
Arkitektur*

Åldersgrupp: 6-9 år gamla

Tidsåtgång: 25 timmar

Kort beskrivning av aktiviteten: Eleverna föreslår en arkitektonisk lösning för en ny

offentlig idrottsanläggning/musikskola i skolans område. De börjar med analys av

verkliga byggnader och utvecklar en prototyp för sitt förslag.

Datalogiskt tänkande:

● Känna igen mönster/Kodning

● Problemlösning

● Felsökning

● Abstraktion

● Logiskt tänkande

● Algoritmer

Syfte

- Utveckling av team och individuella arbetssätt, ansträngning, ansvarstagande,

självförtroende, nyfikenhet, personligt initiativ, intresse och kreativitet för

lärande samt entreprenörskap.

- Utveckling av grundläggande matematiska färdigheter och överförbarhet till det

dagliga livet: problemlösning med grundläggande beräkning, uppskattning,

beräkning och geometrisk kunskap.

- Användning av olika konst och visuella uttryck.

- Användning av IKT för att söka information, processimuleringar och avsluta.

- Utveckla reflekterande tänkande: Eleverna ska reflektera över samhället i en

stad. (Vad behöver människor för ett hälsosamt och fullt liv?). De måste reflektera

över vad deras byggnad är till för (sport eller musik) och designa därefter.

Eleverna reflekterar över delarna av en byggnad. De utmanas att bryta ner en

byggnad i delar beroende på dess användning eller dess konstruktion: uppsättning

rum med olika användningsområden, en uppsättning grundläggande

konstruktionselement som väggar, golv, tak, etc.

Verklighetsbaserad frågeställning

Kort motivering av STEAM-integration

Kommunen är intresserad av en bättre stad för folket och kommunfullmäktige tycker att

en bra stad för barnen är en bra stad för alla. Alla barn i klassen bjuds in att delta i

förslaget om en ny offentlig plats i skolans område eller kommun. Ni kommer att välja

att föreslå antingen en idrottsanläggning eller en musikskola. Ni kommer att uppmanas

att motivera era val efter behov. Ni måste presentera era projekt för en jury och få

godkänt för ert förslag.
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* architectus är den latinska versionen. "Archi": den högsta, den överlägsna, den första

av alla och "Tectus": arbete, konstruktion, fabrik. Barnen måste känna sig som

arkitekter.

Innehåll

Naturvetenskap och Samhällsorientering

- Materialegenskaper och materialanvändning, återvinning, energieffektivitet,

hållbar utveckling

- Byggnadsmaterialens ursprung

- Varmt och kallt, temperatur och värmeledning.

- Naturligt ljus, ljus som energiform

- Årstiderna och solens läge

- Klimat

- Orientering och kardinalpunkter

- Historiska och geografiska sammanhang

- Tid, tidsorientering och historiens åldrar

- Arkitektur och ingenjörskonst ur samhällsperspektiv

- Historiskt och kulturellt arv

- Vetenskapliga metoder

Matematik

- Geometriska former (särskilt rektanglar och trianglar) och geometriska volymer

- Olika sätt att mäta och uppskatta siffrors dimensioner

- Symmetri och mönsterigenkänning

- Plats på kartan och i rymden

Teknik

- Planering och genomförande av projekt, rapportpresentation.

- Design: Analys av problem, designa en lösning, prototyp, utvärdering, förbättring.

Kvalitetskontroll och utvärdering.

- Teknik: Skapande av en konkret (skalenlig) prototyp med olika material.

Stödjande/hållbara strukturer.

- Maskiner, apparater och deras användning.

- Konstruktion av enkla strukturer med enkla material för att lösa problem

Praktiskt estetiska ämnen

- Estetik och mode

- Ergonomi och funktionalitet

- Konst och kulturarv.

- Personliga idérepresentationer genom användning av de visuella språk elementen.
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- Fantasi, ritning och utarbetande av tredimensionella konstverk med olika

material.

- Bildkonst, användning av geometri figurer identifierade i elevens verkliga miljö; i

samband med begreppen under matematikgeometrilektion.

Övrigt: Språk, sociala och medborgerliga värderingar

- Muntlig förståelse och framställning. Sammanhängande tal. Respektera lyssnande

och talartid

- Skriva olika texttyper

- Utveckling av autonomi och förmåga till entreprenörskap för att nå personlig

framgång genom att ta ansvar för det gemensamma bästa.

