ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

CARITA ANDERSSON

Carlos tar körkort

ORDLISTA
Kapitel 1
inte säkert (sida 5, rad 9) här: han vet inte
risker i trafiken (sida 7, rad 11) farliga saker i trafiken
Kapitel 2
campa (sida 12, rad 5) sova i tält eller husvagn
knäpper (sida 10, rad 8) ett hårt och kort ljud
Kapitel 4
vägmärken (sida 18, rad 9) skyltar som berättar olika saker i trafiken
uppmärksam (sida 20, rad 8) ser saker och är koncentrerad
Kapitel 5
ovan (sida 27, rad 1) inte van/har inte gjort det många gånger
Kapitel 6
inte tillräckligt noga (sida 31, rad 4) slarvigt
skymde (sida 32, rad 5) var i vägen/stoppade/blockerade
Kapitel 7
katalysator (sida 37, rad 5) här: en del av bilen som renar avgaser
Kapitel 9
få sladd (sida 45, rad 6) bilen börjar snurra på vägen/förlora kontrollen över bilen
Kapitel 11
bilpool (sida 60, rad 9) en plats där man kan hyra bil
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ARBETA MED ORDLISTAN
1. Vilken ordklass tillhör orden? Försök att se vilka ord som är substantiv, adjektiv och verb.
Ta hjälp av texten och läs orden i sitt sammanhang igen.
2. Försök att förklara med egna ord vad orden betyder.
3. Leta efter fler synonymer till orden.
4. Använd orden och synonymerna i meningar som du har skrivit själv.
5. Vilka ord i ordlistan är inte substantiv, adjektiv och verb? Vilken ordklass tillhör de
orden?
6. Gå igenom texten igen. Leta efter ord som du inte kan. Gör punkt 1–5 med de orden
också.

SKRIV
Sammanfatta
1. I varje bok finns det ett problem. Detta kallas för bokens konflikt. Vad tycker du är
problemet i den här boken? Förklara varför du tycker så.
2. I varje bok finns det minst en huvudperson. I den här boken är det Carlos. Vad vet du om
honom? Vem är han? Beskriv hur han ändras i boken.
3. Skriv en sammanfattning av boken. Berätta det viktigaste ur boken.
Ge ett omdöme
1. Välj ut en sida eller ett kapitel i boken som du tyckte mycket om. Förklara varför du
valde just den sidan eller det kapitlet. Vad var det med det som du tyckte om?
2. Berätta vad du tyckte om hela boken och försök förklara varför. Använd dig gärna av
något exempel i boken för att förklara vad du tycker.
Associera
Att associera är att tänka fritt. Berätta vad den här boken fick dig att tänka på. Vad kände du
när du läste boken?
Gör en koppling
Berätta om en annan bok eller film som du kom att tänka på när du läste den här boken.
Beskriv boken eller filmen så bra du kan. Försök också att jämföra den med den här
berättelsen genom att förklara vad som är likt och vad som är olikt.
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Marta
Carlos flickvän heter Marta. Vad tror du hon tänker om att Carlos tar körkort? Skriv en kort
text där du berättar samma historia fast ur Martas perspektiv.
BERÄTTA FÖR VARANDRA
•

Beskriv kort tillsammans vad boken handlar om.
Vad är det viktigaste i boken och varför?

•

Berätta något ni kom att tänka på när ni läste boken, t ex en annan bok som var nästan
likadan, eller något ni hört, eller något ni upplevt. Försök också berätta vad i boken som
fick er att tänka på det.

•

Beskriv vad ni tycker är den största utmaningen för Carlos med att ta körkort. Vad tycker
han är svårast?

•

Beskriv vädret i boken. När nämns vädret och vad har det för betydelse för handlingen?

•

Beskriv vilka egenskaper som ni tycker att Pekka har. Hur visar sig de här egenskaperna,
berätta med exempel ur boken.

DISKUTERA
•

Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma
fram till ett gemensamt omdöme om boken.

•

Under hur lång tid tror ni att boken utspelade sig? Förklara varför ni tror så.

•

Finns det något i boken som ni vill veta mer om? I så fall vad och varför?
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YRKESSVENSKA
Ordlista
Kapitel 1
handledare (sida 9, rad 9) lärare
körkort (sida 5, rad 8) ett bevis på att man får köra bil
Kapitel 3
skriva in sig (sida 13, rad 5) registrera sig
Kapitel 4
gaspedal (sida 19, rad 4) en del i bilen som höjer/minskar hastigheten
broms (sida 19, rad 5) här: en del i bilen som minskar farten
dubbelkommando (sida 19, rad 7 – 8) pedalerna som finns under sätet bredvid föraren.
Kapitel 5
ratten (sida 25, rad 13) en del av fordonet som man vrider för att styra bilen.
koppling (sida 26, rad 7) en del i bilen som bryter länken mellan motor och växellåda.
gasar (sida 26, rad 10) ökar farten
släpper upp (sida 26, rad 10 – 11) här: sluta gasa
Kapitel 6
framruta (sida 31, rad 14) framfönster på en bil
vindrutetorkarna (sida 32, rad 1 – 2) torkblad som torkar bilens framfönster
Kapitel 7
blinka (sida 34, rad 1) här: sända ljus från bilen
övergångsställe (sida 35, rad 2) en plats för gående för att korsa vägen
släpvagn (sida 37, rad 4) en vagn som man kopplar till bilen
Kapitel 8
växel (sida 39, rad 7) här: en del i bilen som ändrar hastighet, kraft och riktning
Kapitel 9
krockar (sida 43, rad 13) kraschar bilen med t.ex. en annan bil
halt (sida 45, rad 5) en yta man lätt kan glida på
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Kapitel 10
motorvägen (sida 54, rad 3) huvudväg
förare (sida 55, rad 5) den som kör bil
Skriv ner svaren. Ta hjälp av boken.
1. Vilka bildelar nämns i boken? Hitta dem och skriv egna meningar till dem.
2. Skriv de verb som passar ihop med bilkörning som t.ex. gasa, svänga osv.
3. Skriv ner det som krävs för att skaffa sig ett körkort.
4. Skriv ner några exempel på trafikregler som finns i Sverige.
Skriv rätt tempusform
Infinitiv

Presens

Preteritum

Perfekt

köra
startar
gasade
bromsat
tävla
anmäler
övade
bokar
stannade
rycker
blinka
lutade
kliver
svängt
sladda
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Hitta rätt ord som passar till förklaringen
En plats där man ställer upp sitt fordon. Oftast betalar man pengar för den.
____________________________________________________________________________
En väg där bilarna kör i hög hastighet. ____________________________________________
Symboler som vägleder i trafiken. _______________________________________________
Det som man gör för att upptäcka fel på bilen som kan orsaka trafikolyckor.
____________________________________________________________________________

DISKUTERA
•

Tycker du att det är dyrt att få körkort i Sverige? Varför? Varför inte?

•

Vilka prov måste man klara för att ta körkortet?

•

Ungefär hur många lektioner behöver man för att klara uppkörningen?

•

Är det viktigt att övningsköra med körskolan eller räcker det med privat körning?

•

I vilket väder är det svårt/lätt att köra bil?

•

Vad kan hända med bilen om det är halt på vägen?

•

Vilka jobb kräver körkort? Ge några exempel.

PRATA

Har du egna erfarenheter av körkort? Jämför hur det är att skaffa körkort i ditt hemland och i
Sverige? Vilka skillnader/likheter finns det?
Har du sett en trafikolycka? Vad var orsaken till olyckan? Hur kan man förhindra att
trafikolyckor sker?
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