Läsnyckel
Det vilda fotbollsgänget:
Leon
Joachim Masannek

Illustrationer: Jan Birck
Detta är första delen på svenska i en framgångsrik tysk barnboksserie om ett
fotbollslag. I varje bok i serien lyfts en av spelarna fram, i denna första del är det Leon
som är bra på att dribbla men har svårt att vara en lagspelare.
Texten har bearbetats och förkortats i den svenska utgåvan av Marie Helleday
Ekwurtzel.

Innan du läser
Titta på omslaget och läs titel och baksidestext. Vem av killarna på framsidan är Leon
tänker du? Varför kallas de för det vilda fotbollsgänget? Vilket av lagen kommer vinna
matchen tror du?
Hur är det på din skola? Bråkas det om vilka som får ha planen, målen eller bollarna?
Hur löser ni det iså fall?

Medan du läser
Kap1
Ta en kopia på bokomslaget. I början av boken presenteras ganska många ur laget och
du kan försöka pricka in på kopian vem som är vem genom att skriva namn och något
som hänger ihop med just den personen. Diskutera eller jämför gärna med en kompis
för att kolla hur ni tänkt.
Kap 2
Pojkarna längtar mer och mer efter att spela, men vintern vill inte ge med sig. I fyra olika
hus går något sönder – vilken händelse tycker du är värst?
Har du själv råkat ha sönder något hemma? Hur reagerade dina föräldrar?
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Kap 3
Är det lagom straff pojkarna får i förhållande till vad de gjort tycker du?
Kap 4
Vad menar Leon med att ”det får inte vara förgäves”?
Kap 5–6
Vems trick för att kunna smita iväg tycker du är det smartaste?
Titta på bokomslaget igen och försök att pricka in vem Felix är.
Kap 7
Alla i Micks gäng kallas för något – vem har hittat på de namnen tror du?
Kap 8
Varför antar Mick utmaningen?
Nämn något du gillar hos Leon och något du inte gillar med honom.
Kap 9
Valle kräver ärlighet – ”man kan göra det omöjliga om man är ärlig” – vad tror du
killarna måste göra? Har de varit ärliga?
Kap 10–12
Vad är Valles poäng med att låta dem träna utan fotboll?
Tycker du att Valle hanterar lagets dissningar mot varandra och honom själv på ett bra
sätt? Skulle han säga ifrån hårdare? Hade det i så fall hjälpt?
Testa Valles tränartips med tennisbollen! Känns det som att man kan bli bättre på fotboll
av det?
Kap 13–15
Kan du förstå Leons agerande? Tycker du han handlar rätt eller fel? För vem/vilka är
beslutet bra och för vem/vilka är det dåligt? Varför säger ingen annat i laget något?
Markus pappa har synpunkter på vilken sport sonen engagerar sig i. Hur mycket får
föräldrar bestämma över sina barns fritidsaktiviteter?
Kap16–17
Ett starkt lag där varje enskild spelare är medelmåttig eller ett lag med en riktigt bra
stjärnspelare – vilket lag tror du skulle ha störst chans att vinna?
Valles träning ger mer och mer resultat – vad är det som gör att den funkar?
Micks avslöjande kommer precis när de känner sig som världens bästa fotbollsspelare.
Varför tar de det så hårt?
Är det viktigt om Valle ljugit eller inte? På vad sätt kan det vara viktigt/oviktigt?
Kap 18
Att Max inte säger så mycket får vi reda på redan i början men pratar han alls? I telefon
eller när de tränar? Tror du Max vill prata egentligen eller trivs han som det är? Hur kan
just han som inte pratar lyckas övertala laget att spela i alla fall?
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Kap 19
Varför funkar ingenting av det de lärt sig? Vilka råd skulle du ge dem om du var där?
Kap 20
”Vi har inte förtjänat det här”, säger Gustav – men har laget förtjänat hans insats? Vad
tycker du?
Kap 21
Vad är det som händer när matchen vänder?
Som straff plockar Valle ut Leon – straff för vadå?
Kap 22
Leon lovar Valle att passa – hur går det med det löftet?
Vem gör den viktigaste insatsen för att leda laget mot vinst? Diskutera! Vem skulle du
helst vilja vara i laget?
Har Leon lärt sig något?
I början berättas det om att Mick attackerat en hund – är det sant tror du?

Efter läsningen
Vad minns du tydligast från boken?
Vad var mest spännande i boken? Vad tyckte du bäst om i boken? Är där något du inte
tyckte om eller undrar över? Tyckte du det slutade bra?
Diskutera gärna tillsammans i små grupper.
*
I den här berättelsen får vi reda på att flera av barnen har problem av olika slag. Markus
få t ex inte bestämma själv vilken sport han vill träna, Max pratar inte och Felix lider av
astma som innebär att man har problem med luftvägarna. Ta reda på mer om astma!
Hur får man det? Är man alltid allergisk mot något om man har astma? Testa hur det kan
kännas att ha astma genom att andas genom ett sugrör samtidigt som du hoppar
jämfota!
Jojje verkar också ha det jobbigt och bor på barnhem ibland när hans mamma inte kan ta
hand om honom. Är det vanligt när vuxna inte kan ta hand om sina barn? Hur brukar
man annars hjälpa barn som inte blir riktigt omhändertagna? Vem kan/ska avgöra om
ett barn behöver hjälp? Vad tror du Jojje vill?
Du känner förmodligen till Barnkonventionen och har arbetat med den i skolan. Kolla så
att skolan har den lättillgänglig! Arbeta i smågrupper och gå igenom paragraferna en och
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en och diskutera dem utifrån bokens handling. På vilket sätt kan paragraferna belysa det
som händer? Vilka paragrafer passar in? På vad sätt?
*
Skriv om någon händelse i boken – utmaningen, Micks avslöjande eller matchen – men
välj istället att berätta om den som att du var Mick! Försök få med vad du känner och
tänker och inte bara vad som händer.
*
Hegas arbetsmaterial kallar vi Läsnycklar – med fokus på samtal och bearbetning. Vi vill
att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras på olika sätt och på olika plan.
Ibland fokuserar Läsnyckeln mest på innehållet, ibland mer på genren, språket eller
formen, det beror på vilken titel det gäller.
Välj ut frågor och uppgifter utefter vad som passar din klass/barngrupp. Jobbar du med
yngre barn får förstås skriv-uppgifter förvandlas till något annat. Uppgifterna kan
användas individuellt eller gemensamt i t ex boksamtal. Antingen jobbar ni med dem
under läsningens gång, eller efteråt. Svaren på de flesta frågorna finns i texten – det
finns inget facit i den här Läsnyckeln.

Mycket läsnöje!
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