- Bidra till att förbättra gruppens klimat genom att visa samarbetsvilliga attityder

och etablera respektfulla relationer.

- Kooperativt lärande (lagarbete som främjar positivt ömsesidigt beroende och visar

solidaritet).

- Ta ansvar genom att använda förmågor som reflektion och struktur.

Metod

Baserat på lärande genom att göra (utifrån olika nivåer: från imitation till skapelse).

Del Beskrivning Tid

1 Startpunkt

Eleverna får veta projektets verklighetsbaserade sammanhang.

Därefter presenterar läraren utmaningen och klassgruppsuppgifterna,

eleverna delas in i små arbetsgrupper (3 eller 4 elever): de ska

planera en användbar, hållbar och vacker byggnad för samhället.

Klassgruppsuppgifter:

a) Offentliga och privata byggnader på skolområdet kommer att

analyseras och diskuteras tillsammans utifrån deras användning

och funktionalitet.

b) Läraren ber varje elev att rita hur deras dröm byggnad ser ut.

Läraren kan inspirera/motivera (om det är nödvändigt) med

några av Federico Babinas illustrationsverk (till exempel:

Archimusic, Archit, Earthitecture eller Architale).

1 or 2

tillfälle

n

2 Börja att lära sig att arbeta tillsammans

Den första uppgiften i grupp är Marshmallow challenge (utmaning)

1

tillfälle
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3 Byggnadsdesign

Läraren presenterar frågeställningar om krav som ska finnas med på

byggförslaget. De kommer att få svara på frågor som funktionalitet,

interiör- och exteriördesign, budget, grund, etc.: Vilka är de

viktigaste delarna? Vad är viktigt i en musikskola eller i ett

idrottsanläggning? Hur måste det vara?

- Det här är ett brainstorming-ögonblick. Det viktigaste vid det

här laget är att arbetsgrupperna skapar massor av nya idéer

(kreativitet):

- Vad använder vi det till?

- Vad ser det ut som? (invändigt: hur många rum, dörrar, fönster,

storlek, material.../ utanför: entré, väggar, tak, trädgård...).

- Vad behöver vi inne i byggnaden? Vad behöver vi utanför

byggnaden?

- Hur kan det bli vackrare?

Efter att fritt ha arbetat med detta under en lektion så ska gruppens

arbetsledare presentera lösningarna och hela klassgruppen ska

diskutera och komma med förslag till bättre alternativ.

Eleverna förses med rubriken som förklarar kraven för

byggnadsförslaget.

Arbetsgruppen reflekterar återigen hur de kan förbättra sitt förslag

och sekreteraren skriver anteckningar, drar slutsatser, inte bara om de

olika förslagen, utan även vad de har lärt sig under processen under

lektionerna.

1

tillfälle

4 Former och geometri

Vi presenterar två alternativ för arbetsgruppens uppgift om geometri

och dagligt liv. I båda situationerna är det viktigt att ha tid för att

knyta ihop säcken (formativ bedömning). Läraren frågar eleverna om

vad de lärt sig och gruppsekreteraren noterar detta.

Alternativ 1:

- Eleverna får olika kartongbitar i olika former, liknande tangram

pussel, och bilder tagna på framsidan av olika viktiga

byggnader i elevernas omgivning. Uppgiften är att de ska

kopiera formen av byggnadens framsida med de tillgängliga

materialen. För yngre elever bör bilder och former matcha i

storlek så att rekonstruktionen kan ske ovanpå bilden, medan

äldre rekommenderas att arbeta i olika skalor.

- Samma övning kommer att reproduceras med 3D-block om

tillgängligt.

- Fri lek med formerna och volymerna bör uppmuntras i

efterhand och be om adekvata förklaringar om skillnader och

likheter mellan byggnader och deras funktion.

Alternativ 2:

1

tillfälle
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Eleverna bygger trianglar och fyrhörningar med stålkulor och

magneter eller tandpetare och gelébönor eller modelllera;

efteråt bygg 3 torn: ett bara med trianglar, ett annat bara med

kvadrater och det tredje med båda elementen. Vad är bäst?

Varför är det bäst?

Läraren reflekterar med klassgruppen om kapaciteten hos

trianglar i strukturer. De föreslår att leta och hitta trianglar i

byggnaden och andra stadselement eller strukturer som bänkar,

broar, elektriska torn, etc.

5 Bygger under tiden

Läraren erbjuder möjligheten att bli medveten om tidsorientering och

historiska tidsåldrar genom att använda bilder av unika eller speciella

livsrum eller byggnader.

