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Bästa tränaren
Lärarmaterial

Vad handlar boken om?
Lo tycker så mycket om sin fotbollstränare Lovisa. Lovisa är rättvis, schyst och rolig. På lördag ska de
spela sista matchen i serien. Vinner de matchen så vinner de serien. Efter dagens träning skyndar sig Lo
hem. Hon möts av sin pappa som kramar om henne och berättar att det har hänt en olycka. En cyklist
har blivit påkörd i centrum och han var orolig för att det var Lo. Plötsligt ringer Los mobil. Det är Elli. Hon
talar om att Lovisa har varit med om en olycka …

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. (SV åk 4–6)

•

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
(BL 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.

•

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Lgrs 11 Centralt innehåll som tränas
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (SV åk 1–6)

•

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med
inledning, händelseförlopp och avslutning. (SV åk 1–6)

•

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. (BL åk 1–6)
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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.

•

Skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material.

Innan ni läser – Förutspå
Diskutera först titeln. Vad tror eleverna att boken kommer att handla om? Låt dem diskutera i mindre
grupper eller i par.
Titta på framsidan och diskutera bilden. Ger bilden några ledtrådar till vad boken kommer att handla
om? Sammanfatta tillsammans och skriv upp på tavlan.

Ord att förklara

taktik

serien

susade

förstenad

hulkade

katedern

mentor

begravning

gemenskap

minnesstund

klubbhuset

ordförande

När ni har läst
Handlade boken om det som eleverna trodde? Gå tillbaka till anteckningarna från innan ni läste.
•

Vad stämde?

•

Vad stämde inte?

•

Passade bokens innehåll bra ihop med framsidan och titeln?

Diskussionsfrågor
Låt eleverna reflektera/diskutera i grupp kring följande frågor.
•

Vad tyckte du om boken?

•

Är det något speciellt du tyckte om i boken?

•

Är det något speciellt du inte tyckte om i boken?

•

Har du förlorat någon som du tyckte mycket om?

•

Kan du känna igen känslorna som beskrivs i boken?

•

Saknar du något i boken?

•

Om du skulle beskriva boken för någon som inte har läst den,
vad skulle du då berätta?
– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

THOMAS HALLING

Bästa tränaren

SIDAN 3

Skriv en fortsättning
Om boken hade haft fler kapitel, vad skulle de då ha handlat om? Elevernas uppgift blir här att skriva
ett extra kapitel. Nedan följer några exempel på frågor som eleverna kan ha som stöd när de skriver sin
fortsättning.
Antingen skriver eleverna kapitel 7, som handlar om träningen:
•

Kommer alla i laget fortsätta?

•

Hur går det för den nya tränaren Anne-Li?

•

Vad gör och säger tjejerna på träningen?

Eller så skriver de kapitel 8, som handlar om matchen:
•

Hur laddar tjejerna inför matchen?

•

Hur spelar de?

•

Vinner de?

•

Om de vinner, hur firar de?

•

Om de förlorar, vad gör de då?

•

Gör de något speciellt för att hedra Lovisa?

Varje elev ska även illustrera med en bild som passar till kapitlet.
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Kamratrespons
Alla elever får i uppdrag att ge respons på en klasskamrats berättelse. Eleverna kan utgå från denna mall
när de ger varandra respons.
Jag tyckte det var bra att …

+
Jag vill veta mer om …

?
Jag förstod inte …

Mitt tips till dig är …

-->
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Facit
Läsförståelse
1
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Vad heter Los tränare?
Hennes tränare heter Lovisa.

2. Vilken sport tränar Lo?

Hon tränar fotboll.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. På vilket sätt var Lovisa en bra tränare?

Hon var sträng men rättvis, hård men schyst, tuff men rolig.
4. Varför hade Lo bråttom hem efter träningen?

Hon skulle hem och plugga inför ett engelskprov.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
5. Har du en tränare eller har du haft någon tränare? Berätta.

Eget svar.

2
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
6. Vem var det som ringde på Los mobil?

Det var Elli som ringde till Lo.
7.

Vad skrev Elli till Lo?

Hon skrev att de sa på nyheterna att Lovisa hade dött.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
8. Varför var pappa orolig för Lo?

Han hade hört att det hade varit en olycka där en cyklist blivit påkörd.
9. Vad gjorde Los familj när de hörde den hemska nyheten?

De tände ett ljus, tog fram ett foto på Lovisa och sedan satt de tysta.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
10. Har du förlorat någon som du tyckte mycket om? Berätta.

Eget svar.
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3
Fråga på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
11. Vad åt Lo till frukost?

Hon åt en rostad macka.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
12. Varför cyklade inte Lo till skolan?

Hon gick till skolan för det kändes för hemskt att cykla efter det som hänt med Lovisa.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
13. När Lo vaknade trodde hon först att allt varit en ond dröm. Vad menar hon med det?

Eget svar.

4
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
14. Vad heter Los mentor?

Hennes mentor heter Ylva.
15. Vem kom för sent till skolan?

Tea kom för sent.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
16. Varför delade Ylva ut papper till eleverna?

Hon bad dem att skriva om vad de tänkte och kände. De fick skriva vad som helst och ingen annan skulle se
det.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
17. Varför tror du att man har en tyst minut?

Eget svar.

5
Fråga på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
18. Vad hette Lovisa i efternamn?

Hon hette Ek i efternamn.
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
19. Vad handlade mejlet om?

Det skulle vara en minnesstund för Lovisa i klubbhuset.
20. Varför tyckte Lo att promenaden med mamma hade varit bra?

De hade fått tid att prata och det kändes skönt att gå.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
21. Har du varit på någon begravning någon gång? Berätta.

Eget svar.

6
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
22. På minnesstunden höll två personer tal. Vilka?

Klubbens ordförande och Lovisas man.
23. Vem skulle träna Los lag nu?

Anne-Li skulle ta över som tränare.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
24. Lovisas begravning skulle hållas inom familjen. Vad sa hennes man att man fick göra?

Om man ville ge blommor till begravningen så ville han hellre att man skänkte lite pengar till klubben.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
25. När brukar du känna att du vill ha tid för dig själv? Berätta.

Eget svar.
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Meningar i ordning
1.

i laget Alla upp sig satte för lyssna. att
Alla i laget satte sig upp för att lyssna.

2.

i år. den var sista för Matchen lördag på
Matchen på lördag var den sista för i år.

3.

precis skulle Jag för att dig ringa okej. kolla att var du
Jag skulle precis ringa dig för att kolla att du var okej.

4.

död! nyheterna De sa hon att är på
De sa på nyheterna att hon är död!

5.

såg ljuset. på och tysta De satt
De satt tysta och såg på ljuset.

6.

Hon begravning. hade varit aldrig någon på
Hon hade aldrig varit på någon begravning.

7.

lag i Los I klubbhuset satte alla sig spelare ihop.
I klubbhuset satte sig alla spelare i Los lag ihop.

8.

som tränat Anne-Li träningarna. över ta lovat att er ibland har
Anne-Li som tränat er ibland har lovat att ta över träningarna.
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