Skapa en ny miljövänlig framtid
Framtida klassrumsscenraio

The BLOOM School Box
Framtida klassrumsscenario

Skapa en ny miljövänlig framtid
Översatt av Scientix:

www.scientix.eu

Detta scenario ingår i BLOOM School Box, som består av en uppsättning av fem framtida klassrumsscenarion
som kombinerar bioekonomi med naturvetenskap, teknik, konstruktion och matematik (STEM). Dessa resurser
har utvecklats och testats i klassrum av 20 BLOOM-expertlärare från 10 olika länder.Detta framtida
klassrumsscenario har utvecklats som en del av BLOOM-projektet, med hjälp av metodiken för Future
Classroom Toolkit (Verktyg för framtida klassrum) (http://fcl.eun.org/toolkit).
Detta arbete är licensierat under Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) licensen.

Upphovsmän:

Marta Azevedo, José Fradique, Stella Magid Podolsky, Veronika Pelehov

Innehållsförteckning
Område / Ämne .............................................................................................................. 2
Relevanta trender ........................................................................................................... 2
Lärandemål och bedömning ............................................................................................ 2
Elevens roll ..................................................................................................................... 3
Verktyg och resurser ....................................................................................................... 3
Läroutrymme .................................................................................................................. 3
Skildring av framtida klassrumsscenario........................................................................... 3
Aktiviteter för lärande ..................................................................................................... 4
Bilagor ............................................................................................................................ 5

BLOOM har erhållit finansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram
Horizon 2020 enligt bidragsavtal nr 773983. Varken Europeiska kommissionen eller
en person som agerar på kommissionens vägnar ansvarar för hur följande
information används. Synpunkterna i denna publikation är upphovsmännens ansvar
och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens synpunkter.

Skapa en ny miljövänlig framtid
Framtida klassrumsscenraio

Område / Ämne
I vilka ämnen eller kompetensområden kan scenariot användas?

Ämnen: Biologi, Kemi, Biokemi, Geologi, Naturvetenskap
Det finns två versioner av scenariot:

•

för yngre elever (13-15 år)

•

för äldre elever (15-17 år)
Aktiviteten tar cirka 5 akademiska timmar i klassen och cirka 6 akademiska timmar utanför klassrummet.

Relevanta trender
Relevant(a) trend(er) som scenariot är avsett att svara på. T.ex. vid
http://www.allourideas.org/trendiez/results

Elevcentrerat lärande: Under de flesta aktiviteter har eleverna en aktiv roll och läraren guidar dem
under aktiviteterna.
Lärande via samarbete: Ett starkt fokus på grupparbete.
Förfrågningsbaserat lärande: Yngre elever kommer att upptäcka frågeställningen och förbereda en
vetenskapsutställning.
Projektbaserat lärande: eleverna får faktabaserade uppgifter, problem att lösa och de arbetar i
grupper. Denna typ av lärande går vanligtvis utöver traditionella ämnen. I detta inlärningsscenario
utvecklar äldre elever ett förfrågningsbaserat inlärningsprojekt.
Livslångt lärande: Lärande slutar inte när du lämnar skolan.

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
• Eleverna får en grundläggande inblick i ämnet bioekonomi
• Eleverna särskiljer bioekonomiprodukter från traditionella industriprodukter.
• Eleverna tillämpar principerna för bioekonomi på välkända produkter.
Färdigheter för 2000-talet
Eleverna kommer att förbättra följande färdigheter för 2000-talet:
• Inlärningsfärdigheter
• Kritiskt tänkande
• Kreativt tänkande
• Samarbete
• Kommunikation
Läskunnighet:
• Informationskompetens
• Mediekunskap
• Teknikkompetens
Livsfärdigheter:
• Initiativ
•
•

Sociala färdigheter
Produktivitet
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Bedömning
•
•
•
•

Eleverna ger presentationer i klassrummet (självbedömning, bedömning av kamrater, bedömning
av läraren)
Formativ utvärdering utöver summativ utvärdering (bedömning av lärare)
Bedömning av grupparbetet (grupparbeten är en viktig del av projektet)
Vetenskapsutställning/möjliga experiment/artefakter från PBL (beror på elevernas ålder)

Elevens roll
Vilka typer av aktiviteter kommer eleven att vara inblandad i?

Eleverna kommer att vara inblandade i elevcentrerade aktiviteter:
•

Eleverna kommer att delta i debattaktiviteter.

•

Eleverna kommer att vara inblandade i beslutsfattande.

•

Eleverna kommer att vara inblandade i förfrågningsbaserat lärande och projektbaserat lärande.

Verktyg och resurser
Vilka resurser, särskilt tekniker, kommer att krävas

Skolklassrum, utomhus, lokalt företag, skollaboratorium.

Läroutrymme
Where will the learning take place e.g. school classroom, local library, museum, outdoors, in an online space?

School classroom, outdoors, local business, school laboratory.

