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ARBETSMATERIAL 
OCH LÄRARHANDLEDNING 
DU KLARAR DET, AMINA!

Materialet innehåller tips 
för hur du kan lägga upp 

ett ämnesövergripande arbete 
med böckerna inom år 4–9. 
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INLEDNING
Detta material passar att använda till boken Du klarar det, Amina! Boken tar upp frågor 
som utanförskap, vänskap och lojalitet. 

Övningarna utgår från Skolverkets kursplaner i ämnena svenska, samhällskunskap och 
religion. Kursplanerna som helhet finns på Skolverkets hemsida.

Du som lärare kan följa handledningen eller plocka ut de uppgifter som passar dina elever.

UTDRAG UR KURSPLAN I ÄMNET SVENSKA
MATERIALET UTGÅR FRÅN DESSA PUNKTER I KURSPLANERNA:

 - Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 - Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 - Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters 
budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 - 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.

 - Argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

 - Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors 
villkor och identitets- och livsfrågor.

 - Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling 
och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

UTDRAG UR KURSPLAN 
I ÄMNET SAMHÄLLSKUNSKAP

MATERIALET UTGÅR FRÅN DESSA PUNKTER I KURSPLANERNA:

Enligt kursplanen ska eleverna ”utveckla förståelse för sina egna och andra människors 
levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och 
kommer till uttryck …” Eleven ska ges möjlighet att reflektera över dessa punkter:

 -  Hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

 - Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende 
på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk 
bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
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Individer och gemenskaper

 -  Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

 - Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

 - De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i 
enlighet med barnkonventionen.

 -  Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av 
socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

UTDRAG UR KURSPLAN I ÄMNET RELIGION
MATERIALET UTGÅR FRÅN DESSA PUNKTER I KURSPLANERNA:

Eleven ska möjlighet att reflektera över dessa punkter:

 - livsfrågor och sin egen och andras identitet,

 -  moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Identitet och livsfrågor

 - Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en 
bra kamrat, skildras i populärkulturen.

Etik

 - Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

 - Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, 
sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

 - Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

TIPS PÅ LEKTIONER UTIFRÅN BÖCKERNA
Innan eleverna läser boken: Titta på omslaget och titeln. Vad visar omslaget? Vilken känsla får 
du när du ser omslaget? Vad tror du att boken kommer handla om?

Under tiden eleverna läser boken: Låt eleverna stanna upp vid vissa kapitel och förutspå 
fortsättningen. Vad kommer att hända sedan? Använd läsloggar. Låt eleverna skriva 2–3 meningar 
om kapitlet. Låt eleverna skriva upp ord de inte förstår. Skriv en sammanfattning på kapitlet/boken. 
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Efter att eleverna läst boken får de fundera. Stämde förutsägelserna före och under läsningen? Slutade 
boken som eleverna trodde att den skulle göra? Låt eleverna skriva om slutet till ett alternativt slut. Gör 
en tankekarta om Josef eller om någon i hans familj. Ta med hur de är som personer. Tänkbara rubriker 
är: Egenskaper; positiva resp. negativa egenskaper. Utseende. Vänner. Släkt och familj. Eleverna kan även 
göra liknande tankekartor över familjemedlemmar eller vänner till huvudpersonerna.

DISKUSSIONSFRÅGOR /ÖVNINGAR
Övergripande språkutvecklande uppgifter:

1. Gör en tabell med tre kolumner enligt följande:

Person                                          Egenskaper                                          Citat

  
  

Och fyll i på det här sättet: (exempel)

Person                                          Egenskaper                                          Citat

Uppgiften syftar till att lära känna huvudpersonerna närmre genom den information och de budskap 
som boken ger läsaren. Citaten kan utgöras av repliker eller berättande text Läsaren får träning i att 
välja ut citat och återge dem korrekt vilket är ett viktigt moment i svenskundervisningen. Det går 
också att foga en fjärde kolumn till tabellen och kalla den ”kommentarer” eller liknande, där läsaren 
får motivera varför hen valt just detta citat, relatera till egen erfarenhet eller ge annan kommentar.

Amina

Mamma

Hanna

Stark

Orolig

Arg, ledsen

”Det ÄR jobbigt. 
Men vi har ju varandra!” 

s.54

”Mamma hällde upp kaffe 
från kannan. Hennes hand 

darrade” s.42 

”Jag har svikit er alla.” 
s.53
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2.  Skriv upp fem – tio ord inom var och en av följande kategorier:
Substantiv
Adjektiv
Verb
Ord som beskriver känslor

3. (Lite svårare uppgift)
På några ställen i boken använder sig författaren av bildspråk/liknelser!

