
Från skolgården till världen

Åldersgrupp: 3-6 år

Antal timmar: 15-20 timmar

Kort beskrivning av aktiviteten: (max. 4 meningar)

De små barnen funderar på hur man kan försköna/försköna skolgården genom att göra den

grönare. De utforskar utrymmet, växternas behov som levande varelser och bestämmer vilka

och var de ska plantera. De firar det nya gröna området i skolan för planetens välbefinnande,

som en åtgärd för den biologiska mångfalden och även för klimatet.

Kompetenser:

● Abstraktion

● Mönsterigenkänning

● Algoritmer

● Datainsamling

● Dataanalys

● Problem dekomponering

Mål

(sammanfattning av de mest uppenbara målen på ett tydligt språk)

- Skapa ett nytt grönområde eller utvidga skolgårdens grönområden.

Realistisk STEAM-kontext

(kortfattad beskrivning av det/de problem som ska lösas)

Barnen får möjlighet att  skapa ett nytt och vackert utrymme där djuren kan leva (berättelser

om biet Maya eller Juanita kan vara motivations- och engagemangs källor).
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Metodik

Följande information visar projektets aktiviteter. En del av dem är frivilliga och projektet kan

genomföras utan dem, men de kompletterar innehållet och kompetensen i läroplanen, så det är

rekommenderat att försöka genomföra dem. Du kan urskilja dessa aktiviteter genom att deras

titel är grön och att de också har en anmärkning.

Part Beskrivning Timing

(sessions)

1 Del 1

Beskrivning

Utforska gården

1
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Läraren läste ett brev från biet Maya/Juanita nyckelpigan som ber om hjälp

från barnen.

Eleverna utforskar gården för att hitta en bra plats för Maya/Juanita. Skapa

en ny trädgård, om skolan inte har haft en trädgård tidigare, eller förbättra

trädgården om skolan har haft en trädgård tidigare.

Eleverna tar i smågrupper uppgifter om trädgårdens tillstånd efter

sommaren, de får en mall att registrera. Mallen kommer att ha ritningar av

de olika växterna och de kan sätta ett klistermärke rött för de dåliga

växterna och grönt för de bra växterna (mallen kan ses i

mappen/tilläggsmaterialet).

CT. Datainsamling och analys

2 Hur ser växterna ut?

Till att börja med ombeds eleverna att göra en "Jag ser, jag tänker, jag

undrar"-rutin (Mall i Stödmaterial) med några foton av olika levande varelser

(rutinen finns i Tips och tricks). I den här rutinen bör läraren vägleda

eleverna att prata om de levande varelserna och skillnaderna mellan en växt

och ett djur.

För det andra ska eleverna göra rutinen "Jämför och kontrast" (rutinschemat

finns i Stödmaterial). I denna rutin ombeds eleverna att hitta likheter

mellan några växter som ges (växterna kan väljas från trädgården, från ett

foto osv.)

När rutinen är klar ska eleverna ta fram de viktigaste egenskaperna hos

växter, t.ex. form, delar, färger, blad osv. för att göra ett diagram för att

klassificera en växt.

Med hjälp av detta diagram ska eleverna hitta mönster för växterna i sin

skola eller närliggande miljö, för att sedan prata om dem i en stor grupp i

klassen.

CT. Abstraktion

1

3

Berättelse: Den lilla tulpan

Konstnärlig introduktion med animationen: "Story of flowers" eller "Story of

flowers 2" (länkar nedan -Stödmaterial-)

Med berättelsen om "Den lilla tulpan" eller likheterna introduceras eleverna

till den växande växtvärlden. Med denna berättelse lär de sig hur man

ordnar stegen för att odla ett frö och hur blomman växer i tid. (Du kan hitta

mer information om "den lilla tulpan" i följande mapp:

https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1MsfoCzZ0E_ww0Fq5aHuw2pkK

fEjxXqVD)
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Om skolan har en beebot (eller liknande) kan läraren göra en väg och be

eleverna att använda beeboten för att gå till de olika stegen för att odla ett

frö med beeboten. (Se en bikupa-stig i stödmaterialet).

