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MICHAEL REX

SIDAN 1

Fakta, åsikter och robotar
Elevmaterial
Namn: ___________________________________

LÄSFÖRSTÅELSE
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Vad är fakta?

2. Vad är en åsikt?

3. Är det fakta eller en åsikt att ha en favoritsmak?

4. Hur kan man göra för att vara en bra kompis?

5. Är det fakta eller en åsikt att två robotar i boken bråkar?
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Fakta, åsikter och robotar

SIDAN 2

Frågor mellan raderna (Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du
svaret.)
6. Titta på bilden och svara på frågorna på sidan 14 i boken. Skriv ett Å i rutan om det är en åsikt
och ett F i rutan om det är fakta.
Så vi måste vänta tills vi vet mer.

VÄ N TA
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		 Det finns bara en robot här.
		 Roboten är grön.
		 Grönt är en bra färg på en robot.
7.

Skriv en faktamening.

8. Skriv en mening som är en åsikt.

Frågor bortom raderna (Fundera och ge egna svar.)
9. I boken står det: ”Vad gör vi när vi inte vet tillräckligt mycket för att bestämma något? Vi väntar
tills vi vet mer.” Vad tror du menas med det?

10. Är detta en rolig bok? Motivera ditt svar.
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HAR DU KOLL?
Testa dig själv för att se om du har koll på om du blir lurad av saker du hör eller läser.
Vad stämmer in på dig? Sätt ett kryss vid det som stämmer.

1.

Jag brukar kontrollera om saker som jag hör eller läser är sanna eller ej.
ja alltid

2.

ibland

nästan aldrig

Jag har någon gång köpt något som jag har sett reklam för.
ja alltid

4.

nästan aldrig

Jag har trott på saker som sedan inte har varit sanna.
ja alltid

3.

ibland

ibland

nästan aldrig

Jag tror att Google kontrollerar så att lögner och felaktiga fakta inte sprids.
ja alltid

ibland

nästan aldrig

SIDAN 3

MICHAEL REX

SIDAN 4

Fakta, åsikter och robotar

FAKTA ELLER ÅSIKT?
Skriv i rutan vid pratbubblan om det robotarna säger är fakta eller en åsikt.

Jag är en robot

Päron är äckligt

Läskiga filmer är bäst

Jag tog med
popcorn

Man kan åka
till rymden