Skildring av framtida klassrumsscenario
Den detaljerade beskrivningen av aktiviteten

Detta scenario består av två kapitel som är avsedda att genomföras till fullo i klassrummet. Del I och
II ska ta cirka 5 akademiska timmar (45 minuter per lektion). Del III bör ta cirka 6 akademiska timmar
(beroende på elevernas projekt).
Del I
Vad är bioekonomi? - (90 min)
• Läraren introducerar temat genom att ge några fakta om konsekvenserna av att använda
icke-förnybara resurser och om vår planets hållbarhet. Finns det någon lösning?
• Läraren visar en kort film i klassen för att introducera bioekonomi:
• https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4 [på engelska]
• Läraren delar in klassen i grupper om 3 eller 4 elever.
• Läraren ger varje grupp en låda med flera föremål eller bilder (t.ex. vanliga plastflaskor och
återvunna eller biobaserade produkter, icke-biobaserade bränslen och biobränslen som
härrör från bioekonomi, elektroniska delar, bomullsmaterial och polyestermaterial. För
detaljer, se Bilaga 1). Om läraren kan hitta riktiga produkter, är det att föredra.
• Varje grupp, endast baserat på vad de vet hittills, måste dela upp sina föremål i
två grupper: material som de tror produceras till följd av bioekonomi och
produkter som produceras av ”traditionell” industri. Sedan ska de finna
egenskaper som särskiljer dem.
• Läraren främjar debatt mellan grupperna. Det slutgiltiga målet är att avmystifiera
idén att produkter som erhållits genom bioekonomi är strukturellt mindre
resistenta och mindre hållbara samt att inse att de produkter som erhålls av den
nuvarande industrin också kan produceras med hjälp av biologiska resurser.
• Läraren ger sedan en presentation med lösningarna. Bör också ge mer
information om råmaterialet. För detaljer, se Bilaga 2.
• I klassen, kom fram till en global definition av bioekonomi.
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Den detaljerade beskrivningen av aktiviteten

Del II
Vad kan vi göra med detta? (135 min)
• Ge mer information om bioekonomi genom att visa den här videon:
https://www.youtube.com/watch?v=WEp3fFIeZc4
eller
denna https://www.youtube.com/watch?v=aiglinxb4XU [tillgängliga på engelska]
• Läraren presenterar de ledande frågorna för eleverna:
o För yngre elever: “Vad kan vi göra med denna frukt/grönsak förutom att
äta den?”
o För äldre elever: “Vad kan vi göra med detta industriavfall* förutom att
slänga det?” (*det kommer att bero på de lokala industrier som finns i
skolområdet)
• Läraren ger varje grupp ett verkligt
föremål: För yngre elever:
o Äpple, tomat, räka, musselskal, banan, nötter eller kaktus (beroende på
de resurser som finns i skolområdet).
o Varje grupp måste finna exempel på användning för så mycket som
möjligt av produktens massa, så att man får ut det mesta av dess potential
med minimalt avfall.
•

För äldre elever:

o

o
o
o

Det vore att bra om klassen kunde besöka en lokal industri för att ta reda
på vilken typ av avfall som produceras. Om detta inte kan ske ska läraren
presentera ett exempel på en typ av industriavfall för att undersöka
potentiella användningar som är kopplade till bioekonomiska
frågeställningar.
Varje grupp måste ge en presentation om ämnet framför klassen.
Grupper ger feedback till varandra om presentationerna.
Eleverna kommer att skriva ned en grupps reflektion över hela aktiviteten
på en samverkande digital anslagstavla (via Padlet eller Linoitplattformen).

Del III (270 min)
Ja, vi kan förändra världen! (Den här delen kan ta minst 4 akademiska timmar eller mer, beroende
på klassaktiviteten och protokollen som utformats av eleverna)
•

•

För yngre elever: planera en utställning för att visa/förklara vad de har lärt sig
om bioekonomi för hela skolan. Om möjligt, planera och utveckla ett
vetenskapligt projekt.
För äldre elever: planera och utveckla ett vetenskapligt projekt.

Aktiviteter för lärande
Länk till Aktiviteter för lärande skapad med Designer för lärande(http://learningdesigner.org)

https://v.gd/J6Xf1x (Full text tillgänglig i Bilaga 3)
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Bilagor
Bilaga 1: Bilder för rutorna
BIO-BASERADE PRODUKTER

TRADITIONELLA PRODUKTER
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BIO-BASERADE PRODUKTER

TRADITIONELLA PRODUKTER
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BIO-BASERADE PRODUKTER

TRADITIONELLA PRODUKTER
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BIO-BASERADE PRODUKTER

TRADITIONELLA PRODUKTER
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Bilaga 2: Presentationen ”Skapa en ny miljövänlig framtid”