Om skolan inte har en robot för aktiviteten kan eleverna göra stigen med sin

egen kropp och rörelse och agera som om de vore roboten. Det viktigaste är

att anmärka på CT-processen.

CT. Algoritmer och förfaranden

4 Växternas behov

Eleverna måste göra en brainstorming under frågan "Vad behöver växter för

att leva?". I det här skedet kan läraren få eleverna att tänka på skillnaderna

mellan de olika levande varelserna.

Från denna brainstorm kan läraren ta fram de viktigaste idéerna och dela

upp det stora problemet (växternas behov) i mindre problem (var ska

växterna stå, hur mycket vatten behöver växterna, vilken jord måste vi

använda ...).

När läraren har delat upp huvudproblemet i mindre problem måste tre

grupper göras. Var och en av dessa grupper har en "sekreterare" som har

QR-läsaren.

För varje grupp finns det några bilder som de får fram genom att läsa olika

QR-koder, och de måste skriva begynnelsebokstaven för det som

representeras i bilden. När de har alla bokstäver måste de sortera dem så

att de får fram "vatten", "jord" eller "ljus".

När alla grupper har fått fram det fullständiga ordet samlar vi alla eleverna

igen för att reflektera över de tre kraven.

1
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5 Workshopen om hotbeds (valfri aktivitet)

Varje barn gör sin egen varmebädd med en rulle toalettpapper.

Sessionen inleds med att barnen får bekanta sig med olika vanliga

avfallsmaterial (en plastflaska, en rulle toalettpapper, en tonfiskburk, en bit

stekt tomat...). Därifrån diskuterar man i en stor grupp egenskaperna hos

varje material och funderar på vilka material man tror skulle kunna vara

biologiskt nedbrytbara (fundera på innebörden av denna term och definiera

den tillsammans med lärarens vägledning).

Läraren kan doppa de olika materialen i en hink med vatten och se vad som

händer. Förmodligen kommer eleverna omedelbart att märka att

pappersrullen börjar deformeras, absorbera vatten ...

Läraren kommer att vägleda dem i beslutet att välja toalettpappersrullen

för att göra sina drivbäddar. (Kartongen är biologiskt nedbrytbar och du kan

plantera ut plantan direkt i jorden, utan att rötterna lider).

Därefter ger läraren instruktioner till eleverna om hur de ska göra en

varmbädd. Med kartongen från toalettpappret måste varje elev göra minst

en groddbädd som läraren har visat. (Först måste eleverna

skriva/teckna/pictogram och ordna (beroende på elevernas nivå) stegen för

att tillverka slutprodukten, och försöka skapa en skriftlig "algoritm"

(stegsekvens) för att tillverka en bädd.

CT. Algoritmer och förfaranden

1

5

STEAM-CT



6 Vi gör vår indagation med heta plantor.

När de har fått alla odlingsbäddarna (om du har hoppat över föregående

lektion kan du använda annat material eller göra det själv) visar läraren hur

man gör för att undersöka: eleverna ska studera fyra egenskaper hos

växterna: De ska undersöka följande faktorer: vatten, jord, ljus och

biologisk mångfald. För att studera dessa egenskaper måste lärarna dela in

klassen i fyra grupper, som var och en kommer att experimentera med en

variabel under några veckor. Varje grupp måste fokusera på följande:

Grupp för jord: Vatten och ljus kommer att vara konstanta. De förändrar

jordbädden och försöker odla växter i jord, i bomull, i mulch och i sand.

Ljusgruppen: Jorden och vattnet är konstanta. De ändrar exponeringstiden

för ljus och flyttar växterna till platser med olika ljustimmar/fria platser.

Vattengruppen: Jorden och ljuset är konstanta. Eleverna måste bestämma

hur mycket vatten och under hur lång tid (en kopp varje dag, en kopp varje

vecka, en halv kopp varannan dag ...).