Varje arbetsgrupp kommer att ha en eller två bilder på byggnader och

klädnypor. Läraren kommer att lägga ett rep från ena sidan av

klassrummet till den andra och eleverna ska placera sina bilder på

motsvarande plats och skapa en kronologisk tidsaxel.

Efter att alla bilder är upphängda kommer läraren att diskutera med

klassgruppen om den kronologiska tidsaxeln är korrekt eller inte och

motivera varför den är det.

Som vid andra tillfällen reflekterar arbetsgruppen tillsammans och

noterar vad de tycker innan och vad de tänker nu, vad de lär sig och

hur de lär sig.

1

tillfälle

6 Byggnader runt om i världen

Eleverna i grupperna väljer en eller två byggnader från en begränsad

lista som tillhandahålls av läraren och forskar med hjälp av

internetsökningsfärdigheter. Listan måste innehålla exempel från

kända (eller inte) byggnader runt om i världen i olika kontinenter,

situationer och olika funktioner. Villkoret är att det finns information

om det på Internet.

(Denna Google-presentation har några exempel)

Eleverna måste hitta följande information:

Plats

Höjd

Användning

Byggnadsår/datum

2 or 3
tillfälle

n
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Efter att ha undersökt kommer en medlem i varje arbetsgrupp att

placera namnet eller en bild av dessa byggnader på en världskarta i

klassrummet.

Denna del av projektet tillåter oss att arbeta med geografiskt innehåll

(Geo Astronomy -orientering av byggnaden- och klimatologi) och även

introducera begreppet "karta" för eleverna. Andra viktiga aspekter är:

Kritiskt tänkande: Vilken byggnad är vackrast? Varför? Är det viktigt

att den här typen av byggnad ser bra ut?

Som vanligt reflekterar medlemmarna i varje arbetsgrupp tillsammans

och skriver ner vad de har lärt sig och hur de lär sig det.

7 Vad är viktigt för att rita en byggnad?

Detta skede av projektet har tre uppgifter. Uppgiften tillåter

demonstration med en enkel kvadrat och triangel för att skapa

ett hus (Abstraktion)

1.- Läraren utmanar eleverna att representera byggnaderna

med bara några räta linjer. Vi kan använda samma byggnader

som studerats tidigare.

2.- Efter en stunds reflektion och fritt arbete i arbetsgrupperna

visar läraren eleverna exempel på abstraktioner och ber dem

att matcha ritningarna med fotona av byggnaderna.

3.- Kodningsutmaning: Skapa, i par, en algoritm med hjälp av

kompasspunkter som kommandon (dvs. 'Nord' är upp, 'Öst' är

vänster etc). Detta kan göras som en aktivitet på ett papper

med rutnätslinjer eller med programmering på code. org

1

tillfälle

6

STEAM-CT

https://studio.code.org/s/course1/stage/10/puzzle/10


Återigen, i slutet av lektionen, antecknar eleverna nya framsteg i sin

inlärning.

8 Byggnadsskikt

Eleverna diskuterar de olika skikten av byggnaderna på skolområdet

som de studerade i projektets första steg. De olika skikten är inte

utifrån deras former eller volymer, men med hjälp av konstruktionens

lager: Fundament, bärande konstruktioner, väggar, omslutande, tak,

utvändiga dekorationer, inuti dekorationer.

Eleverna ska få hjälp att reflektera över energieffektivitet, material

och liknande. Kopplingar till geografi genom klimatet (spetsat tak,

orientering, miljö etc) bör undersökas. Inredningsdesign och dess

funktionalitet bör också analyseras, liksom förekomsten av artificiell

intelligens (domotik) eller inte.

1

tillfälle

9a Hur viktiga är de material du väljer för din byggnad?
Introduktion: Visa eleverna en kort film

om (eller läs enTre små grisar (Three little pigs in Swedish)

förenklad version) historien om de "tre små grisarna".

Efter att ha sett filmen, fråga eleverna: Vilka material använde

grisarna? Vilket material var bäst och varför?

Utforska material:

Eleverna minns tidigare lektioner i projektet och jämför de material

som används i byggnader runt om i världen och i olika lager/skikt.

Tegel, cement, betong, armerad betong, gips... Detta ger oss

möjlighet att prata om materialens egenskaper och de olika stödjande

funktionerna.

