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Område / Ämne
I vilka ämnen eller kompetensområden kan scenariot användas?
Ämnen: Naturvetenskap, Biologi, Kemi, Fysik, Teknik och Konst
Läroplan: Nationell, Internationell Baccalaureat, avgångsexamen från
grundskola
Elevernas ålder: 13 - 16 år

Relevanta trender
Relevant trend(s) the Scenario is intended to respond to. E.g. at
http://www.allourideas.org/trendiez/results
STE(A)M-lärande: Ökat fokus på Naturvetenskap, Teknik, Kemi, Fysik, Biologi och Konst kommer
att integreras i utbildningen.
Lärande via samarbete: Ett starkt fokus på grupparbete.
Livslångt lärande: Inlärningsprocessen slutar inte när du lämnar skolan.
Molnbaserat lärande: information, verktyg, programvara är alla online och kan kommas åt och
ändras från olika enheter.
Edutainment (underhållande undervisning): Eleverna lär sig medan de har kul.
Visuell sökning och lärande: Bilder och multimedia är kraftfullare än verbal stimulans eftersom
huvuddelen av kommunikationsprocessen sker icke-verbalt.
Bedömning: Bedömningens fokus flyttas från "vad du vet" till "vad du kan göra".
Peer-learning (jämlikt lärande): Eleverna lär sig av kamrater och ger varandra feedback.

Lärandemål och bedömning
Vilka är de viktigaste målen? Vilka färdigheter kommer eleven att utveckla och demonstrera inom
scenariot? (t.ex. färdigheter för 2000-talet). Hur ska inlärandeförloppet bedömas, så att eleven har
tillgång till information om sina framsteg så att de kan förbättras?
Lärandemål:
Kunskap om innehåll:
Efter lektionen ska eleverna kunna:
•
•
•
•
•

Definiera och förklara vad bioekonomi är
Upptäck olika sätt att tillämpa bioekonomi
Jämföra biobaserade och icke-biobaserade produkter
Jämföra biodrivmedel och andra bränslen
Utforma/föreslå biobaserade lösningar istället för icke-biobaserade produkter

Lärande, innovativa färdigheter och IKT-färdigheter:
Eleverna kommer att förbättra:
•
•
•
•

Experimentella färdigheter genom laboratoriearbete
Kritiskt tänkande inom bioekonomins ämnen
Samarbete, kommunikation och ansvar genom att arbeta i grupper
Information, media och teknik samt kreativitet genom att skapa en egen reklamfilm

Bedömning:
Eleverna kommer att bedömas utifrån inlämnande av följande produkter:
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•
•

•

Affisch: Elever skapar en affisch på biobaserade produkter som de funnit i snabbköpet.
Eleverna får feedback från läraren.
Experimentellt laboratorium: Eleverna utför tre experiment, samlar in data och drar
slutsatser enligt instruktionerna i de tre arbetsbladen. Läraren ger feedback för att förbättra
elevernas förståelse.
Kreativ reklamfilm: Eleverna bedöms med avseende på reklamfilmen de har skapat

Elevens roll
Vilka typer av aktiviteter kommer eleven att vara inblandad i?
Eleven kommer att vara inblandad i aktiviteter som fokuserar på följande områden:
• Kunskap om innehåll
• Kritiskt tänkande
• Vetenskaplig undersökning
• Laboratoriekunskaper
• Datainsamling
• Kreativitet
• Reflektion
• Samarbete
Aktiviteter:
•
•

Eleverna skapar en affisch på biobaserade produkter som de funnit på snabbköpet.
Eleverna är involverade i experimentell laboratoriearbete. Eleverna utför tre
experiment, samlar in data och drar slutsatser enligt instruktionerna i de tre
arbetsbladen:
o 1:a experiment: Göra din biodiesel
o 2:a experiment: Testa din biodiesel
o 3:e experiment: Göra din tvål
Eleverna producerar en 1-minut lång kreativ reklamfilm.