Teamet för biologisk mångfald: Jord, ljus och vatten är konstanta. Laget ska

plantera olika frön (frukt, grönsaker, skogsträd som ekar, tallar, stenekar...).

För att göra denna process synlig för alla elever förbereder läraren en stor

kartong med ett rutnät för att skriva in de detaljerade observationer och de

åtgärder som de gör med växterna under den aktuella dagen.

Under några veckor ska eleverna besöka sina växter och skriva de viktigaste

sakerna om deras tillväxt i den stora kartongen. När de har tillräckligt med

information (efter några veckor) ombeds de att ta fram all information för

att presentera den tydligt för klasskamraterna.

CT. Datainsamling, dataanalys

Ungefär 1

session

varje

vecka

7 Workshop om fågelmatare och häckningslådor/fågelholkar eller insektshotell

(valfri aktivitet).

Beroende på ålder kan eleverna tillverka en fågelmatare/fågelholkar för sin

trädgård och studera vissa fysiska begrepp som jämvikt, materians

egenskaper (klibbig, tung...). Det rekommenderas att använda

återvinningsbara material. Nedan, i stödmaterialet, kan man se några idéer.

Precis som i aktivitet 5 kan algoritmerna bearbetas med samma metod.

CT. Algoritmer och förfaranden

1-2

8 Mät trädgården

I grupper om tre barn mäter utrymmet med hjälp av fötterna eller stegen.

När de inser att kroppsdelar inte är universella måste de försöka använda

ett enda föremål (t.ex. en penna/penna/pinne, men vilket föremål som

helst kan användas) för att mäta utrymmet.

1
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När de väl har mätt kommer de att inse att måttet i "pennor" inte är det

bästa sättet att uttrycka avståndet, så läraren kan introducera metrarna

genom det metriska måttbandet.

9 Djupt i trädgården (frivillig aktivitet)

Lärarna måste förbereda några inspelade ljud från olika naturliga element,

som vattenljud, fågelljud... för att få eleverna att tänka på vilka ljud de vill

höra i en trädgård. Eleverna måste replikera de ljud som läraren visar och

upprepa de onomatopéer de hör. Trädgården ska förstås som en samling

verkliga ljud.

I den här aktiviteten bör vi arbeta med begreppet "ljudrum" och ta hänsyn

till elevernas självuppfattning om de ljud de hör och de känslor de känner

inför ljuden.

Efter detta ska läraren tillsammans med hela klassen gå ut på skolgården

och be eleverna lukta på olika växter, så att de kan reflektera över

skillnaderna mellan aromatiska växter och icke-aromatiska växter. Om

skolan inte har några aromatiska växter bör läraren ta med sig några

behållare med sådana växter. Denna aktivitet kan göras med förbundna ögon

om läraren anser det nödvändigt.

CT Mönsterigenkänning

1

10 Känna till andra trädgårdar/konstnärsträdgårdar (frivillig aktivitet).

Två alternativ:

I den stora gruppen ger läraren eleverna några bilder på olika trädgårdar.

Dessa bilder bör kommenteras tillsammans med eleverna för att få dem att

reflektera över trädgårdens olika aspekter. (Se länken nedan med exempel)

Eleverna ombeds att se och analysera olika målningar av några konstnärer

där vi kan se trädgårdar för att få idéer för att utforma vår trädgård (se

länkar nedan).

CT. Abstraktion

1

11 Utformning av vår trädgård (Dröm vår trädgård)

Med all den information som eleverna har fått under de tidigare sessionerna

måste de göra en trädgårdsdesign.

Med hjälp av musiken i miljön ombeds de att göra en första ritning av sin

trädgård och placera ut växterna och foder automaterna för djuren.

1
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12 Vår trädgård presenteras

Med hjälp av den produkt som tillverkades under föregående lektion måste

eleverna förbereda ett kort tal för att presentera den för sina

föräldrar/släktingar/partners och visa vad de har lärt sig och den slutliga

utformningen av trädgården.

