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Guidad rundtur 

  CEFR Nivå och förmåga: 
A2 Hörförståelse. 
A1 Skriva. 

  CEFR Färdighet som tränas: 
Skriva text med  bindeord som "och" "men" "då". 
Ge och förstå vägbeskrivning i  skriftlig och talad form. 

  Konstform som används:  Konst och hantverk 

Tidsåtgång:  
3 lektioner på 45 minuter (2 timmar och 15 minuter 
totalt) 
Valfria tilläggslektioner beskrivs. 

  Material och utrustning som krävs:  

Material: 
- Kartong 
- Färg och borstar / pennor och färgpennor 
- Papper 
- Sax 
- Lim 
- Trolldeg / lera / träbitar / LEGO etc. för att 
skapa byggnader och människor 
Digital media: 
- Smartphone / surfplattor / datorer. 
- Google maps 
- App: Book Creator 
- Google Drive 
Valfri: 
- Google Sites 
- FabLab-tools 
- QR-codes. 
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ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 
Klassen skapar en modell av sin stad med en virtuell reseguide. Dela klassen i grupper. Varje grupp måste välja ut en 
syn som de måste presentera i en ljudguide. (eller en video på plats) 

Förberedelser: 
Förbered introduktionen och material. Dela upp barnen i grupper i förväg. 
Välj nyckelord och fraser på engelska / spanska som barnen kommer att behöva för att kunna prata om platser i sin 
stad. 

Aktiviteter: 

Lektion1.  Berätta om din hemort på engelska/spanska. 
Eleverna väljer sevärdheter som de vill visa för besökare. Elevernas val och elevernas perspektiv är viktigt.  Prata om 
sevärdheterna på engelska / spanska och låt barnen göra historier som de vill berätta för besökare på engelska / 
spanska. Ge språkstöd och relevanta nyckelord eller fraser för att stödja eleverna. 
Sevärdheter kan vara: 

Turistattraktioner 
Historiska platser 
butiker 
Matplatser 
Rekreationsplatser 
lekplatser 
Platser att umgås på 
Platser där dehaft en egen personlig upplevelse 
Platser som de skapar en fiktiv berättelse om 
Alternativt kan du gå till platserna och låta eleverna berätta sina historier på sitt modersmål (eller på engelska 
/ spanska om de kan) på video och sedan gå tillbaka och översätta dem - antingen med ljudguide eller som 
undertexter på filmerna. 

Lektion2.  Gör en 3D-modell av din hemort. 
Skapa en karta över orten på en stor kartong på golvet med tryckta Google Maps som fogas samman för att bilda en 
stor karta över orten. Använd satellitvy i färg och ha utskrifterna samma skala när de sammanfogas. 
Eleverna skapar modeller av alla stopp på rundturen och sätter dem på kartan. Använd konst- och hantverksmaterial 
för att modellera byggnader och människor. Det är också ett alternativ att använda LEGO eller andra sätt att skapa 
kartan. Skapa små tecken på engelska / spanska med de olika platsernas namn - loggor etc. 
Alternativt kan denna modul förlängas till en extra modul där klassen arbetar med FabLab-verktyg som 3D-utskrift 
eller laserskärning för att göra 3D-karta. 

Lektion3.  Konstutställning.  
Markera din rutt på kartan  (vad som kan ses på vägen) och markera med siffror. 
Gör en ljudguide på engelska / spanska där du förklarar sevärdheterna och vägen mellan dem. 
I ljudguiden måste det finnas vägbeskrivningar samt förklaringar om sajterna. Använd ljudinspelningar eller videor där 
eleverna berättar på engelska / spanska eller på sitt modersmål med undertexter på engelska / spanska). 
Samla ljud- eller videoguiderna i en ebook med hjälp av Book Creator eller samla dem på Google Drive. 
Gå igenom kartan i klassen och lyssna på alla ljudguider. 
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Alternativ lektion: Publicera din ljudguide. 
Guide besökare i din stad med QR-koder för att komma åt en ljudguide på mobiltelefonen. Eller skapa en webbplats, 
kanske med hjälp av google-webbplatser som fungerar bra på mobiltelefoner. Bädda in ljudet från Google Drive. Skapa 
alternativt din egen karta i Google Maps med sevärdheterna. Men då måste du se till att språket på telefonen ändras 
så att anvisningarna ges på engelska / spanska. 
Låt eleverna prova varandras rutter i modellen genom att bara använda ljudguiden för att testa om den fungerar. Gör 
nödvändiga justeringar av ljudguiderna. 
 Alternativ lektion: Walk the Tale. Gå rutten eller bjud in andra att njuta av din stad ur ditt perspektiv. 
Testa på riktigt. Promenera ruttenmed ljudguiderna som den enda hjälp. Dokumentera resan med 
tidsfördröjningskamera på en mobil. 
QR-koderna kan vara platser runt om på orten under en begränsad tid för att ge andra människor tillgång till 
ljudguiderna. Kanske samarbeta med det lokala turistkontoret eller någon annan för att låta dem prova guiderna. 3D-
modellen kan också visas på ett publikt ställe som ett bibliotek eller turistbyrån i kombination med ljudguiderna (till 
exempel QR-koderna). 
Se till att följa upp så att eleven vet om andra testade deras ljudguider. 

Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet för 

större grupper, utrymme som krävs o.s.v.): 

 

Säkerhetsföreskrifter vid rundtur, trafik etc. 
Tillgång till dator för utskrift. Mobiltelefoner eller 
surfplattor för inspelning av ljud och online. 

Lärarens förberedelser: 

Kunskap om användning av Google Maps. Finna 
möjligheter att ta ut barnen på rundtur i hemorten. 

Källor/användbara länkar  

Google sites: https://sites.google.com/new 
Book Creator: https://bookcreator.com/ 
QR code generator: 

https://www.qr-code-
generator.com/a1/?gclid=Cj0KCQjw7sDlBRC9ARIsAD-
pDFpn5KbdpC1hCgd2BdNdSDcG0KI6B8ZgmQzJy3BmnHS
Ub1kf8kKSTjoaAi7EEALw_wcB 

https://translate.google.se/community?source=mfooter
https://translate.google.se/community?source=mfooter
https://sites.google.com/new
https://bookcreator.com/
https://www.qr-code-generator.com/a1/?gclid=Cj0KCQjw7sDlBRC9ARIsAD-pDFpn5KbdpC1hCgd2BdNdSDcG0KI6B8ZgmQzJy3BmnHSUb1kf8kKSTjoaAi7EEALw_wcB
https://www.qr-code-generator.com/a1/?gclid=Cj0KCQjw7sDlBRC9ARIsAD-pDFpn5KbdpC1hCgd2BdNdSDcG0KI6B8ZgmQzJy3BmnHSUb1kf8kKSTjoaAi7EEALw_wcB
https://www.qr-code-generator.com/a1/?gclid=Cj0KCQjw7sDlBRC9ARIsAD-pDFpn5KbdpC1hCgd2BdNdSDcG0KI6B8ZgmQzJy3BmnHSUb1kf8kKSTjoaAi7EEALw_wcB
https://www.qr-code-generator.com/a1/?gclid=Cj0KCQjw7sDlBRC9ARIsAD-pDFpn5KbdpC1hCgd2BdNdSDcG0KI6B8ZgmQzJy3BmnHSUb1kf8kKSTjoaAi7EEALw_wcB
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