TOMAS DÖMSTEDT

SIDAN 1

Fakta om fotbolls-VM
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Boken handlar om fotbolls-VM. Vi får svar på olika frågor om VM och får veta var första fotbolls-VM
spelades, vad som hände med en fotbollsspelare som gjorde självmål och vem som har gjort flest mål i
fotbolls-VM.

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)

•

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program.
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.

•

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (SV åk 1–6)

•

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
(SV åk 1–6)
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• Tala och samtala i olika sammanhang.
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• Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
•

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter. (SV åk
1–6)
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BOKRECENSION
Låt eleverna skriva en bokrecension av boken. Detta ska finnas med i recensionen:
•

Titel

•

Vem författaren är

•

Antal sidor

•

Vad boken handlar om

•

Ställ tre frågor till författaren om något som du skulle vilja veta mer om efter att ha läst boken.

•

Omdöme. Hur många stjärnor av fem möjliga?

HUR SER EN DAG UT FÖR ETT FOTBOLLSPROFFS?
Låt eleverna arbeta i par. Hur tror de att en arbetsdag som fotbollsproffs ser ut? Hur dags stiger hen
upp? Vad äter hen till frukost? Vad gör laget först på träningen? Sedan? Hur slutar dagen?

– en möjlighet för alla
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FRUSEN TID
Låt eleverna skriva text till en bild. Gärna en bild från boken Fakta om fotbolls-VM. Förklara att ett foto är
”frusen tid”, dvs. det hände något innan bilden togs, det händer något just när bilden tas och det kommer
att hända något när bilden är tagen.
Be eleverna skriva en text till bilden, där de fantiserar ihop en historia om vad som hände, vad som
händer och vad som kommer att hända. Sätt upp bilderna i klassrummet och be eleverna läsa sina
berättelser.
Här kan man låta flera elever få samma bild. Det blir då flera olika berättelser om samma motiv och det
är lite extra spännande.

– en möjlighet för alla
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FACIT
Läsförståelse
Hur det började
1.

I vilken världsdel spelades fotbolls-VM för första gången?
Det spelades i Uruguay i Sydamerika för första gången.

2.

Hur många år sedan är det som fotbolls-VM spelades för första gången?

3.

Varför använde man olika bollar i de olika halvlekarna under den första VM-finalen?

4.

Varför kom inte Uruguay till fotbolls-VM i Europa år 1934 och 1938?

Det är 88 år (år 2018) sedan det första VM spelades.
Man använde olika bollar för att inget av lagen ville spela med det andra lagets boll. Därför användes
Argentinas boll i den första halvleken och Uruguays boll i den andra.
De kom inte för de ville hämnas för att det kom så få lag till fotbolls-VM när det gick i Uruguay.

Så går det till
5.

Hur ofta spelas fotbolls-VM?
Fotbolls-VM spelas vart fjärde år.

6.

Hur många gånger har fotbolls-VM ställts in?

7.

Varför har fotbolls-VM ställts in?

8.

Hur många lag deltar i fotbolls-VM 2018?

Fotbolls-VM har ställts in två gånger.
Fotbolls-VM har ställts in på grund av andra världskriget.
32 lag deltar i fotbolls-VM 2018.

Sveriges första medalj
9.

Hur många gånger har Sverige vunnit fotbolls-VM?
Sverige har aldrig vunnit fotbolls-VM.

10. Vem bestämde att Sveriges fotbollsproffs inte fick vara med i VM år 1950?

Det bestämdes av svenska fotbollsförbundet.

VM i Sverige 1958
11. Hur många gånger har det varit fotbolls-VM i Sverige?

Det har varit fotbolls-VM i Sverige en gång.

12. I vilken VM-final har det gjorts flest mål?

Det har gjorts flest mål i VM-finalen 1958 som spelades i Sverige. Sverige mötte Brasilien då.

Brasilien
13. Vilket land har varit med i alla fotbolls-VM?

Brasilien har varit med i alla fotbolls-VM.

– en möjlighet för alla
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14. Varför gillar många i hela världen Brasiliens fotbollslag?

Många gillar dem för att de spelar rolig och offensiv fotboll.

15. Vad menas med att spela offensivt?

Att spela offensivt betyder att man vill anfalla och försöka göra mål.

