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SPRING, AMINA!

Jag som har skapat de här övningarna heter Annelie Drewsen. Jag har även skrivit böckerna om 
Amina och flera andra böcker. Förut jobbade jag som lärare i svenska som andraspråk. Då under-
visade jag elever från olika länder. I en klass var det många flickor från Somalia. Precis som andra 
ungdomar tyckte de om idrott. Men när vi skulle låna böcker på biblioteket fanns det inte en enda 
bok om en flicka från Somalia som idrottade. Därför bestämde jag mig för att skriva om Amina. Jag 
vill att man ska bli glad när man läser om Amina, trots att det finns jobbiga saker i hennes liv. För vi 
människor behöver hitta hopp och glädje i livet, även när det är svårt. 

Till lyssnaren

Hej!

Ska du lyssna på boken ”Spring, Amina!” nu? Vad bra, för jag har gjort några övningar till 
dig. De ska hjälpa dig att lyssna noga, att förstå bättre och att träna på svenska. 

Innan du lyssnar kan du titta på bokens omslag och svara på frågorna. Sedan finns 
övningar till varje kapitel i boken. Till sist finns några övningar som du kan göra efter att 
du har lyssnat på hela boken. 

Om det är svårt kan du lyssna flera gånger eller fråga någon om hjälp. Det kan vara bra att 
jobba med en kompis ibland. Man lär sig ofta bättre tillsammans med andra. 

Du vet väl att ”Spring, Amina!” finns på svenska, arabiska, engelska och somaliska? Om du 
vill läsa mer om Amina finns fler böcker om henne. Fråga efter dem på biblioteket!

Lycka till!
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UNDER LÄSNINGEN

Avsnitt 1
Kapitel 1: Smällaren

Vilket väder är det? Ringa in vädersymbolen. 

FÖRE LÄSNINGEN

Titta på bokens omslag. 
Fundera över de här frågorna:

 ○ Vad ser du på bilden? 
 ○ Vad tror du boken handlar om? 
 ○ Vad undrar du? 
 ○ Vilken känsla får du av omslaget?
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Vilka ljud hörs på torget? 

Sätt kryss vid de ljud du kan höra:
 röster som pratar
 en bilmotor
 fåglar som piper och kraxar
 ett barn som gråter
 en mobiltelefon som ringer
 en man som gapskrattar
 en smällare

Vilken väg springer Amina? 
Numrera bilderna i den ordning Amina springer, från 1 till 3.   

FO
TO

: Annelie D
rew

sen
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Sant eller falskt?
Sätt kryss för rätt alternativ.  sant falskt
Amina vill skicka pengar till sin mamma.     
Ahmed var Aminas lillebror.    
Mamma bor i Kenya.     
Mamma vill inte att Amina ska träna friidrott.    

Vad heter Aminas kompis? 

Vad hette Aminas bror? 

Vad får man veta om Aminas liv? Skriv tre meningar.  

Vilken känsla får du av musiken när Amina springer? 
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När Amina ser fåglarna som bygger ett bo börjar hon tänka på sitt hem i Somalia. Vad får 
dig att tänka på ditt hemland? 

Rita trädet utanför Aminas fönster:
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Kapitel 2: Idrottshallen

Vilka kläder har Amina och Lina på sig? 
Dra streck till rätt person. 

   Amina     Lina
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Vilka ljud hörs i idrottshallen? 

FO
TO

: H
olger Ellgaard
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Sant eller falskt? sant falskt
 Lina och Amina träffas efter skolan.    
 Uppvärmningen är fem varv.    
 Amina kommer först i mål.    
 Amina har sparat 400 kronor.    

Vad heter tränaren? 

 
Hur mycket kostar det att bli medlem i klubben? 

 
Hur tror du att Aminas mamma är? Skriv tre egenskaper som du tror att hon har. 

Har du provat något nytt, till exempel en sport eller annan aktivitet? 
Berätta hur det kändes första gången! 
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Avsnitt 2
Kapitel 3: Hårdträning

Vilka ljud hörs i avsnittet? 

Varför tycker Amina att det blir svårt att springa? 

