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• Svar på elevuppgifter

Vad betyder:
Ordförståelse

Egna noteringar

kontinent, s. 19 en mycket stor, sammanhängande landmassa

kolonisera, s. 19 göra ett land till en koloni, ta över och befolka det

internationell, s. 20 något som har att göra med många länder

talangscout, s. 24 en person som försöker hitta nya talanger

briljera, s. 32 visa upp sin skicklighet, glänsa

magnifik, s. 33 ståtlig och praktfull

respektive, s. 35 vardera, ett uppräkningsord av samma typ som ”eller”

taktik, s. 38 plan, strategi

modfälld, s. 40 nedslagen, dyster

debut, s. 43 ett första framträdande, första gången man gör något

utmärkelse, s. 44 hedrande pris, hedersbetygelse

nederlag, s. 45 förlust, att bli besegrad

värva, s. 51 skaffa nya medlemmar till en grupp eller ett lag

tendens, s. 52 vana, benägenhet, kan inte låta bli 

initiativ, s. 55 beslutsamt handlande, försöka leda situationen

parkour, s. 63 sport där man till fots tar sig förbi hinder, ofta i stadsmiljö

Tema
Den här boken behandlar ämnen som familj, hemlängtan, fotboll, träning och personlig utveckling.
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Textförståelse, nivå 1

Kapitel 5. Vad tror Jimi att tränaren tänker om honom när de diskuterar styrkor och svagheter?

Kapitel 4. Vad är problemet med Jimis spel, enligt hans nya tränare?

Kapitel 1. Vilka är Julias tre regler för att bli en bättre fotbollsspelare?

Kapitel 3. Varför är det så svårt för Jimi att komma in i matchen när de spelar semifinal i turneringen?

Kapitel 2. Vad är det som gör Jimi ledsen när han pratar med Dani om att spela fotboll i Frankrike?

Kapitel  6. Varför är Jimi rädd och orolig för att flytta till England?

Textförståelse, nivå 2

Han tvekar inför att åka till ett nytt land. Han vill inte lämna sin familj.

Motståndarna hade hört talas om hur bra han var och blockerade allt han försökte göra.

Jimi lägger beslag på bollen och försöker göra allt själv. Han är ingen lagspelare.

Att han måste bygga upp sin fysiska styrka och spela mer för laget.

Han talar sämre engelska än franska och han känner ingen i England.

Regel 1: Tappa inte humöret. Regel 2: Tjura inte. Regel 3: Tänk och planera.

Bläddra igenom s 54–66 igen. 
Hur förbereder sig Jimi för att bli en bättre och starkare spelare? Vad har han problem med och hur 
förändrar han sitt spel?
Ett svar skulle kunna se ut så här: Jimi börjar träna för att bli starkare i kroppen. Han är självisk i sitt spel 
och samarbetar inte med lagkamraterna. Han försöker bli en bättre lagspelare.

Bläddra igenom hela boken igen. 
Jimi får mycket hjälp av människorna omkring sig för att uppfylla sin dröm. Vem tycker du hjälper  
honom allra mest? Varför?

Två svar skulle kunna se ut så här: 1) Farbror Dani. Han stöttar och uppmuntrar Jimi. Han låter Jimi bo 
hos honom i Frankrike och hjälper honom att träna. 2) Julia. Hon hjälper honom att få spela med de 
äldre killarna. Hon stöttar honom och ger honom goda råd.
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