16. Vilken brasiliansk spelare sägs vara en av de bästa fotbollsspelarna genom tiderna?

Pelé sägs vara en av de bästa fotbollsspelarna genom tiderna.

Englands enda titel
17. Från vilket land sägs fotbollen komma?

Fotbollen sägs komma från England.

18. Hur många gånger har England vunnit fotbolls-VM?

England har vunnit fotbolls-VM en gång.

19. Vem var Geoff Hurst?

Geoff Hurst var en engelsk fotbollsspelare. Han gjorde tre av Englands mål. Ingen annan har gjort så
många mål i en VM-final.

Omtalade mål
20. Varför används målkameror inom fotbolls-VM?

Man använder målkameror för att säkert se om bollen är i mål.

21. Vad tror du Maradona menade när han sa ”Guds hand”?

Eget svar.

22. Vem har gjort århundradets mål?

Maradona har gjort århundradets mål.

Skandaler
23. Varför fick en shejk betala böter 1982 efter en fotbollsmatch?

Shejken fick betala böter för att han sprang in på planen och pratade med domaren när han hade dömt ett
mål fel enligt shejken.

24. Finalen i fotbolls-VM 2006 var Zinedines sista match i karriären. Vad hände under matchen?

Zinedine skallade Italiens Materazzi i bröstet.

VM 1994
25. Vilket land slog Sverige ut när laget vann brons i VM 1994?

Sverige slog ut Bulgarien.

26. I vilket land spelades fotbolls-VM 1994?

Fotbolls-VM 1994 spelades i USA.

27. Nämn en känd spelare från Sveriges landslag 1994.

Exempel: Henrik Larsson, Kennet Andersson, Martin Dahlin och Thomas Ravelli.

– en möjlighet för alla

TOMAS DÖMSTEDT

Fakta om fotbolls-VM

SIDAN 6

Udda händelser
28. Vad hände med VM-pokalen 1966?

VM-pokalen blev stulen.

29. Varför kom Indien aldrig till VM år 1950?

Indien kom aldrig till VM för de var vana vid att spela barfota eftersom de inte hade råd med skor. Men i VM
fick man inte spela utan skor.

30. Varför mördades Andrés Escobar efter fotbolls-VM 1994?

Escobar mördades för att han gjorde självmål i VM 1994. Det målet gjorde att Colombia blev utslaget. När
han kom hem till Colombia blev han mördad, som ”straff” för självmålet.

Flest och mest i VM
31. Vem har gjort 15 mål i VM?

Ronaldo har gjort 15 mål.

32. Hur många VM-guld har Spanien?

Spanien har ett VM-guld.

Tyskland
33. Vilket år slog Tyskland ut Brasilien i semifinalen?

2014 slog Tyskland ut Brasilien.

34. Vem har gjort flest mål i VM någonsin?

Miroslav Klose har gjort flest mål i VM.

En svensk bragd
35. Varför tror du att många trodde att Sverige inte skulle ta sig till VM 2018?

Eget svar.

36. Vilka känslor får du när du tittar på bilden på sidan 29?

Eget svar.

VM i Ryssland 2018
37. I vilket land spelas VM 2018?

VM 2018 spelas i Ryssland.

38. Vad tror du menas med ordet åskådare?

Eget svar.

39. Vilka länder är med för första gången i VM 2018?

Island och Panama är med för första gången.

– en möjlighet för alla
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Kluriga ord från boken

invånare

de som tittar på en match

förlust		

bedrift/prestation

pokal		

gratuleras

dribbla

försvara sig och undvika att släppa in mål

åskådare

att förlora

bragd		

befolkning

hyllas		

tävlingspris

förlängning

utökad tid

defensivt

tricksa

– en möjlighet för alla
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Sant eller falskt?

1.

VM betyder Världsmästerskap.

S

2.

Pelé är en spansk fotbollsspelare.

F

3.

I Indien spelade man förr utan fotbollsskor för att det var skönt.

F

4.

Brasilien har varit med i alla VM.

S

5.

Fotbolls-VM spelas vart sjätte år.

F

6.

Det första fotbolls-VM var 1930.

S

7.

En fotbollsspelare blev mördad för att han gjorde självmål.

S

8.

Pickles är namnet på en hjälte.

S

9.

2018 går fotbolls-VM i Ryssland.

S

Det bor cirka 3 miljoner invånare på Island.

F

10.

– en möjlighet för alla

