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Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Lea spelar hockey. Hon är ensam tjej i laget. Hon gillar hockey mycket. När Lea kommer ut på isen gör
hon mål men sedan blir hon utvisad. Det andra laget leder med ett mål. Kommer Leas lag att förlora eller
kommer Lea eller någon annan i laget att hinna göra ett mål till?

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•
•
•

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och
innehåll. (SV åk 1–3)
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. (SV åk 1–3)
Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller,
jämställdhet och relationer. (SH åk 1–3)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•
•
•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån
fakta, värderingar och olika perspektiv.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (SV åk 1–6)
Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
(SV åk 1–6)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•
•
•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
Tala, och samtala, i olika sammanhang.
Skriva texter för olika syften, och mottagare.
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BOKSAMTAL
Låt eleverna reflektera enskilt eller i grupp kring följande frågor. Samla sedan eleverna och diskutera
frågorna.
•
•
•
•
•
•
•

Vem har skrivit boken?
Vem är huvudperson?
Vilka andra viktiga personer finns i berättelsen?
Var och när utspelar den sig?
Vad handlar boken om?
Vad tyckte du om den?
Vem skulle du rekommendera boken för?

Förslag på alternativa frågor kring boken. Om man vill att eleven ska fokusera på sin upplevelse kan man
exempelvis ställa följande frågor.
•
•
•
•
•
•

Vilket ställe i boken gav dig den tydligaste inre bilden?
Vilket tycker du var det mest spännande stället i boken?
Var blev du överraskad?
På vilket ställe började du ana hur det skulle sluta?
På vilket ställe kunde du bäst förstå varför huvudpersonen tänkte/kände/betedde sig på ett visst sätt?
Var lämnade författaren någonting osagt som du gärna skulle vilja veta mer om?

Om arbetet sker muntligt kan man be eleverna läsa styckena de valt högt och motivera sina svar. Om det
sker skriftlig kan de citera de ställen de har valt.
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MINA ORD/DINA ORD
Eleverna ska nu fundera kring olika sporter. I boken spelar Lea hockey men hon har även åkt konståkning.
Vilka andra sporter kan man hålla på med?
Övningen Mina ord/Dina ord innebär att var och en i klassen skriver de ord de kommer att tänka på när det
gäller sporter man kan utöva. Eleverna skriver på ett papper i kolumnen Mina ord.
Sedan går eleverna runt och frågar kamraterna vilka ord de har. När de hör ett ord som de inte har på sina
listor, ber de om att få det ordet och skriver upp det i kolumnen Dina ord. (Det är bra om eleverna har hårda
skrivunderlägg eftersom de står upp när de skriver.)
Därefter blir det ombytta roller. De som just fått ett ord läser upp sina ord tills kamraterna hör ett ord som de
inte har. Då frågar de i sin tur om de får låna kamraternas ord och skriver det/dem i kolumnen Dina ord.
Avsluta med att gå igenom vilka sporter eleverna har på sina papper i klassen.
Mina ord

Dina ord

SPORTNYHETER
Finns det manliga och kvinnliga idrotter? Håller killar på med vissa idrotter och tjejer med andra?
Domineras sportsidorna av traditionellt manliga sporter som fotboll och ishockey? Ta reda på om det är så
genom att titta i olika tidningar. Stämmer det?
Granska din lokaltidning under en vecka. Hur stort utrymme får kvinnoidrotten jämfört med manlig idrott?
Är orättvisan total, eller är det rent av en ganska rättvis fördelning?

PÅHITTAD
Dela in eleverna i grupper om 4–5. Låt alla i gruppen komma på två påståenden som är sanna och ett som
är falskt om boken. Sen turas gruppmedlemmarna om att berätta övertygande om de tre påståendena och
de övriga ska gissa vilken som är falsk.
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FACIT
LÄSFÖRSTÅELSE
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1. Vem ska spela hockey?
Lea och Erik ska spela hockey.
2. Hur många tjejer är det i Leas lag?
Lea är den enda tjejen i hennes lag.
3. Vilken siffra har Lea på ryggen?
Lea har siffran 4 på ryggen.
4. Vem gör det första målet?
Lea gör det första målet.
5. Varför är Lea sur när hon sätter sig för att vila?
Lea är sur för att rösten i högtalaren säger att Leo gjorde målet.
6. Varför blir Lea utvisad?
Lea blir utvisad för att hon råkar slå klubban på en spelare i det andra laget och han faller.
7. Varför är Lea arg?
Lea är arg för att hon inte vill förlora.
8. Hur slutar matchen?
Matchen slutar 2–2.
9. Varför ställer laget upp i en lång rad efter matchen?
De ställer upp i en lång rad för att det ska delas ut priser.
10. Vem tycker att Lea är helt grym?
Erik tycker att Lea är helt grym.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
11. Vilken sport tränade Lea innan?
Lea tränade konståkning innan.
12. Vad heter Lea i efternamn?
Lea heter Borg i efternamn.
13. Vilken tid på dagen är det hockeymatch? (Ett tips är att ta hjälp av bilderna.)
Klockan är ungefär 14.00.
14. Varför tror du att det är det kallt i ishallen?
Eget svar men ett förslag på svar är: Det är kallt för annars smälter isen.
15. Hur många mål gör Lea i matchen?
Lea gör bägge målen (alltså 2 mål).

– en möjlighet för alla
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Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
16. Varför tror du att rösten i högtalaren säger Leo och inte Lea?
Eget svar.
17. Tränar du någon sport?
Eget svar.
18. Vet du någon annan sport där det är flest killar eller flest tjejer som tränar?
Eget svar.
19. Varför tror du det är så att det är flest killar som spelar hockey?
Eget svar.
VILKA ORD HÖR IHOP MED HOCKEY?
hjälm
boll
skydd
klubba
dräkt
puck
mål
rack
rollerblades
skridskor
ishall
gräsplan
dubbskor

DET UDDA ORDET
1.

Hon har en vit tröja. Den har siffran 7 på ryggen.
Exempel på svar: Lea har inte siffran 7 utan siffran 4.

2.

Sist tar hon på sig kepsen.
Sist tar Lea på sig sin hjälm inte sin keps.

3.

Så går hon ut på planen.
Lea går inte ut på planen, hon går ut på isen.

4.

Lea och de andra i laget värmer upp. De går runt på isen.
De går inte på isen de åker.

5.

Snart är det uppvisning. Lea ska få börja spela.
Det är snart match inte uppvisning.
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6.

Hon åker till ett av målen. Där står Edvin. Han är målvakt.
Erik står i mål inte Edvin.

7.

Lea slår med klubban mot Eriks stora mål.– Kom igen, Erik, säger hon.
Lea slår med klubban mot Eriks benskydd, inte mot målet.

8.

Så släpper domaren bollen och matchen är igång.
Domaren släpper pucken inte bollen.

Nypon förlag

SANT ELLER FALSKT?
Sant

Falskt

X			

Lea har tränat konståkning.

X		

Leas pappa kör Lea till hockeyn.		

X		

Lea är målvakt.		

X		

Erik har nummer 4 på sin tröja.		

X		

Ishallen är varm och skön.		

X			

Man har mycket skydd när man spelar hockey.

X			

Det är många killar i Leas lag.

X			

Lea gjorde 2 mål i matchen.

X			

Rösten i högtalaren tror att Lea är en kille.

– en möjlighet för alla

