
Ide til et go-kartforløb i dansk og historie
Forløbet er tiltænkt at vare en 2-3 lektioner, inden klassen besøger Gokart World, så eleverne er klædt på til besøget.

Tid Indhold Andet

25 min. Gokartens historie
Allerførst viser læreren et billede af en go-kart for at sikre, at alle ved, hvad en go-kart er.

Eleverne skal læse en tekst på DMKAs hjemmeside og svare på spørgsmål til teksten (eleverne skriver
stikord). Herefter opsamles elevernes nye viden i en klassesamtale.

Arbejdsspørgsmål:
1. Hvem opfandt go-karten?
2. Hvorfor opfandt man gokarten?
3. Hvad består en go-kart af? Forklar udviklingen.
4. Hvorfor er dækkende specielt bløde med mønster?
5. Hvor gammel skal man være, før man må køre go-kart?
6. Undersøg hvor i nordjylland, du kan starte til go-kart
7. Hvorfor - tror du - at go-kart er så populært?

Opsamling på klassen:
● Høre elevernes svar på spørgsmålene
● Har nogen i klassen kørt go-kart tidligere? Hvordan var oplevelsen?

Link til billede af
go-kart:
GK008E-2747_1.jpg

Link til DMKAs
hjemmeside:
Gokart historie |
Djursland Motor Klub
Autosport

Introduktion til besøget hos Gokart World i Svenstrup
På banen i Svenstrup køres der i lynhurtige DINO-karts, men hvad er det? Og hvad skal man være
opmærksom på, når man skal prøve at køre go-kart?

Det skal eleverne undersøge på Gokart Worlds hjemmeside, hvor det danskfaglige fokus er navigation på en
hjemmeside (at navigere i en digital tekst) samt at få viden om karts og bane.

Når eleverne er færdige med at undersøge hjemmesiden, skal de vise samt forklare, hvordan de har fundet

Link til Gokart Worlds
hjemmeside:
Gokart World

https://www.jollyroom.dk/storage/AAA26E6D8E156B90F41157ECC9A0F51ECD2E2C32FE80713AA7D2F7F675AEDAE4/95868d8863b74aa1828393923b519ddf/jpg/media/b67d77c9b24c4632b2657dc998699fd8/GK008E-2747_1.jpg
http://www.dmka.dk/?page_id=16
http://www.dmka.dk/?page_id=16
http://www.dmka.dk/?page_id=16
http://gokartworld.dk


svare på spørgsmålene. Her vil det være en fordel, at klasselokalet har et smartboard eller lignende, hvor en
computer kan kobles til og bruges i “fremlæggelsen”.

Læreroplæg:
Når man læser på en hjemmeside, er det helt anderledes, end når man læser en analog tekst.

En digital tekst har nemlig en helt anden struktur end en analog tekst, og derfor kan det være svært at
navigere i teksten. Den digitale tekst her bygget op med undersider, og den gemmer på interaktive elementer,
som man kan åbne og lukke - og også fare vild i. Derfor er det vigtigt at lære, hvordan man navigerer i en
digital tekst, så man kan styre sin læsning målrettet mod det formål, man havde med teksten uden at fare vild.

Det skal eleverne træne nu ved at besøge Gokarts hjemmeside og undersøge forskelligt indhold.

Undersøg:
1. Undersøg, hvad der kendetegner DINO-karts.
2. Gå sammen med en makker og tal om, hvordan I fandt frem til informationerne om DINO-karts
3. Undersøg, hvordan banen i Gokart-world ser ud
4. Gå sammen med en ny makker

Undersøg, hvad der kendetegner DINO-karts

Flere spørgsmål fra undersiderne på hjemmesiden

D

10 min. Brainbreak
Eleverne skal dyste mod hinanden i makkerpar af to, og ens for alle konkurrencer er, at det har noget med ræs
at gøre.

Vurder, om konkurrencen skal være indenfor eller udenfor.

Konkurrencer:



1. Trillebør
2. Krabberæs
3. Sækkevæddeløb

30 min. Lav et mini-portræt af racerkører Tom Kristensen

Hvem er Tom Kristensen?

20 min. Job & Uddannelse

spørgsmål:
1. Hvilke uddannelser kan man have når man arbejde med gokarts (biler)?
2. Hvad laver de forskellige uddannelser?
3. Hvor kan man får job med uddannelserne?
4. Hvad er lønnen for nogle af uddannelserne?
5. Hvor uddanner man sig i Aalborg inden for uddannelserne?


