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A. KÄLLSORTERING OCH ÅTERVINNING 

 
Här redovisas tre delar av detta tema: Källsortering och återvinning, Allemansrätten och barnkonventionen 

samt Hållbarhet och återvinningskonst i naturen. Den svenska allemansrätten och barnkonventionen passar 

mycket bra in i e-ARTinED:s teman och många mål i den svenska läroplanen utgår från dessa rättigheter. Temat 

Allemansrätten – Allebarnsrätten pågick under åren 2015-2017. Vi arbetade med estetiska lärprocesser, 

övningarna beaktade särskilt social inkludering och kritiskt tänkande och vi studerade med konstens hjälp vårt 

beroende av och vårt ansvar för naturen. 

 

FAKTARUTA  

Projekt Partner Viksjöforsbaletten, Sverige 

Pilotskola Viksjöfors skola, Idrottsvägen 6, 82895 Viksjöfors 

Plats Skolan 

Datum December 2015 

Konstform Drama, bild och musik 

Lärare och artister som 

varit delaktiga i 

pilotarbetet 

Anki Waltersson, Elisabeth Guthu, Gunnel Nilsson, Wictoria Kastemyr, Sofie 

Widarsson, Niclas Wahlén, Yohannes Zeray och Josefin Torp. 

Elevernas ålder 6-13 år 

Antal elever 60 

Antal timmar 18h 

Hjälpmedel Dator med internet. 

SO-boken Boken om SO 1-3 av Annica Hedin och Elisabeth Ivansson. 

Sälles skräpbok, arbetsbok för elever. Finns här: 

https://www.youtube.com/watch?v=IEpIyIHIm0I 

Sopor att kunna sortera och att pyssla med. 

Dramapedagog och musiklärare 

Tidigare erfarenheter: ARTinED 

Förkunskaper: Inga 

ESTETISKA LÄRPROCESSER 

 

GODA EXEMPEL FRÅN PROJEKTETS PILOTSKOLA I SVERIGE 

 

1. ALLEMANSRÄTTEN OCH ALLA BARNS RÄTT 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IEpIyIHIm0I
https://www.youtube.com/watch?v=IEpIyIHIm0I
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ARBETSGÅNG 

 Undersök hur mycket eleverna vet om hur man sorterar sopor. Prova att sortera en soppåse med sopor av 

bl.a. plast, metall, glas, batterier, tidningar, pappersförpackningar och pant. 

 Prata om och se film om olika material: 

 Se filmen Sortera avfall med Sopan, https://www.youtube.com/watch?v=gpvGItMAPv0 

 Börja jobba med hur vi kan sortera olika sopor. 

Plast, film på http://www.sopor.nu/ och Kemi nästa på https://urskola.se/Produkter/160049-Kemi- 

nasta-Plast, den handlar om vad plast är. 

Tidningar, film på http://www.sopor.nu/. 

Pappersförpackningar, film på http://www.sopor.nu/ FTI har genom ett samarbete med Egmont tagit 

fram en mycket populär specialtidning med Bamse om återvinning av förpackningar och tidningar. Se: 

http://www.ftiab.se/197.html#.WJijqm_hA2w. 

Metall, film på http://www.sopor.nu/. 

Glas, film, https://www.youtube.com/watch?v=gQWb5L_-BsU 

och på http://www.sopor.nu/. 

Pant, http://pantamera.nu/activities/skolaungdom/material-tillskola-forskola/. 

Här finns en saga som handlar om att panta; En saga om pant. 

Här finns också en broschyr som heter Vad händer sen? Den handlar om vad som händer med det vi 

pantar. (Vår version av pantamerasången: https://youtu.be/pTEJSkxfCJ4) 

På webbsidan http://www.hsr.se/exempelsamling/burken-bertaoch-flaskan-frans, finns det en 

pedagogisk saga om vad som händer med burkar och flaskor när de pantas. 

Batterier: Musikvideo på https://www.youtube.com/watch?v=IEpIyIHIm0I som visar att batterier 

måste lämnas till återvinningen. (Vår version: http://youtu.be/Bi1v1GIEFhE) 

Beställa material om batteriåtervinning: http://www.batteriatervinningen.se/skola, här finns 

lektionsförlag och tips. 

 Återvinningspyssel, att göra saker av det som vi annars återvinner. mjölklock – magnet - burk – tapet – 

pennburk - pynta glasburkar – hyacintglas - plastband från postpaket – armband 

 Alla elever i åk 1-6 spelar med i en sopteater. Teatern övas tillsammans med dramapedagogen. Rekvisita 

till teatern tillverkas tillsammans. Teatermanus finns nedan i bilaga 1 och de fem sångerna i sopteatern 

finns nedan i bilaga 2. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gpvGItMAPv0
http://www.sopor.nu/
http://www.sopor.nu/
http://www.sopor.nu/
http://www.ftiab.se/197.html#.WJijqm_hA2w
http://www.sopor.nu/
https://www.youtube.com/watch?v=gQWb5L_-BsU
http://www.sopor.nu/
http://pantamera.nu/activities/skolaungdom/material-tillskola-forskola/
https://youtu.be/pTEJSkxfCJ4
http://www.hsr.se/exempelsamling/burken-bertaoch-flaskan-frans
https://www.youtube.com/watch?v=IEpIyIHIm0I
http://youtu.be/Bi1v1GIEFhE
http://www.batteriatervinningen.se/skola
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Se teatern på film: https://artinedviksjofors.se/kultur/the- 
arts/film/ 

Länkar till sångerna, om du vill lyssna på dem: 
□ Pantamera låten: 

http://pantamera.nu/pressmedia/kampanjer/ 

□ Batterilåten: 
https://www.youtube.com/watch?v=IEpIyIHIm0I 

Vår version: http://youtu.be/Bi1v1GIEFhE 

□ Smaklösa sopor: 
https://www.youtube.com/watch?v=aoA9zJaoMwE 

Vår version https://youtu.be/q7d0ciwk0tY 

□ Tänk om… tänk om!: 
https://www.youtube.com/watch?v=TfJ6zYVMIEE Vår 
version: http://youtu.be/0ChHcDMzDq8 

 

RESULTAT 

Eleverna har genom dessa övningar förstått begreppet källsortering och förstått vikten av denna samt fått en 
förståelse för hur man återvinner och separerar avfall efter bästa förmåga och med omsorg om miljön. 

 

OBSERVATIONER: 

Anteckningar baserade på (filmade) intervjuer med eleverna efter fortsatt arbete senare på våren 
 

UPPTÄCKTER OCH SLUTSATSER 

Avfallssortering och återvinning är det första av Viksjöfors skolas tre sammanlänkade teman kring 
allemansrätten. Vi har valt redovisa detta tema som vårt bästa resultat. Den som sätter sig in i materialet - 
arbetsgången, resultatet och observationerna - kan förstå varför vi gjort detta val! 

https://artinedviksjofors.se/kultur/the-arts/film/
https://artinedviksjofors.se/kultur/the-arts/film/
http://pantamera.nu/pressmedia/kampanjer/
http://www.youtube.com/watch?v=IEpIyIHIm0I
http://youtu.be/Bi1v1GIEFhE
http://www.youtube.com/watch?v=aoA9zJaoMwE
https://youtu.be/q7d0ciwk0tY
http://www.youtube.com/watch?v=TfJ6zYVMIEE
http://youtu.be/0ChHcDMzDq8
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Temat Allemansrätten - Allebarnsrätten pågick under åren 2015-2017 
och sammanfattar på ett bra sätt inriktningen i e-ARTINED: 

Här redovisas den andra delen av detta tema: 
 
 

 

B. EN TEMADAG OM ALLEMANSRÄTTEN OCH BARNKONVENTIONEN 

 

FAKTARUTA  

Projekt Partner Viksjöforsbaletten, Sverige 

Pilotskola Viksjöfors skola, Idrottsvägen 6, 82895 Viksjöfors 

Plats Skolan och skolgården 

Datum April 2017 

Konstform Drama, bild and musik 

Lärare och artister 
som varit delaktiga 
i pilotarbetet 

Anki Waltersson, Elisabeth Guthu, Wictoria Kastemyr, Sofie Widarsson, Helena 
Ehrstrand, Emil Skoogh, Niclas Wahlén, Yohannes Zeray och Josefin Torp. 

