
ENGAGE LEKTIONSPLAN

MODUL nr: 3 "ENGAGERA, gemenskap, entreprenörskap och
SDG-målen"

NAMN "BLI EN DEL AV FÖRÄNDRINGEN"

MÅL: Utveckla socialt entreprenörskap och samhällsinnovation.

LÄRANDERESULTAT OCH BESKRIVNINGAR

Följande är beskrivningar för att mäta läranderesultat från den implementerade lektionen.

Kunskap om (K)1

● SDG:s mål och relevansen av hållbarhet och hållbara livsstilar i deras samhälle
● lokala resurser och intressenter
● metoder för att utforska intressenter
● behovsanalys för projektgenomförande
● projekt orsakskedja
● intressenternas och resursernas relevans
● projektorganisation, uppgifter och åtgärder

Färdigheter i (S)2

● kommunikation och samarbete
● identifiera utmaningar relaterade till SDG:s mål
● identifiering av intressenter och relevans för SDG:s mål
● identifiering av relevanta projekt som matchar samhällets utmaningar och intressenter
● identifiering av orsakskedjan av uppgifter för att genomföra ett projekt
● tilldela och koppla uppgifter och åtgärder till relevanta intressenter
● projektdesign, organisation och mänskliga resurser som krävs
● identifierings åtgärd som behövs för att genomföra ett projekt
● granska och presentera workshop resultat.

Kompetenser till (C)3

● tillämpa SDGs på det lokala samhället och deras liv
● välj ett ämne/utmaning att undersöka
● välja metoder för att samla in och analysera information
● välja relevanta intressenter att undersöka och presentera
● välja analysera och rapportera projekt orsakskedja
● designa ett projekt, organisera, tajma åtgärder/uppgifter
● skapa feedback.

TRÄNINGSMETODER

Bygg på problembaserat och kooperativt lärande, se ENGAGEs läroplan och pedagogiska avsnitt i denna
handbok.

ÖVERSIKT FÖR UNDERHÅLLARE OCH GRUPPCOACHER

Handledare hjälper till med organisering grupperna om 4-6 elever. Varje grupp kommer att få hjälp av en coach

(lärare eller utbildad mentor) som övervakar och stödjer samtalet och grupparbetet. Inblandade intressenter

3 Deltagarna/eleverna kommer att ha kompetens att omsätta allmänna kunskaper och färdigheter som förvärvats.

2 Färdigheter avser förmågan att tillämpa kunskap för att slutföra uppgifter, välja relevanta åtgärder och mäta deras
effektivitet.

1 Kunskap avser att kunna läsa, förstå och tolka information och riktlinjer.
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kommer antingen att fungera som mentorer för enskilda grupper eller hela gruppen, om ansvariga för att

övervaka och stödja grupparbetet mentorer kommer att få grundläggande utbildning i coachningsmetoder.

Nyckelbegrepp

Grupparbetet bygger på följande nyckelbegrepp:

● Utmaningar: Definiera gruppmål och förklara hur det är relaterat till FN:s mål för hållbar utveckling

(SDG).

● Intressenter: Definiera grupper och organisationer som har inverkan på och kommer att påverkas av

den lösning du vill designa. Detta inflytande kan vara positivt och/eller negativt och intressenter kan vara olika.

● Projektet: Vad behöver göras för att din lösning ska implementeras.

● Åtgärder: Vad är gruppens bidrag till implementeringen av lösningen med hänvisning till

gruppmedlemmarnas individuella styrkor.

För varje coacher, en för varje bord/grupp, anteckningar om att underlätta gruppdiskussioner

● Målet är att efterlysa olika perspektiv och se till att alla får säga sin mening.

● Var positiv och försök att inte döma idéer eller gynna enskilda deltagare .

● Försök att få deltagarna att känna att du bryr dig om dem och att deras perspektiv och förslag tas väl

emot. Detta kan göras genom att upprepa vad de säger och/eller följa upp det med en öppen fråga.

● Håll koll på tiden och hantera diskussioner för att passa inom tidsgränserna.

● Deltagarna ska inte använda datorer eller telefoner under grupparbeten såvida de inte söker

information relaterad till utmaningen de utforskar.

