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Detta är andra delen på svenska i en framgångsrik tysk barnboksserie om ett fotbollslag. I
varje bok i serien lyfts en av spelarna fram, i denna andra del är det Felix vi följer när en ny
talangfull spelare skapar oro i laget.
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 skulle kunna
vara Felix tror du? Varför kallas de för Det vilda fotbollsgänget?
Hur är man när man är kaxig?
När är man ett ”riktigt” fotbollslag?
Vilka problem kan uppstå när det kommer en ny in i ett gäng?

Medan du läser
Kap 1
Ta en kopia på bokomslaget. I början av boken presenterar Felix 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.
Vad får du för bild av spelarna i Det vilda fotbollsgänget med hjälp av deras extranamn?
Det är ganska vanligt med ”extranamn” på personer. Kan du ge exempel på olika
sammanhang där det ofta förekommer? Kallas du alltid för ditt tilltalsnamn eller finns det
sammanhang där du kallas för något annat? Vad är det för skillnad på smeknamn och
öknamn?
Vad menar Felix med att det lurar faror överallt? Vilka faror finns för Felix?
Kap 2
Max pappa går upp för att skälla på dem för att de väsnas men varför vill Max pappa inte
skälla på systern?
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För laget följer nu en härlig tid men Felix menar att de kanske blivit lite för nöjda. Hur
menar han då? Vad är det Valle försöker få laget att förstå med sina frågor?
Kap 3
Skulle du bli sur om någon satt på din plats i klassrummet? Varför/varför inte? Varför blir
Felix så sur, tror du?
Hur tror du det är att vara barn till en berömd person? Hur tror du det är om man
dessutom vill syssla med samma sak som den berömda föräldern?
Kap 4
Hade Rocce fått vara med i laget om han varit riktigt dålig på fotboll tror du? Vad hade Felix
tyckt om han varit dålig?
Kap 5
Vad tror du Rocce och hans pappa pratar om i bilen?
Varför tycker Valle att de ska gå hem till Rocce?
Kap 6
Varför skakar Rocce på huvudet när hans far frågar om han vill vara vän med Det vilda
gänget?
Vad menar Melvin med att ”Det drömmer ingen av oss om” och varför rusar Rocce in i
huset när han säger det?
Kap 7
Vad är det egentligen som gör att killarna känner sig så uppgivna?
Kap 8
Kan du känna igen dig i det Felix säger att man ibland inte vill ha medlidande när man är
ledsen?
Killarna i laget handskas lite olika med att ha blivit sysslolösa – vem tycker du handskas
bäst med det?
Kap 9
Vad skulle du gjort i Felix ställe? Har du någon aning om vad hans mamma kan tänkas ha
för plan?
Kap 10
Vad är en sponsor? Vem kan tänkas sponsra ett fotbollslag?
Kap11
Vad tycker du om reglerna i deras förening? Vilken regel gillar du bäst? Varför? Vad
betyder regel nummer 4?
Är du med i någon förening? Hur ser reglerna ut i den?
Kap 12
Varför vill Max pappa inte att det ska komma ut att han inte gav Max något straff?
Vad tror du Valle kommer svara killarna?
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Kap 13
Skriv brevet från killarnas lag till MFF! Vad står det i brevet? Hur formulerar de sig?
Kap14
Tänk dig att du är Rocce i det här kapitlet. Skriv eller berätta vad du tror han tänker när
han ser killarna och när han får brevet.
Kap15
Killarna ligger i hårdträning! Hur mycket brukar du röra på dig under en vecka?
Kap16
Hur folk bryter när de talar ett främmande språk avslöjar oftast vilket land de kommer
ifrån. Tror du en engelsman skulle kunna höra på din engelska var du kom ifrån? Vilket
land ska det föreställa att Edgar kommer från?
Rita en färgbild där Felix har de nya fotbollskläderna på sig.
Kap 17
Vad är mod enligt dig? Tycker du att man måste bevisa sitt mod? När kan det vara bra att
tänja sina gränser för vad man vågar?
Kap18
Vrickade Rocce verkligen foten tror du? Varför skulle han filma en sån sak?
Vilket lag kommer vinna matchen tror du?
Kap 20
Både Rocce och Felix är modiga nu – var och en på sitt sätt – vem av dem tycker du är
modigast?
Hur mycket tycker du föräldrar kan bestämma över vem ens barn får vara vän med?
Kap 21
Hur påverkar ordvalet läsarna? Titta på nedanstående meningar och fundera på hur du
tror matchen gick utifrån följande formuleringar:
Vi lommade in i omklädnings-rummet.
Vi skuttade in i omklädnings-rummet.
Vi släpade oss in i omklädnings-rummet.
Vi virvlade in i omklädnings-rummet.
Vi tumlade in i omklädningsrummet.
Vad tror du laget och Felix känner nu?
Kap 22
Vad tror du gjorde att Rocces pappa ändrade sig?
Vilken fest! Den skulle man varit bjuden på…Vad skulle du gjort om du hamnat på den
festen?

Ett arbetsmaterial från Hegas.

Efter läsningen
Vad minns du tydligast från boken?
Vad tyckte du bäst om i boken? Är där något du inte tyckte om eller undrar över?
Vem i boken förändrades mest från hur den var i början till slutet?
Vad var bäst/sämst med slutet?
Kände du igen dig i någon händelse? Är du lik någon av karaktärerna?
Berätta om de karaktärer du tror Felix tyckte bäst och sämst om. Vem tyckte du bäst/sämst
om?
Vilken händelse i boken var viktigast för Felix tycker du?
*
I boken har en del föräldrar fått ganska viktiga roller. Kolla igenom vilka föräldrar som är
med och fundera över vilka saker de gör som du gillar och vilka saker du ogillar. Försök
göra en lista med deras egenskaper. Diskutera ett par stycken om vad som är bra och vad
som är dåligt. Vilken förälder skulle du helst vilja ha? Hur är en bra förälder?
*
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!
*
Lek journalist! I boken blir killarna intervjuade av journalister och hamnar i tidningen.
Försök att återskapa den intervjun. Vilka frågor ställs? Vad svarar pojkarna? När ni är klara
kan ni spela upp intervjusituationen och filma den som om den vore ett tv-inslag. Ni kan
också skriva artikeln som stod i tidningen där de utmanande MFF.
Eller välj att göra en nyhet av någon annan händelse i boken.
*
Om du har läst den här boken gillar du antagligen fotboll. Skriv och förklara för någon som
inte alls gillar fotboll vad det är som just du tycker är så roligt med fotboll.
*
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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