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Före läsningen

Läs baksidestexten och titta på omslaget. Vad handlar boken om?

Under läsningen – Ordförståelse

Vad betyder orden? Ta hjälp av en ordbok och skriv ner vad de betyder.  (Till exempel s. 8: markera = 
bevaka en spelare i motståndarnas lag.) 

crossboll, s. 8

container, s. 20

asyl, s. 22

assistans, s. 32 

fokusera, s. 44

motivation, s. 46

volley, s. 46

flyktingförläggning, s 48

uppehållstillstånd, s. 48

cykelspark, s. 60

hattrick, s. 60

offensiv, s. 61



Argasso

2

Hemmaplan 
Alan Gibbons

4. Vad tyckte du om berättelsens slut? Om du fick bestämma, hur skulle det ha slutat i stället?

Ordförståelse, fortsättning

2.  Skriv ner och berätta vad du tyckte var bäst med boken.

3. Fanns det något som du inte gillade?

1. Vad tyckte du om boken?

Champions League, s. 61

chippa, s. 77

triumf, s. 81

Efter läsningen
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Textförståelse, nivå 1

Kapitel 2. Varför pratar inte Faisal med främlingar?

Kapitel 1. Varför blev Jordan så arg på Sam under matchen?

Kapitel 4. Varför kommer Faisal så sent till matchen mot Granarna?

Kapitel 3. Vilken är Västbergas största svaghet i spelet?

Kapitel 5. Varför föreslår Jack att Sam ska bli ny lagkapten?
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Textförståelse, nivå 2

Läs igenom kapitel 2 igen. 
Varför tror du att Jordan inte gillade att Faisal och Hasan fick en plats i laget? Kom gärna med flera 
förslag.

Para ihop varje person med rätt beskrivning (skriv siffrorna 1–4 vid rätt beskrivning).

Gissa vem?

1. Faisal Får spela i mittfältet och är duktig på att göra fotbollstrick. 
2. Sam Vill helst att de andra spelarna ska lägga bollen vid hans fötter.
3. Hasan Gör en cykelspark.
4. Jordan Fick en boll i ryggen så att den studsade in i målet.
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