
ENGAGERA LEKTIONSPLAN

MODUL nr: 1

MÅL: Min hemstad – Mentala kartor och collage

BESKRIVNINGAR: Kunskap ( K ), Färdigheter ( S ) och Kompetenser ©

Det är viktigt att låta eleverna reflektera över sina egna tankar inför
framtida arbete. Om eleverna inte får tid att reflektera, dela med andra
och lita på att du har något gemensamt med andra. Det kan vara svårt
att förstå varför vi behöver arbeta och hitta lösningar för vårt samhälle.

Denna lektionsplan är i två delar, A (metallkartor) och B (collage). Du kan
göra båda delarna tillsammans, eller så kan du också välja att göra dem
separat.

LÄRRESULTAT OCH BESKRIVNINGAR

Följande är beskrivningar för att mäta läranderesultat från den
implementerade lektionen.

Del A och B

Kunskap om (K)
● förstå vem barnen uppfattar i sin omgivning. Vad de tycker är viktigt

för dem i deras liv.
● medvetenhet om vad vi har gemensamt med andra och vad de

tycker är viktigt.

Färdigheter i (S)
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● förmåga att uttrycka sina känslor och beskriva sin omgivning för
andra personer.

Färdigheter för ( C)
● använda olika färdigheter som att rita
● ord för beskriv exempel nord, öst
● tänka kreativt med andra
● arbeta med olika människor

Min hemstad- Att göra mentala kartor
Aktivitet Metod och organisation

Tid

Mentala kartor: Var
bor du och kan du
berätta vägen?

Barnen arbetar med
papper, penna för att
skapa metallkartor

Förberedelser: Före lektionen gör en mental karta för
att visa eleverna. Ta med olika sorters kartböcker.

Material: Ett papper till varje barn, färgpennor eller
färg.

På lektionen: 

1. Förklara ordet mentala kartor. Visa olika sorters
kartor och berätta skillnaden mellan kartorna. Det är
viktigt att eleven förstår att en mental karta inte
behöver visas exakt. Det är omöjligt för de flesta
eftersom det är vad du kommer ihåg.

Om du behöver förstå mer om metallkartor. Du kan
hitta mer information här metallkartor

Förbere
delse: 20
min

Att göra
kartorna
: 60 min
- 120
min

Presenta
tion: 40
min

https://www.nationalgeographic.org/standards/national-geography-standards/2/
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2. Visa din egen karta och berätta för dem att de nu
ska göra sina egna mentala kartor. Till
https://drive.google.com/file/d/1yM-FRX73RlEGwme
TwJe2Lq1TwyciiEfV/viewexempel
https://drive.google.com/file/d/1yM-FRX73RlEGwme
TwJe2Lq1TwyciiEfV/viewpå mentala kartor gjorda av
elever

4. Presentation, När barnen är klara. Låt dem berätta
om kartan för varandra. I små eller stora grupper.

 

 

Min hemstad - Att göra ett collage

Aktivitet Metod och organisation Tid

Gör ett fotocollage
om platser som är
viktiga för dig i din
hemstad

Eleverna arbetar i
grupp eller

Förberedelser (före lektionen)

Ta med bilder/bilder

Be eleverna fotografera platser/saker som de tycker
är viktiga.

Att göra
collage

60 min

https://drive.google.com/file/d/1yM-FRX73RlEGwmeTwJe2Lq1TwyciiEfV/view
https://drive.google.com/file/d/1yM-FRX73RlEGwmeTwJe2Lq1TwyciiEfV/view
https://drive.google.com/file/d/1yM-FRX73RlEGwmeTwJe2Lq1TwyciiEfV/view
https://drive.google.com/file/d/1yM-FRX73RlEGwmeTwJe2Lq1TwyciiEfV/view
https://drive.google.com/file/d/1yM-FRX73RlEGwmeTwJe2Lq1TwyciiEfV/view
https://drive.google.com/file/d/1yM-FRX73RlEGwmeTwJe2Lq1TwyciiEfV/view
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ensamma för att
skapa ett collage om
platser de älskar och
tycker är viktiga i
deras hemstad.

De kan använda sin telefon eller dator. Om du har tid
kan du låta eleverna göra denna aktivitet i skolan
eller som läxa.

Organiserar arbetet

Beroende på tid kan du låta barnen arbeta i par/grupp
eller individuellt. Om du vill att de ska arbeta i
par/grupp, dela eleverna.

Det finns många olika metoder för att dyka barnen.
Du kan använda "lollipop sticks" eller någon annan
metod du gillar. Vill du ha fler idéer kan du hitta
idéer här. till
https://oupeltglobalblog.com/2018/11/13/25-ways-gr
ouping-students/exempel 25
https://oupeltglobalblog.com/2018/11/13/25-ways-gr
ouping-students/sätt att slumpmässigt placera elever.

På lektionen
1. Förklara syftet med denna övning, vad de ska

skapa, vilka verktyg de ska använda. Du kan
använda till exempel bildcollage. Om
eleverna inte har dator/IPAD kan du skriva ut
bilderna och använda papper, färgpennor och
ledtrådar.

2. Gör collaget

3. Eleverna visar sitt collage för varandra.
Uppmuntra dina elever att motivera sina val
av bild.

Presenta
tion

60 min

https://oupeltglobalblog.com/2018/11/13/25-ways-grouping-students/
https://oupeltglobalblog.com/2018/11/13/25-ways-grouping-students/
https://oupeltglobalblog.com/2018/11/13/25-ways-grouping-students/
https://oupeltglobalblog.com/2018/11/13/25-ways-grouping-students/
https://oupeltglobalblog.com/2018/11/13/25-ways-grouping-students/
https://piccollage.com/
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UTVÄRDERING OCH FEEDBACK
Efterföljande utvärdering inklusive modulbeskrivningar kan användas för att utvärdera enskilda
elever, för själv- och kamratutvärdering.

Eleven ska kunna:

BESKRIVNINGAR:
Kunskap (K), Färdigheter (S) och Kompetenser (C)

Brist
fällig

God
känt

Bra Utmärkt

(K) på hur du uppfattar din närmiljö

(K) på vad du tycker är viktigt

(K) på hur man använder "Mentala kartor"

(S) när de uttrycker sina känslor

(S) i att beskriva sin miljö för andra

(S) för att öka medvetenheten om vad vi har
gemensamt med andra

(S) i vad de tycker är viktigt

(C) att använda visuella uttryck, rita i
presentation och design

(C) att använda ord för att beskriva miljön,
nord, öst etc.

(C) att presentera sig själva, sina observationer
och idéer
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LÄRARENS REFLEKTION :   
Inte för lärarna: Det här är en rolig övning att
göra med dina elever. Det är roligt att se deras
mentala kartor och de olika
utvecklingsstadierna. En del elever vet inte så
mycket om sin miljö eller har tänkt mycket på
vad de tycker är viktigt i sin miljö/ hemstad.