T. ex. ”Amina tyckte att mamma rörde sig som en robot” s.37
Varför använder författare liknelser i böcker och vilken känsla får du av att läsa dessa?

4.  Ge exempel på några miljöbeskrivningar som finns i boken! 

Exempel: 
”Vi bor i en lägenhet i ett höghus i en förort. Vi bor ganska trångt.” s. 7

”Vägen till basketplanen kändes oändligt lång. Mörkret hade sänkt sig. Till slut såg hon ljuset från 
starka strålkastare.” s. 41

Blunda och se om du får en bild av miljön i ditt inre! Rita en teckning för varje miljöbeskrivning, 
som föreställer vad du ser!

Leta sedan efter flera miljöbeskrivningar i boken och gör samma sak.

FRÅGOR TILL DU KLARAR DET, AMINA!

Vilka var huvudpersonerna i boken?

Fanns det någon person du tyckte extra mycket om?

Fanns det någon person som du inte tyckte om?

Gillade du något speciellt i boken?

Fanns det något du inte gillade med boken?

Vilka budskap finns i boken?

Vad tror du att författaren vill säga med boken?
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DISKUSSIONSÖVNING:

Här nedan följer ett antal diskussionsfrågor. Du kan plocka ut de som är relevanta för dagens lektion. 
Eleverna kan sitta i mindre grupper och diskutera.

 - Hur vet vi att familjen har ont om pengar?

 - Vad/ Vem beror familjens problem på? Varför?

 - Varför tror du att Hanna stjäl pengarna?

 - Hur reagerar Amina när hon ser Hanna stjäla pengarna?

 - Varför rymmer Hanna hemifrån?

 - Varför berättar inte Amina för mamma om stölden?

 - Har du varit med om en liknande situation? Vilken?

 - Hur mår Amina när hon funderar på om hon ska berätta för mamma?

 - Skulle du ha berättat tidigare för din förälder/anhörig om du var i Aminas sits? Varför/Varför 
inte?

 - Vilken roll har mormor i berättelsen?

 - Hur reagerar systrarna när de träffas igen?

 - Vilken förklaring ger Hanna till rymningen?

 - Varför blev Amina så rädd när hon såg post-it lappen?

 - Hur kände Amina, Hanna och mamma sig när de kom till kiosken?

FRÅGOR PÅ, MELLAN OCH BORTOM RADERNA:

Kapitel 1:
1. Hur bor familjen?

2. Var arbetar mamman i boken?

3. Vad tycker storasyster Hanna om skolan?

4. Var finns deras pappa?

5. Vad känner Amina när hon måste göra frukost åt henne och Hanna?
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Kapitel 2:
6. 1. Vad brukar Amina göra när hon går till skolan?

7. 2. Hur är deras lärare Annie?

8. 3. Varför går Amina till kiosken?

9. 4. Varför ville inte Amina komma försent till nästa lektion?

10. 5. Vilken årstid är det?

Kapitel 3:
1. Vad gör Aminas syster i kiosken?

2. Hur reagerar Amina när hon ser vad som händer?

3. Hur mår Amina när Hanna kommer fram till henne?

4. Varför tror du att Amina såg händelsen framför sig som en film gång på gång?

5. Vad gjorde Amina när hon kom hem?

Kapitel 4:
1. Varför vill Amina inte berätta något för mamma?

2. Varför blir mamma orolig för Amina?

3. Varför vill Amina inte gå till skolan?

4. Varför måste mamma arbeta så hårt?

5. Vad händer när Amina ska berätta allt för mamma?

Kapitel 5:
1. Vad gör Hanna och Amina när mamma åkt till jobbet?

2. Varför drömde Amina mardrömmar hela natten?

3. Hur reagerar Hanna när Amina berättar att hon såg stölden?

4. Vad vill Amina att Hanna ska göra för att lösa situationen?

5. Vilken förklaring ger Hanna till stölden?
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Kapitel 6:
1. Vilka egenskaper tycker Amina att Hanna har?

2. Vad händer när de kommer till kiosken?

3. Vad tror du Hanna tänker när hon står framför kioskägaren?

4. Vad händer när Amina kommer hem?

5. Hur mår Amina när hon tänker på att Hanna är försvunnen?

Kapitel 7:
1. Vad gjorde mamma och Amina för att få tag på Hanna?

2. Hur gör Amina för att lugna mamma?

3. Hur mår Amina när hon kommer till sitt rum?

4. Har du sett något som du ångrat att du inte berättat för någon?

5. ”Det enda som hördes var knastret från de spröda tacoskalen”. Vad vill författaren säga med den 
meningen?

Kapitel 8:
1. Varför vill inte Amina att mamma ska börja gråta?