Verktyg och resurser
Vilka resurser, särskilt tekniker, kommer att krävas?
Videor:
Bioeconomy starts here [Bioekonomi börjar här]:
https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4 [på engelska] ]
Bioeconomy in our everyday lives [Bioekonomi i vår vardag]:
https://www.youtube.com/watch?v=ir3MgOSmvLg [på engelska]
The girl who silenced the
world [Flickan som tystade världen] /20th
Anniversary - Best
Quality: https://www.youtube.com/watch?v=FlQn1KwW4Es&t=1s [på engelska]
Artiklar:
A Bio-Economy in Everyday Life [Bioekonomi i vår vardag]: http://www.bio-step.eu [på engelska]
Biodiesel Lesson Plans [Lektionsplaner för biodiesel], Institute of Environmental Sustainability,
LOYOLA University Chicago: http://www.luc.edu/sustainability/initiatives/biodiesel/highschools/lesson-plan/ [på engelska]
PowerPoint-presentation: Bloom-presentation (Bilaga1)
Arbetsblad (Bilaga 2)
Laboratorieutrustningar:
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Vilka resurser, särskilt tekniker, kommer att krävas?
1:a experimentet:
- 100 ml graderad cylinder
- 10 ml pipett
- Stor separertratt med ringstativ
- Spillmatolja (vegetabilisk)
- Alkohol (metanol)
- Kaliumhydroxidlösning (KOH) 0,6M i etanol
- Bägare
- Alkoholtermometer
2:a experimentet:
-

Glasstav
Triangel
Stativ
Tång
Ringstativ med ring fastsatt
1 degel
bägare
250 ml graderad cylinder
10 ml graderad cylinder
3 bitar folie
3 bitar veke
5-10 ml biobränsle (t.ex. biodiesel)
5-10 ml bränsle A (t.ex. etanol)
5-10 ml bränsle B (t.ex. bensin)
Tändare
Alkoholtermometer
Skala med 0,1 g noggrannhet (Viktkapacitet: ~ 500 g)
Linjal
Stoppur

3:e experimentet:
- Glycerin (metanol avlägsnad)
- Eterisk olja
- Kokosolja
- Citronsyra
- 250 ml graderad cylinder
- Kaliumhydroxidlösning (KOH) 9M
- 1000 ml bägare
- 250 ml bägare x 2
- Kastrull
- Brännare
- Tändare
- Termometer
- Silikonformar
IKT: Mobiltelefoner eller kameror
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Läroutrymme
Var kommer lärandet att ske, t.ex. skolklassrum, lokalt bibliotek, museum, utomhus, i ett
onlineutrymme?
• Skolklassrum
• Forskningslaboratorium
• Lokalt snabbköp
• Onlineutrymme

Skildring av framtida klassrumsscenario
Den detaljerade beskrivningen av aktiviteten
Antal elever: 20
Lärare: 1
Tid: 5 lektioner (40 min vardera)
Grupper: 5
Elevernas ålder: 13-16
1:a aktiviteten: Introducera idén om bioekonomi
Varaktighet: 1 lektion (40 min)
Läroutrymme: Skolklassrum
Syfte: Ge eleverna möjlighet till kritiskt tänkande om bioekonomins ämnen:
BLOOM-presentation (Bilaga 1)
1. Dela in eleverna i grupper om fyra.
2. Diskutera miljöfrågor som förekommer i våra dagar.
Använd en video som en utlösande faktor för att introducera miljöproblem. T.ex.:
“The girl who silenced the
world
[Flickan
som
tystade
världen]/20th
Anniversary-Best
Quality”
https://www.youtube.com/watch?v=FlQn1KwW4Es&t=1s
Fundera över videon och använd presentationen för att diskutera följande frågor med
eleverna
(“tänka-para ihop-dela”):
a. Vad vill du förändra i världen?
b. Vilka är de viktigaste miljöproblemen idag?
c. Finns det något vi kan göra?
3. Introducera idén bakom bioekonomi
Använd bilder av biobaserade produkter som en utlösande faktor för att introducera
biobaserade produkter från presentationen (Bilaga 1).
Diskutera med eleverna rollen av växter i vårt ekosystem. Växter är kraftfulla medel för att
skapa energi åt oss.
Definiera vad biomassa och biobränslen är.
Diskutera med eleverna vikten av bioekonomi och cirkulär ekonomi.
Viktiga idéer för diskussionen:
- Vad använder vi växter till?
- Vad gör vi med de delar av växterna vi inte äter?
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Den detaljerade beskrivningen av aktiviteten
- Kan vi använda växter som bränsle?
- Vad används för att skapa biobränslen?
- Varför är biobränslen fördelaktiga?
- Förutom bränsle, vad kan biomassa användas till?
- Hur kan biobränslen minska den mängd petroleum vi använder utan att helt ersätta den?
- Hur skapas biobränslen?
- Varför är biobränslen gynnsamma?
Ytterligare videor:
Bioeconomy starts here [Bioekonomi börjar här]:
https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4
Bioeconomy in our everyday lives [Bioekonomi i vår vardag]:
https://www.youtube.com/watch?v=ir3MgOSmvLg
4. Hemarbetsprojekt (frivilligt): Bio-baserade produkter från vårt snabbköp
Uppmuntra eleverna att gå till snabbköpet och hitta så många biobaserade material som
möjligt, och sedan ta bild på dem.
Be eleverna att hitta biobränslen och biobaserat material som redan används i olika länder.
Be eleverna att arbeta i sina grupper och samla in all information.
Slutligen ska eleverna skapa en affisch för att presentera sina resultat.
2:a aktiviteten: Göra din biodiesel
Varaktighet: 1 lektion (40 min)
Läroutrymme:Experimentellt laboratorium
1:a experimentet (Bilaga 2 (a))