Elevernas ålder 6-13 år 

Antal elever 60 

Antal timmar 1 skoldag, 5 h 

Hjälpmedel Memory-spel om allemansrätten 
Film om barnkonventionen 
Material till vänskapsstenar (dagstidningar, vatten, färg och penslar) 
Skräp att sortera på skolgården 
Professionell musiker 

 

Tidigare 
erfarenheter: 

 

ARTinED 

Förkunskaper: De lärde sig om källsortering när vi satte upp musikalen om Skogsmulle och 
Skräplisa tre månader tidigare (redovisat ovan). 
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ARBETSGÅNG: 

 
 
 
 

INTRODUKTION 
 

Eleverna delades in I grupper om 10-15 
elever. De besökte 7 stationer 0ch 
stannade 30 minuter på varje station. 

 
1 ALLEMANSRÄTTEN 

Eleverna spelade memory om 
allemansrätten och diskuterade 
reglernas betydelse. 

2 VÄNSKAPSSTENAR 

Eleverna gjorde stenar av papier 
maché. De symboliserar vänskap och 
kallar vänskapsstenar. 

 
3 EN UTOMHUSFANTASI 

Eleverna praktiserade allemansrätten 
och uppmanades att plocka material 
från skogen och skapa nytt med detta 
material. De kunde bara plocka sådant 
som är tillåtet att plocka. 
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4 SOPSORTERING OCH ÅTERVINNING 

Eleverna fick en kort information hur viktig 
sopsortering och återvinning är för samhället. 
De samlade skräp på skolgården och sorterade 
det. De yngre eleverna tog på sig “magiska 
glasögon” för att göra det roligare att leta 
skräp. 

 

5 MUSIK ETT SPRÅK SOM ALLA FÖRSTÅR 

Eleverna hade turen att få besök av en 
professionell musiker, Emil Skoog, som spelar 
kontrabas. Han berättade om instrumentet, 
hur det fungerar och låter och man samtalade 
om att musik är ett språk och hur musiken kan 
uttrycka olika saker. 

Eleverna lärde sig en del av en sång som inte 
innehåller vanliga ord utan bara rytmer. 
Sången är gjord av Luis Maholo och heter ”You 
ain´t gonna know me ´cos you think you know 
me”. Eleverna valde olika rytminstrument; de 
spelade och sjöng tillsammans med musikern 
och kontrabasen. 

 

6 RÄTTVIST - ORÄTTVIST 

Eleverna delades in i två grupper. En grupp fick 
saxar, men den andra gruppen fick inga 
verktyg alls. De fick alla i uppgiften att göra 
vissa former av papper. 

Diskussionen om rättvisa uppträdde ganska 
snabbt på grund av hur hjälpmedlen 
fördelades. Detta gav läraren möjlighet att 
diskutera med eleverna och få dem att fundera 
på vad rättvisa egentligen är. 

 
En viktig aspekt i denna uppgift var att få 
eleverna att förstå att saker kan göras på olika 
sätt, men också hur problem kan lösas med 
kommunikation och delning. 
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7 DEL 1 BARNKONVENTIONEN 

Eleverna tittade på en interaktiv bok av Pernilla 
Stalfelt: Alla barns rätt, om barnkonventionen. 

 7 DEL 2 KLASSRUMSSAMTAL 

Tillsammans med eleverna diskuterades sedan 
innehållet i boken och man jämförde hur barns 
livsvillkor i Sverige med dem i andra länder. 

 

 

 

 

 

 

 
UTVÄRDERING 

Vid dagens slut, på den sista stationen, pratade 
lärare och elever om vad de hade lärt sig under 
dagen och hur de tyckte att stationerna hade 
fungerat. 

  

 

 
UPPFÖLJNING 1 - DANS 

Sex veckor senare uppträdde eleverna I en 

dansföreställning där de uttryckte sin syn på 

barnkonventionen. 
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UPPFÖLJNING 2 - FN-DAGEN 

Barnkonventionen och konventionen om 
de mänskliga rättigheterna repeterades på 
FN-dagen senare samma höst. 

 

 

 

 

 

 

 
ANVÄNDBARA LÄNKAR MED MATERIAL 

Miljömålen i Läroplanen, från Håll Sverige rent 
Lektionsupplägg för miljömålen, från Håll Sverige 
rent 
Allemansrätten 1 från Håll Sverige 
rent, PDF Lärarhandledning 
Tipsbank, från Håll Sverige rent 
Allemansrätten på andra språk, från Håll Sverige 
rent 
Allemansrätten 2 från Skogen i skolan, PDF 
Lärarhandl. och arbetsmaterial, åk 1-9, 
Allemansrätten 3 – Aktivitetsbank, från Scouterna 
Biosfärskandidat Voxnadalen, från Ovanåkers 
kommun 

 

 

 

 

 

 
VÅRA EGNA FILMER OCH BILDER 

Introduktion: https://youtu.be/EUga6sXbTho 
Memory om allemansrätten: 
https://youtu.be/1vyRwal5uAw 
Barnkonventionen en app för iPad: 
https://youtu.be/lDWelFPqqvc 
En klassrumsdiskussion: 

https://youtu.be/m7k0lVmoWCM  
Olika levnadsvillkor: https://youtu.be/Iinq6qK0ea0 
Musik – ett språk för alla: https://youtu.be/EZKLz8ZonIo 
Sopsortering: https://youtu.be/Hbvoq_vg9gA 
Bilder: 

https://artinedviksjofors.se/kultur/the 

matic-studies-temaarbeten/the-right- 

of-public-access-childrens-rights-april- 
2016/ 

http://www.hsr.se/sites/default/files/laroplanen-miljomalen-matris-141114.pdf
http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/skola-forskola/lektionsupplagg-om-miljomalen
http://www.hsr.se/sites/default/files/allemansrattan.pdf
http://www.hsr.se/exempelsamling
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Allemansratten-pa-andra-sprak/
http://www.skogeniskolan.se/laromedel
http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/aktivitetsbanken/sokresultat/?wpv_post_search=Allemansr%C3%A4tten%2B&amp;wpv_filter_submit=S%C3%B6k
http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/aktivitetsbanken/sokresultat/?wpv_post_search=Allemansr%C3%A4tten%2B&amp;wpv_filter_submit=S%C3%B6k
http://www.ovanaker.se/klimatmiljo/biosfarkandidat.4.3ac8cbc414911ccd6c920919.html
https://youtu.be/Hbvoq_vg9gA
https://artinedviksjofors.se/kultur/thematic-studies-temaarbeten/the-right-of-public-access-childrens-rights-april-2016/
https://artinedviksjofors.se/kultur/thematic-studies-temaarbeten/the-right-of-public-access-childrens-rights-april-2016/
https://artinedviksjofors.se/kultur/thematic-studies-temaarbeten/the-right-of-public-access-childrens-rights-april-2016/
https://artinedviksjofors.se/kultur/thematic-studies-temaarbeten/the-right-of-public-access-childrens-rights-april-2016/
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RESULTAT 

Eleverna har genom övningarna under temadagen fått kunskap om och förståelse för 

 alla människors lika värde, 

 den värdefulla allemansrätten, 

 källsortering och återvinning samt fått 

 uppleva olika sätt att kommunicera. 
 