1-2

13 Förbättra vår egen trädgård

Med all den erfarenhet som de har samlat på sig ombeds eleverna att i

grupper om tre reflektera över skolträdgården och föreslå några

förbättringar som vi kan göra för att göra den bättre.

De kan plantera plantor av de frön som överlevt efter experimentet med

avsaknad av vissa egenskaper. De kan också välja ut några grönsaker,

blommor och aromatiska växter som de skulle vilja ha i sin trädgård och

plantera dem.

2-3

Organisation

Stödmaterial:

1.- Diagram för medveten registrering (i mappen Stödmaterial).

2.- Mallar för "Jag ser, jag tänker, jag undrar" och "Jämför och kontrast". Dessa mallar kan laddas

ut eller kopieras och klistras in för att göra dem större och skrivas ut. Båda rutinerna måste

göras med hela gruppen och läraren måste vägleda eleverna.

- 3.- Inledning av sessionen: "Blomsterhistoria" (3 minuter)

https://www.youtube.com/watch?v=vDpFyHmt0AE

- Berättelse om en liten tulpan

8
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- Alternativt alternativ: "Äpplet och fjärilen" (en berättelse utan ord 2 minuter)

https://www.youtube.com/watch?v=bIw_NdysgGM

Sätt för algoritm (bi-bot eller en klasskamrat) Scratch

5.- Hotbeds bilder

7.- Bilder av fågelmatare

Nedan följer några exempel på fågelmatare. Mer information finns i mappen "stödmaterial".

Fågelmatare med äggkopp:

Fågelmatare med kartong:

9
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Fågelmatare med plastflaskor:

9. Ljud av naturelement i en trädgård:

Naturljud: Naturljud i en trädgård:

Effekter av bin

Tecknat bi

Regn

Vind

Fåglar ljud exempel:

Video: https://www.youtube.com/watch?v=3SZcBREAjJw (1 ́ 13 ́ ́ ́)
Myran av musikerna:

Två versioner av "Blackbird" av Olivier Messiaen

-Le merle noir (Olivier Messiaen) Olivier Messiaen - Le Merle Noir - Bing video (6 minutos) Olivier

Messiaen - Le Merle noir (1952) - Bing video)

10.- (a) Att lära känna andra trädgårdar (exempel i stödmappen)

b) Introduktion av sessionen "Blomsterhistoria 2" (3´)

https://www.youtube.com/watch?v=SuhR3zBypog
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Alternativt alternativ: "Meng" https://vimeo.com/467383260?from=outro-embed

(42´´)

Konstnärens trädgårdar (exempel i Powerpoint, stödmapp) PDF I MAppen (Målare och

trädgårdsmästare)

Coaching

Useful questions:

Part Frågor

1 Utforska gården

Vad tycker du är en "dålig växt"? Och en "bra växt"? Hur kan vi skilja dem åt?

Är "dåliga växter" och "bra växter" alltid samma sak eller kan vi betrakta dem som

olika beroende på sammanhanget?

Vad händer när vi inte tar hand om vår trädgård på sommaren? Varför tror du att det

händer?

2 Hur ser växterna ut?

Vad är en levande varelse? Vilka är skillnaderna mellan en människa, ett djur och en

växt?

Har alla växter samma delar? Vad saknas, vad finns alltid i en växt?

Hur kan vi klassificera de olika växterna? Varför tror du att det kan vara en bra klass

att klassificera?

Har du växter i ditt hus/din närmiljö? Hur är de?

[Förstärkning]: Om det finns en trädgård med svampar eller liknande kan eleverna

uppmanas att fastställa skillnaden mellan djur, växter och svampar.

3 Berättelse: den lilla tulpan

Alla växter växer på samma sätt? Kan du hitta några exempel på växter som växer

annorlunda än tulpan?

Tror du att växterna behöver något mer än sol och vatten? Varför tror du det?

4 Växternas behov
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Tänk på levande varelser, behöver alla samma saker för att växa? Vilka skillnader kan

du hitta?

Behöver växter "mat" för att växa? Vad är denna "mat"? Hur kan växterna få sin "mat"?

Kan växter växa utan något av de studerade behoven? Varför tror du det?