I klassen använder vi lera, lera med halm (tegel) och "förstärkt" tegel

med aluminiumstavar (armeringsjärn) för att förstärka strukturen. Vi

reflekterar över användningen av var och en. Om lera är väldigt

besvärligt kan vi använda lite modellpasta.

Vi utforskar andra viktiga material och deras användning som isolering

och för mänsklig komfort (till exempel glas som låter ljus passera

igenom, trä som är en värmeisolator). Känslan för utforskning är

mycket viktig i detta ögonblick.

Läraren ger eleverna några kort med en bild på det material de har

utforskat och andra (trä, glas, halm, metall, plast, tegelstenar,

papper etc.) och om det behövs så tittar eleverna i de olika

arbetsgrupperna på sina byggnader på Internet. Nedan, ska eleverna

relatera materialen till den del av byggnaden där den ligger och de

egenskaper den har.

Sedan under samlingen förklarar de vad de gör och rätt terminologi

används och förklaras i det nya ordförrådet (transparent,

ogenomskinlig, stark, hård, mjuk, flexibel, isolator,...).

För att göra relationen mer visuell kan de få en bild av en byggnad

2
tillfälle

n
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under uppförande och ha bilderna eller korten placerade i rätt

områden, sedan kan den placeras i klassrummet som en affisch.

Som avslutning funderar eleverna på sin prototyp av byggnad med

hjälp av frågeställningar och skriver ner meningar som liknar dessa i

anteckningsboken:

För att släppa in ljus i byggnaden kan vi använda:_____________

För att bygga stabila och starka väggar kan vi använda: __________

För att göra kurviga former kan vi använda: _____________

För att hålla regnet borta kan vi använda:_____________

9b Dags att göra vår egen byggsats: skapa en algoritm och felsöka

Berätta för eleverna att en algoritm är en sekvens av steg som gör

något vi vill att den ska göra/är användbart. Till exempel är ett

matlagningsrecept en algoritm.

Nu ska de skapa en algoritm för att göra en tegelstenar.

1. Dela ut aktivitetsbladet sheet

(alternativt: eleverna kan testa sig fram och hitta rätt proportioner av

jord, vatten och halm - på detta sätt kommer eleverna att "felsöka"

för att få rätt proportioner. Är blandningen för blöt? för torr?)

2. När eleverna har sekvenserat/delat upp de olika stegen kan de

jämföra med andra grupper.

3. För att kontrollera sina svar kan eleverna titta på this video.

4. Eleverna i sina grupper följer sin korrigerade algoritm för att

göra sin lertegelblandning. Det kommer att bli rörigt!

2
tillfälle

n

(+tid för
att det
ska
torka)

10 Arkitektur som en konstform

Studera byggnaders värde och innebörd. Vilka delar kunde ha varit

utformad på ett annat sätt? Varför finns det trender inom arkitektur?

Vad vet vi om en stads historia utifrån dess arkitektur?

Eleverna föreslås representera (rita eller använda andra visuella

tekniker som läraren föredrar) sin designbyggnad, uppmärksamma på

detaljer och icke-funktionella delar (om det finns några).

1

tillfälle

11 Byggnadskonstruktion

Eleverna arbetar med att bygga en prototyp för sin egen byggnad,

fyller i dokument som innehåller svaren på rubrikfrågorna och

förbereder en presentation av sitt projekt.

Återvunnet material kommer att användas men kommer inte att

finnas i överflöd, detta för att uppmuntra eleverna att planera sina

2 or 3

tillfälle

n
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behov i förväg. Äldre barn kan bli ombedda att arbeta enligt en

budget (ingår i designfasen).

12 Förberedelse av presentationen

När prototypen har byggts, förbereds presentationen, som

måste inkludera lösningen på projektet, skälen till varför det har

byggts och bakgrunden till vad de har lärt sig och vad som har fått

dem att göra så. Det är viktigt att de misstag, förändringar, tvivel som

uppstått och de lösningar som de har tagit i gruppen påvisas.

1

tillfälle

13 Presentation av byggnaden

När eleverna väl har valt ut den viktigaste informationen i sin

portfolio för att förbereda presentationen kan det vara mycket

intressant att eleverna visar på skillnaderna eller lär sig utifrån en

konstnärlig idé vad de tycker är viktigt för att uttrycka byggidén (det

kan vara ett musikstycke, en bild eller vad som helst) vid den

muntliga presentationen.

Alternativt kan grupperna göra en muntlig presentation eller en

rapport som kan delas online med familjen.

