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Alex och den magiska fotbollströjan
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
För Alex är fotboll livet. Men han tvivlar på om han är bra nog. Kanske ska han sluta spela. Men så får han
en gammal fotbollströja av sin farmor. Hon säger att den är magisk. Den ska hjälpa Alex att spela bättre.
Han tar med sig tröjan till en viktig match. Men hjälper det?

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL
•

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, såväl med som utan digitala
verktyg. (SV åk 4–6)

•

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter,
arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga
drag. (SV 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.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (SV åk 4–6)

•

Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden. (SV åk 4–6)

•

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med
inledning, händelseförlopp och avslutning. (SV åk 4–6)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Skriva texter för olika syften och mottagare.
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FÖRE LÄSNINGEN
Titta på bokens omslag och prata om följande:
•

Vad tänker eleven om boken när hen tittar på omslaget?

•

Vad tänker hen att boken ska handla om?

•

Har hen läst någon annan bok av samma författare?

•

Har hen läst andra böcker om fotboll?

EFTER LÄSNINGEN
Frågor att fundera över enskilt eller i grupp:
•

Alex har dåligt självförtroende och tycker att han inte är bra nog. Även hans lagkamrater verka tycka
att han inte duger. Kan andra påverkas av hur man uppfattar sig själv?

•

Tror eleverna på magiska föremål? Har de några sådana? Hur och när använder de dem?
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FACIT
Läsförståelse
Alex blir inte uttagen i laget
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
1.

Alex lag ska spela match. Mot vilket lag?

Malmö FF.
2. Varför tänker Alex att han ska sluta spela fotboll?

Han är inte bra nog. (Han har dålig teknik.)
3. Varför går Alex och farmor upp till vinden?

Farmor ska hämta en hemlig sak.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
4. Vad tänker Alex när de är uppe på vinden? Vad tänker han om farmors ”hemliga sak”?

Han förstår inte hur det kan finnas något uppe på vinden som kan hjälpa honom.
I kistan
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
5. Vad tar farmor upp från kistan?

Farmor tar upp en gammal, gul tröja. Det står SVERIGE på bröstet.
6. Varför slutade Alex farmors far att spela i landslaget?

Han var tvungen att jobba i skogen.
7.

Hur många matcher spelade han för Sverige?

Han spelade tre matcher.
Det finns inga magiska tröjor
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
8. Varför vill Alex inte prova tröjan?

Den ser smutsig ut.
9. På vilket sätt fick tröjan farmors pappa att spela bättre?

Den fick honom att skjuta bättre med vänster fot.
10. Varför ger farmor tröjan till Alex?

Den kan hjälpa honom att spela bättre.
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Fråga bortom raderna. (Fundera och ge ett eget svar.)
11. Alex tror inte på magiska tröjor. Tror du att han kommer att använda tröjan?

Eget svar.
Det blir match
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
12. Varför ringde Rune?

För att säga att en spelare har blivit sjuk. Alex ska vara avbytare i matchen mot Malmö FF.
13. Vad är det som är konstigt med tröjan?

Den låter som om den jublar och den kan flytta sig själv.
Alex testar tröjan
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
14. Hur känner Alex sig när han provar tröjan?

Han känner sig på bättre humör.
15. Varför går Alex ut?

Han går ut för att slänga soporna.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
16. Vilken fot brukar Alex skjuta med, tror du? Varför tror du det?

Han brukar nog skjuta med höger fot. Första skottet är helt misslyckat. Sedan skjuter han med vänstern
och då gör han mål.
Fråga bortom raderna. (Fundera och ge ett eget svar.)
17. Alex fantiserar om att han spelar i VM. Brukar du fantisera och dagdrömma om något? Om vad?

Eget svar.
Matchdag
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
18. Vad heter Alex lag?

BK Flagg.
19. Hur går det för hans lag?

Dåligt, de ligger sist i serien.
20. Vad har de för taktik för att vinna över MFF?

De ska vara snabba och spela på kanterna.
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21. Hur går det för Alex att spela?

Det går dåligt. (Han är nervös och långsam. De andra passar inte till honom.)
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
22. Vad menas med att något är ”en skräll”?

Att det är oväntat, otroligt.
23. Varför passar lagkompisarna inte till Alex?

De tycker att han är dålig och är rädda för att han ska klanta till det.
Den stora chansen
Fråga på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
24. Varför passar Niklas till Alex?

Alex är fri och har öppet mål.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
25. Hur känns det för Alex efter målchansen?

Han skäms och vill fly.
Fråga bortom raderna. (Fundera och ge ett eget svar.)
26. Alex fick chansen och misslyckades. Vad tror du kommer att hända sedan?

Eget svar.
Halvtid
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
27. Varför tar Alex på sig den gamla tröjan?

Han hör de konstiga ljuden igen, som om den jublar.
28. Vad händer när han tar på sig den?

Han känner sig bättre, mindre nervös. Darret i benen är borta.
Fråga bortom raderna. (Fundera och ge ett eget svar.)
29. Tycker du Rune gör rätt som låter Alex spela igen? Tänk om det går dåligt igen?

Eget svar.
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När tröjan tar över
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
30. Varför springer Alex ut på kanten?

Tröjan styr honom dit.
31. Varför jublar publiken?

Alex gör ett snyggt mål i sista sekunden.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
32. Det verkar som om Niklas har lyssnat på sin tränare. Hur märks det?

Han passar till Alex.
Ren glädje
Fråga på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
33. Vem är Per Larsson?

Han är landslagstränare för pojkar 15 år.
Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
34. Varför säger Alex inget om vänsterfoten till Rune?

Han vill inte säga något om tröjan.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
35. Vad är störst för Alex, tror du, att han gjorde mål eller att han fick beröm av Per Larsson?

Eget svar.
36. Var tröjan till hjälp för Alex? På vilket sätt i så fall?

Eget svar.
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Vem säger vad?
Den är magisk. Den får dig att spela bättre.

Farmor

Dribbla inte. Hjälp varandra!

Rune

Åh, så klantigt.

Niklas

Fortsätt så som på slutet, så kan du gå långt.

Landslagstränaren

Den ser gammal ut. Och den luktar konstigt.

Alex

Vem tänker vad?
Killen som gjorde sista målet verkar duktig.

Landslagstränaren

Å, vad stolt jag är!

Pappa

Jag måste ge Alex chansen igen.

Rune

Han är inte så dålig ändå.

Niklas

Tur att jag tog med mig tröjan!

Alex
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