● Din roll är först och främst att vara närvarande och stötta arbetet, det är viktigt att deltagarna initierar

och utvecklar sina egna lösningar och idéer.

● Om gruppen tror att de har löst den definierade utmaningen inom tidsfristen kommer de att varna

handledaren och fortsätta att diskutera lösningen och relaterade ämnen.

● Det kan vara bra att ställa öppna frågor för att uppmuntra till vidare diskussioner om de ämnen och

lösningar som redan presenterats i grupparbetet.

Aktivitet Metod och organisation Tid

Utmaningar:

Definiera gruppmål

och förklara hur

det är relaterat till

FN:s mål för hållbar

utveckling (SDG).

Definition av

grupputmaning

eller ämne.

Val av ett vinnande

förslag se "Mall för

utmaning”

Handledaren förklarar denna del av workshopen, vilket möjliggör frågor och

diskussioner. Gruppcoach/mentor:

● Läs delmålet eller utmaningen som gruppen siktar på att skapa en

lösning för.

● Förklara att gruppen behöver definiera en genomförbar och realistisk

utmaning att arbeta med.

● Gå igenom organisation, tid  och resultat. Ge utrymme för

diskussioner, svara på frågor och tillåt diskussioner om gruppen behöver

anpassa sina förväntningar.

● Dela ut blå etiketter till alla deltagare.

● Deltagarna får 5 minuter på sig att skriva ner sin definition av

grupputmaning eller ämne.

● Ett förslag i varje etikett inklusive argument/definition (så få ord som

möjligt)

● Så många lappar som deltagarna vill.

● En deltagare i taget väljer en av sina anteckningar, läser och förklarar

och lägger i mitten av bordet. Låt varje deltagare kort diskutera, mening och

innehåll. Kategorisera och sätt ihop liknande idéer och se till att deltagarna

håller med om din kategorisering och markera varje kategori med en bokstav.

20
min.



ENGAGE LEKTIONSPLAN

● Det är möjligt att lägga till nya anteckningar efter att deltagarna börjat

presentera sina idéer/anteckningar.

● Gå varv och varv tills handledaren meddelar att det bara är 5 minuter

kvar, gå sedan till sista omgången och som för nya idéer.

● Efter den sista diskussion rundan röstar deltagarna på idéer/brev om

det inte är uppenbart vilken idé som har flest följare. Bjud in deltagarna att leta

efter ytterligare information online innan omröstningen vid behov.

● Om gruppen behöver rösta väljer varje deltagare 3 idéer/bokstäver

genom att markera dem med en röd prick. Om rösterna är jämna röstar

deltagarna mellan idéerna med att räcka upp handen.

● Gruppen kommer sedan att skriva ner det vinnande förslaget på

"Mallen för utmaningen" inklusive argument och definitioner som presenteras

i grupparbetet. Gruppcoach läser lappen och ser till att alla håller med om

formuleringar och justerar vid behov.

● Se till att en gruppmedlem nomineras till sekreterare.

● Se till att din grupp samlar ihop alla anteckningar, de sätter en rem

runt den och lämnar den på bordet.

Intressenter:

Definiera grupper

och organisationer

som har inverkan

på och kommer att

påverkas av den

lösning du vill

designa. Detta

inflytande kan vara

positivt och/eller

negativt och

intressenter kan

vara olika.

Resultat på: "

“Intressent mallen

"

Handledare presenterar organisationen av den 2: a delen, möjliggör frågor och

diskussioner.

Gruppcoach/mentor:

● Dela ut tillräckligt med rosa lappar till alla deltagare.

● Deltagarna får 5 minuter på sig att skriva förslag på intressenter.

● På förslag på varje lapp (med så få ord som möjligt)

● Så många lappar som deltagarna vill.

● Varje deltagare, en i taget, väljer en av sina anteckningar, läser,

förklarar och lägger i en av de fyra rutorna för intressentanalysen (Stakeholder

Document). Tillåt deltagarna att förklara den valda platsen men se till att alla

håller med om det.

