PER ØSTERGAARD

SIDAN 1

Leo kör rally
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Leo och hans morbror Jan ska köra rally i en grusgrop som ligger nära gården där Leo bor.
Morbror Jan har en gammal jeep. Jeepen har bra hjul så Jan tror att den ska klara att köra ner- och
uppför gropens branta sidor. Jan kör ner för en brant sida och sen han kör i full fart igenom en
sjö. Det kittlar i Leos mage. Leo ser ett spår som går brant uppför. Kommer den gamla jeepen att
klara att ta sig upp för branten?

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form
och innehåll. (SV åk 1–3)

•

Ord och begrepp, som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. (SV åk 1–3)

•

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat
från enkla undersökningar. (MA åk 1–3)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

•

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
•

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (MA åk 1–6)

•

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och
känslor. (MA åk 1–6)

•

Undersökningar i för eleven bekanta situationer, till exempel
prisjämförelser och temperaturmätningar.

– en möjlighet för alla
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ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Tala och samtala i olika sammanhang.

•

Skriva texter för olika syften och mottagare.

SAMTAL OM BOKEN
Låt eleverna reflektera enskilt eller i grupp kring följande frågor. Samla sedan eleverna och
diskutera följande kring boken.
1.

Vem har skrivit boken?

2.

Vem är huvudperson?

3.

Vilka andra viktiga personer finns i berättelsen?

4.

Var och när utspelar den sig?

5.

Vad handlar boken om?

6.

Vad tyckte du om den?

7.

Vem skulle du rekommendera boken för?

Förslag på alternativa frågor kring boken
Om man vill att eleven ska fokusera på sin upplevelse kan man exempelvis ställa följande frågor:
8.

Vilket tycker du var det mest spännande stället i boken?

9.

Var blev du överraskad?

10. På vilket ställe började du ana hur det skulle sluta?
11. Var lämnade författaren någonting osagt, som du gärna skulle vilja veta mer om?
Om arbetet sker muntligt, kan man be eleverna välja delar ur boken och läsa dem högt. De ska
motivera sina svar. Om arbetet sker skriftlig kan eleverna citera de ställen de valt ut.

– en möjlighet för alla
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MINA ORD/DINA ORD
Eleverna ska nu fundera kring olika sporter. I boken vill Leo köra rally men han måste vara 18 år för
att hålla på med den sporten. Vilka andra sporter kan man hålla på med?
Övningen Mina ord/Dina ord går ut på att alla i klassen skriver upp ord de kommer att tänka på
kring sporter man kan utöva.
Eleverna har ett papper med två kolumner (se nedan). De skriver sina ord i kolumnen Mina ord.
Sedan går de runt och frågar kamraterna vilka ord de har. När kamraten hör ett ord som hen inte
har på sin lista, ber hen om att få det ordet och skriver det i kolumnen Dina ord. (Det är bra om
eleverna har hårda skrivunderlägg eftersom de står upp när de skriver.)
Därefter blir det ombytta roller. Den som just har fått ett ord, läser upp sina ord tills kamraten
hör ett ord som hen inte har. Eleverna frågar om de får låna kamratens ord och skriver dem i
kolumnen Dina ord.
Avsluta med en genomgång i klassen. Vilka sporter har eleverna skrivit?

Mina ord

Dina ord

– en möjlighet för alla
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VILKEN ÄR DIN FAVORITSPORT
Låt eleverna träna på att göra ett stapeldiagram. De ska fråga sina klasskamrater, eller de andra
eleverna på skolan, vilken sport som är deras favoritsport.
Exempel:
Fotboll		

6 st

Tennis		

4 st

Golf			

3 st

Rugby		

3 st

Dans			

5 st

Ridning

3 st

Ishockey

4 st

När eleverna har fått ett resultat, börjar de göra ett stapeldiagram. När ni är färdiga med
diagrammet, svarar klassen på nedanstående frågor.
1.

Vilken sport är populärast?

2.

Vilken sport är minst populär?

3.

Hur många elever har ni frågat?

4.

Hur skulle diagrammet se ut om ni själva var med i undersökningen?

