
Lärarhandledning 

Resan – del 2   

Schema 2 börjar med att kaptenen nu varit ute i nio dagar. 

 Vi börjar med att läsa hans logg. Vi högläser det och pratar om texten.  

Förklarar ord, bygger på ord banken. Det är medvetet med ord i texten som handlar 

om båtliv, sjöfart och havet. Ord som vi annars kanske aldrig pratar om. En del gamla 

ord. Kaptenens logg finns i två exemplar varav det ena är med några ord som är 

markerade som vi går igenom och förklarar vad de betyder. Meningen om torkade 

matportioner är markerad. Hur fungerar det med torkade matportioner och varför är 

de så bra att ha med sig på resor? 

 Det andra exemplaret av brevet är för eleverna att själva läsa och sätta in i sin loggbok.  

 Prata med eleverna om hur de tror kaptenen känner sig just nu. Känslor. 

 

 Loggboken: 

I deras egen logg ska de berätta om en dag på deras 

livbåt. Vad som händer och vad de ser. De ska försöka 

sätta sig in i den situationen. Be eleverna prata med sin 

skeppskamrat innan de skriver. Hur tror ni att ni skulle 

känna er i er livbåt efter en vecka där. Tänk, fundera, 

resonera och sen skriver ni. Skrivarbetet gör de enskilt, 

men de får naturligtvis hjälpa varandra.  

 

 Praktiska arbetet 

Den här gången ska eleverna få bygga sin livbåt. 

Den båt som de just nu befinner sig på mitt ute i havet. 

Material: kartong, glasspinnar, blompinnar, tyg, plast, mm 

De bygger med sin skeppskamrat. 

 

 Uppdrag 2 

Ett kortare uppdrag där eleverna får chansen att med ett tärningskast förändra sina 

chanser att överleva på båten. De som missat att plocka med något att tända eld med 

har nu chansen att bärga en liten skatt med bra saker. Ett kast var – två chanser. 

En tiotärning används. 1-5 och de lyckas, 6-10 och skatten sjunker. 

 

 Destination 

Denna gång under destinationscirkeln arbetar vi med matematik. 

Skala. Berätta och visa på hur skalan fungerar på kartan. Gör det sedan enkelt så 

eleverna kan mäta i cm och sedan omvandla det till mil eller km.   

Vår väggkarta visar 1cm = 30 mil.  

 

Ord att arbeta med: bärga, förlisa (förliste), skuta, skamfilad, horisont, destination, 

spegelblank, kuling, solsting, notera och torkade matportioner. 