● Det är möjligt att lägga till nya anteckningar efter att deltagarna börjat

presentera sina idéer/anteckningar.

● Om det råder oenighet om placeringen av intressenter, bör den rensas

med handuppräckning.

● Gå varv och varv tills handledaren meddelar att det bara är 5 minuter

kvar, gå sedan till sista omgången och som för nya idéer.

● Gruppen kommer sedan att skriva ner det vinnande förslaget på "The

Stakeholder Mall" inklusive argument och definitioner som presenteras i

grupparbetet. Gruppcoach läser lappen och ser till att alla håller med om

formuleringar och justerar vid behov.

● Se till att din grupp samlar ihop alla anteckningar, de sätter en rem

runt den och lämnar den på bordet.

40
min.

Projektet: Vad

behöver göras för

att din lösning ska

implementeras.

Handledaren presenterar den 3 delen som är uppdelad i A- och B-delar .

Del A
● Gå igenom procedurer, timing och utdata. Svara på frågor och tillåt

diskussioner om förväntningarna behöver justeras.

40
min
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A:Definition av

projekten skrivs

ned  nedskriven på

" Projektmallen”

● Dela ut tillräckligt med gula lappar till alla deltagare.

● Deltagarna får 5 minuter på sig att skriva ner sina projektförslag.

● Ett förslag per anteckning, inklusive namn, resultat och mätbara mål

(med så få ord som möjligt)

● Så många lappar som deltagarna vill.

● En deltagare i taget väljer en av sina anteckningar, läser och förklarar

och lägger i mitten av bordet. Låt varje deltagare kort diskutera, mening och

innehåll. Kategorisera och sätt ihop liknande idéer och se till att deltagarna

håller med om din kategorisering och markera varje kategori med en bokstav.

● Det är möjligt att lägga till nya anteckningar efter att deltagarna börjat

presentera sina idéer/anteckningar.

● Gå varv och varv tills handledaren meddelar att det bara är 5 minuter

kvar, gå sedan till sista omgången och som för nya idéer.

● Efter sista omgången väljer varje deltagare 3 idéer/bokstäver genom

att markera dem med en röd prick.

● Se till att sekreteraren skriver ner de 3 förslag som får flest röster till

"Projektmallen". Om förslag få lika många röster, rösta dem emellan med

handuppräckningen.

● Se till att din grupp samlar ihop alla anteckningar, de sätter en rem

runt den och lämnar den på bordet.

Part B :

"Projektdesign

eller orsakskedja"

Orsakskedja

inskriven i

"Projektmallen"

Del B:

Par "Projekt orsakskedja"

● gröna lappar för varje projekt för att hjälpa deltagarna att bygga upp

en kedja av uppgifter (kausal kedja) som är nödvändiga för att genomföra

projektet.

● Hjälpa deltagarna att koppla samman intressenter med varje uppgift,

det vill säga relevanta intressenter för dessa uppgifter.

● Se till att aktivera alla deltagare och se till att olika perspektiv

presenteras i diskussionerna.

● Var medveten om att samma uppgifter kan vara vanliga inom projekt,

och det kan också finnas andra kopplingar mellan projekt .

● Oenigheter bör lösas med handuppräckning.

● Gå runt och varv tills handledaren meddelar att det bara är 5 minuter

kvar, använd sedan resten av idén för att avsluta projektbeskrivningen. Du

måste betona att det är viktigare att ge en detaljerad beskrivning snarare än att

presentera många projekt, eftersom tiden är begränsad.

● Se till att sekreteraren skriver ner orsakskedjan i "Projektmallen". Se

till att deltagarna är nöjda med hur projektet/projekten presenteras och

justera.

● Se till att din grupp samlar ihop alla anteckningar, de sätter en rem

runt den och lämnar den på bordet.

60
min

Åtgärder: Vad är

gruppens bidrag till

implementeringen

av lösningen med

hänvisning till

gruppmedlemmarn

Handledaren presenterar den 4 :e delen
● Gå igenom procedurer, timing och utdata. Svara på frågor och tillåt

diskussioner om förväntningarna behöver justeras.

● Dela ut tillräckligt med vita lappar till alla deltagare.

