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Lapptäcke för Earth Hour 

CEFR: Nivå och förmåga 

A2 Lyssna 
A2 Tala 
A1 Skriva 

CEFR: Färdighet som tränas 
Att förstå skriftlig och muntliga instruktioner. 
Att ge och ta emot instruktioner. 
Summera vad de läst eller hört. 
Skriva en text med enkla ord och meningar. 

Konstform som används: 
Bild 

Tidsåtgång: 
9 x 60 min 

Material och utrustning som krävs: 
Material och redskap för bild & form: 

Sopor och textilier för återvinning (gamla lakan + gamla 
kläder med ett minne, ex. mormors bordsduk, farfars 
skjorta) 
Färg, penslar, färgpennor och kritor. 
Papper, saxar. 
Symaskin (för att sy fast inramningen), strykjärn. 

Digital utrustning: 
Smarta telefoner/surfplattor/datorer 

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 

Klassen informeras om Earth Hour och hur man kan delta. Eleverna får i uppgift att leta efter/upptäcka miljöproblem i 
sin närmiljö som de kan lösa. 

Förberedelser: 

Förbered en introduktion om Earth Hour (vår kommun är utnämnd till UNESCO Biosfär område). 
Förbered nyckelord och fraser på engelska som eleverna kommer att behöva för att kunna prata om bra miljö kontra 
miljöföroreningar. 

Aktiviteter: 

Lektion 1. Introduktion av skolmiljö på engelska 
Eleverna väljer ut en plats att studera. Platsen ska vara vald av eleverna och utifrån deras perspektiv. Prata om möjligt 
område på engelska och låt eleverna bestämma vad de ska använda sig av. Ge eleverna språkstöd så som relevanta 
nyckelord och fraser. Förslag på områden: 

Skolgården, en plats i närmiljön, återvinningsrummet eller en annan allmän yta på skolan eller 
att gå iväg till en annan plats och låta eleverna observera ett miljöproblem som de kan lösa (samtal på 
engelska). Dokumentera (foto/film). Se länkar för fler exempel. 

Lektion 2.  Använd foto från övningen för att få inspiration till det konstnärliga arbetet 
Ha alltid temat i åtanke – i det här exemplet är Earth Hour och plasten som hittats avgörande för resultatet. 
Skapa konst på papper med ord/uttryck på engelska. Dekorera med teckningar. Gör egna versioner av lokala 
miljölogotyper. En konstnär/hantverkare kan bjudas in för mer konstnärliga visioner, dvs en textilkonstnär kan 
introdusera möjligheten att överföra konstverk på papper till textil (arbete på engelska). Eleverna kan designa ett 
slutligt collage (se länkar). 

Lektion 3. Textilarbete 
Eleverna tar med sig gamla lakan (läraren har några extra) att återvinna hemifrån. De klipper ut bitar i A3 eller A4 
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storlek och börjar överföra sitt bildarbete på papper till textil (textilfärger kan vara speciella filtpennor eller färg).  
Dokumentera arbetet (utvalda eller frivilliga elever). Börja dela arbetet på skolwebben (se länkar). 

Lektion 4. Textilarbete, fortsättning 
Färdigställ dekorationen av textarbetet (lägg till färg/ord/meningar och stryk det färdiga delarna + sy en fåll runt 
kanten om det behövs).   
Ta beslut för bakgrundstextil, ex. en stor blå jordglob som bildar ett lapptäcke som hela klassen skapat. 

Lektion 5. Textilarbete, collagets bakgrund 
Gör plats på golvet för att lägga ut bakgrunden till lapptäcket (några elever kan fortfarande slutföra sina dekorationer). 
Hitta centrum och rita en cirkel med radien 3 m (fäst en penna/pinne i vardera änden av ett snöre, en elev håller 
centrum medan två ritar linjen då den ena visar med pennan/pinnen i snöret var linjen ska vara och den andra ritar 
den med textil krita). 5-7 elever klipper ut den stora jordgloben efter den kritade linjen. Placera ut elevernas 
konstverk/dikter/texter på den blå jordgloben.  Diskuter om budskap och balans i konstverket. 

Lektion 6. Textil med ett speciellt minne 
Eleverna tar med sig en bit av ett tyg som har ett speciellt minne för dem (örngott från babykudden/farmors 
handarbete/gammelmorfars skjorta el.dyl.). 
Lägg ut jordglobstyget på golvet inför den här lektionen. Nu bestäms det hur alla delar ska placeras på ’jordgloben’ och 
var ”minnesbitarna” ska placeras, samt vilken form de ska ha (cirkel, hjärta, måne…). 

Lektion 7. Vi dramatiserar  vårt arbete 
En 7 m lång ensilageplast ska läggas till kostverket. Diskutera hur skräp kan ge ett budskap i ett konstverk, tex eleverna 
kan tvinna plasten för att forma en orm som hänvisar till Midgårdsormen (från asa-tron). Gör ormen vacker genom att 
fästa gyllene band/garn och andra dekorationer på den. Bestäm hur ormen ska placeras på ”Eart Hour-globen” 
(omringa globen eller slingra sig genom den).  

Lektion 8. Lapptäcket 
Bestäm vilken metod som ska användas för att fästa varje bit på lapptäcket (nålas/nästas/limmas/symaskin…).  
Fäst alla bitar och färdigställ konstverket. Dokumentera arbetet och konstverket och lägg ut på web/sociala medier.  

Lektion 9.  Offentlig presentation 
Besök det lokala Eart Hour-evenemanget och berätta och visa hur konstverket har kommit till.  Lägg till dans och sång 
när så passar.  

Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet för 
större grupper, utrymme som krävs o.s.v.): 

Earth Hour infaller sent på kvällen (alla elever kanske 
inte kan delta). 

Lärarens förberedelser: Kunskap om hur man överför idéer på papper till 
textil. 

Källor/användbara länkar 
  
Patchwork training: http://artinedviksjofors.se/2019/02/14/i-
kyrkbocker-200-ar-sedan/  
Solving a problem: http://artinedviksjofors.se/2019/02/24/ner-
med-plasten/ 
Textile work: http://artinedviksjofors.se/2019/03/01/lapptacke/ 
Final exhibiton: http://artinedviksjofors.se/2019/03/31/befria-
bjorken/ 
Competition: http://artinedviksjofors.se/2019/05/03/vart-
tavlingsbidrag/ 
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