Vinterutmaningen för Fsk & F-3 i Falun och Borlänge

”Hur skulle du kunna göra din ryggsäck ännu bättre?”.
“Vilket fack saknar du på din ryggsäck?”

Hej alla pedagoger som jobbar inom förskolan samt F-3 i Falun och Borlänge. Nu kommer
vinterutmaningen, som går ut på att förbättra barnens egna ryggsäckar utifrån deras önskemål.
Utmaningen innehåller moment av teknik, behovsstyrning, innovation och design på ett enkelt och
elevnära sätt.

Bilder från: Sacci AB

En frågeställning som man kan arbeta utifrån är:
“Om du fick lägga till 1-2 fack på din rygga, vad skulle du helst vilja ha?”
Utgångspunkter kan vara: förvaring, transport, enkel åtkomst, säkerhet m.m.

Tanken med Vinterutmaningen är att inspirera barnen att använda sin fantasi utifrån egna behov och
önskningar. Detta genom att förbättra befintliga ägodelar i stället för att köpa nya.

Här finns kopplingar till flera av FN:s globala mål, t.ex. nr 12 ”Hållbar produktion och konsumtion”.

Det finns många fler kopplingar till FN:s globala mål man kan göra. Ni kan hitta fler tips här:
https://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/
Här är några förslag på aktiviteter som kan få barnen att fantisera och reflektera kring
frågeställningen ”Hur skulle jag kunna förbättra min ryggsäck?”.
Stärk barnens tillit till den egna förmågan genom att ta vara på deras fantasi, vilja och lust att skapa.
•
•
•
•

Vad ska facket användas till? Cykelnycklar, samlagrejer, gosedjur? Stort eller litet fack?
Var ska facket sitta? Utanpå, inuti, på sidan eller kanske dolt någonstans?
Ska facket gå att stänga? Med kardborreband, blixtlås, dragsko (sydd kanal i mjuk textil med
åtdragbart snöre, ev försedd med snabblås som snöret löper igenom)?
Rita och berätta om extrafacken och din förbättrade ryggsäck! Utgå från ett foto om du vill.

Kopplingar till näringslivet:
Sacci AB i Borlänge tillverkar bärsystem för industri och olika yrkesgrupper, bl.a. ryggsäckar för
ambulanspersonal, som ju måste veta exakt vad och var olika saker finns i ryggsäcken. Sacci är en
avknoppning från Haglöfs som startade sin verksamhet i Torsång för drygt hundra år sedan.
Här finns mer historia: https://www.sacci.se/om-sacci/vart-arv

Saccis marknad är såväl nationell som internationell. Huvudkontoret med viss tillverkning ligger kvar i
Borlänge. Fortfarande är ättlingar till grundaren Wiktor Haglöf verksamma inom företaget
Sacci utvecklar innovativa idéer för framtidens bärsystem utifrån olika kunders behov.
Mer info för den som vill veta mer finns på deras hemsida: https://www.sacci.se/