5 Workshopen om heta jordbäddar

Vilket är det bästa sättet att göra en bädd? Kan man ha tillverkat en bädd av ett

annat material? Kan du ge ett exempel? Är kartong ett bra material för att tillverka

hetbäddarna? Varför?

Hur kan vi skriva/rita några steg så att de blir begripliga för alla? Om någon annan

person följer dina steg, kan han/hon då tillverka en liknande bädd som din?

6 Vi gör vår indagation med heta plantor.

Vet du vad en hotbed är? Vad tror du att en hotbed är? Hjälper det här verktyget oss

att odla olika växter? Varför?

Vilket är det bästa sättet att göra en varmbädd? Hur kan du uttrycka det i ett papper?

Är det samma metod som din partner? Vilka är skillnaderna?

Varför tror du att vi skapar olika miljöer för växterna? Vad kan vi upptäcka med hjälp

av detta?

När har vi fått revidera växterna? Varje dag? En gång i veckan? En gång i månaden?

mer i början än i slutet? Varför är observation viktigt? Hur kan vi registrera våra

observationer?

Finns det stora skillnader mellan vissa av dina växter? Varför tror du att dessa

skillnader förekommer?

Vilken av dina växter är högst? Och vilken är den tjockaste? Vilken av dina växter

anser du vara "den bästa"? Varför är den växten "bäst" för dig? Vilka egenskaper hos en

växt kan återspegla en god tillväxt?

Är växternas tillväxt konstant? Växer de mer under den första månaden/veckan än

under den andra?

7 Verkstad fågelmatare

Vilken funktion har fågelmataren? Hur kan vi göra fågelmataren attraktiv? Vilka måste

ha en fågelmatare för att vara bra?

12
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8 Mät trädgården

Kan vi mäta något med vår kropp? Hur kan vi göra det? Har du någonsin hört "3 armar"

eller "7 fingrar" någon gång? Och har du någonsin hört "tum" eller "fot" någon gång?

Kan vi mäta med någon del av vår kropp?

Liknar dina fötter mina fötter? Vilken av dem är större? Hur kan denna skillnad

påverka det slutliga måttet? Tycker du att det är korrekt att mäta med kroppen?

Vad kan vi då använda för att mäta? Hur måste ett mätinstrument vara beskaffat? Kan

vi använda en penna (eller något liknande) för att mäta trädgården? Prova och jämför

resultaten med dina partner.

Är varje penna/penna/stickan likadan i alla länder? Hur kan vi lösa det problemet?

Hur kan vi mäta på samma sätt som resten av världen?

9 Mät trädgården

Kan vi mäta något med vår kropp? Hur kan vi göra det? Har du någonsin hört "3 armar"

eller "7 fingrar" någon gång? Och har du någonsin hört "tum" eller "fot" någon gång?

Kan vi mäta med någon del av vår kropp?

Liknar dina fötter mina fötter? Vilken av dem är större? Hur kan denna skillnad

påverka det slutliga måttet? Tycker du att det är korrekt att mäta med kroppen?

Vad kan vi då använda för att mäta? Hur måste ett mätinstrument vara beskaffat? Kan

vi använda en penna (eller något liknande) för att mäta trädgården? Prova och jämför

resultaten med dina partner.

Är varje penna/penna/stickan likadan i alla länder? Hur kan vi lösa det problemet?

Hur kan vi mäta på samma sätt som resten av världen?

10/

11

Känna till andra trädgårdar & Planera vår trädgård

Vilka är de viktigaste sakerna i en trädgård? Vad är det som gör att en trädgård är en

trädgård? Är vattnet viktigt? Är blommor/djur/ljud/ljud/skuggor/träd... viktiga i en

trädgård?

Var ska vi placera foderautomaterna? Varför tror du det? Fåglarna kan äta på golvet

eller är det bättre om de har sin häckning i toppen av träden? Varför?

