JOHANNA NILSSON

Sidan 1

Långt ifrån Zlatan
Elevmaterial

LÄSFÖRSTÅELSE
Kapitel 1
1. ”Mitt liv är underbart. Ett drömliv faktiskt.” Så börjar boken Långt ifrån Zlatan. På vilket sätt är Johans
liv en dröm?

2. Ella säger på skoj att Johan och hon ska limma ihop sig så att de blir som siamesiska tvillingar. Vad är det?

3. Johan och Ella är väldigt olika som personer. Hur då?

4. Tror du att det kan funka att vara tillsammans med en person som är helt olik dig själv? Motivera ditt svar.

– en möjlighet för alla

JOHANNA NILSSON

Långt ifrån Zlatan

Sidan 2

5. Johan och Ella ska åka skidor utför. Johan brukar åka svart backe, men idag åker Ella och Johan
grön backe. Vad innebär svart och grön backe? Känner du till några fler färger på backar och vad
de står för?

6. Kapitlet slutar dramatiskt, men författaren beskriver inte vad som händer. Hur vet man att något
hemskt har hänt?

Kapitel 2
7. Läkarna sa att Johan hade tur. På vilket sätt hade han tur?

8. Var sitter korsbandet? Sök information om korsband.

9. Vad gör Johan nu när han inte kan träna fotboll?

10. Vem är Nils? Beskriv honom.

11. Johan drömmer att han spelar landskamp mot Spanien med Zlatan. Zlatan säger ”Nu skickade du
hela Spanien i pension”. Vad menar Zlatan med det, tror du?

– en möjlighet för alla
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12. Vad är Johans mardröm?

13. Anna knackar på Johans dörr. Vem är Anna?

14. Varför gråter Anna?

15. Annas kille vill att hon ska sluta med fotboll och flytta hem. Han vill ha en vanlig tjej. Hur mycket ska
man anpassa sig till sin partner? Vad tycker du?

16. Johan tycker att det vore mera rättvist om det hade varit Nils som blev skadad eller sjuk. Han är
så elak och mobbar folk. Anna håller inte med. Tycker du som Johan eller som Anna? Motivera ditt
svar.

Kapitel 3
17. Ella ger Johan en ljudbok, Jag är Zlatan. Har du läst eller lyssnat på den boken? Om du har gjort
det, vad tyckte du om boken?

18. Johan vill att Ella ska gå, men hon stannar kvar. Vad gör de?

– en möjlighet för alla
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19. Johan förstår att han måste be Anna om förlåtelse. Hur ser det ut i hennes liv nu?

20. Johan börjar träna fotboll så smått. Nils är elak. Vad säger han?

21. Nu händer något dramatiskt. Vad då?

Kapitel 4
22. Rektorn är arg. Vad säger han?

23. Tränaren Lars skäller också på dem. Vad säger han?

24. Både Ella och Anna tycker att Johan ska be Nils om ursäkt, men han vägrar. Vad gör Johan?

25. Nu beter sig Johan verkligen dumt. Vad gör han?

26. Johan dricker upp all öl. Vad tänker han om sig själv?

– en möjlighet för alla
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27. Johan har tur. Vad händer?

Kapitel 5
28. Johan kan inte sova och han har gått ner till inomhusplanen för att tänka. Vem kommer också dit?

29. Johan och Nils ber varandra om förlåtelse. Sedan kommer Johan med ett förslag. Vad föreslår han?

30. Nils försöker förklara varför han är elak och mobbar andra. Vad säger han?

31. Vad tror du? Varför mobbar vissa människor andra?

32. Nils får Johan att inse att han faktiskt kan annat än fotboll. Vad säger han?

– en möjlighet för alla
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Kapitel 6
33. I sista kapitlet händer flera positiva saker. Vilka?

Fotbollstermer
Vad vet du om fotboll? Förklara de här termerna.
1.

skjuta

_____________________________________________________________________________________
2.

passa

_____________________________________________________________________________________
3.

dribbla

_____________________________________________________________________________________
4.

nicka

_____________________________________________________________________________________
5.

kasta

_____________________________________________________________________________________
6.

inlägg

_____________________________________________________________________________________
7.

tackla

_____________________________________________________________________________________
8.

forward

_____________________________________________________________________________________
9.

skytteligan

_____________________________________________________________________________________
10.

krysset

_____________________________________________________________________________________

– en möjlighet för alla
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Johan och Nils pratar
Johan och Nils kan inte sova. De träffas klockan halv tre på natten på inomhusplanen. Vad säger de? Skriv
av dialogen på sidorna 36–40 och ta bort allt som inte är dialog. Träna in dialogen och spela upp den.

– en möjlighet för alla
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Fakta om Zlatan
Vad vet du om Zlatan? Hitta svaren på de här frågorna.

1. Vilket år är Zlatan född? ________________ Hur gammal är han alltså nu? ________________
2. Vilken stad kommer han ifrån? _______________________
3. Hur lång är Zlatan? ________________
4. Zlatans föräldrar invandrade till Sverige. Vilka länder kommer de ifrån?
_____________________________________________________________________________________
5. Vilka seniorlag har Zlatan spelat i? ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Hur ser Zlatans familj ut idag? _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. I Frankrike gav Zlatan upphov till ett alldeles nytt verb: zlataner. På svenska blir det zlatanera.
Vad betyder det?
_____________________________________________________________________________________

– en möjlighet för alla
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Drömliv
Boken Långt ifrån Zlatan inleds och avslutas med de här meningarna: ”Mitt liv är underbart. Ett drömliv
faktiskt”. Hur tycker du att ett drömliv är? Beskriv ett drömliv.

– en möjlighet för alla
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Vad hände sedan?
Beskriv Johans liv så som det ser ut om tio år. Blev han fotbollsproffs? Eller slutade han med fotbollen?
Gifte han sig med Ella? Vad hände?

– en möjlighet för alla

