
 
Världens fest – i Sverige (sas) 

 

Handledning till Fotboll, vänner och tårar (sas)   1 

Fotboll, vänner och tårar (Gothia Cup) 

Handledning för svenska som andraspråk 
av Carolina Ahnhem och Viveca Öste 

Avnr: 11223tv 10 
 
OBS! Begär gärna att få en textad version av programmet från AV-media och på långlån! 
Se även Generell handledning för svenska som andraspråk. 

Svårighetsgrad  

Många av filmerna kan ses av barn som befinner sig på nybörjarnivå i sin andraspråks-utveckling 
om man i klassen arbetar med förförståelse. För att kunna följa med i berättelserna utan förarbete 
av filmen, krävs det att man nått en bit in på mellannivå i sin andraspråksutveckling. Förarbete ger 
möjlighet till ett djupare utbyte av programmen.  

Innehåll 

Programmet handlar om den stora fotbollsfesten Gothia cup 2002. Gothia Cup går av stapeln i 
Göteborg i juli varje år. Under en vecka samlas hela världen för att spela fotboll, umgås, skaffa 
vänner och ha roligt tillsammans. Ungdomar från 61 olika nationer är representerade detta år. Vi får 
följa 10-åriga Freja från Nyköping på hennes resa och mötet med Göteborg och hela världen. Hon 
bor med sina kamrater i en skola. De umgås, tränar, spelar matcher och går på disco. Och de får 
träffa sin idol! Filmen visar ungdomarnas glädje och sorg när de vinner eller förlorar en match. Och 
tårarna som rinner i avskedsstunden. 

Tidkod Programinslag 

00.00 Vinjett. På bussen. Tjejerna Freja och Madde sjunger en fotbollsramsa från Nyköping.  
01.40  Framme. I en gymnastiksal. Tjejerna packar upp och bäddar åt sig på golvet. 
02.15  Ett lag med killar värmer upp. Freja sitter med sitt lag. Fotografering. De värmer upp och 

får instruktioner av tränaren. En spansktalande tränare instruerar sitt lag. 
02.55  Frejas lagkompis Madde har skadat foten. 
03.00  Match mot Colombia. Lagen applåderar och tar varandra i hand efter matchen. 
03.45  Fullsatta läktare. På storbild: ungdomar som talar olika språk. Nedräkning till invigningen. 
04.50  Flaggparad på planen. Flaggor från en mängd nationaliteter. Dansuppvisning. Lagen 

kommer ut på planen med flaggor och kläder från olika länder. Publiken viftar med 
flaggor och ballonger 
En enorm svensk flagga bärs ut på plan, blå och gula ballonger flyger mot himlen. När 
det mörknat avfyras fyrverkerier. Läggdags för tjejerna i gymnastiksalen. 

07.20 Frida och tjejerna läser om att ett dödsfall stoppat Nigeria från att delta i Gothia Cup. 
07.40 Match igen – denna gång mot Peru. Freja dribblar och publiken hejar på. En av tjejerna 

har fått näsblod. I paus går tränaren igenom laguppställningen innan matchen fortsätter. 
08.45  Kö till Gothiadiscot. Freja dansar i blinkande discoljus. 
09.20  Madde är spelklar och får sin fot tejpad. Match. Tränarinstruktioner i halvlek.  
10.20  Freja och Madde (på kryckor) kommer gående. Kajsa Bergqvist signerar en fotboll. Freja 

och Madde får autograf av och blir fotograferade tillsammans med idolen Anders 
Svensson. 
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11.00  På fotbollsarenan. Freja sitter i publiken. Det är finalmatch mellan Peru och Tyskland. 
Perus tränare ropar instruktioner. Känslorna är heta, publiken jublar och några pojkar 
gråter. 

12.15  Ett lag med killar värmer upp med steg och handklapp – det liknar en dans. Bronsmedalj 
delas ut till Frejas lag – IFK Nyköping. Laget får en pokal och tjejerna får en medalj kring 
halsen. 

13.05  Bilder på gråtande ungdomar. Målbilder och glädjescener. Prispokaler sträcks mot skyn 
– även IFK Nyköpings! 

Förförståelse 

Undersök i klassen vad eleverna känner till för hejarramsor och segergester, både i sina eventuella 
egna lag, men också från de stora, kända lagen. Varför har man hejarramsor och segergester? 
 
Berätta om Gothia Cup. Det är 60 olika nationaliteter, ungdomar från hela världen som tävlar i 
fotboll på sommaren i Göteborg.  
 
För att skapa lust och engagemang: I filmen får vi se flaggor från många olika länder. Be eleverna 
vara uppmärksamma på vilka länders flaggor som finns representerade i programmet. De äldre 
eleverna kan få i uppgift att skriva ned de länder de hittar. 

Centrala begrepp  

Vinna: Hur känns det att vinna en match? Vad kan man vinna (pengar, någons hjärta)? 
Förlora: Om man inte vinner finalmatchen, har man då förlorat? 
Idol: Varför blir man  idol? 

Återberättande 

Vad gjorde flickorna i filmen (Frida och Madelene) på Gothia Cup? Låt eleverna berätta allt de 
kommer ihåg.  
Fanns det vinnare och förlorare i programmet? Låt eleverna fundera och diskutera. 
Se gärna programmet en gång till.Språkutvecklande uppgifter 
Dramatisera utomhus: Låt eleverna visa med hela kroppen först hur de ser ut när de har vunnit och 
sedan när de har förlorat. Fotografera dem. Låt dem skriva något till sina bilder. Öka 
svårighetsgraden på skrivandet med åldern. 
 
Låt eleverna få låtsas att de är en av spelarna i något av lagen i Gothia Cup. Samma dag som laget 
ska spela en av sina viktigaste matcher blir han/hon skadad. Detta kan man göra både muntligt och 
skriftligt. 
 
Låt eleverna leta efter information om Gothia Cup på Internet. Ta reda på hur man kan bli ett av 
lagen som får åka dit. 
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Fakta 

Vad är Gothia Cup? 

Gothia Cup är världens ledande ungdomsturnering i fotboll. Varje år lockar den över 20 000 
ungdomar från hela världen till Göteborg. För många fotbollsspelande ungdomar är detta därför en 
av årets största fester. 

När firas Gothia Cup 

Gothia Cup äger rum i Göteborg under en vecka i juli varje år. Den första turneringen ägde rum 
1975. Då var 275 lag med och spelade. 2002 var det mer än 1200 lag med i cupen. Dessa lag 
kom från över 100 olika länder. 
Några av de länder som varit med i Göteborg är Grönland, Namibia, Bangladesh och El Salvador. 

Hur firas Gothia Cup? 

Eftersom Gothia Cup är en fotbollsturnering handlar självklart mycket under veckan om just fotboll. 
Men det är inte allt. Många av deltagarna tycker att det allra roligaste är det som händer utanför 
planen. Här möts olika kulturer, livsstilar och erfarenheter från världens olika hörn. Veckan blir något 
av en global fest där till exempel marockanska grabbar möter flickor från Malmö, och belgiska 
ledare möter tränare från Brasilien. 
Förutom själva fotbollsmatcherna anordnas det även andra aktiviteter under veckan. 
Bland annat finns det möjlighet att hälsa på svenska idrottsstjärnor och så arrangeras ett jättedisco 
för deltagarna. 
(Källa: Världskulturmuséet i Göteborg) 
 


