
Kevin ska ta hand om sin bror Charlie, som har en 
funktionsnedsättning, när deras föräldrar för första gången ska 
åka tillbaka till sitt hemland Bosnien. Men så ringer Hannes och 
bjuder med Kevin till Liseberg. Hannes är Kevins enda kompis 
och besöket på Liseberg känns livsviktigt. Kvar hemma lämnas 
Charlie, med ett löfte om att Kevin snart är tillbaka. 

På Liseberg finns även Hannes flickvän Linn och hennes kompis 
Amanda och de fyra har en magisk försommarkväll 
tillsammans. Men när Kevin kommer hem är Charlie 
försvunnen. 

De fyra vännerna ger sig ut för att leta efter honom och under 
sökandet testas deras relationer och känslor kommer upp till 
ytan. Allt kommer att förändras.  

Lärarhandledning
Finns det björkar i Sarajevo? av Christina Lindström

Här följer förslag på hur arbetet med romanen kan se ut i en grupp eller i en klass. Läromedlet  
vänder sig främst till grundskolans senare årskurser men kan givetvis även användas på gymnasiet.

Några personer i boken:
Kevin: Går första året på gymnaiset, spelar fotboll (mittfältare), bästa kompis med Hannes, 
lillebror till Charlie

Charlie: Kevins storebror, har en kognitiv funktionsnedsättning, gillar mupparna, chips och 
minecraft

Hannes:  Kevins bästa kompis, fotbollsspelare, tillsammans med Linn

Linn:  Hannes tjej, spelar också fotboll

Amanda: Linns kompis, målvakt



Diskussionsfrågor: 

Kultur och ursprung

• Hur viktig är ens familjs historia för den man själv är?

• Om ens familj har flytt, är det då viktigt att förstå vad familjen flydde ifrån?

• Hur påverkar det en person att alltid vara utsatt för misstro?

• Har du varit med om att du har mött någon och fått helt fel uppfattning om 

den personen? 

Syskonrelationer

• Påverkas ens värderingar på något sätt av att ha en familjemedlem med en

intellektuell funktionsnedsättning? Hur?

• Vad har det för betydelse för syskonrelationen att ens syskon har en

funktionsnedsättning? Har det betydelse?

• Varför känns det så jobbigt för Kevin att lämna Charlie ensam ett par

timmar?

Föräldrarelationer

• Hur är en bra förälder?

• Är det viktigt att kunna prata med sina föräldrar om allt?

• Vilka för- och nackdelar finns det med att föräldrar har höga förväntningar

på sina barn?

• Vilka för- och nackdelar finns det med att ha föräldrar med låga

förväntningar?

• Varför är det viktigt för Kevin att passa in?

• Är det lika viktigt för alla att passa in?

• Hur långt skulle du kunna gå för att passa in?

Vänskap



Kärlek

• Är det lättare att bli kär om man vet att någon är intresserad av en?

• Varför kan det kännas svårt att prata med någon man är intresserad 
av?

• Vad är OK/inte OK att göra om man är tillsammans med någon 

annan?Borde Amanda berättat tidigare att hon har en kille? 

• Varför tror du att Kevin får svårt att andas när han ska hålla presentation?

• Har du nån gång känt som Kevin? Vad kan man göra för att det ska kännas

bättre?

• Varför är det jobbigt för Kevin att ringa på hos Hannes?

• Vad menar Kevins mamma med att han ska krypa ur sitt skal?

Känslor

Ansvar 

• Vad skulle du göra om någon i din familj hade försvunnit

• Tycker du att Kevin och Hannes letar på rätt sätt?

• Är det rätt av Kevin att gå på träning och kolla på film när hans bror är 
borta? 

• Varför tycker Kevin det är så jobbigt att hantera Torbjörns känslor?

• Hur skulle du reagera om du var i Kevins ställe och du kom hem till en

vuxen som betedde sig som Torbjörn?

