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Jag är Zlatan
 - funderingsfrågor, förebilder,  
som-om övning, skrivuppgift.

Ämne: Svenska, SVA, Livskunskap
Årskurs: 4-6, 7-9, Gym, Vux,
Lektionstyp: Eget arbete, diskussion, skrivuppgift
Lektionsåtgång: 1-5

Introduktion
Zlatan är en världsberömd fotbollsspelare som 
knappast behöver någon introduktion. Men det kan 
vara ett tillfälle för en del elever att berätta om något 
de är duktiga på. 

Låt var och en ta en stund att fundera över vad de 
redan vet om Zlatan. Prata tillsammans,  gör en 
tidslinje där olika händelser placeras in och visa på en 
Europakarta var de olika länder och lag han har spelat 
i finns. 

Prata om vad ni tror att boken kommer att handla om. 

Funderingsfrågor
Ali bad aldrig om ursäkt, sidorna 9-11
• Varför blev Zlatan inte kriminell, tror du?

Jag blev hans drog, sidorna 29-30
• Varför blir Zlatan så glad när hans pappa kommer och tittar på när han tränar?

De såg mig som dummaste falafelkillen, sidorna 58-59
• Tror du att Zlatan har rätt, att Hasse Borg inte hade lurat en fin kille med advokatfarsa?  
• Har du fler exempel på att människor behandlas olika beroende på var de kommer ifrån 
eller vilka yrken deras föräldrar har?
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Pappa såg ut som en italiensk höjdare, sidorna 96-98
• Vem hade du velat ha med dig om du skulle skriva kontrakt?

Det är något som inte stämmer, sidorna 110-112
• Jämför Luciano Moggi med Hasse Borg.

En kille som inte slänger bomber i kebabkiosker, sidorna 134-137
Vi är här för att ni bor i vårt hus, sidorna 138-140
• Hur visar sig klasskillnader i de här två kapitlen?

Zlatan var inte Zlatan, sidan 182-184
• Varför anpassar han sig? Kan du komma på situationer då du eller andra gör likadant?

Jag har ett budskap till Guardiola, sidorna 204-208
• Fyll i vad du tror att Zlatan sa att de skulle hälsa till Guardiola.

Det finns tusen vägar att gå, sidorna 226-229
• Vad är Zlatans råd till tränare och andra ledare? Vad är Zlatans råd till dig?

Diskutera
• När alla har läst boken, låt var och en välja ut en händelse eller ett kapitel 
som de tycker är viktigt eller intressant. 

• Låt dem berätta för varandra vad de har valt och varför. 

• Prata om de intryck och tankar ni har fått när ni läste. 

• Finns det något ni saknade, som ni skulle vilja läsa mer om?

Fördjupningsuppgift – Diskussion och skrivuppgift
Prata om förebilder. Vilka förebilder kan eleverna komma på som de själva har? Vad är en 
förebild egentligen? Kan Zlatan vara en förebild?  På vilket sätt är han det? Väldigt få kan 
bli världsberömda fotbollsspelare, vad har han som man skulle kunna härma eller ta efter?

Vilka förebilder har Zlatan själv? Zlatan pratar om att han ville bli jättebra på fotboll och så 
blev han det. Diskutera om det är ett sätt att göra som funkar.

Prata om vad var och en vill uppnå. Vem eller vilka skulle kunna vara en förebild för det du 
vill? Vad är det de har som du också vill ha?



Som om-övning:
Den här kan ni antingen ta muntligt, två och två berättar för varandra, eller låta var och en 
skriva.

Om du skulle bli väldigt bra på något, vad skulle det helst vara?

Tänk dig nu att du redan har uppnått din dröm. Berätta om ditt liv som det är nu i den här 
tänkta framtiden. Hur ser ditt liv ut? Vad gör du? Hur bor du? Vilka människor är med dig? 
Hur blev det såhär bra? Vad har hänt för att du skulle uppnå din dröm?

Vilka goda råd skulle du ge dig själv?

Fördjupningsuppgift - Skrivuppgift

Skriv ett brev till Zlatan.

Vad vill du fråga honom om?
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