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Ny i laget

– diskussionsfrågor och skrivuppgift
Ämne: Svenska, SVA, SFI
Årskurs: 7-9, Gym, Gymsär, Vux
Lektionstyp: reflektion och diskussion
Lektionsåtgång: 1-2

Introduktion
Visa boken för eleverna.
Prata om omslaget.
Är det några elever som spelar fotboll?
Håller de på med någon annan idrott?
Tycker eleverna om sport överhuvudtaget?
Det kan vara bra att känna till att Malin i boken
spelar i Hässelby SK Fotboll.
Hässelby är en förort i västra Stockholm.
Du kan läsa mera om laget och Malin
på www.hskfotboll.se/.

Diskussionsfrågor
Första träningen (sid. 6)
Det är första träningen med ett nytt lag och hon är nervös
magen ekar tomt, fast Malin nyss åt.
• Beskriv någon gång du har känt likadant.
Att du varit nervös för något som egentligen är roligt.

Efter träningen (sid. 20)
När tränare Jörgen säger att Malin får komma tillbaka, då tänker Malin: kanske.
• Beskriv hur du tror att Malin tänker just då. Vad som gör att hon vill komma tillbaka och
vad som gör att hon inte vill komma tillbaka.

Lärarrummet för lättläst
lattlast.se/larare

Ny i staden (sid. 29)
Ibland saknar Malin Östervåla
den lilla ort där hon växte upp.
• Har du själv flyttat från en mindre ort till en större.
• Eller har du flyttat från ett land till ett annat?
• Hur kändes det?
Malin tar långa promenader för att lära känna området.
• Hur gjorde du för att lära känna sin nya hemstad.

Skrivuppgift
I boken får man följa Malin på träning, på match och i omklädningsrummet.
Skriv själv en kort beskrivning hur det går till i någon aktivitet som du gillar.
Beskriv de olika rutinerna.
Det kan vara en sport, eller spel du gillar.
Eller något annat, det kanske är när du kommer hem på eftermiddagen
och bara tar det riktigt lugnt!
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Malin är osäker.
Det var länge sedan hon spelade med ett bra lag.
Tänk om hon inte duger.
Tänk om hon har blivit för dålig.
När Malin kommer blir Amanda glad.
De känner varandra sedan de var barn hemma i Östervåla.
Malin säger att hon känner sig trög och långsam.
Hon har inte så bra kondition längre.
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Tränaren Jörgen berättar för de andra
att de har fått en ny spelare i laget.
– Malin ska provträna med oss, säger Jörgen.
Det är vanligt att spelare provtränar i lag.
Då märker man om de trivs.
Och tränaren får se om spelaren passar i laget.
De andra spelarna hälsar,
men de verkar inte särskilt intresserade av Malin.
I förra laget blev alla jätteglada
när det kom en ny spelare.
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– Du klarar dig själv, säger hon till Malin.
Malin undrar om Amanda skäms för att känna henne,
att hon tycker att Malin är i dålig form.
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När uppvärmningen är klar springer Amanda iväg.

Malin har inte likadana fotbollskläder
som de andra. Det känns konstigt.

