

De vill visa Elin att hon har fel som är rasist.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
40. Vad tycker du om Aminas reaktion på selfien?

Eget svar.
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9. Ingen lust att tävla
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
41. Varför är Amina ledsen och arg?

Amina är ledsen och arg för att de andra tjejerna skämtar om hennes sjal.

42. Hur går det för laget i kvalet?

De blir trea.

43. Tjejerna kom trea i kvalet och bara två lag går vidare. Hur kunde de i alla fall gå till final?

De hade en bra tid.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
44. Vad menar Lina med att Amina bara bråkar hela tiden?

Amina är irriterad över olika saker, t.ex. selfien med sjalarna. Hon tycker att Lina ska förstå fast hon inte
har förklarat för Lina vad det handlar om.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
45. På vilket sätt kan man säga att Kristina är en bra ledare?

Eget svar.

10. Dags för final
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
46. Varför blir tjejerna nervösa?

Jasmine känner sig trött och de andra blir oroliga för att hon inte ska kunna tävla nästa dag.

47. Kristina gör en ändring i laguppställningen. Vad gör hon?

Kristina låter Amina och Jasmine byta plats. Jasmine ska springa första sträckan och Amina sista.

48. Vilken plats ligger laget på när Amina springer iväg? Vilken plats ligger de på när hon går i mål?

När Amina springer iväg ligger de på femte plats. När hon går i mål ligger de på tredje plats.

49. Vad får man för medalj när man kommer trea?

Man får en bronsmedalj.

50. Hur reagerar Elin på Aminas inlägg på Instagram?

Elin gratulerar och säger förlåt.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
51. Vad är det som gör att Amina får extra energi under loppet? Varför, tror du?

Amina hör Camilla som säger ”Amina, du klarar det!”. Eget svar.
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
52. Laget blev trea, men när Amina springer med den svenska flaggan känner hon sig som en
vinnare. På vilket sätt, tror du?

Eget svar.

ORDFÖRKLARINGAR
EM

när ett vinnande lag springer runt 		
banan (med en flagga)

kvaltid

bläddra på datorn

stafett

en söt kaka

himla med ögonen

ett lag som tävlar för ett land

skrolla

europamästerskap

landslag

kvalificeringstid; man måste ha en viss
tid för att gå vidare till final

pirrigt

anordning som sprintlöpare sätter 		
fötterna i när de startar

baklava

oroligt, nervöst

startblock

titta irriterat uppåt

ärevarv

tävling där medlemmarna i ett lag 		
springer var sin sträcka
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