3:e aktiviteten: Testa din biodiesel
Varaktighet: 1 lektion (40 min)
Läroutrymme: Experimentellt laboratorium
2:a experimentet (Bilaga 2 (b))

4:e aktiviteten: Göra tvål från glycerin
Varaktighet: 1 lektion (40 min)
Läroutrymme: Experimentellt laboratorium
3:a experimentet (Bilaga 2 (c))

Hemarbetsprojekt: Be eleverna att skapa en 1-minuter lång reklamfilm för ett biobaserat
material i sina grupper, som deras fiktiva företag ska introducera på marknaden.

5:e aktiviteten: Presentera din reklamfilm
Varaktighet: 1 lektion (30 min)
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Den detaljerade beskrivningen av aktiviteten
Elevernas reklamfilm kommer att presenteras i klassen och laddas upp på YouTube
(frivilligt).
Resten av klassen måste hitta argument på om det här är en bra produkt att använda eller inte.
Huvudsakliga idéer för argumenten:
- Oändlig återvinning av PLA
- Miljövänlig
- Annan kvalitet
- Ekonomi

Aktiviteter för lärande
Länk till Aktiviteter för lärande skapad med Designer för lärande (http://learningdesigner.org)
https://v.gd/eOVIGy (Full text tillgänglig i Bilaga 3)
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Bilagor
Bilaga 1: BLOOM-presentation

1

Vad vill du förändra i
världen?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=FlQn1KwW4Es&t=1s
2

Miljöproblem

3

4

Finns det något vi kan göra?

5

Vad är de gjorda av?

6

7

Ätbara skedar

Ätbara skedar gjorda av sorghummjöl, en gröda som vanligen odlas i Sydasien, Afrika och Centralamerika.
Skedarna är hållbara, lätta att äta och kommer i tre smaker: vanlig, söt och salt.
(Grundat 2010 av Bakeys, ett indiskt företag)

8

9

Vad är detta?

10

Världens första tegelsten av mänsklig urin

Sydafrikanska universitetsforskare har skapat tegelstenar med mänsklig urin.

11

12

13

World’s first circular car, Noah, mainly made by flax.
14

Bio-baserade produkter

15

Bio-baserade produkter
✓ Termen biobaserad produkt avser produkter
som helt eller delvis härrör från biomassa,
såsom växter, träd eller djur.
✓ (Biomassan kan ha genomgått fysisk,
kemisk eller biologisk behandling).
✓ Några orsaker till det ökande intresset för
biobaserade produkter ligger i deras
fördelar i samband med utarmning av
resurser och klimatförändringar.

16

Pollutants

17

Energiresurser

18

Växter...

19

Kraftfulla medel för energiproduktion!

20

Biobränslen

21

Biobränslen

22

✓ Biobränslen är en typ av bränsle som verkar mycket lovande för
framtidens energi, eftersom de är både förnybara och miljövänliga.

✓ Biobränslen produceras vanligtvis av växtmaterial som inte kan ätas
av människor, som majsstenglar, gräsarter och träflis.

✓ Biomassa är ett annat namn på växtmaterialen som används för att
producera biobränslen. När biomassa bearbetas kan forskare bryta ner
och omvandla växtcellerna till förnybara bränslen eller kemikalier. Så, i
stället för att vänta en miljon år för att naturen ska omvandla växter till
fossila bränslen, försöker forskare att påskynda denna process genom att
använda smart kemi för att göra biobränsle från växter som lever idag.