OBSERVATIONER 

Hela temadagen var mycket lyckad. Eleverna arbetade i blandade åldersgrupper och kamratskapen 
mellan eleverna förstärktes. Skolan har en multikulturell sammansättning och många nyanlända 
elever deltog i temadagen. Temadagen var ett bra tillfälle att berätta om och arbeta med de 
värderingar som det svenska samhället och skolan vilar på. Stationen med musikern uppskattades av 
de nyanlända eleverna eftersom språkbarriären bröts och eleverna kunde mötas i musiken. 

 

ELEVREFLEKTIONER 

Se filmen från elevernas utvärdering. Även lärarreflektioner har genomförts. 
 

UPPTÄCKTER OCH SLUTSATSER: 

Allemansrätten och alla barns rätt är det andra av Viksjöfors skolas tre sammanlänkade teman kring 
allemansrätten. Vi har valt redovisa detta tema som vårt bästa resultat. Den som sätter sig in i 
materialet - arbetsgången, resultatet och observationerna - kan förstå varför vi gjort detta val! 

 
Besök vår skolas webbsida för att se filmer, foton, lärarhandledningar! 

 
 

https://youtu.be/TyZrKQgt23A
https://artinedviksjofors.se/kultur/thematic-studies-temaarbeten/recycling-nov-dec-2015/
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Temat Allemansrätten - Allebarnsrätten pågick under åren 2015-2017 
och sammanfattar på ett bra sätt inriktningen i e-ARTINED: 

Här redovisas den andra delen av detta tema: 
 
 
 

 

C. HÅLLBARHET OCH ÅTERVINNINGSKONST I NATUREN 

 

FAKTARUTA  

Projekt Partner Viksjöforsbaletten, Sverige 

Pilotskola Viksjöfors skola, Idrottsvägen 6, 82895 Viksjöfors 

Plats Skolan och skolgården 

Datum April-maj 2016 

Konstform Drama, bild och musik 

Lärare och artister 
som varit delaktiga i 
pilotarbetet 

Maria Bergstrand, Anki Waltersson, Elisabeth Guthu, Wictoria Kastemyr, Sofie 
Widarsson, Helena Ehrstrand, Niclas Wahlén och Yohannes Zeray. 

Elevernas ålder 6-13 år 

Antal elever 60 

Antal timmar 4 x (30-45 minuter) 

Hjälpmedel Dator med internetanslutning och länk till film, kopplad till teve. 
Affisch med bilder och text om Allemansrätten. 

Skräp. Grenklykor. Sandpapper. Penslar och färg. 
Kapsyler. Hammare och spik. Ståltråd. Tumstock och avbitartång. 
Papper och penna. 

 

Tidigare 
erfarenheter 

 

ARTinED 

Förkunskaper: Eleverna lärde sig om källsortering och återvinning när 
vi satte upp musikalen om Skogsmulle och Skräplisa underhösten och de 
fördjupade kunskaperna under vårens temadag, då även teoretiska kunskaper 
om allemansrätten ingick (redovisat ovan). 
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ARBETSGÅNG 

FÖRSTA LEKTIONEN, 30 minuter 

 Inledande samtal för att upptäcka barnens förkunskaper och ge alla en god förförståelse.

 Vi tar del av- och samtalar om en affisch med de tretton punkter som ingår i 
allemansrätten: 
http://www.hsr.se/sites/default/files/styles/hsr_content_media/public/allemansratten- 
affisch-nytt.jpg?itok=-E1W8Vql

 Film om Allemansrätten.
http://urskola.se/Produkter/155112-Barr-och-Pinne-raddar-varlden-Allemansratten 

ANDRA LEKTIONEN, 45 minuter 

 Film om farligt skräp i naturen.
http://urskola.se/Produkter/155110-Barr-och-Pinne-raddar-varlden-Farligt-skrap-i- 
naturen 

 

Vi går till skogen där vi blir delaktiga i ett drama, förberett av två pedagoger som finns på 
plats i skogen. ”Skräp-Lisa” som bara slänger och skräpar ner i naturen och ”Maria” som 
tar hjälp av barnen att plocka upp och lära ”Skräp-Lisa” hur man ska göra. Vi tar med oss 
kapsyler och annat skräp från skogen men också grenklykor från marken som vi ska 
använda för att tillverka rytminstrument. 

TREDJE LEKTIONEN, 30 minuter 

 Eleverna tillverkar instrument av kapsyler, träklykor och ståltråd.

 Barnen putsar och målar, mäter, gör hål och monterar ihop.
 

FJÄRDE LEKTIONEN, 30 minuter 

 Vi sjunger och spelar med rytminstrumenten.

 Vi skriver en egen sångtext med miljötema till en färdig melodi. Alla barn bidrar med idéer.
 
 

http://www.hsr.se/sites/default/files/styles/hsr_content_media/public/allemansratten-affisch-nytt.jpg?itok=-E1W8Vql
http://www.hsr.se/sites/default/files/styles/hsr_content_media/public/allemansratten-affisch-nytt.jpg?itok=-E1W8Vql
http://www.hsr.se/sites/default/files/styles/hsr_content_media/public/allemansratten-affisch-nytt.jpg?itok=-E1W8Vql
http://www.hsr.se/sites/default/files/styles/hsr_content_media/public/allemansratten-affisch-nytt.jpg?itok=-E1W8Vql
http://urskola.se/Produkter/155112-Barr-och-Pinne-raddar-varlden-Allemansratten
http://urskola.se/Produkter/155110-Barr-och-Pinne-raddar-varlden-Farligt-skrap-i-naturen
http://urskola.se/Produkter/155110-Barr-och-Pinne-raddar-varlden-Farligt-skrap-i-naturen
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RESULTAT 

Eleverna har genom övningarna fått kunskap om och förståelse för 
 

 Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. 

 Allemansrättens rättigheter och skyldigheter. 

 Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker. 

OBSERVATIONER OCH REFLEKTIONER FRÅN LÄRARNA 

Dessa var våra mål för arbetet: 

 Att Främja elevernas förståelse för Allemansrätten. 

 Att fostra eleverna till att ta ansvar för natur och djurliv. 

 Att inte störa – inte förstöra. 

Detta var vad vi såg: 

 Eleverna hade fått en större förståelse för ALLAS rättigheter och skyldigheter I 

naturen. 

 Eleverna visade en vilja att visa hänsyn, inte bara till miljön och olika naturområden 

utan även till andra människor 

 Eleverna kan uttrycka sig genom drama och musik. 

 
UPPTÄCKTER OCH SLUTSATSER 

Hållbarhet och återvinningskonst i naturen är det tredje av Viksjöfors skolas tre 

sammanlänkade teman kring allemansrätten. Vi har valt att redovisa detta tema som vårt 

bästa resultat. Den som sätter sig in i materialet - arbetsgången, resultatet och 

observationerna - kan förstå varför vi gjort detta val! 
 

Besök vår skolas webbsida för att se filmer, foton, lärarhandledningar! 

http://artinedviksjofors.se/kultur/thematic-studies-temaarbeten/
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Uppgiften var att förklara ett NO-område - vattnets kretslopp - och att hjälpa barnen att befästa 

kunskapen om de olika stegen i processen. Detta var möjligt eftersom barn översatte vattencykeln till 

en musikuppgift. Musiken fångade barnens uppmärksamhet och upprätthöll koncentrationen. Den 

gjorde lärandet konkret, särskilt för dessa unga elever. Eleverna upplevde glädjen i att förvärva och 

behålla kunskap med hjälp av musiken. Musikskapandet gav en estetisk upplevelse och de 

koncentrerade sig på hur vattnet uppträdde som is, som en vätska och som gas. 
 

FAKTARUTA  

Projektpartner The Mosaic Art Sound Ltd. 

Pilotskola Poplar Primary School, Poplar Rd, Merton Park, London SW19 3JZ, Storbritannien 

Plats Klassrum och gymnastiksal vid Poplar Rd, Merton Park, London SW19 3JZ, UK 

Datum September-oktober 2012 

Konstform Musik 

Lärare och 

artister som 

varit delaktiga i 

pilotarbetet 

Lärare: Miss Jackie Schneider 

Artister: Mick Sands (sångare, flöjt- och gitarrspelare) och Rick Perrins (sångare, 

pianospelare) 

Elevernas ålder 7-8 år 

Antal elever 60 (2 klasser) 

Antal timmar 4 lektioner om 120 min. Projektet avslutades med en föreställning för andra 

elever, lärare, skolpersonal och föräldrar. 