Skapa en ny miljövänlig
framtid
Bio-baserade produkter
Traditionella produkter

BIO-BASERAD PRODUKT

TRADITIONELL PRODUKT

BIO-BASERAD PRODUKT

TRADITIONELL PRODUKT

•

BIO-BASERAD PRODUKT

BIO-BASERAD PRODUKT

TRADITIONELL PRODUKT

•

BIO-BASERAD PRODUKT

•

BIO-BASERAD PRODUKT

TRADITIONELL PRODUKT

BIO-BASERAD PRODUKT

TRADITIONELL PRODUKT

BIO-BASERAD PRODUKT

TRADITIONELL PRODUKT

•

TRADITIONELL PRODUKT

ÅTERVINNINGS
LINJÄR EKONOMI

EKONOMI

CIRKULÄR

EKONOMI
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Bilaga 3: Design för lärande

Beskrivning

Sammanhang

Syften

Resultat

Ämne: Bioekonomi
Total lärandetid: 500
Antal elever: 20/40 elever
Beskrivning: Genom att titta på korta videor och analysera olika material ska
eleverna kunna definiera och förstå innebörden av bioekonomi. Dessutom
ska de kunna hitta fler användningar för vissa levande ting än vad som är
vanligt och redan känt, eller att planera sätt att öka produktionen av dem,
exempelvis
mikroalger. Slutligen kommer eleverna att organisera en
vetenskapsutställning
1. Eleverna ska förstå innebörden av idéen bakom bioekonomi.
2. Eleverna ska förstå skillnaden mellan fossila resurser och resurser
för biomassa.
3. Eleverna ska undersöka bättre implementeringar av bioekonomi för
vår framtid.
4. Eleverna får en grundläggande inblick i ämnet bioekonomi
5. Eleverna särskiljer bioekonomiprodukter från traditionella
industriprodukter.
6. Eleverna tillämpar principerna för
bioekonomi på välkända produkter.
Kunskap (Kunskap): Eleverna presenterar sina undersökningar för sina
kamrater och utför vetenskapliga projekt med resultaten.

Aktiviteter för undervisning-lärande
Läs Titta Lyssna 10 minuter 30 elever Handledare finns inte tillgänglig
Gruppen tittar på en kort film för att introducera temat bioekonomi.

https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4 Efter videon hålls en
liten diskussion om nya saker som eleverna lärt sig från videon och annat
de skulle vilja veta
Diskutera 60 minuter 3 elever Handledare finns inte tillgänglig
Vad är bioekonomi? Varje grupp kommer att få en låda med flera material eller bilder (t.ex.
vanliga plastflaskor och andra biobaserade produkter, vanliga bränslen och

Vad kan vi göra
med detta?

biobaserade bränslen, elektronikdelar). Varje grupp måste dela sina
material eller bilder i två grupper: material som härrör från
fossila bränslen och material som härrör från levande ting.
Diskutera 20 minuter 30 elever Handledare finns tillgänglig
Läraren främjar debatt mellan grupperna, så att
klassen får en global definition av bioekonomi.
Läs Titta Lyssna 6 minuter 30 elever Handledare finns tillgänglig
Visa din klass en video om bioekonomi (2 videoklipp för yngre
och äldre elever)

Skapa en ny miljövänlig framtid
Framtida klassrumsscenraio

Läs Titta Lyssna 45 minuter 30 elever

Handledare finns tillgänglig

Läraren ger en presentation om bioekonomi för klassen
Undersök 45 minuter 3 elever Handledare finns inte tillgänglig

Ge varje grupp en bild eller ett material (detta beror på elevernas ålder):
För yngre elever på 14 år – i Israel och Portugal: ge
eleverna material som ett äpple, en tomat, en räka, ett musselskal, en
banan, etc. Varje grupp måste hitta exempel på användningar för deras
material för att få ut det mesta av dess potential.
För äldre elever på 15 eller 17/18 år: dela ut bilder till eleverna (t.ex. en
fabrik och mikroalger, eller en avfallstipp och bakterier ....) för att undersöka
hur de förhåller sig till bioekonomiska frågeställningar.
Tillverka 30 minuter 3 elever Handledare finns tillgänglig

Med hjälp av IKT-verktyg ska eleverna presentera sitt arbete för klassen.
Samarbeta

30 minuter

elever Handledare finns tillgänglig

Feedback från kamrater för varje grupp som presenterar (varje grupp
kommer att ge feedback och bedöma de övriga grupperna).
Skapa 200 minuter 3 elever
Handledare finns tillgänglig
För yngre elever: planera en utställning för att visa/förklara vad de har lärt
sig om bioekonomi. Utställningen kommer att planeras och förberedas av
eleverna. Eleverna kan förbereda affischer, modeller, presentationer för att
visa sin forskning. Yngre elever kan också bli ombedda att måla en
aktivitetsbok och presentera sina resultat genom den.

Ja, vi kan förändra
världen!

För äldre elever: planera och utveckla ett vetenskapligt projekt, helst med
hjälp av en lokal industri. Det vetenskapliga projektet kommer att innefatta
PBL-steg, efter utveckling av en idé till en produkt. Elever kan
använda material för att skapa sina projekt.
Samarbeta 20 minuter 3 elever Handledare finns tillgänglig

Eleverna kommer att anteckna gruppreflektioner på en samverkande digital
anslagstavla (via Padlet eller Linoit-plattformen).