23

Men vänta nu!

✓ Om förbränning av fossila bränslen, som är
gjorda av gammalt organiskt material, innebär
att man pumpar in CO2 i atmosfären... får man
inte samma problem av att förbränna
biobränslen?

24

✓ Lyckligtvis är svaret nej!
✓ Att förbränna biobränslen frigör visserligen CO2, men kom ihåg att

växterna som används till biobränslen inte är gamla – de levde på jorden
samtidigt som du och jag. Och medan vi människor andas in syre för att
hålla oss vid liv, andas växter istället CO2. Det innebär att eftersom de
växter som används för biobränsle förbrukar CO2 när de växer, uppstår
det ingen total ökning av mängden CO2 i atmosfären när de förbränns. De
ersätter helt enkelt vad de har tagit. Dessutom kan vi, till skillnad från
petroleum, alltid odla nya växter för biobränsle när vi behöver dem.

25

Föroreningar

Carbon intensity of biofuels compared to traditional fossil fuels.
(http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1492)

26

Bioekonomi
Bio + Ekonomi:

Ekonomi baserat på biologiska
produkter
Bioekonomin är en cirkulär
ekonomi som använder förnybara
biologiska resurser från land och
hav – som grödor, skogar, fiskar,
djur och mikroorganismer – för att
producera mat, material och energi.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=2
xvXkOMRTs4

27
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Bilaga 2 (a): 1:a experimentet

NAMN: ___________________________
DATUM: ___________________________
GRUPP: __________________________
SKOLA: _________________________
Förberedande ordförråd
Matcha varje bild med rätt vetenskaplig terminologi.
Utrustning

•

Pipett

•

Graderad cylinder

•

Bägare

•

Stor separertratt med ringstativ
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1:a experiment: Göra din biodiesel
Fråga: Kan biodiesel framställas av vegetabilisk matolja?
Bakgrund:
Biodiesel är en blandning av metylestrar från fettsyror. Det kan göras mycket enkelt från vegetabilisk
matolja. Syntesen är en enkel kemisk reaktion som producerar biodiesel och glycerol. Matolja blandas
med metanol och kaliumhydroxid. Produkterna separeras i två skikt, med biodiesel överst. Biodiesel
separeras och tvättas och är sedan redo för ytterligare experiment.
Material:

•

100 ml graderad cylinder

•

10 ml pipett

•

Stor separertratt med ringstativ

•

Spillmatolja (vegetabilisk)

•

Alkohol (metanol)

•

Kaliumhydroxidlösning (KOH) 0,6M i etanol

•

Bägare

•

Alkoholtermometer

Procedur:
1.
2.
3.
4.
5.

Säkerhetsregler:
✓ Du måste bära skyddsglasögon, handskar och ett
förkläde.

✓ Alkohol är brandfarligt.
✓ Kaliumhydroxid är frätande.
Mät 18 ml metanol med hjälp av en graderad cylinder och häll det i separertratten.
Tillsätt försiktigt 3 ml KOH-lösning till tratten med en pipett.
Blanda genom att försiktigt snurra tratten.
Mät 72 ml av spillmatolja med hjälp av cylindern.
Värm matoljan upp till 400C med hjälp av ett vattenbad och en

alkoholtermometer. Ett vattenbad görs av en behållare, till exempel
en stor bägare, fylld med uppvärmt vatten. (ca 100 ml uppvärmt
vatten)
6. Tillsätt 72 ml matolja i din separertratt.
7. Snurra och skaka tratten i 10 minuter. Frigör då och då övertryck.
8. Överför blandningen till en bägare.
9. Låt blandningen stå.
10. Skriv ned dina observationer (t.ex. blandningens färg, viskositet, lukt).
Datainsamlingen bör innehålla observationer före, under och efter reaktionen.
11. Låt blandningen stå och separera i en dag.
12. Nästa dag, skriv ned dina observationer igen.
13. Ta bort toppskiktet (biodiesel) genom att använda en pipett och förvara den för nästa labb-dag.
14. Ta försiktigt bort bottenskiktet (glycerin) genom att använda en bägare
och spara också glycerinet till nästa labb-dag.
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Datainsamling:
Blandning

Observationer vid
start

Observationer under
utförande (frivilligt)

Observationer vid slut

Färg
Viskositet
Annat
Frågor:
1.

