ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

MARTIN PALMQVIST

Sista matchen?

ORDLISTA
Kapitel 1
pokaler (sida 3, rad 5) priser
division (sida 3, rad 6) nivå
konkurs (sida 4, rad 18) pengarna är slut och företaget stängs
det löser sig nog (sida 5, rad 2) allt blir bra
sker ett under (sida 5, rad 8) tur/mirakel
Kapitel 2
leder till (sida 7, rad 13) här: ger
Kapitel 3
läktaren (sida 8, rad 4) en plats för publiken
Kapitel 4
bekant (sida 11, rad 2) något man känner igen
smidigt (sida 11, rad 13) lätt och mjukt/vigt
en idé (sida 12 rad, 17) en tanke om hur man kan göra
Kapitel 5
dribblade (sida 16, rad 7) rörde sig med bollen
Kapitel 6
verandan (sida 20, rad 8) ett rum utanför huset
Kapitel 7
fintar bort (sida 22, rad, 1) här: lurar med bollen
fri (sida 22, rad 6) här: ingen försvarare är nära honom
succé (sida 22, rad 11) här: de är mycket bra och gör att laget vinner
Kapitel 11
markerad (sida 33, rad 1) försvaret har koll på honom och står nära
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Arbeta med ordlistan
•

Vilken ordklass tillhör orden? Försök att se vilka ord som är substantiv, adjektiv och
verb. Ta hjälp av texten och läs orden i sitt sammanhang igen.

•

Försök att förklara med egna ord vad orden betyder.

•

Leta efter fler synonymer till orden.

•

Använd orden och synonymerna i meningar som du har skrivit själv.

•

Vilka ord i ordlistan är inte substantiv, adjektiv och verb? Vilken ordklass tillhör de
orden?

•

Gå igenom texten igen. Leta efter ord som du inte kan. Gör punkt 1–5 med de orden
också.

•

Välj tio ord från ordlistan. Skriv en text med de orden. Om du vill kan din text handla
om boken. Om du vill kan den handla om något annat.

SKRIVA
Sammanfatta
1. I varje bok finns det ett problem. Detta kallas för bokens konflikt. Vad tycker du är problemet i den här boken? Förklara varför du tycker så.
2. I varje bok finns det minst en huvudperson. Vem är det i den här boken? Motivera ditt
svar.
3. Berätta allt du vet om Egon, Lisa, Kolo och Adar.
4. Skriv en sammanfattning av boken. Berätta det viktigaste ur boken.
Ge ett omdöme
1. Välj ut en sida eller ett kapitel i boken som du tyckte mycket om. Förklara varför du
valde just den sidan eller det kapitlet. Vad var det med det som du tyckte om?
2. Berätta vad du tyckte om hela boken och försök förklara varför. Använd dig gärna av
något exempel i boken för att förklara vad du tycker.
Associera
Att associera är att tänka fritt. Skriv och berätta vad den här boken fick dig att tänka på. Vad
kände du när du läste boken?
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Skriv ett sms
Adar vill tacka Egon för att han fick chansen att spela i laget. Han skriver ett sms där han
berättar att han är glad och tacksam. Skriv sms:et.

BERÄTTA
•

Beskriv kort tillsammans vad boken handlar om.

•

Vad är det viktigaste i boken och varför?

•

Berätta något ni kom att tänka på när ni läste boken, t.ex. en annan bok eller film som
var nästan likadan, eller något ni hört, eller upplevt. Försök också berätta vad i boken
som fick er att tänka på det.

•

Om ni skulle förklara vad den här boken handlar om för en person som inte har läst
boken – vad skulle ni säga då?

•

Har den här boken lärt er något nytt? Vad i så fall?

•

I berättelsen är fotboll viktigt för några av personerna. Berätta om något som är viktigt
för dig. Glöm inte att berätta varför det är viktigt.

DISKUTERA
•

Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma
fram till ett gemensamt omdöme om boken.

•

Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?

•

Vad tror ni händer sen? Fortsätter Adar och Kolo att spela i IFK Måla? Vad gör Lisa med
alla sina pengar? Vad händer med IFK Måla? Diskutera vad ni tror.
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