Ill. Inger Lise Belsvik

Fjällräv i ryggan

Aktivitet 11: Visste du att …..
TEMA: Eleverna gör ”Visste du att …”-lappar som hängs upp runt om på skolan, i
trappuppgångar, entré, klassrum eller läggs ut på veckoplaneringen under skolåret.
PASSAR ÅLDER: Aktiviteten kan göras med åk 1–3 om läraren anpassar nivån och förenklar

faktasökning och skrivande. åk 4–6 kan arbeta mer självständigt med alla moment.
TIDSÅTGÅNG: Cirka 30–60 minuter
PERIOD PÅ ÅRET: Aktiviteten kan genomföras inomhus året runt.

UTRUSTNING

»» Papper eller post-it-lappar
»» Skrivmaterial
»» Faktainformation som eleverna skriver ut från dator
»» Om du behöver hjälp med fakta eller tips för aktiviteten, se: www.fellesfjellrev.se och
underlagen i Aktivitet 1, 13, 15, 21 samt 29.
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GENOMFÖRANDE

1. Eleverna söker fakta om fjällräven och hittar på en "Visste du att …"-text. Vi rekommenderar
att det görs en särskild mall som alla elever använder.
2. Eftersom mallen ska skrivas ut på dator blir det en bra övning på att hämta en färdig mall på
en inlärningsplattform (till exempel It’s learning eller Fronter). Eleverna öppnar en befintlig
mall och skriver och sparar in sin uppgift med eget tillhörande namn.
3. Eftersom det är ett krav att eleverna skriver för hand måste målen sättas upp på en tavla. Om
aktiviteten planeras som hemarbete läggs faktatexten in på inlärningsplattformen/mallen.
4. Faktatexten: Vi rekommenderar att den formuleras med högst 20–40 ord. Då läser de flesta
elever texten relativt snabbt. Första meningen är en fråga. Den ska skrivas på ett sätt som
lockar eleverna att läsa mer efter den första meningen och ska väcka deras nyfikenhet.
5. Eleverna sätter upp ”Visste du att ...”-lapparna på olika ställen på skolan, i trappuppgångar,
entréer och klassrum. Läraren kan också lägga lappar i veckoplanen under skolåret.
EXEMPEL PÅ ”VISSTE DU ATT ...”:

»» Visste du att … fjällrävsvalparna bara väger 40–70 gram när de föds? Det är lika lite som en
liten chokladbit eller ett hönsägg.
»» Visste du att … fjällrävens valpar föds i maj–juni? Tiken föder valparna i lyan efter cirka 55
dagars dräktighet.
»» Visste du att … en fjällrävstik kan få upp till 16 valpar? Lyan är valparnas hem ungefär fram
till augusti. Då börjar de bege sig bort från området runt lyan.
Dessa ”Visste du att ...” innehåller mellan 20 och 30 ord.
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Kunskapsmål
Eleverna använder kunskaper de har inhämtat och förmedlar dem vidare till andra elever
och besökande på skolan. På så sätt blir projektet känt av fler. Samtidigt övar sig eleverna
på att ta ut fakta från befintliga texter och formulera om dem till ”fun facts”.
Centralt innehåll enligt svensk läroplan Lgr11, (femte upplagan 2018).
SVENSKA:

»» Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras
innehåll organiseras (åk 1–6).
»» Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag (åk 4–6).
»» Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel
faktatexter (åk 4–6).
»» Informationssökning i några olika medier och källor (åk 4–6).
BIOLOGI:

»» Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem (åk 1–6).
»» Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas (åk 1–6).
»» Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar
utveckling (åk 4–6).
»» Tolkning och granskning av information med koppling till biologi (åk 4–6).
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