PER ØSTERGAARD

SIDAN 1

Minifakta om motorcyklar
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Boken handlar om motorcyklar. Du får lära dig mer om motorcyklar. Exempel: Hur såg den första
motorcykeln ut? Hur fort kan den snabbaste motorcykeln köra? Varför kör polisen motorcykel?

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap,
både de uttalade och sådant som står mellan raderna. (SV åk 4–6)

•

Språkliga strategier för att minnas och lära, till
11exempel tankekartor och stödord. (SV åk 4–6)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

•

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

•

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (SV åk 4–6)

•

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor. (SV åk 4–6)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Skriva texter för olika syften och mottagare.

– en möjlighet för alla
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SAMMANFATTA TEXT
Ett stort ordförråd underlättar läsförståelsen. Detta är ett sätt att arbeta med textens ord.
Instruktion
Låt eleverna välja tre ord ur texten. Skriv orden i de översta rutorna. Sedan ska eleverna göra listor på
allt de kommer att tänka på när de hör orden. Ni kan komma på orden gemensamt och sedan skriver
eleverna sina tankar. Låt därefter eleverna jämföra med en kompis innan ni slutligen diskuterar orden i
gruppen.

– en möjlighet för alla
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STÄLL FRÅGOR OM TEXTEN
När eleverna har läst Minifakta om motorcyklar, ska de träna på att göra om de olika rubrikerna till frågor.
När frågan är ställd är det den man ska försöka besvara när man läser stycket under rubriken. Detta
arbetssätt gör att eleverna lättare vet vad de ska fokusera på under läsningen. Rubrikerna i boken är:
•

Den första motorcykeln

•

Polisen

•

Motocross

•

Speedway

•

Stunts

•

Världens snabbaste MC

•

Visste du att …

REFLEKTERA
Låt eleverna reflektera över boken med hjälp av punktlistan nedan. Reflektionen kan göras muntligt eller
skriftligt, enskilt eller i grupp.
•

Något jag redan kunde.

•

Något nytt som jag lärde mig.

•

Detta undrar jag över.

•

Detta tyckte jag var svårt att förstå.

•

Detta tyckte jag var intressant.

•

Detta skulle jag vilja lära mig mer om.

•

Detta saknade jag i boken.

– en möjlighet för alla
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FACIT
Läsförståelse
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Vilket material var den första motorcykeln gjord av?

2.

Vem var först i Sverige med att göra motorcyklar?

3.

Varför använder polisen motorcyklar?

4.

Vad har poliserna i sina hjälmar?

5.

Vad heter sporten där man tävlar med MC på en bana av grus och jord?

6.

Vad menas med MX?

7.

Vad heter den motorcykel som inte har några bromsar eller någon växel?

8.

Vad är ett heat?

9.

Vad betyder det engelska ordet stunt?

Den första motorcykeln var gjord av trä.
Husqvarna var först i Sverige med att göra motorcyklar.
Polisen använder motorcyklar för att de är snabba och smidiga.
Poliserna har radio och mikrofon i sina hjälmar.
Sporten där man tävlar med MC på en bana av grus och jord heter motocross.
Med MX menas motocross.
Motorcykeln som inte har växel eller broms kallas speedway-cykel.
Ett heat är ett lopp i speedway.
Stunt betyder trick.

10. Hur snabbt kan världens snabbaste MC köra?

Världens snabbaste MC kan köra nästan 600 kilometer i timmen.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret)
11. Hur många motorcyklar kör i ett heat?

I ett heat kör fyra motorcyklar.

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
12. Vilken motorsport tycker du verkar roligast? Varför?

Eget svar.

13. Vad tycker du att världens största MC skulle heta om du fick ge den ett namn?

Eget svar.

14. Skriv två nya saker du har lärt dig från boken:

Eget svar.

– en möjlighet för alla
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Sant eller falskt om motorcyklar
		

Sant

Falskt

1.

Man kan köra MC när man har vanligt körkort.		

X

2.

Ett känt MC-märke är Volvo.		

X

3.

Speedway är en motorsport.

4.

MX betyder motorcykel.		

5.

Man bör ha skinnställ på sig när man kör MC.

X

6.

Den första motorcykeln i Sverige tillverkades 1903.

X

7.

Den första MC:n som tillverkades var gjord av stål.		

8.

Ett heat körs fyra varv runt tävlingsbanan.

X

9.

Det är lag på att föraren på en motorcykel ska ha hjälm.

X

X

10. Den snabbaste MC:n kan köra i 6 000 km i timmen.		

X

X

X

– en möjlighet för alla