Hjälpmedel Musikinstruments som är tillgängliga I klassrummet 
Papper för brainstorming 
Utklädningskläder för dramaimprovisationer 
Piano för att stödja musikalisk kreativitet 
Gitarr för att stödja musikalisk kreativitet 

CD spelare för att stödja musikalisk kreativitet 
Material som hör till ämnesområdet: dikter och musikutdrag ur sången “Water 
changes” (som skapats för ändamålet se Bilaga 3) 
Föreställningen vid Poplar School: 
http://www.youtube.com/watch?v=KDvyEUYSPPY 

GODA EXEMPEL FRÅN SKOLOR I ÖVRIGA EUROPA 

1.    VATTNETS KRETSLOPP, ETT MUSIKALISKT ÄVENTYR, 
STORBRITANNIEN 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KDvyEUYSPPY
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ARBETSGÅNG 

1. Läraren frågar barn om vad de vet om vatten. De stimulerar kritiskt tänkande genom att ställa 

frågor till barnen och genom att be dem att ställa egna frågor. Läraren förklarar vattnets 

kretslopp. 

2. Musiker och lärare arbetar i klassrummet för att bedöma barnens kunskaper om ämnet. 

Barnen kan använda papper och rita bilder för att förklara vad de vet. Barnen uppmanas att 

dramatisera de olika delarna av vattnets kretslopp och att göra ljud med hjälp av sin röst för 

att representera vatten (is, flytande och gas). 

 

"Vi arbetade mycket hårt och tänkte på vad vi redan visste om vatten. Därefter spelade vi ett spel och upptäckte 
att det är mycket svårare att frysa och vara still än att vara som vattenånga och virvla runt! "(Pilotelever). 
”Roligt att sjunga om vatten på så många sätt "(Pilotelever). 

 

3. Eleverna skapar texter till låtar om vattencykeln: i mindre grupper om 5 skriver barnen ner 

ord och meningar om vattencykeln. De har cirka 20 minuter på sig att slutföra uppgiften. 

Lärarna och musikerna samlar ihop barnens texter och tillsammans med dem bygger de upp 

texter till låtarna 

4. Eleverna skapar musik till vattencykelsångar: musikerna försöker sjunga texterna med  hjälp 

av en välkänd melodi. Sedan börjar de improvisera melodier och ber barnen att göra 

detsamma, genom att använda en eller flera rader av sångens ord. Musikerna bestämmer 

tillsammans med barnen vilken melodi av de improviserade som de vill använda (se bil.3). 

5. Eleverna sjunger sina låtar tillsammans. Musikerna hjälper dem att sjunga i kör. 

6. En utställning på skolan, utförd av barnen, följer på övningen. 
 

RESULTAT 

Eleverna fick 
 

 en ingående kunskap om vattencykeln och ökade musikaliska färdigheter

 använda av kritiskt tänkande och utveckla sin kreativitet

 samarbeta och träna på att lösa problem tillsammans

 utveckla sitt självförtroende och sin vilja att risker och experimentera med hjälp av 

improvisationerna och musiken,

 ha roligt medan de arbetade koncentrerat med ett naturvetenskapligt ämne,
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OBSERVATIONER 

 
ELEVREFLEKTIONER 

Alla barn var överens om att det vetenskapliga ämne de hade lärt sig var väldigt intressant och de 

tyckte att de vid slutet av verksamheten kunde det ordentligt. De hade mycket roligt när de skapade 

sin melodi och försökte att "sjunga ämnet". De kände sig trygga när de skapade texter om vatten och 

fann väldigt naturligt att lära sig ett ämne genom att använda musik och improvisation. Barnen hade 

mycket roligt och ville mycket gärna använda musik i andra ämnen. 

 

LÄRARREFLEKTIONER 

Alla barn lärde sig det naturvetenskapliga ämnet perfekt. Övningen gav också lärarna möjlighet att 

reflektera över värdet av att integrera estetiska lärprocesser i undervisningen och de ville utveckla 

ytterligare färdigheter i denna konst. Lärarna märkte att nödvändiga ämnesövergripande färdigheter 

utvecklades när eleverna lärde sig genom kreativ musik. De märkte också att barnen var mycket 

fokuserade, disciplinerade och glada över att ha skapat sånger som hjälpte dem att förstå 

vetenskapen (och senare påminna dem om den vetenskapliga kunskap de hade förvärvat). Lärarna 

var slutligen väldigt positiva till konstnärernas medverkan i undervisningen och gladdes åt kvaliteten 

på det arbete som barnen presterade. 
 

Föräldrarna och familjemedlemmarna var mycket imponerade och stolta över sina barn. 

 
UPPTÄCKTER OCH SLUTSATSER: 

Sammantaget en lärande upplevelse som gladde alla deltagare. Lärare kan vara medvetna om 

värdefulla sätt att öka sin undervisningsstrategi så att alla barn kan lära sig genom olika sinnen och 

genom de känslor som konsten förmedlar. De upplevde de estetiska lärprocesserna som ett bra sätt 

att träna eleverna för det 21: a århundradets utmaningar som kräver kreativ problemlösning, kritiskt 

tänkande, risktagande och samarbete. 
 

Att lära sig med hjälp av konstarterna innebär alla dessa komponenter och gör skolorna till lyckligare 

arbetsplatser. 
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Social integration med hjälp av konstarterna är ett viktigt uppdrag för den internationella Yehudi Menuhin- 

stiftelsen som verkar för erkännande och inkludering av kulturella minoriteter i samhället. De egenhändigt 

tillverkade musikinstrumenten, tillverkade av material från naturen, har det övergripande syftet att dels lära sig 

mer om romsk musik och kultur och dels om materialens egenskaper. 

 
 

FAKTARUTA  

Projectpartner International Yehudi Menuhin Foundation 

Pilotskola Schools and cultural centers in Italy and Slovakia som deltagit I EU-projektet 
Music4Rom. 

Plats Community Center in Podsadek, Stará Ľubovňa, Slovakien, 
Alpi Levi School, Naples, Italien 

Datum Skolåret 2015-2016 

Konstform Musik 

Lärare och 
artister som varit 
delaktiga i 
pilotarbetet 

Lenka Orságová (ETP Slovakien), 
Maria Rosaria Rinaldi och Edoarda Pirò (Alpi Levi Skolan, Scampia, Neapel, Italien) 
Artister: David Benkő, Štefan Turanský, Antonino Talamo, Gabriella Rinaldi. 

Elevernas ålder 7-14 

Antal elever 86 

Antal timmar 2-3 lektioner om 45 minuter. 

Hjälpmedel Material som hittats I naturen: träpinnar, bamburör, grässtrån, småstenar 

Tidigare 
erfarenheter 

Art4Rom, MUS-E i Neapel och Music4Rom 

Förkunskaper Inga förkunskaper, men det är viktigt att arbeta I multikulturella 
klassrum/sammanhang. 

2.    ATT BYGGA TRADITIONELLA MUSIKINSTRUMENT 

MED BARN FRÅN MINORITETSGRUPPER, BELGIEN 

 

SOCIAL INKLUDERING AV ROMSKA BARN 

MED HJÄLP AV ESTETISKA LÄRPROCESSER 
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ARBETSGÅNG 

 
LEKTION 1 

1. Välj ut några filmer på Youtube som visar romsk musik. http://www.music4rom.com/repository-3/1- 

listening-and-learning-romani-music/2-romani- music-videos/ 

2. Visa eleverna exempel på romska musikinstrument och hur de är uppbyggda. 

content/uploads/2016/03/Annex-26.1_M4R_DLV-25_-En_Kit-for-building-musical- instruments.pdf 

3. Presentera uppgiften – att tillverka egna instrument inspirerade av de traditionella instrumenten. 

4. Be eleverna ta med sig material till skolan t.ex. bamburör, träpinnar, stenar och annat som kan passa och 

hittas i naturen. Be dem även ta med bilder på instrument som finns i deras ursprungskultur samt att leta 

på webben efter musik som spelas på dessa instrument. 

