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Ämne : Hämta dikter - Se detaljer och helheter.
Författare: Anna Leithe
Årskurs 4-9
Mål att sträva mot för de naturorienterande ämnena beträffande natur och människa; tilltror
och utvecklar sin förmåga att se mönster och strukturer som gör världen begriplig samt stärker
denna förmåga genom muntlig, skriftlig och undersökande verksamhet. ( kursplaner och
betygskriterier 2000, s 46)
Mål att sträva mot; Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven, utvecklar sitt
kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt framställa bilder med hjälp av
hantverksbaserade metoder och tekniker samt metoder inom dator- och videoteknik.
Hämta dikter med hjälp av mobiler.
Antal deltagare: 2 elever till helklass
Material: mobiler
Förberedelse: Se till att du har alla elevers mobilnummer och att du själv har lagt in hämtadikter på din mobil.
Dela in klassen två eller fyra elever/ grupp.
Ge eleven ett givet område att vara inom kanske några fotbollsplaner stort.
Låt eleverna gå iväg och skicka sedan ett sms till eleverna med en hämta-dikt.
Låt eleverna dokumentera sina fynd genom att ta kort med hjälp av mobilen.
Om eleverna vill anteckna så att de inte glömmer av vad de tänkte, så låt dem anteckna på
mobilen.
Sedan får grupperna göra utställningar av vad de hittat. Sedan går alla på vernissage och man
diskuterar vad det är eleverna hittat.
När gruppen är klar så låt eleven skicka tillbaks ett sms till dig som pedagog. Eleverna kan nu
hitta på egna hämtardikter som de skickar till varandra.
Sedan får grupperna göra utställningar av vad de hittat. Alla går sedan på vernissage och man
diskuterar vad det är eleverna hittat.
Här kan uppgiften vara slut eller så väljer man att låta eleverna dokumentera sina
utställningar.
Eller gör man utställningen i klassrummet med hjälp av elevernas bilder.
När ni kommer tillbaks till klassrummet så låt varje grupp redovisa sina bilder som då visas
på en dator eller gärna via projektor så att bilderna blir riktigt stora.
Här kan du finna hämtadikter.
http://www.edu.linkoping.se/naturokultur/bjarka/aktiviteter/8dikter.pdf

