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Bara vara vänner: Hakims bok
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Redan första dagen på högstadiet träffar Hakim Vera. Han blir kär i henne trots att hon inte verkar
vara särskilt trevlig. Hakim tränar kampsport och han blir glad när han ser att Vera har börjat i
nybörjargruppen. Han hänger med henne ut på stan där hon får honom att snatta ett par hörlurar.
Han mår dåligt över det, men vågar inte säga sanningen när han blir avslöjad, utan skyller på sin
bästa vän Noa. (Bara vara vänner är en serie där Hakims bok är del 1.)

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

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. (SV åk 4–6)

•

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 4–6)

•

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter,
arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska
språkliga drag. (SV åk 4–6)

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. (SV åk 4–6)

•

Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden. (SV åk 4–6)

•

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan
organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning. (SV åk 4–6)
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ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Skriva texter för olika syften och mottagare.

FÖRE LÄSNINGEN
Titta på bokens omslag och diskutera i klassen:
•

Varför heter boken både Bara vara vänner och Hakims bok?

•

Vilka är personerna på omslaget?

•

Får omslaget er att vilja läsa boken? Varför? Varför inte?

EFTER LÄSNINGEN
Låt eleverna diskutera i grupper eller i klassen:
•

Var boken som ni tänkte?

•

Vad gillade du bäst med boken?

•

Vill ni läsa fler böcker i serien Bara vara vänner?

•

Hakim går i sjuan. Hur gammal är Kabir?

•

Vad händer om man åker fast i butiken när man snattar?
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FACIT LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Vad tänker Hakim om att börja i högstadiet?

Han tänker att det ska bli roligt.
2. Vad får du veta om Hakims pappas humör?

Han kan låta väldigt sträng när han höjer rösten.
3. Hur länge har Hakim känt sin bästa vän?

Sedan förskoleklassen.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
4. Vad tycker Hakims föräldrar om hans bästa vän Noa?

De tycker om honom.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
5. Är du själv morgontrött eller morgonpigg?

Eget svar.

Kapitel 2
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
6. Hur hittar Hakim och Noa rätt ingång?

De läser på bokstäverna som finns ovanför varje ingång.
7.

Hur ser tjejen ut som Hakim kollar på?

Hon har väldigt ljust hår och blå ögon med mycket maskara.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
8. Hur kan man säga att vädret speglar Hakims humör?

Det är soligt och varmt. Hakim känner sig glad.
9. Hitta bevis i texten på att Hakim är nervös.

Det fladdrar i magen, han pratar tyst, han är torr i munnen, han har darrig röst.
10. Vad menar man när man säger att någons blick blir svart?

Att man blir arg.
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Kapitel 3
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
11. Vad är det för ord tränaren skriker? Vad betyder de?

Det är räkneord på koreanska.
12. Varför tränar Vera kampsport?

För att hon vill slåss.
13. Vilken utrustning har de för att träna? Tre saker.

Tandskydd, handskar, mitsar.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
14. Vad betyder parera?

Undvika/komma undan.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
15. Tränar du någon sport? Vilken? Eller har du någon annan aktivitet på fritiden? Vad?

Eget svar.

Kapitel 4
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
16. Varför blir Hakim på dåligt humör?

För att Noa pratar illa om Vera.
17. Vad tycker Noa om Vera?

Att hon är störd, att hon är en dramaqueen.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
18. Varför är Hakim snabb på morgonen?

Han längtar efter att träffa Vera i skolan.
19. Varför försöker Hakim se ut som vanligt?

Han vill inte avslöja att han är kär i Vera.
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Kapitel 5
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
20. Varför lyssnar inte Hakim på läraren?

För att han sitter och tänker på Vera.
21. Vad har Vera för roll i tjejgänget?

Hon är ledaren och bestämmer.
22. Vad gör Vera som Hakim inte gillar?

Pratar illa om någon.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
23. Varför låtsas Vera att hon inte ser Hakim i matsalen?

Hon är dryg/beter sig överlägset.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
24. Varför kan folk som beter sig illa ändå vara populära och bli den som bestämmer i ett gäng?

Eget svar.

Kapitel 6
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
25. Hur brukar Hakim vara på träningarna?

Snabb och fokuserad.
26. Vem är Josef?

Hakims träningskompis.
27. Varför bryr sig inte Hakim om blåmärken?

Han är så van.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
28. Vad menar tränaren med att Hakim drömmer?

