MARTIN PALMQVIST

Alex och den magiska matchen
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Alex spelar så bra fotboll att han ska få chansen att provspela för Malmö FF. Men hans
magiska tröja, som gör att han spelar bra, försvinner. Hans pappa har kastat bort den för
att den var gammal och luktade illa. Alex är övertygad om att han måste ha tröjan för att
spela bra.

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,
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.
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LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
• 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 diskutera i klassen:
• Har du läst den första boken i serien om Alex? Vad hände i den?
• Beskriv omslaget. Vad föreställer det? Hur passar bilden ihop med boktiteln?

EFTER LÄSNINGEN
Låt eleverna diskutera i grupper eller i klassen:
• Vad gillade du bäst med boken?
• Varför heter boken Den magiska matchen?
• Har du något idrottslag som du gärna skulle vilja spela med/vara med i?
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FACIT
LÄSFÖRSTÅELSE
Match mot IFK Ystad
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Skriv två saker du vet om den magiska tröjan.
Den är magisk, den är från 1937, Alex hittade den på sin farmors vind, den har tillhört
farmors pappa, den gör Alex bättre på fotboll.

2. Hur gör Alex sitt mål?

Han lobbar bollen över målvakten.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
3. Hur förstår man att de på läktaren tycker att Alex är bra?

De tror att Malmö FF kommer att vilja ha honom.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
4. Hur tror du Alex känner sig när han hör att de pratar om honom på läktaren?

Eget svar.

Ett telefonsamtal
Fråga på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
5. Varför vill Alex ha en målgest?

Alla stjärnor har en målgest.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
6. Varför är Alex helt tyst i telefonen när Malmö FF ringer?

Han vet inte vad han ska säga (för han blir nervös/överraskad).
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
7.

Vad är ett kontrakt?
Ett papper man skriver under där man kommer överens om något.
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Dans i skolan
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
8. Vad får Alex att börja dansa?

Tröjan.
9. Vem kommer på Alex smeknamn?

Hans klasskompis Niklas.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
10. Varför tycker Alex det är pinsamt med dansen?

Det är bara han som dansar och det är en gammal dans.
11. Varför dansar Alex just en dans från 30-talet?

För att tröjan är från 30-talet.

Var är tröjan?
Fråga på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
12. Varför har pappa kastat tröjan?

Den var gammal/smutsig/sliten/luktade illa.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
13. Varför sover Alex dåligt under veckan?

Han är nervös inför att provspela med Malmö FF.
14. Vad menar Alex när han tänker ”lätt för honom att säga”?

Han menar att det är Alex som ska spela och inte pappa.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
15. Varför säger inte Alex till pappa vad han behöver tröjan till?

Eget svar.

Träning utan tröjan
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
16. Hur gör Alex för att slippa vara med på träningen?

Han låtsas göra illa foten.
17. Vad hände när farmors pappa tappade bort tröjan?

Den kom alltid tillbaka. Oftast var det farmor som hittade den.
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
18. Tränaren frågar om Alex spelar dåligt för att han är nervös. Har du varit med om
att något gått sämre för att du har varit nervös? Eller har någonting gått riktigt
bra fast du var nervös?

Eget svar.

Matchen mot AIK
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
19. Hur känner sig Alex precis innan matchen börjar?

Han är både stolt och orolig.
20. Vad är speciellt med Isak Gran?

Han spelar i landslaget för U15.
21. Vilket lag leder matchen i halvlek?

AIK.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
22. Försök komma på två andra ord som betyder samma sak som kass.

Dålig, jättedålig, usel, urusel, värdelös.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
23. Hur tror du Alex pappa känner sig och vad tänker han när han sitter på läktaren?

Eget svar.

Halvtid och farmor
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
24. Hur märks det att farmor har varit på soptippen?

Hon luktar illa.
25. Varför är Peo arg på Alex?

För att han försvann utan att säga till.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
26. Vad menas med att Alex ”nästan flyger”?

Han känner sig bra/stark/snabb. Han är ivrig.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
27. Vad tänker du om att Alex ville ge upp och åka hem? Var det dumt eller kan man
förstå honom?

Eget svar.
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28. Varför vill Peo ge Alex mer speltid i matchen fast han inte spelar bra?

Eget svar.

Andra halvlek
Frågor på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
29. Vem gör Malmö MFF:s första mål?

Malmös kapten.
30. Vad säger AIK:s tränare om Alex?

Att han är snabb.
31. Hur lyckas Alex ta sig förbi Isak Gran?

Han fintar och går in mot mitten.
Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
32. Tror farmor att Alex behöver tröjan för att vara bra?

Nej.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
33. Varför är det viktigt för Alex att alla kan hans smeknamn?

Eget svar.
34. Kan du några coola smeknamn? Till exempel på någon idrottsstjärna eller
någon person du känner.

Eget svar.

Avslutning
Fråga på raden (Du hittar svaret direkt i texten.)
35. Varför vill MFF skriva kontrakt med Alex?

Han är en av Sveriges bästa yttrar i sin ålder.
Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
36. Kommer Alex alltid att behöva den magiska tröjan för att spela bra? Kommer
han att kunna spela utan tröjan någon gång? Förklara.

Eget svar.
37. På vilket sätt är tröjan magisk? För att den får Alex att bli bra eller för att han
känner sig magisk i tröjan?

Eget svar.

SIDAN 7

MARTIN PALMQVIST

Alex och den magiska matchen

FOTBOLLSORD
1. assist

målpassning

2. inlägg

passa bollen från kanten in mot straffområdet

3. krysset

de övre hörnen av målet

4. U15		

lag för spelare ca 14–15 år

5. back

spelare som spelar försvar

6. ytter

spelare som spelar längs kanterna

7. kapten
			

en spelare som leder laget på planen och pratar
med domaren om det behövs

SKRIV
Här är förslag på frågor till intervjun med Alex:
Hur gick den första matchen med MFF?
Hur kändes det under matchen och efteråt?
Vad står det i kontraktet?
Hur känns det att ha skrivit kontrakt med MFF?
Vilka är dina styrkor som fotbollsspelare?
Vad tänker du om din framtid inom fotboll?
Kommer du att sakna BK Flagg?
Hur fick du ditt smeknamn Swing?
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