1

tillfälle

Organisation

Material:

● Bilder, kartong, papper, lim, lera, färgade snören, ritmaterial, geometriska former,

tandpetare, etc.

Användning av IKT:

- Office eller liknade (Word, Excel, Paint, Power point …)

- Internet uppkoppling

- Gratis program: SketchUp and Code

Öppet klassrum:

- Det kan vara intressant att eleverna åtminstone i början av projektet kan gå ut

för att observera skolans omgivningar.

Handledning

Användbara frågeställningar:

Del1

• Hur är byggnaden? Var är det? (Positionen i orten/staden), Hur många fönster, storlek

på fönstren, glastak, solexponering/orientering etc. Hur många använder det?

• För att ge lite urban känsla åt byggnaderna är det viktigt att reflektera tillsammans

med eleverna kring frågor som: Hur är byggnaderna fördelade? Var är parkerna? Om

det finns parkeringsplatser bredvid skolan fråga barnen varför är det så? Etc.
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• Eftersom detta är ett tvärvetenskapligt projekt är det viktigt att koppla begreppen

kultur- och konstarv till de visuella och audiovisuella upplevelserna (att leva och

skapa).

Del 2

• På Marshmallow-länken finns några användbara frågor att reflektera över lagarbetet.

Här är andra frågor kopplade till byggnadsämnet: Vilka faktorer var viktiga vid

konstruktionen av tornet?

• Hur gör du strukturen solid/hur håller du strukturen från att falla ner

• Varför är arbetsfördelningen viktigt

Del 3

• För närvarande introduceras teknik- och naturvetenskapligt innehåll ('plan', former

och material, orientering) men dessa koncept måste utvecklas vid nästa arbetspass.

• Även kritiskt tänkande (reflektion över byggnadens krav och bestämma deras

betydelse) och beräkningsförmåga (abstraktion: utmana eleverna att representera

byggnaden med bara några räta linjer; differentiering: att veta skillnaden mellan

plan och karta)

• Vad är grundläggande för din byggnad att ha?

• Varför behöver du den byggnaden?

• Val av material vs kostnad vs miljöpåverkan

• Det kan vara en intressant uppgift att leta efter Vitruvio på Internet med barnen.

Vitruvio skrev den äldsta boken om arkitektur som vi har (är faktiskt 10 böcker). Hans

idé om arkitektur var att det måste vara en imitation av naturen. Eftersom ett bo är

perfekt för en fågel eller en bikaka är perfekt för bina, sa Vitruvio att de offentliga

byggnaderna måste vara "firmitas, utilitas, venustas" med andra ord: solida,

användbara, vackra. Till exempel behöver en användbar musikskola bra belysning och

ljudisolering för klassrummen och ett stort rum för auditoriet med bra akustiska

förhållanden. Vi kan tillsammans med barnen se vackra byggnader som uppfyller de

två andra Vitruvio-villkoren som Pavilion 21 Mini Opera Space (Coop. Himmelblau) för

den bayerska statsoperan, Teneriffas auditorium Adán Martín (Calatrava), Lissabons

musikskola (JL Carrilho da Graça) eller Philips Pavilion (Le Corbusier och Iannis

Xenakis) för den allmänna utställningen i Bryssel 1958.

• Det är möjligt att de arbetar på en rubric för att utforma en ny

idrottsanläggning/musikskola som passar byggnadens sociala behov, funktionella

behov och estetiska funktioner. Yngre elever kommer att få listan över behov, medan

äldre elever kan arbeta med den listan själva med sin lärares hjälp.

Del 4

Varför är triangeln en mycket använd form på byggnader? Vad betyder triangel och

varför är det användbart?
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Del 5

• Det är viktigt att bryta historiens triumfalistiska idé. De äldsta byggnaderna är inte

alltid de minst utvecklade eller sofistikerade. Byggnaderna svarar på de olika sätten

att leva. Till exempel behöver nomadstammarna inga hållbara byggnader, grottorna

har idealiska förhållanden som ett tillflyktsort (stabil temperatur i ett fast

väggutrymme) och för att förbereda tillflykten behöver människor inte ett energiskt

avfall.

Del 6

● Byggnadens orientering: I vilka delar av byggnaden kommer solen att skina efter

tid på dygnet? Vilka delar får fler soltimmar och vilka mindre? Hur påverkar solen

beboelighet och energieffektivitet?

