
Björneborgsorientering - 
Bli bekant med Björneborg

Språklärare i Satakunda och Svenska nu har utarbetat en orientering i Björneborg 

som uppmuntrar elever att bekanta sig med stadens sevärdheter och det svenska i 

Björneborg. 

Skapa ett nytt, gemensamt Instagram-konto för er Björneborgsorientering.

Ladda ner appen (Instagram) till mobilen gratis. Guide: Instagram för nybörjare 

På varje station finns det uppgifter som förutsätter fotografering eller videoin-

spelning. Fotografier och korta videoklipp (max 15 sekunder) kan läggas upp på ert 

gemensamma Instagram-konto antingen medan ni gör uppgifterna eller efter re-

san. Skriv en kort bildtext på svenska. 

Kom ihåg @svenskanu #svenskanu #björneborgsorientering

1) Porilaistenkatu

• Ta en bild av hela konstverket. 

• Vad heter Pori på svenska?

• Bonus: Vilket djur är björn?

2)  Rosa huset (Otavankatu 16) 

• Vad händer i huset?

• Vad står på den svarta skylten? Ta en bild av skylten.

• Bonus: Vad annat gör rektorn än är rektorn i  Björneborgs svenska samskola?  

Tips: titta på skylten! 

3) Mikonkatu 20-22

• Vad heter huset?

• Form fem (eller flera) nya svenska ord av husets namn.

• Vad heter konstverket i bilden? 

• Ta en video: Beskriv konstverket. Berätta för din kompis vilken färg konstverket 

har och var den ligger. 

• I huset finns också en barnträdgård.  Vad är det på finska?

• Bonus: Folket i Samskolan kallar torget Elisabetstorget. Vad heter torget på finska?



4) Salutorget (Antinkatu)  

• Ta en bild! Hitta konstverket i mitten av torget och ta en bild av det. 
• Vad säger männen? Hitta på repliker och skriv dem som bildtext eller 

spela in som video.  
• Om ni är flera i gruppen, försök göra en likadan bild där ni själv poserar.  

5) Polyfonia (Eteläranta)

• Ta en video: Stå framför konstverket och beskriv konstverket med tre 
(eller fler) olika adjektiv. 

• Knacka på konstverket och lyssna!

6) Svenska klubben (Eteläranta 10)

• Svenska klubben heter inte Suomalainen klubi på finska. Varför två namn? 
Googla!

• Bonus: Vad hände den 28 januari 1988? Tips: Kolla sajten  
http://www.porinsuomalainenklubi.fi/suomalainen-klubi-ry/historia

7) Rådhuset (Hallituskatu 9)

• Vems staty står framför rådhuset?
• Ta en selfie med mannen.   
• Bonus: Vad betyder Deus protector noster på finska? Vilket språk är det? 

8) Teater (Teatterikatu)

• Hitta en staty nära teatern. Vem är mannen? Från vilken stad kommer han? 
( Tips: nära Björneborg.)? Vad heter staden på svenska?

• Ta en video: Lista finska städer på svenska.  
• Vilka teatrar finns det i Björneborg? Googla!

9) Björnar på Kirjurinluoto

• Hitta björnar. Ta en selfie med dem. 
• Ta en video:  Vilka djur känner du till på svenska?  Berätta om ditt favorit-

djur på svenska. 

10) Väggkonst (Gallen-Kallelankatu 6)

• Ta en video: Lista vad du ser i bilden. Tips: färger, olika saker och ting, 
föremål.  

• Ta en bild av en intressant detalj. Berätta i bildtexten varför du valde  
precis den detaljen.  



11) Väggkonst (Valtakatu 4)

• Ta en video: Berätta vad du ser i bilden. Tips: färger, olika saker och ting, 
föremål. 

• Hur gammal är bilden på väggen? Tips: Hitta konstnärens signatur! 

12) I mitten av parkerna

• Ordna bilderna a, b, c och d i rätt ordning. Börja från norr och fortsätt 
klockvis. 

• Ta en video: Lista alla väderstreck och vänd dig i korrekt riktning samtidigt.  

ORDLISTA:

ett konstverk, konstverket = taideteos

ett djur, djuret  = eläin

en skylt, skylten = kyltti

forma = muodostaa

beskriva = kuvailla

en staty, statyn = patsas

hitta = löytää

en bild, bilden = kuva

ett föremål, föremålet = esine

ett väderstreck = ilmansuunta

a. b.

c. d.