 Romska musikinstrument kan hittas här: http://www.music4rom.com/wp- content/uploads/2016/03/Annex- 

26.1_M4R_DLV-25_-En_Kit-for-building-musical- instruments.pdf /27.07.2017 och här: 

http://www.music4rom.com/11-didactic-tools/ (27.07.2017)

 Afrikanska musikinstrument https://answersafrica.com/african-musical-instruments.html (07.06.2017)

 Musik från Afrika https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY

 Arabiska musikinstrument: http://www.maqamworld.com/instruments.html (07.06.2017)

 Asiatiska traditionella musikinstrument 

https://www.google.be/search?q=Asian+traditional+musical+instruments&safe=off&tbm=isch&tbo=u&source=u 

niv&sa=X&ved=0ah UKEwiC7ummyqTVAhXSKlAKHc01CMAQsAQImAI&biw=914&bih=412 (07.06.2017)

 En youtubekanal med romsk musik: https://www.youtube.com/channel/UCNhhretK9_C24guR0XCUNDQ 

(27.07.2017)
 

 

LEKTION 2 

5. Under den andra lektionen repeteras det som gjordes under den första. Använd brainstorming för att 

uppmuntra barnen att uttrycka sina åsikter. 

6. Be barnen att visa dels bilderna på instrumenten och dels det övriga material som de har tagit med 

hemifrån. 

7. Visa enkla tekniker för skapande av musikinstrument med hjälp av exempel från Music4Roms 

projektresurser (se länkarna i punkt 4) och ställ några ledande frågor som relaterar till ett aktuellt 

skolämne. 

o Hur kan olika plastmaterial, eller olika metaller, särskiljas från varandra? 2. 

o På vilket sätt skiljer sig de olika återvinningsbara materialen från varandra? 

8. Dela barnen i grupper med hänsyn till deras intressen och fördela det material som de har tagit med till 

skolan. 

9. Be barnen att experimentera med de olika materialen och försöka bygga sina musikinstrument. 

10. Grupperna gör olika instrument. I pararbete har varje barn ansvaret för en viss del av uppgiften. 

11. Musikinstrumenten kan visas upp vid terminsslutet i skolan och barnen kan bilda ett band och spela 

etniska rytmer med olika ursprung. 

http://www.music4rom.com/repository-3/1-listening-and-learning-romani-music/2-romani-
http://www.music4rom.com/repository-3/1-listening-and-learning-romani-music/2-romani-
http://www.music4rom.com/repository-3/1-listening-and-learning-romani-music/2-romani-
http://www.music4rom.com/wp-
http://www.music4rom.com/11-didactic-tools/
http://www.music4rom.com/11-didactic-tools/
http://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY
http://www.maqamworld.com/instruments.html
http://www.google.be/search?q=Asian%2Btraditional%2Bmusical%2Binstruments&amp;amp%3Bsafe=off&amp;amp%3Btbm=isch&amp;amp%3Btbo=u&amp;amp%3Bsource=univ&amp;amp%3Bsa=X&amp;amp%3Bved=0ah
http://www.google.be/search?q=Asian%2Btraditional%2Bmusical%2Binstruments&amp;amp%3Bsafe=off&amp;amp%3Btbm=isch&amp;amp%3Btbo=u&amp;amp%3Bsource=univ&amp;amp%3Bsa=X&amp;amp%3Bved=0ah
http://www.google.be/search?q=Asian%2Btraditional%2Bmusical%2Binstruments&amp;amp%3Bsafe=off&amp;amp%3Btbm=isch&amp;amp%3Btbo=u&amp;amp%3Bsource=univ&amp;amp%3Bsa=X&amp;amp%3Bved=0ah
http://www.youtube.com/channel/UCNhhretK9_C24guR0XCUNDQ
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RESULTAT 

Genom dessa övningar har eleverna: 
 

 fått ny information och kunskap i olika ämnen (t.ex. kan NO, historia, geografi historia och geografi 

introduceras när musikinstrumenten introduceras),

 utvecklat konstnärliga färdigheter och kreativitet,

 ökat medvetenheten om minoriteters kultur och traditioner,

 förbättrat sin självkänsla,

 fått färdigheter i kreativt tänkande och självuttryck,

 utvecklat och förbättrat inlärningsförmågan

 utvecklat sociala kompetenser; lagarbete samt

 ökat sin medvetenhet om skydd av miljö och natur

 
OBSERVATIONER: 

Anteckningar som dels baserats på utvärderingar med barnen (ett frågeformulär före och efter 

aktiviteten) och dels på intervjuer med lärare och artister. 

ELEVREFLEKTIONER: 
De barn och ungdomar som deltagit i arbetet anser att de har förbättrat sin kunskap och att de 

är mer medvetna om sin kultur. De var mycket intresserade under aktiviteterna och också 

nyfikna på att delta i andra liknande aktiviteter. 
 

REFLEKTIONER FRÅN LÄRARE OCH KONSTNÄRER: 
Pilotaktiviteterna har hjälpt lärare och artister att stärka relationerna med barn och ungdomar, 

samt att förbättra både uppmärksamhet och koncentration i klasserna; barnen älskar att lära 

sig! Undervisningsmaterialet är mycket användbart och lärarna uttryckte ett behov av fler 

aktiviteter för att även involvera barnens föräldrar i skolan 
 

UPPTÄCKTER OCH SLUTSATSER 
Arbetet och aktiviteterna har skapat en bättre skoldemiljö och har skapat en bättre förståelse för 

olika kulturer. Som resultat har dessa aktiviteter lett till social integration, förbättrat självkänslan och 

främjat glädjen i att lära sig och utforska världen. Barnen har lärt sig med glädje. 
 

Slutligen några citat från aktörer som är involverade i verksamheten: 
 

”Musikverkstäderna har hjälpt de deltagande barnen att inse det unika i den romska kulturen 
sitt romska ursprung, hitta ett sätt att utveckla sin särskiljande talang och, trots sin svåra 
livssituation, dra nytta av och vara stolta att vara född rom.” Lenka Orságová,  
kulturamordnare. 
"Att bygga ett musik- och konstprojekt på ett sådant sätt har förbättrat socialiseringen 
och kreativiteten i en atmosfär av värme, ömsesidigt samarbete och inkluderande sociala 
attityder." Giuseppe Parente, Konstnär 

 
MUSIC4ROM - Kit for building musical instruments (2:58) https://www.youtube.com/watch?v=tXdF1UErAJo 
MUSIC4ROM WORKSHOPS Un. Romani Barcelona (3:58) https://youtu.be/g5vXQPWuMFA 
MUSIC4ROM WORKSHOPS _ ETP Slovakia (9:20) https://www.youtube.com/watch?v=s4OuTX_cbTk&t=6s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tXdF1UErAJo
https://youtu.be/g5vXQPWuMFA
http://www.youtube.com/watch?v=s4OuTX_cbTk&amp;amp%3Bt=6s
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3.    ATT UPPTÄCKA JORDEN MED SKRIVANDE OCH DRAMA, 
ITALIEN 

 
 
 

De skriv- och dramaaktiviteter som beskrivs nedan har inspirerat ungdomar, utvecklat deras sociala och 

känslomässiga intelligens, ökat den sociala integration samt hjälpt dem att tillgodogöra sig och memorera 

läroplansämnen (d.v.s. naturvetenskap). Fondazione Nazionale Carlo Collodi har valt dessa aktiviteter som 

sin bästa praxis bland de metoder som prövades under det tidigare ARTinED-projektet i Italien. En av de 

viktigaste orsakerna till detta val är att det har förbättrat möjligheten att lära sig genom pararbete. 