Att han tänker på annat än träningen och är okoncentrerad.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
29. Vad menas med att känna att man lever? Är det något bra eller något dåligt?

Eget svar.
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Kapitel 7
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
30. Hur får Vera med sig sminkpennan ut ur butiken?

Hon lägger den i fickan.
31. Varför tjuter larmet i spelbutiken?

För att Hakim hade stulna hörlurar i sin väska när de gick ut.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
32. Varför himlar Vera med ögonen och suckar?

Hon tycker Hakim är fjantig.
33. Varför svettas Hakim inne i spelbutiken?

Han är nervös.

Kapitel 8
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
34. Varför tycker Hakim synd om Kabir?

För att pappan är arg och skriker åt honom.
35. Hur förstår Kabir att hörlurarna är stulna?

Han ser att larmet är kvar.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
36. Varför vågar inte Hakim se sin mamma i ögonen?

Han skäms.
37. Varför försöker Hakim låta som vanligt när Kabir frågar honom om hörlurarna?

För att Kabir inte ska misstänka att han har stulit dem.
38. Varför har författaren valt att inleda kapitlet med att pappan är arg och skriker åt Kabir?

För att läsaren ska förstå hur rädd Hakim är att pappan ska få veta något om hörlurarna.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
39. Varför är det viktigt för Kabir att få veta vem Hakim var med när han snattade?

Eget svar.
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Kapitel 9
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
40. Varför märker inte Noa att något är fel med Hakim?

Han är glad över bandet han har startat med några kompisar.
41. Var är de när Kabir skäller ut Noa?

I skolans korridor.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
42. Varför mår Hakim dåligt?

För att han har ljugit om Noa.
43. Hur speglar vädret hur Hakim mår?

Det är kallt och blåsigt och han mår dåligt.

Kapitel 10
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
44. Varför är Noa så arg på Hakim?

För att det var viktigare för Hakim att skydda Vera än sin bästa vän.
45. Hur är Noa mot Hakim under skoldagen?

Han låtsas inte om honom.
46. Vad tycker Noa om att snatta?

Att den som gör det är dum i huvudet.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
47. Vad menar Noa när han säger ”Visa det i så fall”?

Att han ska visa att deras vänskap är viktig genom att rentvå Noa och ge Vera skulden.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
48. Hakim förklarar att han skyllde på Noa för att han blev stressad. Har du någon gång varit
med om att säga eller göra något konstigt av stress? Vad var det för situation i så fall?

Eget svar.
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Kapitel 11
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
49. Hur förstår Hakim att Kabir inte har sagt något till pappan?

För att pappan är på bra humör.
50. Vem tycker Kabir att Hakim har svikit?

Noa och Hakim själv.
51. Vad lovar Hakim sin bror?

Att inte ljuga igen.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten
hittar du svaret.)
52. Ge exempel från texten som visar att Hakim skäms.

Han tittar ner i golvet (och han mumlar).
53. Vad visar Kabir genom att lägga handen på Hakims axel?

Att han förlåter honom.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
54. Hakim har berättat sanningen, men han har fortfarande kvar de stulna hörlurarna.
Vad ska han göra med dem, tycker du?

Eget svar.

Kapitel 12
Fråga på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
55. Vad säger Hakim till Vera om att snatta?

Att det inte är så moget.
56. Varför är han inte kär i Vera längre?

För att hon inte är trevlig och för att han mådde illa när han var med henne.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
57. Vad menar Josef när han säger att man kunde tro att Hakim var i krig?

Att Hakim satsar allt och ger allt han orkar.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
58. Är Hakim en svikare eller inte?

Eget svar.
59. Hur ska det kännas när man är med någon man är kär i?

Eget svar.
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PARA IHOP
Beskrivningar

Kapitel

Avslöjad av Kabir

8

Vera!		

2

Det var inte Noa

9

En dramaqueen

4

En ledsen vän

10

Första skoldagen

1

Känna att man lever

6

Komma över Vera

12

Träna med Vera

3

Förlåt

11

Tjejgänget

5

I gallerian

7

MOTSATSER
1.

större

mindre

2.

nervös

lugn

3.

len

sträv

4.

klumpig

smidig

5.

bättre

sämre

6.

snabb

långsam

7.

besviken

nöjd, stolt

8.

konstig

normal, vanlig

9.

svag

stark

10.

stökig

välstädad
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