● Klimatologi: Klimatets betydelse (nederbörd, temperatur, soltimmar) vid

utformningen av en byggnads form. Klimatets betydelse för användningen av

naturresurser: solenergi, vindenergi och användning av regnvatten.

● Be eleven att jämföra byggnader från olika delar av världen. Är arkitektur baserad

på mänskliga behov? (Ergonomi, anpassning för funktionshinder, funktionalitet

etc.)

● Vi kan hitta förhöjda byggnader i olika delar av världen. Varför? Vilka är

förutsättningarna eller funktionerna för dessa byggnader? Vad har de gemensamt?

● I listan som erbjuds eleverna ska vi välja unika byggnader kopplade till människors

liv, inte bara kända byggnader (som också kan finnas där), byggnader som är unika

i sin funktion och relation till sin omgivning. Detta möjliggör en djupare reflektion

över vad arkitektur är. Ett kontorstorn svarar till exempel på detta behov och har

även denna imponerande estetiska funktion mitt i staden. Medan en gård eller en

bondgård inte behöver väcka uppmärksamhet, men de kan vara mycket

intelligenta byggnader, med sina stall, höloft, grönsaksträdgård... De är designade

på millimetern för människorna som bor där, och de kan också vara mycket

vackert integrerad i det naturliga landskapet. Ett stort torn kan dock vara väldigt

estetiskt, men mitt på berget skulle det förstöra landskapet.

● Förändras byggmaterial från en plats till en annan? Varför?

Del 8

• Hur kan vi designa strukturer som stödjer det som finns ovanför dem?

• Hur ska väggarna vara?

• Vilken är vår position på planeten jorden? Påverkar den positionen inriktningen av vår

byggnad?

Del 9a-9b

• Vilka material kan hjälpa till att möta mänskliga behov som ljus och värme?

• Varför använder vi aluminiumstavar i tegel? Vad ger det? Görs något liknande i

byggnaderna vi ser runt omkring?

• Vilka material är varmare/kallare? Varför har moderna fönster två glasrutor åtskilda

av ett luftrum och de gamla bara en? (Det ger upphov till tal om

värmeledningsförmåga efter att ha utforskat det)

• Om vi   vill att byggnaden ska ha så mycket solljus som möjligt, hur ska vi placera den?
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• Inte bara de dyraste materialen är långvarig eller mest effektiv energi. Vissa

tusenåriga byggnader av tegel (soltorkat tegel) eller gjorda av lera står fortfarande

upprätt. De soltorkade tegelväggarna genererar idealiska förhållanden i extrema

klimat och är riktigt billiga. Vi kan på liknande sätt reflektera över trä eller bambu

som byggmaterial.

Del 10

• Har de "icke-funktionella" delarna av en byggnad en funktion?

Stimulering av självständigt arbete: (konkreta möjligheter / kommentarer anpassade till
projektet)

- Ledarskapsutveckling

- Självstudier

- Stimulerande forskning

- Utveckling av kritiskt tänkande

- Bedömning

Stimulering av samarbete: (konkreta möjligheter / kommentarer anpassade till projektet)
Grupparbete:

● Grupperna ska bestå av 4 elever.

● Färdigheter som är viktiga att ha i en grupp:

o ledarskap

o samordning,

o struktur, medling

o kreativitet

Formativ bedömning:

Bedömningen baseras på:

1.- Lärarens allmänna observation: grupp- och individuella processer och resultat

2.- Klassamlingar; fokuserade på problemlösning och kritisk reflektion.

3.- Uppnåendet av specifika mål av gruppen i var och en av delarna av processen.

4.- Revidering av varje uppgift för att analysera framgångar och misstag, grupperna får

poäng.

5.- Slutgrupp "Dokumentation" (Portfölj: Skriva rapport, ritningar och bilder på prototyp)

Anpassningar

Allmänna idéer:

I åldrarna 3-6: delen av urban analys reduceras/elimineras, den manipulativa
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konstruktionen uppmuntras främst, den algoritmiska delen av tegelskapande (med

felsökning) med manipulativt material.

I åldrarna 9-12: aktiviteten kan hållas väldigt lika, fördjupa resonemanget och

inkludera strukturer som inte övervägdes tidigare (pelare, bågar...)

I åldrarna 12-15: en mycket mer djupgående urban analys och ett mer detaljerat

projekt (badrum, korridorer... som tänker på människors olika vägar, evakuering

rutter...). Design i 3D-programmet SketchUp.

Tips & tricks
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