Vilka var reagenserna och vilka var produkterna i detta experiment?

2.

Vad använde du som katalysator?

3.

Vad såg du när du blandade oljan med alkoholen?

4.

Varför separerar biodiesel och glycerin från varandra?
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Bilaga 2 (b): 2:a experimentet: Testa din biodiesel
NAMN: ___________________________
DATUM: ___________________________
GRUPP: __________________________
SKOLA: _________________________

Fråga: Hur står sig biodiesel mot andra bränslen?
Bakgrund:
Förbränning innefattar en serie kemiska reaktioner mellan ett bränsle (dvs. ett kolväte eller en organisk
förening innehållande endast kol och väte) och syre. Resultatet är en stor omorganisation av både
materia och energi.
Material:
•

Glasstav

•

Triangel

•

Stativ

•

Tång

•

Ringstativ med ring fastsatt

•

1 degel

•

2 bägare

•

250 ml graderad cylinder

•

10 ml graderad cylinder

•

3 bitar folie

•

3 bitar veke

•

5- 10 ml biobränsle (t.ex. biodiesel)

•

5-10 ml bränsle A (t.ex. etanol)

•

5-10 ml bränsle B (t.ex. bensin)

•

Tändare

•

Alkoholtermometer

•

Skala med 0,1 g noggrannhet (Viktkapacitet: ~ 500 g)

•

Linjal

•

Stoppur

Säkerhetsregler:
✓ Du måste bära skyddsglasögon, handskar
och ett förkläde.

✓ Alkohol är brandfarligt.
✓ Du bör inte använda bränslen som
bensin på egen hand, de är verkligen
brandfarliga!!!
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Göra en brännare:
I den här delen kommer du att göra den brännare som du kommer att använda för förbränningen.

1. Mät 10 ml av biodiesel som du skapade under det första experimentet, med hjälp av en
graderad cylinder.
2. Blötlägg hela veken i bränslet.
3. Använd glasstaven för att blötlägga veken.
4. Placera veken i en degel på så sätt att en del av den (1/4) hänger utanför degeln.
5. Täck överdelen av degeln med folie så att bara veken syns. Folien måste helt täcka öppningen.
6. Tänd veken och vänta till lågan dör.

Förbränning
7. Skriv ned bränslebrännarens vikt, med hjälp av skalan, i datatabellen.
8. Mät 200 ml vatten med hjälp av en graderad cylinder.
9. Häll vattnet i en bägare.
10. Skriv ned vattenmängden i bägaren i datatabellen. Anm: 1 ml H2O = 1 g H2O vid
rumstemperatur
11. Placera bägaren försiktigt på ringstativet.
12. För att mäta vattnets ursprungliga temperatur, håll en alkoholtermometer i vattnet utan att
den rör
bägarens sidor. Notera temperaturen i datatabellen.
13. Placera din brännare på ett stativ under bägaren.
14. Justera ringhöjden så att vekens topp är uppmätt till 3 cm under botten av bägaren. Centrera
brännaren under bägaren.
15. Tänd veken med en tändare.
16. Använd en termometer för att mäta vattnets temperatur.
17. Använd termometern för att röra om i vattnet då och då.
18. När du förbränner ditt bränsle, skriv ned observationer i din datatabell om uppmärksammade
lukter och lågans och rökens karaktär.
19. Fortsätt att värma och rör om i vattnet tills temperaturen har ökat med ~ 25˚C.
Anteckna då den maximala temperaturen som vattnet når.
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20. Ta bort bägaren från ringen och släck snabbt lågan genom att placera en annan bägare över
veken.
21. Beräkna värmen som överförts till vattnet med hjälp av formeln: Q=mcΔΤ, Vattnets specifika
värmekapacitet: c = 4,186 J/g°C
Vattnets massa: m (g)
ΔΤ= Temperaturförändring (°C)

22. Notera bränslebrännarens slutmassa (med locket, veken och resterande bränsle) genom att
använda vågen.
23. Beräkna bränslebrännarens förbrukade massa.
24. Upprepa steg 1- 23 med ett annat bränsle (t.ex. bensin eller etanol).
25. Besvara frågor 1-5.
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Datainsamling:
Biodiesel

Bränsle A

Bränsle B

Vattnets starttemperatur
Vattnets sluttemperatur
Förändring av
vattentemperaturen (ΔΤ)
Värme (Q = m c ΔΤ) (J)
c = 4,186 joule/gram °C
Brännarens startmassa
Brännarens slutmassa
Brännarens massa
Observationer

Frågor:
1.