Att dela med sig av kunskaper, idéer och erfarenheter deltagarna emellan har varit effektivt för att främja såväl 

elevernas inlärning som deras självkänsla och det har varit extremt värdefullt inom ramen för social inkludering 

och integration. Aktiviteterna har underlättat integrationen i klassen av marginaliserade och missgynnad 

elever. 
 

FAKTARUTA  

Projekt partner Fondazione Nazionale Carlo Collodi 

Pilotskola School Simonetti Pescia (IT) 

Plats School Simonetti 4A and 4B – Via Angelo Simonetti, 4, 51017 Pescia PT Italy 

Datum 2016 

Konstform Litteratur och drama 

Lärare och 
artister som i 
pilotarbetet 

Lärare: Debora Filippelli och Maria Cristina Serafini Artist:Julio Monteiro Martins 
(författare) 

Elevernas ålder 8-9 

Antal elever 48 (två klasser) 

Antal timmar 3x45 min 

Hjälpmedel Illustrerade böcker, videofilmer, pc och internetuppkoppling, papper A4 och A3, pennor, 
kritor, post-it lapppar i olika färg. Video på eleverna I Simonettiskolan: 
https://www.youtube.com/watch?v=pOpewbR-jFw(kontrollerad 2017) 
https://www.youtube.com/watch?v=mcSeg9MIqww&feature=related 
https://www.youtube.com/watch?v=Ego6LI-IjbY 

Kid’s  Thesaurus: http://www.kidthesaurus.com/ 

Tidigare 
erfarenheter 

Inga erfarenheter behövs, men det är viktigt att ha en berättare och en berättelse 
för detta speciella tillfälle (kan även vara läraren). 

Förkunskaper Inga förkunskaper behövs 

http://www.youtube.com/watch?v=pOpewbR-jFw
http://www.youtube.com/watch?v=mcSeg9MIqww&amp;amp%3Bfeature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Ego6LI-IjbY
http://www.kidthesaurus.com/
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ARBETSGÅNG 

 
1. FÖRAKTIVITETER: 

Läraren motiverar eleverna för att deras deltagande. Om en berättare är involverad i denna aktivitet 

ska hen stödja och hålla läraren informerad. Berättarens roll är att stimulera kreativitet, främja det 

skapande och berättande flödet bland eleverna och i slutändan analysera resultaten med läraren. 

Läraren visar eleverna en introduktionsvideo om grundläggande begrepp inom jordbruksmark och 

dess betydelse för livet med hjälp av de videoklipp eller illustrerade böcker som valts från 

skolbiblioteket eller från internet (se länkarna i avsnittet om hjälpmedel). Den främsta utmaningen för 

läraren och konstnären är att skapa rätt atmosfär; att främja motivation och lagarbete, att inspirera 

eleverna att lära sig och att vilja dela information samt att främja ömsesidig respekt. 

2. BERÄTTA HISTORIEN: 

Läraren introducerar berättaren för eleverna och hen berättar den historia hen har skapat för 

aktiviteten. Då ska hen främja en klassdiskussion som involverar alla barn och i slutligen erbjuds 

barnen att skapa sin egen historia. 

3. SKAPA EGNA HISTORIER: 

Barnen delas in i 3-4 grupper och varje grupp börjar arbeta tillsammans för att skapa en historia. 

4. LÄRAREN/BERÄTTAREN GER KREATIVA TIPS OCH FÖRKLARAR DE GRUNDLÄGGANDE STEGEN FÖR 

SKAPANDET AV BERÄTTELSEN: 

a. Brainstorming kring roller och idéer 

b. Skapa en lista med rollfigurer och en lista med namn. Välj sedan det namn du vill använda och 

skriv din slutgiltiga idé. Efter samma process skapas rollfigurens kännetecken och karaktär. 

c. Planera vad som kommer att hända i berättelsen med hjälp av formen av ett berg på A4-pappret. 

Botten är starten, toppen är klimaxen och den andra botten är slutet. Rita streck från kurvan och 

skriv där vad som kommer hända i din berättelse. 
 

 

d. Utvidga ordförrådet: 

Använd en tesaurus för att göra din historia mer intressant. Ord som "bra" kan omvandlas till 

fantastiskt eller häpnadsväckande! Detta kommer att göra din historia väldigt spännande. 

e. Slutför historien: 

Börja skriva det första utkastet. Läs igenom, gör anteckningar och förbered den slutliga 

berättelsen. Lägg även till bilder om några av barnen tycker om att göra dem. Berättelsen och 

illustrationen är nu redo för dramatisering. 
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5. SAMLA OCH DELA: 

Varje grupp kommer att presentera berättelsen för de andra grupperna eller för elever som hör till en 

parallellklass. Eleverna får feedback genom återkopplingsprocessen och kan förbättra historierna ännu 

mer. Den slutliga versionen av alla berättelser som skapats under denna aktivitet samlas in av läraren. 

6. LÄRAREN ORGANISERAR EN PRESENTATION som involverar alla barn där hen kan använda delar av alla 

berättelser som skapats i barngrupperna och skapa en ny historia. Detta kan göras som klassövning. 
 

RESULTAT 

Genom dessa övningar har eleverna: 

 Lärt sig vad jord består av, dess olika typer och lager,

 fått ökad medvetenhet och förståelse för betydelsen av jord för livet,

 fått bättre förståelse för orsakerna till erosion, sätten att stoppa det samt orsaker och effekter av 
luftföroreningar,

 förbättrat sin skriv- och läsförmåga,

 utvecklat en bättre muntlig kommunikation, självreglering och ledarskap,

 ökat sin självkänsla och sin förmåga att ta ansvar samt

 ökat sin förståelse för olika perspektiv och sin respekt för andra.

 
OBSERVATIONER 

Anteckningar baserade på intervjuer och enkäter med elever och intervjuer med lärare. 

 
ELEVREFLEKTIONER 

Av svaren i frågeformuläret framgår att eleverna har lärt sig att arbeta tillsammans och har lärt sig 

tycka om att lära sig ett vetenskapligt ämne. De har uppskattat att förbereda berättelsen med 

kamraterna, att skapa berättelserna och att presentera dem för kamraterna. 

 

LÄRARREFLEKTIONER 

Lärarnas generella kommentar är att de är mycket nöjda med pilotaktiviteterna, deras ursprungliga 
förväntningar uppfylldes och för några av dem har resultaten övervunnit den första tvekan att arbeta 
med en konstnär i klassen. 

 

UPPTÄCKTER OCH SLUTSATSER 

De lärare som är involverade i denna verksamhet har funnit det väldigt intressant och utmanande att 
motivera studenterna. Bakgrundsmaterialet har upplevts mycket positivt lärarna som anser att det är 
användbart även inom andra ämnesområden och att det är ett användbart redskap för reflektion. 
Under parövningarna har eleverna lärt sig svåra begrepp på ett enkelt sätt i en vänlig och 

avkopplande arbetsmiljö. 
 

Länk till videon av aktiviteterna med barnen: https://www.youtube.com/watch?v=pOpewbR-jF 

https://www.youtube.com/watch?v=pOpewbR-jF
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4.    ANIMERA MED MED E-SHADOW, 
GREKLAND 

 
 

 
Denna fallstudie har genomförts i samarbete med Theodoropoulos privatskola i Chania, Grekland. Den 

visar hur teknik effektivt kan kombineras med estetiska lärprocesser genom att skapa engagerande 

digitala historier med dramateknik och användande av olika mjukvaruverktyg. Arbetssättet inspirerar 

eleverna, det ökar kreativiteten och det ökar medvetenheten om viktiga sociala frågor; eleverna utvecklar 

social och känslomässig intelligens. 
 

