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Fakta om Fortnite
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
I boken presenteras det populära online-spelet Fortnite. I spelet hamnar du på en ö och du måste kämpa
för din överlevnad. Med hjälp av vapen, ammunition och bra byggnadstekniker kan du bli ”last man
standing”.

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)

•

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. (SV åk 4–6)

•

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
(SV åk 4–6)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

•

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)

•

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
(SV åk 4–6)

•

Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier. (SV åk 4–6)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
•

Läsa, förstå och reflektera över olika texter.

•

Tala och samtala i olika sammanhang.
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ORD ATT FÖRKLARA
ammunition

plattform

maskingevär

skaparna

PINGPONG-PAR
Använd er av den kooperativa strukturen pingpong-par. Eleverna ska göra övningen i par. Utgå ifrån
boken i sin helhet. En av eleverna i paret börjar med att säga ett ord som finns i boken och sedan svarar
den andra eleven med att göra samma sak. Till exempel så börjar den första eleven med att säga spel och
den andra svarar med att säga gratis. Sedan fortsätter det så fram och tillbaka under en avsatt tid. Har
ordet sagts en gång får det inte återkomma. Målet är att försöka hålla igång pingpong-övningen tiden ut.

MINA ORD/DINA ORD
Eleverna ska prova på den kooperativa övningen som kallas Mina ord/Dina ord.
Ge eleverna en stund att skriva ord som de förknippar med boken de har läst. Eleverna skriver sina ord
i stapeln som heter Mina ord. De går sedan runt och frågar kamraterna vilka ord de har. När de hör ett
ord som de inte har på sin lista, ber de att få det ordet och skriver upp det i kolumnen Dina ord. Sedan
minglar eleverna vidare och upprepar övningen tills den ansvarige säger att det är dags att sluta.
Mina ord

Dina ord
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TA STÄLLNING
Häng upp lappar i klassrummet där det står:
Håller med

Håller inte med

Jag vet inte

Nedan finns olika påståenden som eleverna ska ta ställning till. Läs ett påstående och låt sedan eleverna
under tystnad gå och ställa sig vid den lapp som överensstämmer med deras åsikt. Eleverna ska vara
beredda att motivera sitt val.
Låt några elever få motivera sina val. Kanske har någon en så bra motivering att de lyckas få någon
annan att byta åsikt.
Jag tycker att Fortnite är det bästa spelet.

12 år är en bra åldersgräns för att få spela Fortnite.

Jag gillar danserna i spelet.

Det är socialt att spela Fortnite.

Det är bra att spelet är gratis.

Jag tycker det är okej att döda andra i spel.

UPPMANING – EPA

Var schyst!
Var en schyst kompis i spelet. Prata
med en vuxen om någon är taskig
eller om du känner dig hotad.
I boken finns ovanstående uppmaning. Låt eleverna tänka en stund enskilt på följande frågor:
•

Varför finns denna uppmaning med i boken?

•

Är det enklare att vara oschysst bakom en skärm?

•

Har någon varit elak mot dig när du spelat?

•

Har du varit elak mot någon själv?

Låt eleverna prata om frågorna i par. Gå runt och lyssna på deras diskussioner.
Slutligen lyfter ni frågorna i helklass. Utifrån elevernas erfarenheter behöver man eventuellt arbeta
vidare med ämnet Att vara schysst på nätet.
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FACIT
Läsförståelse
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Hur gammal ska man vara för att spela Fortnite?
Man ska vara minst 12 år för att spela Fortnite.

2. Vad heter företaget som skapade Fortnite?

Företaget heter Epic Games.
3. Vad finns gömt på ön?

På ön finns det gömda vapen.
4. Hur åker man ur spelet?

Man åker ur spelet när man inte har några liv kvar.
5. Hur många är man i en squad?

I en squad är man fyra spelare.
6. Vad kallas pengarna i Fortnite?

Pengarna kallas V-Bucks.
7.

Vad är Floss och Take the L exempel på?

Det är olika danser som figurerna kan dansa.
8. Vad betyder förkortningen WP?

Det betyder well played eller ”bra spelat” på svenska.
Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
9. Var utspelar sig Fortnite Battle Royale?

Det utspelar sig på en öde ö.
10. Varför får även barn (över 12 år) spela Fortnite?

I spelet finns inget blod och därför får även barn spela.
11. Hur ska man göra för att försöka skydda sig från att bli dödad i spelet?

Man behöver kunna bygga till exempel höga murar att gömma sig bakom.
12. Vad betyder det om man är last man standing?

Det betyder att man är den sista personen kvar i spelet och då har man vunnit.
13. Vem är Ninja?

Ninja heter egentligen Richard Tyler Blevins och han är en känd spelare.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
14. Vad tycker du är det roligaste med spelet eller verkar vara det roligaste? Varför?

Eget svar.
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15. Varför har spelet blivit så populärt? Motivera.

Eget svar.
Var finns dessa fakta?
1.

Du ska vara minst 12 år för att spela Fortnite.
text

2.

bildtext

både och

bildtext

både och

bildtext

både och

För att börja spela måste man skapa en användare.
text

8.

både och

Du kan spela Fortnite ensam eller i lag.
text

7.

bildtext

En mycket känd Fortnite-spelare kallar sig för Ninja.
text

6.

både och

Det finns en dans som heter ”Take the L” i Fortnite.
text

5.

bildtext

Det finns många olika skins att välja mellan.
text

4.

både och

I Fortnite kan man bygga murar och torn.
text

3.

bildtext

bildtext

både och

Det finns många förkortningar i Fortnite.
text

bildtext

både och
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