Påhittat
Dela in eleverna i grupper om 4–5 personer. Låt alla i gruppen säga två påståenden som är sanna
och ett som är falskt om boken. Sedan turas gruppmedlemmarna om att berätta övertygande om
de tre påståendena och de övriga ska gissa vilket som är falskt.

– en möjlighet för alla
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FACIT
Morbror Jan kommer
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1. Vem väntar Leo på?

Leo väntar på sin morbror som heter Jan.

2. Vad ska Leo göra idag?

Leo ska köra rally med sin morbror.

3. Hur märker Leo att Jan kommer?
Leo hör att någon tutar.

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
4. Skriv två saker som Leo äter och dricker till lunch. Titta på bilden på sidan 4.
Leo äter ägg, smörgås och korv och han dricker mjölk.

5. Vad har Leo för husdjur?

Leo har en hund som husdjur.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
6. Leo verkar gilla att köra rally. Vad gillar du att göra?
Eget svar.

Jeepen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
7. Vad har morbror Jan för bil?
Morbror Jan har en jeep.

8. Varför tror Jan att hans bil klarar att köra i groparna fast bilen är gammal?

Jan tror att hans jeep kommer att klara att köra i gropen fast den är gammal för att den har bra hjul.

9. Hur många bilar ser du nere vid gropen?

Det finns 5 bilar nere vid gropen (titta på sidan 12).

– en möjlighet för alla
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
10. Varför tror du att Leo och Jan tar på sig hjälmar?
Eget svar.

11. Vad menar Leo när han säger full gas?

Leo menar att Jan ska köra jättesnabbt när han säger full gas.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
12. Vem tror du är huvudpersonen i boken?
Eget svar.

Genom sjön
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
13. Varför sprutar vattnet i sjön åt alla håll?

Vattnet sprutar åt alla håll för att Jan kör snabbt.

14. Varför fastnar nästan en bil när den kör ner i gropen?
Bilen fastnar nästan för att det finns mycket grus i gropen.

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
15. Varför kittlar det i Leos mage?

Det kittlar i Leos mage för att de kör fram till kanten och Leo ser hur brant det är.

16. Vad står det på jeepens registreringsskylt?
Det står ABC 123 på registreringsskylten.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
17. Hur gammal tror du att Leo är? Hur tänker du då?
Eget svar.

– en möjlighet för alla

PER ØSTERGAARD

SIDAN 7

Leo kör rally

Jeepen sitter fast
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
18. Vems idé är det att köra i spåret som går brant uppför?
Det är Leos idé att köra i spåret som går brant uppför.

19. När fastnar jeepen i gropen?

Jeepen fastnar när Leo och morbror Jan kör uppför branten.

20. Vad är Leo rädd ska hända när jeepen sitter fast?
Leo är rädd att jeepen ska välta när de sitter fast.

Fråga mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
21. Varför tror du att jeepen fastnar?
Eget svar.

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
22. Vem tror du att Sören är?
Eget svar.

Loss igen
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
23. Vem är Sören?

Sören är en man som brukar hjälpa till att dra upp bilar som fastnar.

24. Varför måste jeepen vila ett tag?

Jeepen måste vila för att motorn är varm och den måste bli sval igen.

25. Hur många andra bilar fastnar i gropen?
Inga andra bilar fastnar i gropen.

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
26. Varför tror du att Leo måste vänta tills han fyllt 18 år innan han får köra rally?
Eget svar.

– en möjlighet för alla
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
27. Vem av personerna i boken skulle du vilja vara?
Eget svar.

Sätt in rätt ord i meningarna!
1.

Leo drömmer om att köra rally.

2.

Jan är Leos morbror.

3.

Jan har en jeep.

4.

Man måste vara arton år för att få köra rally.

5.

Leos pappa kommer och tittar när bilarna kör rally.

6.

En bil fastnar i gropen.

7.

Jeepen har bra hjul.

8.

Mannen som hjälper dem att dra loss jeepen heter Sören.

9.

Gropens sidor är branta.

10. Leo och Jan har hjälmar på sig när de kör rally.

– en möjlighet för alla