Varför tror du att Amina kommer sist? 

 
Efter första träningen går det flera veckor innan Amina vinner igen. Hur beskriver författa-
ren tiden som går? 
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Vilka ljud visar att tiden går?     

Amina tänker på Ahmed när hon ska springa. Varför? 

Vad brukar du tänka på när du ska göra något svårt? 

Lucktext
Lyssna och fyll i orden som saknas. 

När träningen är slut samlas alla tjejer i en_____________________________________________________. 

– Som ni vet är det tävling på___________________________________________________, säger Camilla. 
Jag vill att Emma, Lina och Amina springer. 

Amina blir______________________________________________________________________. En tävling? 

– Jag vet inte om jag______________________________________________________________, säger hon. 

Lina lägger_______________________________________________________________________om Amina. 

– Det är klart vi______________________________________________________________upp, säger Lina. 

– Bra! säger Camilla. Så ska det______________________________________________________________.  
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Kapitel 4: Skorna
Var är Lina och Amina? 

 i en sportaffär
 på en restaurang
 i idrottshallen

Vilka ljud hörs i bakgrunden?  

 
Vilken skostorlek har Amina? 

 
Vilken skostorlek har Lina? 

 
Vad kostar skorna som Amina provar? 

 
Hur mycket pengar har Amina? 

 
Vad gör Amina med pengarna? Varför? 
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Avsnitt 3
Kapitel 5: Tävlingen 

Varför är Lina på sjukhuset? 

 
Vad säger Linas pappa till Amina? 

 
Amina är nervös. Hur känns det i kroppen att vara nervös? 

Lucktext 
Lyssna och fyll i orden som saknas. 

De________________________________________________________________________varandra länge. 

– Hur är det? frågar Amina. 

Lina säger att foten är_____________________. Hon måste vila den i________________________veckor. 

– Stackars dig, säger Amina. 
– Här är skorna, säger Linas pappa. 

– Tack, säger Amina. Vill du verkligen__________________________________________ut dem? 

Hon ser på Lina. 
– __________________. Jag kan ändå inte springa. Du får springa för mig________________________. 

Amina________________________________________________. Hon tar på dig skorna. 

De sitter______________________________________________________. 



14

Kapitel 6: Spring, Amina! 

Vad heter Aminas klubb? 
 Geparderna
 Getingarna 
 Järvarna 

Vilken känsla får du av musiken när Amina springer? 

Vad händer under tävlingen? 

Vilken plats kommer Amina på? 
 första 
 andra 
 tredje
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Hur känner sig Amina när hon har kommit i mål? 

Dra streck till rätt ord

en medalj   en prispall   en högtalare

Hur tror du att det känns att stå på prispallen?  
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Kapitel 7: Mammas röst

Varför gråter Amina? 

Hur är mammas röst? 
 snäll
 lugn
 stark
 osäker
 ___________________________________________________________________________(skriv ett eget svar)

Vad tror du att Amina tänker på när hon ser fågelungarna? 

 
Amina saknar sin mamma. Hur känns det att vara långt ifrån någon man älskar? 
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EFTER LÄSNINGEN

Vad gillade du i boken? 

 
Vad gillade du inte? 

 
Hur är Amina som person? 

 
Varför tror du att Amina och Lina är vänner? 
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Vad betyder deras vänskap för Amina?

 
Aminas liv är både jobbigt och bra. Vilka saker är bra och vilka saker är jobbiga? 

 
Vilket är bokens viktigaste budskap? Budskap är det författaren vill förmedla med boken.    

 
Vad tror du händer sedan? 

 
Det finns fler böcker om Amina. Låna dem på biblioteket och läs!
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Korsord
Fyll i rätt ord på de vågräta raderna. Vad står det lodrätt?

1

2

3

4

5

6

7

1. Det är en__________på söndag.  
2. Camilla är Aminas____________. 
3. Amina träffar sin kompis___________utanför idrottshallen.
4. Amina heter___________i efternamn.
5. Aminas mamma bor kvar i___________.
6. Amina hänger sin__________________på en krok. 
7. Amina är duktig på att___________. 