• Är vuxenvärlden mer ensam?

• Borde Kevins föräldrar berättat sanningen om familjerelationerna?

Vuxenvärlden

• Har du hört talas om unga som har bråkat med en kompis/förälder efter att 

ha druckit alkohol? Har du hört talas om någon som har tappat nycklar, 

kläder eller pengar efter att ha druckit alkohol?

• Finns det risker med att hångla eller ha sex under påverkan av alkohol?

• Hur påverkar vuxnas drickande barn och ungdomar tror du? 

Alkohol



1. Uppgifter under eller efter läsningen

1. Gör en intervju med en av karaktärerna.

2. Spela upp en scen ur boken.

3. Rita upp någon del av berättelsen med bilder eller i serieform.

4. Skriv en fortsättning på boken.

5. Skriv ett brev från en av personerna i boken till någon annan.

6. Jämför boken med någon annan bok du har läst eller film du har sett.

7. Skriv en tidningsartikel som behandlar en händelse i boken.

8. Skriv en (argumenterande) insändare om ett ämne i boken. 

9. Skriv ett lovtal till en av karaktärerna. 

2. Förslag på avslutande uppgifter
Muntlig eller skriftlig elevuppgift 

Genrebestäm boken, uppge titel och författarnamn. (Exempel: ”Född ägd är en historisk 
roman om slavhandel under 1600-talet. Den är skriven av Berta Bertilsson.”)

• Tala om hur berättelsen är upplagd. I kronologisk ordning? Tillbakablickar? Vems 
berättarperspektiv?

• Jämför en person i boken med en annan. Vilka brister och styrkor har de? Vilket stöd 
har de? Vad drömmer de om? Vad står i vägen för deras dröm? Beskriv dem ingående. 
Ge exempel (med sidhänvisningar) som stödjer din bild av personerna. 

• Välj ett ämne i boken (föräldrar/barn, kärlek, alkohol, vänskap, grupptryck, arv, skola, 
depression, anabola, kroppsideal, musik, gå sin egen väg, social osäkerhet, att våga 
känna känslor, impulskontroll), ge exempel på hur det presenteras i berättelsen och 
redogör för dina egna tankar runt ämnet. 



3. Uppsatsämnen
Identitet och ursprung

Kevin hävdar bestämt att hans föräldrars ursprung inte har någon betydelse för vem han är 
men under bokens gång ändras detta.

Diskutera hur du tycker att Kevins inställning till sin familjs histora ändras

Ge exempel på hur detta tar sig uttryck

Redogör för hur du ser på din egen identitet kontra din familjs ursprung

Vänskap, kärlek och förhållanden
Amanda och Kevins relation pendlar mellan vänskap och förälskelse, samtidigt som 
Amanda redan har en pojkvän

Diskutera hur du uppfattar Kevin och Amandas relation. Är det de gör OK eller inte?

Ge exempel ur boken där du tycker de hanterar situationen bra och mindre bra.

Redogör för hur ditt sätt att se på kärlek och förhållanden liknar eller skiljer sig från 
någon eller några av karaktärerna i boken. 

4. Läskoll
Frågor eleverna kan besvara (kortfattat) skriftligt och individuellt under 
läsningens gång. 

• Vad är det Kevin och Hannes låtsas att de är vid några tillfällen i boken?
• Hur kommer Kevin, Amanda, Hannes och Linn på att de ska åka till Asperö?
• Vad är det Kevin och Charlies föräldrar ska ut och rida på den dagen Charlie är 

försvunnen?
• Vilken relation har Sanja till familjen?
• Vem vinner skate-tävlingen mellan Hannes och Amanda?
• Hur vet Kevin att han är för full på Linns fest?
• Vem var det Kevins föräldrar sökte efter i Sarajevo?
• Vad köpte Kevin till sin mamma efter fotbollsträningen?
• Hur ber Kevin om ursäkt till Hannes? 




