Sidan 1
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Fakta om One Direction
Arbetsmaterial

UPPGIFTER: ONE DIRECTION
Vad står det?
1. Vad kan du hitta i boken? Sätt ett X.

Text

Illustrationer

Omslag och tryckortssida (s 32)

Titel

Fotografier

Innehållsförteckning

Rubriker

Teckningar

Register

Bildtexter

Scheman

Sidantal

Faktarutor

Kartor

Utgivningsår

Punktlistor

Diagram

Författare

2. Vad står 1D för?

3. Vad betyder One Direction på svenska?

4. Vad heter de fem medlemmarna i 1D?

– en möjlighet för alla
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5. Från vilket land kommer bandets medlemmar?

6. Hur har de fem bandmedlemmarna lärt känna varandra?

7. Läs sidan 5 igen. Vad har Simon Cowell betytt för 1D?

8. Vad hette gruppens första singel?

9. Var spelades den in?

10. 1D World är en affär. Vad kan man köpa där?

11. 1D World är inte en affär som alla andra. Vad är det som är speciellt med den?

– en möjlighet för alla
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Hör här!
Nu har du läst boken om One Direction. Du vet en del om bandets medlemmar, hur de hittade varandra
och vad de har gjort under den korta tid som bandet har funnits. Kanske har du fått veta något nytt om
1D. Kanske vet du en massa saker om 1D som inte står i boken. Nu ska du berätta för dina kamrater om
bandet. Du ska kunna prata i minst tre minuter. Du ska berätta om något av det som du har läst i boken,
men du får gärna berätta andra saker om bandet också. Kanske kan du spela en av deras låtar för klassen.
Eller visa bilder på bandets medlemmar.
Du ska skriva två frågor som dina kamrater ska kunna svara på när de har hört din presentation. På det
sättet kan du kontrollera att de har förstått vad du har sagt. Du ska skriva de två frågorna på skrivlinjerna
längst ned på sidan.
Förbered din presentation
Du ska välja tre saker som du tycker är viktiga att prata om. Du får gärna visa bilder från boken eller från
nätet medan du berättar. Kanske kan du också hitta något om 1D på YouTube som är värt att visa.
Vad är det första du vill prata om?

Vad vill du sedan berätta? Ska du även visa bilder eller filmklipp?

Hur vill du avsluta din presentation?

Dina frågor till kamraterna
Den ena frågan ska vara en sluten fråga. Det betyder att man kan svara rätt eller fel. Det kan t.ex. vara ”Vad
heter den yngste medlemmen i 1D?”
Fråga 1:

Den andra frågan ska vara öppen. Du ska fråga om dina kamraters åsikter om något som har med din
presentation att göra. Det kan t.ex. vara frågor som börjar med ”Tycker du att …?”, ”Varför tror du …?”
Fråga 2:

– en möjlighet för alla
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Skriv en ny faktabok
Du har läst boken om One Direction och du vet kanske lite mer om bandet nu än du gjorde tidigare.
Nu ska du skriva en ny faktabok. Den kan handla om 1D, om deras musik, deras liv eller om en eller flera av
bandets medlemmar. Du kan också skriva om något helt annat, något som du kom att tänka på medan du
läste boken. Din bok ska ha 8 sidor. Du bestämmer själv storleken på sidorna. Din bok ska vara:
1. intressant att läsa
2. snygg att titta på
3. skriven så att man enkelt kan läsa den.
Du kan skriva nyckelord till var och en av de 8 sidorna innan du börjar skriva själva boken. Då får du en
överblick över hur mycket som får plats. I tabellens andra kolumn (Innehåll) kan du skriva nyckelord till det
du vill skriva om. I den tredje kolumnen (Illustrationer, faktaruta) kan du skriva dina idéer om vad du ska ha
på sidorna. Kom ihåg att sätta rubriker på sidorna.
En del av innehållet är bestämt i förväg. Så är faktaböcker upplagda.
Sida

Innehåll

Sidan 1

Bokens omslag. Du ska välja en bra
titel och ett bra foto så att man får lust
att läsa boken. Kom också ihåg att
skriva ditt eget namn som författare till
boken.

Sidan 2

Innehållsförteckning så att dina läsare
kan se vad som finns i boken.

Illustrationer och fakta

Sidan 3
Sidan 4
Sidan 5
Sidan 6
Sidan 7

Register. Du ska göra en lista i
alfabetisk ordning med några av de
ord som du tycker är viktiga i din bok.

Sidan 8

Omslagets baksida. Här ska du skriva
en kort text som ”lockar in” dina läsa i
boken. Där får också gärna finnas en
bild.

Tänk på att noga läsa igenom din bok när du är klar med den. Du ska framförallt kontrollera att du har
kommit ihåg att skriva alla ord och att du har stavat dem rätt. Kanske kan någon hjälpa dig med det.

– en möjlighet för alla

