LÄRARHANDLEDNING

SWEET CITY
Ett spännande spel i
svenska som andraspråk

Har du frågor om Sweet City?
Mejla oss på info@inlasningstjanst.se
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ÄVENTYRSSPEL
Sweet City är ett uppdragsbaserat äventyrsspel
där eleven har huvudpersonen Alex som sin
avatar. Alex träffar och kommunicerar med ett
stort antal andra karaktärer i spelet.
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INTRODUKTION TILL
HUVUDHANDLINGEN
Första gången eleverna loggar in till Sweet City visas
en introduktion där de kan läsa förhistorien på något
av de förstaspråk som finns tillgängliga. Så här lyder
introduktionen på svenska:
Du är Alex från landet Igurien. Du är expert på
maskiner som kan bekämpa parasiter av olika slag.

SPELETS MANUSFÖRFATTARE:
FIL DR GUDRUN SVENSSON
Expert inom andraspråksinlärning och flerspråkighet
Universitetslektor på Linnéuniversitetet i Växjö.

DIALOGER
Historien om Alex och det svåra problemet med slajm och
vajns i Sweet City berättas helt och hållet i dialogform.

En okänd person som heter Robin i staden Sweet
City har skickat nödsignaler till Igurien. Sweet City
som ligger på den avlägsna ön Sugar Island hotas av
konstiga sjukdomar och något som kallas slajm och
vajns. Du skickas dit på hemligt uppdrag.
Du kommer till Sweet City med båt och stiger iland på
en brygga. Du har med dig en booster. Det är en sorts
sugmaskin.

FÖRSTASPRÅK

KONTON

Elever som talar arabiska, somaliska, tigrinja eller dari
kan få hjälp med utvalda ord och fraser på sitt förstaspråk.
Motsvarande hjälp finns även på engelska.

Alla elever som arbetar med Sweet City ska ha ett eget
konto. När de loggar in med sina kontouppgifter sparas
deras resultat och position i spelet.
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ATT ARBETA
MED SWEET CITY
Här följer en kort genomgång av
de viktigaste funktionerna och
momenten i Sweet City.
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LOGGA IN OCH VÄLJ SPRÅK
När du har loggat in kan du välja vilket av de tillgängliga
förstaspråken du vill få hjälp på. Klicka eller tryck på
det språk du väljer.

INTRODUKTION
Vi föreslår att du som lärare läser den svenska
introduktionen högt för eleverna innan de loggar in
första gången. På så sätt skapar du viss förförståelse
för de elever som förstår svenska.
Elever som även vill ta till sig introduktionen på något
av de tillgängliga förstaspråken kan läsa texten första
gången de loggar in till spelet.
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NAVIGERING
Tryck eller klicka på den punkt dit du vill att Alex ska
gå. Den blå markeringen visar var du tryckte. Om du
håller ner musknappen eller drar fingret rör sig Alex
utan att stanna.

TALAVSTÅND
Alex kan ”tala” med andra karaktärer i spelet.
Han håller ett visst avstånd till den han talar med.
Klicka eller tryck framför karaktären. Klicka eller
tryck sedan på ansiktet på den karaktär Alex ska
tala med.
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SWEET CITY

ÖVERSÄTTNINGAR
I dialogfönstret visas ibland blå
rutor med ett ord eller en fras
på svenska. När du klickar eller
trycker på en sådan ruta visas en
översättning till det språk du valde
när du loggade in.
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KNAPPAR I
DIALOGFÖNSTRET
I dialogfönstret ser du spelets
dialoger. När dialogen är slut
avgör du själv om du vill läsa och
lyssna på hela dialogen en gång
till eller gå vidare.
Vill du lyssna igen kan du trycka
på den runda pilen.

SWEET CITY

Om du klickar på en blå ruta för att se en översättning
stoppas dialogen och du kan välja mellan att gå bakåt
eller framåt i den.
Du kan lyssna på varje replik genom att klicka eller
trycka på högtalarsymbolen.

Avbryt dialogen genom att klicka eller trycka på
pausknappen.
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KARTA
När du klickar på kartsymbolen visas en
karta över den miljö där Alex just nu
befinner sig. På kartan ser du var det finns
uppdrag att lösa och var det finns kiosker
där du kan köpa – och sälja – olika varor.
Den blå människosymbolen visar
din position.
Ett frågetecken betyder att det
finns ett nytt uppdrag på den
positionen.
En pratbubbla betyder att du har
ett pågående uppdrag som började
på den positionen. Du kan gå
tillbaka dit för att bli påmind om
vad du ska göra.
Ett utropstecken betyder att du
har utfört ett uppdrag och ska gå
till den positionen för att få det
bekräftat och belönat.
En grön kundvagn visar var det
finns en kiosk.
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DINA UPPDRAG
Dina pågående uppdrag visas i en lista på kartan.
Om du klickar på uppdragets namn får du en skriftlig
påminnelse om vad du ska göra.

KÄMPA MOT SLAJM
När du träffar Sara första gången får du också för första
gången prova att kämpa mot slajm. Du suger upp dem
genom att klicka eller trycka på knappen med det röda
sugmunstrycket. Du måste vara så nära att ringen runt
slajmet blir röd.
Det finns slajm och vajns av olika styrka och det finns
moderslajm som är mycket kraftiga. Det är alltid meningsfullt att suga slajm och tjäna pulver. Du upptäcker
säkert vad som händer om du förlorar mot slajm.
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VÄSKAN
När du klickar på symbolen med väskan ser du vilka
saker du har just nu. Om du har sugit upp slajm
eller vajns har du olika typer av pulver i din väska.
Du kommer att ha stor nytta av sådant pulver under
spelets gång.

HANDEN
När du ska ge någon ett objekt från din väska måste
du först flytta det till handen. Klicka eller tryck på
ett objekt när du har väskan öppen så flyttas det till
handen. Vill du flytta tillbaka det ska du trycka på det
när det ligger i handen.

TJÄNA DALER
Du behöver tjäna ihop en summa daler för att
komma in i spelets huvudhandling. Det gör du genom
att utföra uppdrag åt olika personer i spelet. Du får
också daler när du svarar rätt på frågor som personer
ställer till dig. Och så finns det ett hemligt sätt att
tjäna daler som man kan hitta bara man testar sig
fram.
Hur mycket daler du har till ditt förfogande ser du när
du öppnar din väska.
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LOGGA UT
När du klickar på symbolen i
övre vänstra hörnet öppnas
utloggningsrutan. Nästa gång
du loggar in börjar du från det
ställe i spelet där du slutade.
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MILJÖER – AVSLÖJA INTE ALLT
Det finns flera miljöer du kan leta uppdrag i:

 STRANDEN
 PARKEN
 STADEN
 GALLERIAN
 SJUKHUSET
 ÖN
Det är inte självklart att eleverna hittar ön
omedelbart. Vi menar att du ska låta dem leta och
hitta i sin egen takt. Det finns också ett antal andra
miljöer att utforska.

KONTROLLER

HEMLISAR

På ett flertal ställen ska du svara på kontrollfrågor
som tar upp huvudhandlingen och bihandlingar i
Sweet City. Du får poäng och daler om du svarar rätt.

Det finns ett antal funktioner och förhållanden i Sweet
City som eleverna behöver komma fram till själva. Det
tar nog lite speltid att göra det.
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