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PRAKTISK/ESTETISKA ÄMNE  

 

BILD 

• Det finns många problem med vatten i Sverige. Några av dem är 
mikroplaster, övergödning, torka och förorening. Gör en slagfärdig poster 
där du för fram ditt budskap om ett av dessa hot och använd dig av bilder 
och text för att informera om faran med just det hotet du valt ut.  

• Använd mobil eller ipad och skapa din egen reklamfilm. Välj ut antingen 
en naturplats med vatten, eller bara kranvatten. Var kreativ. Skapa en film 
med bilder, filmklipp, musik och vad du tycker att din film ska ha. Om du 
väljer att göra din film om en bit av Segeån och inte har något emot att visa 
upp din film så får du gärna skicka den till jessika.cansund@svedala.se så 
lägger vi ut den på vår hemsida. Ni kan vara flera som samarbetar och 
filmen måste inte vara faktakorrekt även om det är trevligt om den är det.  
 
 

MUSIK 

• Musikstilen ”futurism” är en form av musik där syftet är att bryta sig loss 
från traditionella instrument. Istället används olika föremål som ofta skapar 
väldigt skarpa bullriga ljud så som ofta skapar en känsla av att befinna sig 
i en bullrig fabrik eller mitt ute i skogen. Det handlar inte om melodier eller 
texter utan handlar om att skapa en känsla av att befinna sig på en helt 
annan plats än den man är. Skapa musik med hjälp av vatten. Låt fantasin 
sätta gränser. Gå ihop några klasskompisar och välj ut en plats eller känsla 
ni vill förmedla.  Gör olika ljud med hjälp av vatten och olika tillbehör som 
skålar, muggar, flaskor eller liknande. Spela in ljuden ett i taget varpå ni 
lägger in dem i datorn och skapar ett stycke på 1-2 minuter. Spela upp och 
se om klassen vilken plats eller känsla ni var ute efter att förmedla.  
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HEMKUNSKAP 

När vi städar våra hem och tvättar våra kläder är det mycket vanligt att vi 
använder kemikalier. Även om många medel har någon form av miljömärkning så 
är det också många som saknar det och som inte är bra för miljön. Vattnet är 
mycket hårt drabbat av olika utsläpp av kemikalier från olika källor och inte 
minst från rengöring.  

Gör ett test med olika metoder för att rengöra.  

På hemsidan ekotipset.se finns många förslag på hur man kan rengöra utan att det 
påverkar miljö.  

Jämför tipsen på den hemsidan med mer traditionella rengöringsmedel. Välj ut ett 
antal fläcka som ni först skapar genom att tex ta en bit två bitar av likadant tyg, 
kladda på lite blåbär och prova olika metoder för att få bort det. Använd internet 
för att hitta förslag men prova också med befintliga medel. På en blåbärsfläck kan 
man tex prova jämföra något känt fläckborttagningsmedel, med att doppa fläcken 
några gånger i kokande vatten.  

 

Dokumentera resultaten av era försök och dela med er till resten av klassen.  

 

IDROTT 

Boka in en exkursion med Segeåns Vattendragsförbund och vattenråd och gör 
detta som en friluftsaktivitet. 

 

SLÖJD 

All tillverkning av nya produkter, ger utsläpp och förbrukar resurser från miljö. 
Detta påverkar hela miljön och därmed självklart också vattnet. Detta innebär att 
ett bra och enkelt sätt att vara rädd om miljö och vårt vatten är att återbruka i 
första hand och att ta tillvara på material istället för att kasta det.  

 

Textilslöjd: Kanske har du ett plagg hemma som gått sönder eller ett par jeans du 
växt ur. Eller varför inte en t-shirt du inte tycker om längre Skapa ett helt nytt 
plagg genom att förändra ett befintligt. Tänk genom vad du skulle vilja ha som är 
möjligt utifrån det eller de material du har. Gör en skiss och skriv ner en plan och 
genomför sen ditt projekt.  

 

Träslöjd: Använd något gammalt och skapa något nytt. Ta gärna med något 
hemifrån som skulle kastas. Det kan vara en trasig mindre möbel som kan göras 
om till en ny med nytt syfte, annat du har hemma som kan göras om antingen 
med eller utan hjälp av lite nytt material. Välj ut ett föremål, tänk genom syftet, 
skapa en plan och en ritning. Och genomför sen projektet.  
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