2. Hur mådde Amina när hon hade berättat för mamma?

3. Hur reagerar mamma på det Amina berättar för henne?

4. Hur övertalar Amina mamma att inte ringa polisen?

5. Varför tror du att mamma ändrar sig?

Kapitel 9:
1. Varför var det så svårt för mamma att ringa deras pappa?

2. Hur mår Amina när mamma pratar om deras pappa?

3. Hur känner Amina för sin pappa?

4. Varför märker inte mamma hur ledsen Amina är?

5. Varför skriver inte Amina på sin blogg?
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Kapitel 10:
1. Vart går mamma och Amina först för att leta efter Hanna?

2. Varför är mamma ledsen?

3. Varför känner Amina att allt är hennes fel?

4. Vad gör Amina för att förtränga sin ilska på pappa?

5. Vart går Amina för att leta efter Hanna?

Kapitel 11:
1. Varför blir Amina orolig när hon och mamma äter frukost?

2. Varför hjälper inte polisen dem?

3. Vad heter Aminas kompis?

4. Varför lyssnar inte Amina när hennes kompis pratar?

5. Varför känns det som att tiden går långsamt ibland?

Kapitel 12:
1. Vart gick Amina efter skolan?

2. Varför var mamma och mormor osams?

3. Varför börjar Amina gråta?

4. Hur gör mormor för att hjälpa Amina?

5. Vem ringde till mormor när Amina sov?

Kapitel 13:
1. Var hittar Amina sin syster?

2. Hur reagerar Amina när hon hittar Hanna?

3. Varför gav sig inte Hanna tillkänna när Amina letade efter henne kvällen innan?

4. Hur känner Hanna när hon tänker på mamma och resten av familjen?

5. Vad säger Amina för att trösta Hanna?

Kapitel 14:
1. Hur reagerar mamma när hon träffar Hanna igen?

2. Hur ser det ut i lägenheten på morgonen när Amina vaknar?
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3. Vad tror Amina har hänt?

4. Vad gör familjen när mamma kommer tillbaka från affären?

5. Vad kommer de överens om?

Kapitel 15:
1. Vart gick Amina, mamma och Hanna?

2. Hur är kioskägarens utseende beskrivet?

3. Hur gör mamma för att hjälpa Hanna?

4. Vad gör Hanna när hon har lämnat tillbaka pengarna?

5. Vad tror du att Hanna tänkte när hon hade lämnat tillbaka pengarna?

RECENSIONER INKL. BTJ-RECENSIONER
Du klarar det, Amina!

”Aminas vånda är nästan dokumentärt realistiskt skildrad, slutet är dock hjärtevärmande. Texten är 
kryddad med vardaglig ungdomsslang [...] en välskriven skildring av saknad, maskerat på olika sätt, 
som får unga läsare att reflektera över förlåtelse och familjelojalitet.” BTJ-häftet 6, 2018. Lektör Eva 
Bjärlund

Jennies boklista: Gripande, stark och fin!

Villa Freja: Spännande och tankeväckande om samhällets moral

Barnbokstips: En lättläst bok som jag tyvärr tror att allt för många ungdomar kan känna igen sig i. 
I mitt jobb som skolkurator möter jag allt för ofta ungdomar som upplever att de lämnas ensamma 
med sina känslor när föräldrarna separerar och där föräldrar snabbt hittar nya partners, nya syskon 
kommer in i bilden och ungdomarna har inget att säga till om. Ibland väljs de bort helt. Jag tror det är 
en bok som kan hjälpa ungdomar att känna att de inte är ensamma om sina upplevelser.

Fler böcker av samma författare:
Josef -en tjuv? 

”Författaren har skrivit en tänkvärd historia om ensamhet och utanförskap, oavsett om du är svensk 
eller inte. Att göra rätt och att räcka ut en hand till någon annan kan läka ett ensamt hjärta. Bra 
gruppdiskussionsunderlag.” BTJ-häfte 3, 2018, Lektör Annika Övermyr
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Boktokig: "Josef- en tjuv? är en sån fin berättelse att jag blir alldeles rörd. Hade en klump i halsen på 
slutet. Jag tänker på alla barn som hade behövt en sådan mormor, som hade behövt en sådan pappa 
och som hade behövt en vän som Josef för att ta rätt väg när de tagit fel väg. Eller för att bara må bättre.
Jag önskar att de där killarna och tjejerna som just hade behövt dom personerna läser denna bok och 
kanske både får en tankeställare men även får ett stöd, en vän i boken."

KONTAKT

http://www.idusforlag.se/jeanette_jonasson

http://ff.forfattarcentrum.se/forfattare/4022/Jeanette_Jonasson 

https://www.instagram.com/jeanettejon123/

Kontakta mig eller IDUS förlag för mer information om mig och mina böcker!