Fallstudien har valts ut av Kretas tekniska universitet bland flera pilotaktiviteter som har genomförts i 

Grekland. Exemplet visar potentialen i New Media Arts, som kombinerar digital teknik med konst. Det är 

också ett representativt exempel då flera liknande aktiviteter anordnades tillsammans med lokala skolor. 

För en överblick av samtliga aktiviteter och en detaljerad presentation hänvisas till studien “Playful 

creation of digital stories with eShadow” på http://ieeexplore.ieee.org/document/7753399/Procedure. 
 

FAKTARUTA  

Projektpartner Technical University of Crete – Laboratory of Distributed Multimedia Information 
Systems and Applications 

Pilotskola Theodoropoulos Schools (http://theodoropoulou.gr/) 

Plats Theodoropoulos Schools, Korakies, Akrotiri Chania 73142, GREKLAND 

Datum Våren 2015, Chania, Grekland ( implementering 1) 
Våren 2017, Chania, Grekland (implementering 2) 

Konstform New Media Arts, Drama 

Lärare och 
artister delaktiga 
i pilotarbetet 

2 Artists: Yiannis Sifakis (IT och musik) Maria Archontaki (Drama) 
2 Teachers: Yiannis Sifakis (IT-lärare) 
Maria Archontaki (bildlärare och psykolog) 

Elevernas ålder 12-13 

Antal elever 12 

Antal timmar 4x45 min. 

Hjälpmedel eShadow för inspelning av scenerna i den digitala berättelsen (på grekiska): 
http://www.eshadow.gr/ 
Movie Maker för att redigera videon- http://www.windows- movie-maker.org/ 
Safer Internet Contest site (in Greek): http://saferinternet4edu.blogspot.gr 

Tidigare 
erfarenheter 

Theodoropoulos skolor har framgångsrikt använt eShadow i andra aktiviteter, allt 
från korta kreativitetssessioner med elevimprovisationer till utveckling av digitala 
historier och tvärvetenskapliga projekt i alla åldersgrupper. 

Förkunskaper Eleverna ska kunna använda en dator samt hitta och lagra filer. 

http://ieeexplore.ieee.org/document/7753399/Procedure
http://theodoropoulou.gr/)
http://www.eshadow.gr/
http://saferinternet4edu.blogspot.gr/
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ARBETSGÅNG 

 
FÖRBEREDELSER 

Syftet med denna verksamhet var att utveckla en känd historia och relatera den till säker användning av 

Internet. Resultatet skulle vara ett tävlingsbidrag i en lokal tävling. Theodoropoulos skolor är mycket aktiva i 

lokala, nationella och EU-omfattande tävlingar och projekt för att främja såväl tvärvetenskapligt lärande och 

som användandet av innovativa inlärningsmetoder. Grundidén till den historia som skapats kommer från den 

traditionella huvudpersonen i den grekiska skuggteatern (Karagiozis), men i denna version har barnen har 

börjat använda sociala medier. Detta gör barnens far skeptisk. Mycket snart sprids rykten på Facebook att 

Kopritis, en av Karagiozis barn, är kär i en tjej. Fadern hotar Karagiozis och han är chockad eftersom han har 

mycket lite kunskap om Internet och han är orolig för sin familj... 
 

Efter att ha presenterat temat för berättelsen (tävlingen för ett säkrare internet) diskuterar eleverna viktiga 

inledningsfrågor: 
 

□ Vilka är de viktigaste funktionerna hos sociala medier och hur ska vi använda dem? 

□ Vilka faror finns när du publicerar information i sociala medier? 

□ Hur kan vi skydda vår integritet online? 
 

Efter denna förberedande verksamhet anordnas undervisningen i fyra lektioner om 45 minuter: 

 
LEKTION 1 

UTVECKLING AV SYNOPSIS 

□ Eleverna identifierar huvudpersoner och handling i berättelsen. 

□ Historien delas upp i scener. 

□ Eleverna arbetar i grupper för att skapa scenariot för varje scen i historien. 

□ Eleverna kombinerar, med hjälp av läraren, scenerna till ett sammanhängande slutscenario. 

 
LEKTION 2 

FÖRPRODUKTIONSFAS FÖR ATT SKAPA FIGURERNA I DEN DIGITALA HISTORIEN: 

□ Eleverna väljer figurer från de tillgängliga i eShadow för att animera historien. 

□ Eleverna sätter in figurerna i var och en av scenerna i berättelsen och gör sig redo för 

inspelningarna. 

 

LEKTION 3 

PRODUKTIONSFAS, INSPELNING AV SCENERNA MED ESHADOW OCH DE FIGURER SOM ELEVERNA HAR SKAPAT: 

□ Varje elev antar en viss karaktär i den scen som tilldelats hens grupp. 

□  Eleverna använder eShadow för att spela in varje scen (ev. i kombination med speciell 

inspelningssoftware som BSR Screen Recorder.) 

□ Förflyttningen av digitala dockor och ljudinspelningen lagras i olika filer. Detta är mycket viktigt, 

eftersom det skapar möjligheter för att göra ytterligare bearbetning av den slutliga filmen. 

 

LEKTION 4 

EFTERPRODUKTIONSFAS FÖR ATT REDIGERA DEN SLUTLIGA FILMEN: 

Eleverna använder ett lämpligt redigeringsprogram (t.ex. Windows Movie Maker) för att med hjälp av sina 

lärare producera den slutliga animerade filmen. 
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Artikel om projektet i Theodoropoulos skolors 

elevtidning. 
Vägledande scen i historien med digitala dockor och scenografi 
-originalskapelser av NIKOS BLAZAKIS, en professionell 
dockmakare. 

 
 

ANVÄNDBARA LÄNKAR 

□ Länk till en animerad film på Youtube: https://youtu.be/JoKpfMzTPtM 

□ Mer information om projektet kan hittas här (på grekiska): 

http://festman.schoolab.gr/project/240 

□ Projektet är också publicerat på Safer Internet Contest-webbplatsen: 

http://saferinternet4edu.blogspot.gr/2015/03/blog- post_26.htm 
 

RESULTAT 

 
REFLEKTIONER FRÅN LÄRARE OCH ELEVER: 

Eleverna var mycket entusiastiska över eShadow-plattformen och tyckte mycket om att tävla med sina 

filmer. Plattformen gör det väldigt enkelt att skapa en dramatiserad berättelse. Under arbetets gång hade 

eleverna tid att reflektera över sitt eget beteende i sociala medier och dra viktiga slutsatser om hur man 

skyddar sin egen och andras integritet. 

 

OBSERVATIONER: 

Aktiviteten aranordnades i samband med en tävling i Grekland som gav eleverna till fälle att reflektera kring en 

viktig social fråga - säker användning av Internet. Tack vare noggranna förberedelser av de inblandade lärarna 

fanns alla nödvändiga tekniska hjälpmedel på plats. Arbetet genomfördes under de vanliga lektionerna i 

datavetenskap och bild. 

 

UPPTÄCKTER OCH SLUTSATSER: 

Alla uppsatta mål för aktiviteten nåddes. Eleverna kan: 
 

□ använda internet på ett ansvarsfullt sätt och förstår vilka farorna är 

□ skapa en digital film med lämplig programvara, 

□ förstå vikten av en intrig för att engagera publiken och överföra ett visst budskap, 

□ förstå och använda vanliga strukturer i dramatiserade berättelser uppdelade i separata scener, 

□ dramatisera en historia med hjälp av alternativa konstformer samt 

□ samarbeta i grupper med flera roller - diskutera och lösa problem samt organisera sitt arbete. 

http://festman.schoolab.gr/project/240
http://festman.schoolab.gr/project/240
http://saferinternet4edu.blogspot.gr/2015/03/blog-%20post_26.htm
http://saferinternet4edu.blogspot.gr/2015/03/blog-%20post_26.htm


 

BILAGA 1 MINIMUSICAL MED SKRÄPLISA OCH SKOGSMULLE, MANUS 

Skräplisa sitter i mitten, äter, kastar skräp omkring sej, mumlar för sej själv … Då hörs plötsligt ett ”kollikock” skrik… skräplisa 
ramlar av stubben, får bråttom o ska försöka packa ihop o sticka där ifrån, men hinner inte förrän Mulle kommer… får syn på 
allt skräp som skräplisa spritt omkring sej… 

Mulle: MEEEEN vad är det här???? (skräplisa ser oskyldig ut o rycker på axlarna) 

Mulle: Vet du verkligen inte nåt om det här??? 