Var kom den energi du uppmätt som värme ifrån?

2.

Observerade du fullständig eller ofullständig förbränning av diesel och
biodiesel? Hur vet du det?

3.

Vad såg du när du blandade bränslet med alkoholen?

4.

Kan du förklara skillnaderna i förbränningsresultaten som beskrivs ovan? (Tips: Titta på
molekylformlerna för diesel och biodiesel!)

5.

Vilka är de komparativa fördelarna med att använda biodiesel istället för vanlig diesel?
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Bilaga 2 (c): 3:e experiment: Göra din tvål
Fråga: Kan glycerin från biodiesel omvandlas till en flytande tvål?
Bakgrund:
Biprodukter bibehåller både ekonomiskt och miljömässigt värde som vi kan fånga genom andra kemiska
processer. Biodieselglycerin är faktiskt en blandning av fria fettsyror (free fatty acids, FFA) som
neutraliserades under omförestring, tvål, vatten, katalysator (NaOH eller KOH beroende på vad som
användes för att göra biodiesel), metanol och glycerin.
När metanolen är avlägsnad är glycerinet säkert att hantera och lämpar sig för tvål. De återstående
föroreningarna är alla ingredienser i tvål som gör tvålproduktion det enklaste sättet att ge glycerin
värde. Följande labb är utformat för att visa hur glycerin, från biodiesel gjord med KOH, kan omvandlas
till en flytande tvål med en mängd användningsområden från handtvål till rengöringsmedel för rostfritt
stål.
Material:

•

•

Glycerin (metanol avlägsnad)

•

Eterisk olja (frivilligt)

•

Kokosolja

•

Citronsyra

•

250 ml graderad cylinder

•

Kaliumhydroxidlösning (KOH) 9M

•

1000 ml bägare

•

250 ml bägare x 2

•

Kastrull

•

Brännare

•

Tändare

•

Termometer
Silikonformar
Säkerhetsregler:
Procedur:

1. Värm glycerin och kokosnötsolja i en kastrull.

✓ Du måste bära skyddsglasögon, handskar och
ett förkläde.

2. Rör om blandningen.

✓ Alkohol är brandfarligt.

3. Häll 40 ml varmt glycerin i en bägare.

✓ Kaliumhydroxid är frätande.

4. Tillsätt 40 ml KOH-lösning till bägaren.
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5. Under omrörning kan du tillsätta en eteriska olja och färgämne till din blandning.
(Frivilligt)
6.

Häll blandningen i silikonformarna.

Frågor:
1.

Vad är syftet med att tillsätta glycerin till tvålen? Vad är syftet med
att tillsätta en eterisk olja?

2.

Vad skulle hända om vi löste upp tvålpastan i vatten?

3.

Vad kan denna tvål användas till?

4.

Hur passar att göra tvål ihop med att göra biodiesel?
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Bilaga 3: Design för lärande
Beskrivning
Sammanhang

Ämne: Bioekonomi
Total lärandetid: 400 h
Antal elever: 20 elever
Beskrivning: Naturvetenskap, kemi, fysik, matematik, teknik och konst
Läroplan: Nationell, Internationell Baccalaureat, avgångsexamen från
grundskola
Elevernas ålder: 13 – 16
Scenariot syftar till att förbättra elevernas:
Syften
1) Kunskap om innehåll i bioekonomins ämnen.
2) Experimentella färdigheter genom att utföra experiment.
3) Kritiskt tänkande inom bioekonomins ämnen
4) Kreativitet genom att tillverka sin egen tvål
5) Samarbete, kommunikation och ansvar genom att arbeta i grupper.
Informations-, media- och teknikfärdigheter genom att producera en1 minuter
lång reklamfilm.
Resultat
Kunskap (Definiera) Definiera vad bioekonomi är
Förståelse (Förklara) Förklara vad bioekonomi är.
Kunskap
(Känna igen) Känna igen olika sätt att tillämpa bioekonomi.
Förståelse (Jämföra) Jämföra biobaserade och icke-biobaserade produkter.
Syntes (Utforma) Utforma en biobaserad lösning.
Utvärdering (Reflektera) Eleverna reflekterar över bioekonomiprodukterna de
utformat.
Undervisning-Lärande aktiviteter
Läs Titta Lyssna
5 minuter
20 elever
Handledare finns
1:a aktiviteten:
tillgänglig
Introducera idén om
1. Skapa grupper om 4 elever med vilka du kommer att arbeta under
bioekonomi
bioekonomiprojektet.
Varaktighet: 1 lektion
Läs Titta Lyssna
10 minuter
20 elever
Handledare finns
(40 min) Läroutrymme:
tillgänglig
Skolklassrum
2. Starta lektionen genom att titta på en video:
•

