TORSTEN BENGTSSON

SIDAN 1

Två timmar till avspark
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

Läsförståelse
Kapitel 1
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Kevins mamma knackar på hans dörr. Hon är arg och håller ett papper i handen. Vad är det för
papper?

2.

Varför får Kevin ont i magen?

3.

Varför är just den här matchen så viktig?

Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4.

Vad betyder det att Kevin följer efter sin mamma som en liten hund?

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
5.

Varför är just matchen mellan Barça och Real Madrid extra viktig, tror du?

Kapitel 2
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
6.

Vad ska Kevin göra?

7.

Varför säger han inte förlåt till sin mamma?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
8.

När Kevin ska gå hemifrån, tvekar han. Hur beskrivs det?

9.

Vilken årstid är det? Hur kan man veta det?

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
10. Det är något som tar emot när Kevin funderar på att säga förlåt till sin mamma. Varför tar det
emot, tror du?

11. Varför blir Kevin jättearg när han stöter ihop med killen vid hållplatsen, tror du?

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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Kapitel 3
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
12. Hur mycket pengar finns det i plånboken?

13. Vad säger en av dem som jobbar på pizzerian till Kevin?

14. ”Det blir inga fler utan cash.” Vad betyder det?

15. Vad får vi veta om killen som äger plånboken?

16. Hur slutar kapitlet?

Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
17. Vad är det som gör att Kevin får dåligt samvete och bestämmer sig för att lämna tillbaks
plånboken?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
18. Kevin är medveten om att han inte alltid gör det som han borde göra. Hur vet vi det?

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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Kapitel 4
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
19. Vad bestämmer Kevin och Samir?

20. När Kevin ska börja äta inser han att det finns ett litet problem. Vilket?

21. Kevin och Samir har mycket att prata om. Vad pratar de om?

22. Det finns en stor skillnad i hur Kevin och Samir ser på skolan. Vilken är skillnaden?

23. Vad får vi veta om Samirs pappa?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
24. Varför får Samir ofta frågan om han är född i Sverige?

25. Vad betyder det som Samirs pappa säger: ”i Sverige har alla chansen”?

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
26. Varför är det så att man ofta tror att någon som ser annorlunda ut och har ett främmande namn
kommer från ett annat land? Ser människor i Sverige ut på ett visst sätt? Vad tror du?

Kapitel 5
Fråga på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
27. Två bra saker händer Kevin i sista kapitlet. Vilka?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
28. Tror du att Kevin och Samir kommer att träffas igen? Varför? Varför inte?

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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Rätt eller fel?
Stämmer de här påståendena? Kryssa i om de är rätt eller fel.

Rätt
1.

I Kevins familj är de fyra personer.

2.

Barça ska spela mot Atlético Madrid.

3.

Kevin har en liten hund.

4.

Barças färger är vinrött och blått.

5.

I Samirs plånbok finns det sexhundra kronor.

6.

Samir och Kevin är födda samma månad och samma dag.

7.

Messi hade nummer tio på ryggen.

8.

Samir har en rutig tröja i Barças färger.

9.

Samirs pappa var läkare i sitt hemland.

10.

Det är en åldersgräns på 20 år för att komma in på Sportbaren.

Fel

Rätta de felaktiga meningarna:

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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Kevin
Rita en bild av Kevin med Barças halsduk. Skriv några rader om fotbollslaget Barça under bilden. Här
finns en bild av halsduken:
https://store.nike.com/se/sv_se/pd/supporterhalsduk-fc-barcelona/pid-12328811/pgid-12402548
Här finns information om klubben: https://sv.wikipedia.org/wiki/FC_Barcelona
Titta i rutan till höger: När grundades laget? Vad heter klubben? Vilken serie spelar de i? Vad heter
hemmaarenan? Hur många åskådare får plats där? Vilka färger har klubbens hemmaställ? Hur många
gånger har de vunnit VM?

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
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Barça
Om du gillar fotboll kan du gå in på den här sidan, välja en spelare och skriva några rader om honom:
https://www.fcbarcelona.com/football/first-team/staff/players

– ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