Skräplisa: Nääää jag vet iiiingentiiiiing!!!!! ( ser lurig ut) 

Mulle: (anar ugglor i mossen) ÅÅÅÅ det är du heeeelt säker på??? 

Skräplisa: Men hur ska jag kunna veta allt??? bara för att jag råkar sitta här o vila lite…..Näää du MULLE SKRUTT!!! Nu 

går jag, jag har viktigare saker för mej!!! 

Mulle: MEEEN SKRÄPLISA!!!! Du kan inte lämna allt så här, du förstör ju miljön!!! 

Skräplisa: (drar ner mössan på Mulle o snurrar runt han, så han blir yr) Ha, ha, ha… Kan inte jaaaag??? Johoodå, det går 
alldeles utmärkt. (tar ryggan o gör hoppsa steg ut från scenen) 

Mulle: Skräplisa!!! Skräplisa!!! Kom tillbaka, du måste städa upp allt efter dej (suckar) Jaha o där försvann hon... (Mulle sätter 
sej ner alldeles förkrossad o ser på allt skräp) Jag kan ju inte lämna allt så här, tänk om det kommer nå djur o gör sej illa på 
allt … 

Djur 1: Vi kan hjälpa dej om du vill … 

Mulle: Ååå vad glad jag blir, vill ni verkligen det ??? 

Djur 1: Jaa vem vill bo på en soptipp …bläää…. 

Mulle: Då så alla djuren, då städar vi, så ska ni få hänga med på ett ställe o se vad vi ska göra med allt skräp... (alla granar 
vänder sej om o där har skräpstationerna gömt sej bakom) 

Mulle: (intro smaklösa sopor) Nu är vi framme…. 
 

SMAKLÖSA SOPOR (sjungs av 4:orna.) 

Mulle: Här har vi massor av burkar o flaskor, vad skulle man göra med dom (tittar på djuren, dom pekar på pantmaskin) Just 
det helt rätt!!! 

PANTAMERA LÅTEN (sjunges av klass 2 med dans o rörelser) 

Mulle: Å här är batterin, det är ju verkligen inte bra att lämna i naturen…att hon inte skäms den där Skräplisa, eller hur???  
 

BATTERILÅTEN ( klass 1 sjunger/rörelser med en fröken till hjälp) 

Djur 2: Uhhhh!!!! (håller upp ett bananskal) 

Mulle: Det där är däremot inte farligt för miljön…sånt här förmultnar i naturen 

O blir till jord… men vet ni vad som är så bra??? Man kan göra en egen kompost i sin trädgård (pekar mot komposten)…där 
kastar man allt mat avfall å efter ett tag så har det förvandlats till riktigt bra jord, som vi kan ha i våra rabatter o 
grönsaksland…är det inte fiffigt så säg… djuren nickar…. 

 

KOMPOSTMASKARNAS KLAGAN (5:an sjunger o agerar) 

Mulle: Att börja källsortera det är ett litet steg i rätt riktning förstår ni …(djuren nickar) Jaa för å skapa en trivsam miljö för oss 
o dom kommande människorna … 

Djur 1: Jaaa å för oss djur!!!! 

Mulle: Så låt oss ta till vara på den enda jord vi har föööööör… (jorden snurrar in) 

ALLA: DEN ÄR FANTASTISK!!!!! (alla barnen samlas som en kör, medan en vuxen tar ett kort avslutande prat till 
föräldrarna) 

Alla sjunger : TÄNK OM (med rörelser ) 30 
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BILAGA 2 MINIMUSICAL MED SKRÄPLISA OCH SKOGSMULLE, SÅNGER 

Smaklösa sopor 

Vi går till en återvinningscentral 
Med gulvästad kommunalpersonal 
Dom lär upp oss på alla det sätt 
Alla blir då riktig sorterings expert… 

Ref: 
Lägg soporna rätt (badobidobido) 
Lägg soporna rätt (badobidobido) 
Lägg dom på ett särkilt sätt (badobidobido) 
Sortera å livet blir lätt… 

En gammal gurk burk ska läggas få seee?? 
Ett ruttet lingon i containern breveee… 
Så om du överhuvudtaget har nå vett 
Lär dej att sortera soporna rätt 

Ref: 
Lägg soporna rätt (badobidobido) 
Lägg soporna rätt (badobidobido) 
Lägg dom på ett särkilt sätt (badobidobido) 
Sortera å livet blir lätt… 
Lägg soporna rätt (badobidobido) 
Lägg soporna rätt (badobidobido) 
Lägg dom på ett särkilt sätt (badobidobido) 
Sortera å livet blir lätt…(badobidobido) 
sortera å livet blir lätt…(badobidobido) 
sortera å livet blir lätt…(badobidobido) 

 

Panta Mera 
 

Pantaa mera ååå pantaa mera 
Pantaaa meeeera 
ååå pantaa meeera……. 
(Några ur tvåan har burkar att panta några agerar pantmaskin) 

Batterilåten 

Electric Banana Band 
I allt som rör sej lyser eller låter 
finns ett batteri som ska lämnas åter 
I allt som rör sej lyser eller låter 

finns ett batteri soom ska lämnas ååååter 
(ettorna gör rörelser till låten.. ev. om låten spelas en gång utan sång medan alla dansar 
runt batteriholken och i tur o ordning lägger i batterin) 
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Kompostmaskarnas klagan 

Björn Skifs: Hooked on a feeling 

Tugga sopor 
Tugga, tugga, tugga sopor 
Tugga, tugga, tugga sopor 
Osv. 

Vi kompostens maskar 
Har ett slitsamt jobb 
Käkar gammalt avfall 
Aldrig maskar vi 
Vi krälar runt 
Och äter allt vi kan 
Att leva sunt är inte lätt minsann 

AAAAAA…. 
Här i komposten 
Är husmannakosten 
Ganska måttligt fräsch 
Varje gång man blir mätt 
Mera maaat hälls ner 
Varje dag en ny rätt 

Genom luuckan –slängs hit ner 
Bränd mat får vi ofta 
Mjölken deen är sur 
Det mesta smakar kofta luktar möögel-kultur 
Tänk att nån gång 
Få saftig oxfilè 
Filé mignon 
Eller fläskkarré 

AAAAAA… 
Här i komposten 
Är husmannakosten 
Ganska måttligt fräsch 
Här i kompoosten!!!!! 

Tänk om 

Tänk om alla barn på jorden kunde äta sig mätta. 
Tänk om alla jordens barn fick sova tryggt var natt. 
Tänk om alla vuxna mänskor kunde tänka om. 
Tänk om, tänk om, tänk om. 

Tänk om alla barn på jorden kunde läsa och skriva. 
Tänk om alla jordens barn fick leka och må bra. 
Tänk om alla vuxna mänskor kunde tänka om. 
Tänk om, tänk om, tänk om. 

Då vore världen bättre för stora och för små. 
Då kunde krig och svält försvinna det kan ni väl förstå. 
Men då måste vi tänka om, tänk om, tänk om. 

Tänk om alla vi på jorden kunde vara vänner. 
Tänk om vi förstod att jorden är vår enda plats. 
Tänk om alla vuxna mänskor kunde tänka om. 

Tänk om, tänk om, tänk om. 
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BILAGA 3 SÅNGER TILL VATTNETS KRETSLOPP 
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