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Hur tar jag mig till… 

 

CEFR: Nivå och förmåga 
 

A2 Tala 

CEFR: Färdighet som tränas 
 

Att förstå och ge instruktioner 

Konstform som används: 
 

Bild  

Tidsåtgång: 
 

45 min 

Material och utrustning som krävs: 

Arbetsblad med kartor, nyckelord, instruktioner, ritpapper, 
färgpennor. 

ARBETSGÅNG: 
 

1. Läraren presenterar syftet med lektionen, som är att lära sig att fråga efter och ge vägbeskrivning till 
platser på en karta. 

2. Dela in eleverna i par och varje par får en varsin karta och tillhörande instruktioner. Arbetsbladet 
”Useful language” (nyckelord och fraser) är allmänna och ges till alla elever. 

3. Tala om för eleverna att de inte ska visa sin karta för sin samarbetspartner. 
4. Gå igenom och öva på ord som är relaterade till platser i en stad och fraser som är användbara för att 

fråga efter och ge vägbeskrivningar. 
5. Instruera eleverna att de ska fråga sin samarbetspartner efter vägen till en speciell plats och sedan 

markera/skriva ut den på kartan. 
6. När båda eleverna har gett vägbeskrivning till alla 12 platserna ska de jämföra sina kartor och se om 

de har markerat ut rätt platser. 
7. Dela in eleverna i nya par och varje par får ett ritpapper. Tillsammans ska de rita en färgglad karta 

över en stad, skriva gatunamn och sedan rita in 10 platser t.ex. biograf, taxistation, järnvägsstation, 
rådhus/kommunhus, konstgalleri. Eleverna bestämmer en startpunkt och placerar ut den på kartan. 

8. Varje elev bestämmer, utan att tala om det, var på kartan han/hon gömmer en skatt. 
9. Eleverna frågar varandra om vägbeskrivningen för att komma fram till skatten och när de har hittat 

den markerar dem ut den på kartan. 
10. I slutet av lektionen läggs alla kartorna på ett bord så att övriga elever kan titta på dem. 

Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet 

för större grupper, utrymme som krävs 

o.s.v.): 

 
 

Lärarens förberedelser:  

Källor/användbara länkar 
Arbetsbladen som är bifogade till denna aktivitet. 
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Useful language: 

 

How do I get to … ? 

Excuse me, where is the …. ? 

Could you please show me the way to … ? 

 

Go straight … 

Turn right / left at the junction 

Go past … 

Walk / Go along the street until you … 

The … is on your right / left 

The … is next to… 

The … is opposite … 

The … is between … and … 

 

Thank you very much  
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STUDENT A 

Ask your partner for the direction to: 

 The bank 

 The primary school 

 The pet shop 

 The pub 

 The high school 

 The park 

Mark the location of each place on your map. 

 

 

 

 

STUDENT B 

Ask your partner for the direction to: 

 The hotel 

 The cinema 

 The book shop 

 The zoo 

 The post office 

 The gym 

Mark the location of each place on your map. 

 
 


