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Lärarmaterial

• Svar på elevuppgifter

X Skriv ut

Tema
Den här boken behandlar ämnen som flyktingar, fotboll, vänskap, fördomar, konkurrens, avundsjuka,
laganda.

Egna noteringar

Ordförståelse
Vad betyder:
crossboll, s. 8

En lång passning från den ena sidan av planen till den andra.

container, s. 20

Stor behållare som kan transporteras på lastbil.

asyl, s. 22

Det ger en flykting rätt att befinna sig i ett främmande land.

assistans, s. 32

Hjälp att utföra en särskild uppgift.

fokusera, s. 44

Koncentrera sig, rikta intresset mot något.

motivation, s. 46

Drivkraft eller inre behov som ligger bakom ett visst beteende.

volley, s. 46

En spark mot mötande boll innan den har studsat.

flyktingförläggning, s 48

Plats där flyktingar kan bo när de kommer till ett nytt land.

uppehållstillstånd, s. 48

Tillstånd för en person att bo i ett främmande land.

cykelspark, s. 60

En spark där fotbollsspelaren liggande på rygg i luften slår bollen bakåt över huvudet.

hattrick, s. 60

När en spelare gör tre mål i samma match.

offensiv, s. 61

Anfall, när någon anfaller.

Champions League, s. 61 En berömd liga inom elitfotbollen.
chippa, s. 77

Att sparka bollen högt upp i luften över motspelarnas huvuden.

triumf, s. 81

Seger, lysande framgång.
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Textförståelse, nivå 1
Kapitel 1. Varför blev Jordan så arg på Sam under matchen?
För att Sam stod och dagdrömde och släppte in ett mål av misstag.
Kapitel 2. Varför pratar inte Faisal med främlingar?
Han har upplevt för mycket hemska saker i sitt hemland.
Kapitel 3. Vilken är Västbergas största svaghet i spelet?
De gör inga mål.
Kapitel 4. Varför kommer Faisal så sent till matchen mot Granarna?
Han blev misshandlad av ett tonårsgäng.
Kapitel 5. Varför föreslår Jack att Sam ska bli ny lagkapten?
Den tidigare lagkaptenen, Jordan, valde att hoppa av från laget.

Textförståelse, nivå 2
Läs igenom kapitel 2 igen.
Varför tror du att Jordan inte gillade att Faisal och Hasan fick en plats i laget? Kom gärna med flera
förslag.
Några svar skulle kunna se ut så här: Jordan tycker inte om att de spelar bättre än han, och Faisal
får honom att se sämre ut på grund av sitt skickliga spel. Jordan ser Faisal och Hasan som inkräktare i laget, där han själv vill vara den stora stjärnan. Han ogillar flyktingar och tycker att de
borde ha stannat kvar i sitt tidigare lag.

Gissa vem?
Para ihop varje person med rätt beskrivning (skriv siffrorna 1–4 vid rätt beskrivning).
1. Faisal
3
Får spela i mittfältet och är duktig på att göra fotbollstrick.
2. Sam
4
Vill helst att de andra spelarna ska lägga bollen vid hans fötter.
3. Hasan
1
Gör en cykelspark.
4. Jordan
2
Fick en boll i ryggen så att den studsade in i målet.
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