
Tygväska

Åldersgrupp: 6-9 år

Antal timmar: Antal timmar: 10 timmar

Kort beskrivning av verksamheten: Gör eleverna mer medvetna om hållbar utveckling.

Lär dig mer om plast. Utforma och sy en tygväska.

CT-kompetenser:

● Kompetens: Mönsterigenkänning.

● Algoritmer/sekvensering

● Problemlösning

● Felsökning

● Automatisering

Syfte/mål

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande

generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov. Medvetenhet om plast. Utforma och sy

en tygväska.

Realistiskt STEAM-sammanhang

Förbrukningen av plast ökar i världen. Detta leder till miljöförstöring när plast slängs överallt

och inte återvinns. Dessutom ökar kostnaderna för att producera och köpa plast. Plast - bra eller

dåligt? Utformning och sömnad av en tygväska.

(kort beskrivning av STEAM-integration)
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Metod

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

Del Beskrivning Tid

1 Introduktion av verksamheten

Den här aktiviteten handlar om hållbar utveckling och vi ska diskutera/prata

om plast. Konsumtionen av plast ökar i världen. Detta leder till

miljöförstöring när plast slängs överallt och inte återvinns. Dessutom ökar

kostnaderna för att producera och köpa plast. I slutet av den här aktiviteten

kommer du att designa och sy en tygväska. (15 min)

Olika typer av plast

Låt eleverna diskutera (i par) om de har lagt märke till olika typer av plast.

Låt dem skriva ner/teckna sina tankar. Diskutera med hela klassen. (15 min)

Diskutera med eleverna vad plast är gjord av?

Låt eleverna tänka först själva, sedan i par och till slut tillsammans alla.

Vad tycker eleverna, vad är plasten gjord av?

Visa sedan eleverna länkarna.

(En ytterligare utmaning är beroendet av fossila råvaror. 99 % av all plast

idag tillverkas av olja, vilket innebär att den bidrar till klimatförändringarna

när den förbränns. All förbränning resulterar i koldioxid och koldioxid är en

gas som fungerar som ett värmande "täcke" för jorden). (10 min)

https://plasticoceans.org/7-types-of-plastic/

https://sliplay.se/haninge/play/products/242395-plasten-i-var-vardag-mikro

plast-i-haven-och-atervinning-av-plast

Att bryta ner problemet/problem nedbrytning.

40’

2 Elevaktivitet

Låt eleverna i grupper om tre diskutera när och varför de tycker att plast är

bra och när/varför det inte är bra. Låt grupperna dela med sig av sina tankar

till hela klassen.

Ta med olika saker eller skriv ner saker eller visa bilder på saker som är

gjorda av plast och låt eleverna försöka placera sakerna i olika grupper med

hjälp av ett diagram (bilaga 1). Diskutera diagrammet med eleverna så att

de får en förståelse för olika typer av plast.

https://plasticoceans.org/7-types-of-plastic/

Problem nedbrytning.

40’
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3

Hemuppgift

Välj fem olika saker från kylskåpet som är insvepta i plast. Ge förslag på vad

sakerna du valt kan förpackas med i stället för plast.

Problematisk nedbrytning.

Återvinning

Varför det är viktigt att återvinna plast och hur det går till.

Användbara frågor:

Hur många olika plastsorter hittade du?

Kan vi använda något annat i stället för plast?

https://www.svenskplastatervinning.se/en/about-plastic-recycling/

Felsökning

Problem nedbrytning.

30’

4 Återvinning

Varför det är viktigt att återvinna plast och hur det går till.

Användbara frågor:

Hur många olika plastsorter hittade du?

Kan vi använda något annat i stället för plast?

https://www.svenskplastatervinning.se/en/about-plastic-recycling/

Problem nedbrytning

Felsökning

30-40’

5 Varför är det bättre att använda tyg än plast när du tillverkar väskor?

Visa bilden (bilaga 2) och diskutera den.

https://www.sustainme.in/blogs/news/why-are-cloth-bags-better-than-plast

ic

Nedbrytning av problem

30’

6 Designa din egen tygväska.

Läraren visar de olika tygerna som eleverna ska använda eller *.

Individuell uppgift: Gör en ritning/skiss av din tygväska. Bestäm storleken

och skriv ner måtten på din skiss, bestäm också vilken färg du vill ha (bilaga

3).

Nu måste du göra riktiga mönster med de exakta måtten.

Sätt mönstret på tyget och nålar ihop dem.

Glöm inte handtagen.

Exempel på mönster:

https://www.slojd-detaljer.se/inspiration/aterbruk/enkel-tygkasse

Mönster igenkänning

Algoritmer/sekvensering

Automatisering

Felsökning

80’
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7 Dekorera tygväskan

Som exempel kan du skapa ett tre i rad-spel.

Mönsterigenkänning

Algoritmer/sekvensering

Automatisering

Felsökning

60’

8 Sy tygväskan för hand

Varje elev syr sin egen väska.

https://www.youtube.com/watch?v=EZngDWBk0xE

Mönsterigenkänning

Algoritmer/sekvensering

Automatisering

Felsökning

120-180’

8 hours

*E-posta föräldrarna om tyg... om de har kläder som de ska slänga kan de skicka dem till skolan

och ni kan använda tyget och återanvända det till en väska.

Organisation

Material:

Olika saker som är gjorda av plast, tyg, nålar, saxar, linjal, måttband, tråd eller garn,

papper, färgpennor.

Handledning

Användbara frågor:

Varför är plast inte bra för miljön?

Plast i haven; vad händer med djuren i vattnet om de äter plast?

Hur lång tid tar det för plasten att brytas ned?

Vilket material är bäst att använda till en tote/påse under lång tid?

När är det bra att använda plast? Ge exempel.

Hur kan vi göra människor mer medvetna om att det är viktigt att återvinna plast?

Hur kan vi förhindra att människor slänger plast i haven och skogarna?

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

Främjande av samarbete: (konkreta möjligheter/anmärkningar som anpassats till projektet)

Grupparbete: arbete i par

Grupperna består av tre elever.

Kompetenser som behövs i en grupp:

Kreativitet

Blandat kön

Ledarskap
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Formativ bedömning: Elevernas aktivitet och deltagande i pardiskussioner och även i diskussioner

med hela klassen. Elevernas kreativitet för att rita en skiss av tygväskan och göra ett mönster av

den. Elevernas förmåga att sy en tygkasse för hand. Elevernas medvetenhet och kunskap om

plast.

Anpassningar

Allmänna idéer: Du kan anpassa den här aktiviteten till vilken åldersgrupp du undervisar.

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

För äldre elever kan du använda en symaskin och även lägga till en ficka. Du kan också lägga

till att väskan kan vara vändbar.

Tips & tricks

Skapa en affisch som visar hur man kan återvinna plast. Låt eleverna komma med olika idéer.

Kanske kan de skapa/bygga en återvinningsstation för skolan eller klassrummet.

Låt eleverna skapa sin egen plast

https://www.instructables.com/Make-Your-Own-Bioplastics/
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Bilaga 1.

Bilaga 2.

Bilaga 2.
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Bilaga 3.
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