12 Vår trädgård presenteras

Varför är/gör din design unik? Tror du att denna design skulle kunna göras i

verkligheten? Varför?
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Vad har du lärt dig om växter/djur/frön (...) ? Hur återspeglas dessa lärdomar i

projektet?

13 Förbättra vår egen trädgård

Var ska vi plantera våra växter? Varför?

Är jordmånen/solen/vattnet/biodiversiteten korrekt i den här delen av skolan? Hur

kan vi förbättra den?

Stimulering av självförvaltning: (konkreta möjligheter/anmärkningar anpassade till projektet)

Främjande av samarbete: (konkreta möjligheter/beteenden som är anpassade till projektet).

Lagarbete:

Grupper består av:

I sessionerna 2 och 9 ska aktiviteten göras med hela klassen, i en stor grupp.

Under sessionerna 1, 3 och 7 rekommenderas en grupp bestående av tre elever.

Vid session 4 bör aktiviteten till att börja med göras med hela gruppen. För den andra delen

måste läraren dela in klassen i tre grupper.

I sessionerna 5, 8 och 11 måste eleverna delas in i 4 grupper.

Arbetet i session 10 kan göras ensam eller i par.

Formativ bedömning: Eleverna bör uppmuntras att koncentrera sig på processen och inte på

slutresultatet. Lärarna ska kommunicera ofta med varandra för att uppmärksamma elevernas

förbättringar eller inlärningsbehov. Betygsättningen bör aldrig baseras på deras slutresultat utan

på deras sökningar, presentationer och utvecklade färdigheter.

Anpassningar

Allmänna idéer:

Idéer med yngre/äldre barn: (3-6 <-> 6-9 / 9-12 <-> 12-15)

För alla åldrar: Med Aronsonsons pusselteknik kommer eleverna att dela sina upptäckter med

sina partners, så att varje elev kan lära sig om alla växtens behov. Aronsonsons pusselteknik

förklaras i tips och tricks.

I allmänhet Gör en djupgående forskning, relaterad till deras ålder och läroplan (till exempel:

jordens sammansättning, näringsämnenas kemi, ljus, fysikens principia...). Barn från 9 år kan

göra en djupare forskning, så ta hänsyn till det tillsammans med dem.

När det gäller de yngre barnen (3 år) bör du försöka undvika alla valfria aktiviteter, eftersom de

kan vara komplicerade för dem.
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Tips & tricks

Som en idé kan du göra en konstsession genom att visa barnen några målningar och be dem

abstrahera färgerna, formerna etc. för att skapa sina egna hotbeds.

Under piloteringen av aktiviteten har vissa lärare skapat eget material (brev från maya,

minnesspel...). Dessa material kan laddas ner och kan vara till hjälp för lärarna. Som exempel

finns ett brev som "kom" från biet Maya.

Det här projektet innehåller många aktiviteter och de kan ibland vara mycket komplicerade

(särskilt när det gäller indigering). Vi rekommenderar starkt att du har tidigare erfarenhet av

PBL om du vill genomföra detta projekt.

Aktivitet 3: Stigengeneratorer. Om skolan inte har någon robot att arbeta med eller om robotens

väg kan anpassas är det intressant att använda några väggeneratorer. Dessa verktyg kan lätt

hittas på Google. Som exempel kan du besöka följande länk:

https://scratch.mit.edu/projects/557317926/

Aronson jigsaw-teknik: Först och främst har eleverna en grupp där de utformar sitt projekt.

Under projektets utveckling kommer de att blandas med andra elever från andra grupper för att

dela och jämföra sina projekt. På följande bild kan vi se hur eleverna är fördelade i sina

ursprungliga grupper (samma färg) och i de blandade grupperna (blandade färger).
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Några ljud som kan vara användbara:

Naturljud:

https://www.elconfidencial.com/medioambiente/naturaleza/2021-10-09/sabados-de-campo-aud

io-pajaros-otono_3303692/

https://www.xeno-canto.org/?prm=ep-app

Nature sounds:

https://drive.google.com/drive/folders/1X4UJOK5d7Iq1ls5nt7TnIpY4Dy1_biL6
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