Äldre elever: The girl who silenced the world [Flickan som tystade
världen] i 6 minuter:
https://www.youtube.com/watch?v=d7ep_8SLQh0

•

Yngre elever: There’s a Rang- Tan in my bedroom [En
orangutang i mitt sovrum]: https://youtu.be/3Ha6xUVqezQ

Be eleverna att diskutera i sin grupp (Tänka - Para ihop -Dela)
•

Vad är problemet i videon?

•

Är det verkligt?

•

Vad kan vi göra för att lösa detta?

•
•

Kan människor använda något annat och sluta hugga ned träd?
Vilken växt växer snabbast?
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Diskutera 15 minuter
20 elever Handledare finns tillgänglig
3. Introducera idén bakom bioekonomi
The Bioeconomy starts here [Bioekonomi börjar här]:
https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4
The
Bioeconomy in
our
everyday
lives [Bioekonomi i vår
vardag]: https://www.youtube.com/watch?v=ir3MgOSmvLg
- Börja med att visa exempel på biobaserade produkter.
-Diskutera med eleverna vikten av bioekonomi och cirkulär ekonomi.
Nyckelidé: Växter är kraftfulla medel för att skapa energi åt oss.
-

Vad gör vi med växterna?
Vad gör vi med de delar av växterna vi inte äter?
Kan vi använda växter som bränsle?
Vad används för att skapa biobränslen?
Varför är biobränslen fördelaktiga?
Förutom bränsle, vad kan biomassa användas till?
Hur kan biobränslen minska den mängd petroleum vi använder
utan att helt ersätta den?
- Hur skapas biobränslen?
- Hur fungerar biokemisk raffinering?
- Hur fungerar termokemisk raffinering?
- Vad händer om du lägger till syre till processen termokemisk förgasning?
-Varför är biobränslen gynnsamma?
Energy 101/Biofuels [Energi / Biobränslen
https://www.youtube.com/watch?v=-ck3FYVNl6s&feature=youtu.be
Algae Power[Algkraft]:
https://www.youtube.com/watch?v=waPgGQNppHY&feature=youtu.be

Samarbeta 10 minuter 20 elever Handledare finns tillgänglig
4. Mind Map: Skapa en tankekarta över bioekonomi

Undersök 100 minuter 20 elever Handledare är inte tillgänglig
4. Hemarbetsprojekt:
- Gå till snabbköpet och hitta så många biobaserade material som möjligt. Ta
en bild av dem.
- Hitta biobränslen och biobaserat material som redan används i olika
länder.
Arbeta med din grupp och samla in all information.
Skapa en affisch för att presentera dina resultat.
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2:a aktiviteten: Göra
din biodiesel
Varaktighet: 1 lektion
(40 min)
Läroutrymme:
Experimentellt
Laboratorium

Tillverka 40 minuter 20 elever
Handledare finns tillgänglig
Experimentellt arbete: Eleverna gör sin egen biodiesel från spillmatolja från
skolan

3:e aktiviteten: Test
din biodiesel
Varaktighet: 1 lektion
(40 min)
Läroutrymme:
Experimentellt
laboratorium

Undersök 40 minutr 20 elever Handledare finns tillgänglig

Arbetsblad för det 1:a experimentet (bilaga 2 (a))
Investigate 40 minutes 20 students
Tutor is available
Experimental work: Students test the biodiesel by comparing it with other fuels.
Worksheet of 2nd experiment (Annex 2 (b))

Experimentellt arbete: Eleverna testar biodiesel genom att jämföra den med
andra bränslen.
Arbetsblad för det 2:a experimentet (Bilaga 2 (b))

