ANNELIE DREWSEN

Sidan 1

Ge inte upp, Amina!
Elevmaterial

LÄSFÖRSTÅELSE
1. Laddad
1. Amina är en duktig löpare och boken inleds med en tävling. Hur känner sig Amina inför tävlingen?

2. Amina vill gärna vinna guld, inte bara för egen del. Det finns en annan anledning också. Vilken?

3. Aminas liv har inte varit så lätt. På vilket sätt?

4. ”Det är därför jag klarat mig, tänker Amina.” Vad menar hon?

5. När Amina är på väg att vinna tävlingen händer något dramatiskt. Vad händer?

6. Vad tror Camilla, tränaren, att det kan vara?
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7. Vad gör Camilla?

8. Varför stänger Camilla av radion i bilen?

9. Amina tänker att hon springer som en gepard. Vad är en gepard? Hitta fakta om geparden.

10. I slutet av kapitlet är Amina arg. Varför är hon det?

2. En evighet
11. Amina har en bristning i muskeln och måste träna rehab. Vad menas med det, tror du?

12. När Lina säger att Amina kommer att vara borta i en evighet blir Amina arg. Varför blir hon arg?

13. Aminas mamma säger att de ses på fredag ”om Gud vill”. Amina och hennes mamma är religiösa.
Vilken är deras religion, tror du?
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14. Hur har Aminas mamma fått pengar till flygbiljetten för att resa till Sverige?

3. Flygplatsen
15. Beskriv Aminas känslor när hon träffar sin mamma på flygplatsen.

16. Amina tänker på Somalia. Vad tänker hon på då?

17. Om du skulle bo i ett annat land, vilka tre saker skulle du tänka på om ditt hemland?

4. Samma luft
18. Varför kan Amina och hennes mamma inte bo ihop?

19. Varför heter kapitlet Samma luft, tror du?

20. Lina tror att Amina kan vinna VM. Om man vinner VM, vad är man då?

21. Amina har fått ett papper från sjukgymnasten. Vad står det på det papperet?
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22. Amina gör ett flygplan av papperet med övningar och kastar ut det genom fönstret. Varför gör hon
det?

5. Träning
23. Amina och hennes mamma äter svensk mat. Vad äter de? Vad tycker mamma om maten?

24. Amina måste hjälpa sin mamma väldigt mycket. Hon måste vara tre olika personer. Vilka tre
personer?

6. Prat och tjat
25. Nu har det gått tre veckor. Vad har hänt under den tiden?

26. Amina trodde att allt skulle bli bra när mamma kom, men hur känner hon sig nu?

27. Tränaren Camilla frågar Amina varför hon inte vill fortsätta springa. Vad svarar Amina?

28. Camilla säger till Amina: ”Du behöver inte mig. Men klubben behöver dig!” Vad menar hon med det, tror du?
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7. Camillas idé
29. Vad visar bilden på sidan 50? Vilka är de tre personerna? Vad gör de?

30. Kapitlet heter Camillas idé. Vad är Camillas idé?

8. På banan igen
31. ”Det här har hon drömt om många gånger.” Vad är det Amina har drömt om?

32. Aminas mamma kommer in i omklädningsrummet med mat, sambusa. Vad är sambusa?

33. Mamma står helt stilla och ser upp mot himlen och snön som faller. Varför tror du att hon gör det?

34. Sista kapitlet heter På banan igen. Vad innebär det, tycker du?
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Ordförklaringar
Här är meningar med tio ord från boken. Förklara vad orden betyder.’

1.

Amina är laddad.

2.

Startskottet får Amina att flyga iväg.

3.

Det kan vara en bristning i muskeln.

4.

De talar om flyktingar.

5.

Jag måste träna rehab.

6.

Hon går in i ankomsthallen.

7.

Det var många som hjälpte henne. Lärarna, personalen på boendet, tolkar och hennes gode man.

8.

Mamma har börjat läsa svenska och göra praktik.

9.

Utan Amina hade vi inte vunnit stafetten i somras.

10.

Då väntar EM nästa år.
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Vad hände sedan?
Hur tror du att livet ser ut för Amina och hennes mamma om fem år? Hur tror du de har det om tio år?
Skriv några rader om vad du tror. Jämför sedan med några kamrater. Skrev ni samma saker?

Fem år senare

Tio år senare
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Hur tror du att ditt eget liv blir om fem år och om tio år? Skriv några rader.

Mitt liv om fem år

Mitt liv om tio år
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Fakta om Somalia
Amina och hennes mamma kommer från Somalia. Vad vet du om det landet? Hitta fakta om Somalia.
Du kan titta på landguiden.se, som Utrikespolitiska Institutet har. Klicka på ”Alla kapitel” så hittar du
lätt alla fakta.
1. Börja med att titta på en karta. I vilken världsdel ligger Somalia?
_____________________________________________________________________________________
2. Var ligger det? I öster? I väster? etc. Vilka länder gränsar till Somalia?
_____________________________________________________________________________________
3. Hur många invånare finns det i Somalia?
_____________________________________________________________________________________
4. Vad heter huvudstaden? Hur många invånare har huvudstaden?
_____________________________________________________________________________________
5. Hurdant är klimatet?
_____________________________________________________________________________________
6. Vilken religion är den vanligaste?
_____________________________________________________________________________________
7. Är Somalia en demokrati? Hur kan man se det?
_____________________________________________________________________________________

Hur ser Somalias flagga ut? Rita den här.
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