● Deltagarna får 5 minuter på sig att skriva ner förslag på vad hon/han

kan göra för att genomföra specifika uppgifter i projektet.

50
min.
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as individuella

styrkor.

Resultat nedskrivna

på " Actions

Mallen "

● Ett förslag per anteckning, inklusive namn på uppgift, åtgärder och

namn på deltagarna.

● Så många lappar som deltagarna vill.

● En deltagare i taget väljer en av sina anteckningar, läser och förklarar

och lokaliserar en av 3 perioder av åtgärdsmallar. Låt varje deltagare kort

diskutera sin valda period och hur åtgärder är internt relaterade. Kategorisera

och sätt ihop liknande idéer och se till att deltagarna håller med om din

kategorisering.

● Det är möjligt att lägga till nya anteckningar efter att deltagarna börjat

presentera sina handlingar/anteckningar.

● Gå runt och varv tills handledaren meddelar att det bara är 5 minuter

kvar, gå sedan till sista omgången och som för nya idéer eller handlingar.

● Oenighet om syfte, användbarhet, timing och serie av åtgärder bör

lösas med handlyft.

● Se till att sekreteraren skriver ner åtgärder i "Handlingsmallen". Se till

att deltagarna är nöjda med hur de presenteras och justera.

● Se till att din grupp samlar ihop alla anteckningar, de sätter en rem

runt den och lämnar den på bordet .

Presentation och
feedback.

Svar nedskrivna på
" Lektion Mallen "

Presentation och feedback.

● Gå igenom procedurer, timing och utdata. Svara på frågor och tillåt

diskussioner om förväntningarna behöver justeras.

● Deltagarna går igenom fynd från del 1 till 4 (Utmanings mallen,

Intressentmodellen, Projektmall och Handlingsmallen) försäkrar sig om dess

konsekvens och skriver om mallar vid behov, mallarna sätts sedan ihop på en

duk. Deltagarna leder arbetet utan coachhjälp.

● När 20 minuter är kvar, sekreteraren går till sista omgången och ber

varje deltagare att svara på frågan "Vad är din största läxa du lärt dig i

grupparbetet?"

● Skriv ner deras svar i punkter på " Lektion Mallen " sätt en rem runt

svaren och låt den ligga på bordet .

30
minut
er.

UTVÄRDERING OCH FEEDBACK

Följande är några allmänna beskrivningar för att utvärdera workshop processen/resultaten och elevernas
deltagande:

● Deltagarnas engagemang, alla inblandade.
● Kommunikation och samarbete.
● Val av sekreterare.
● Antal:
○ utmaningar som presenteras
○ identifierade intressenter
○ identifierade projekt
● Kvaliteten på sessionsdata
○ "Utmaning Mallen"
○ "Intressent mallen"
○ "Projektmallen" inklusive nu relevanta uppgifter, intressenter i orsakskedjan.
○ "Handlings mallen " inklusive arbetsflödes översikt och tidpunkter, användbarheten av definierade
åtgärder för att implementera projektet
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○ "Lektions mallen" inklusive konstruktiv feedback på workshopen/lektionen

Efterföljande utvärdering inklusive modellbeskrivningar kan användas för att utvärdera enskilda
elever, för själv- och kamratutvärdering.

Eleven ska kunna:

BESKRIVNINGAR:
Kunskap (K), Färdigheter (S) och Kompetenser
(C)

BRISTFÄLLIG GOD
KÄNT

BRA UTMÄRKT

(K) om SDG:s mål och relevansen av hållbarhet och
hållbara livsstilar i deras samhälle

(K) om lokala resurser och intressenter

(K) om tillvägagångssätt för att utforska intressenter

(K) om behovsanalys för projektgenomförande

(K) om projektets orsakskedja

(K) om intressenternas och resursernas relevans

(K) om projektorganisation, uppgifter och åtgärder

(S) i kommunikation och samarbete

(S) för att identifiera utmaningar relaterade till SDG:s
mål

(S) vid identifiering av intressenter som är relevanta för
SDG:s mål

(S) för att identifiera relevanta projekt som matchar
samhällets utmaningar och intressenter

(S) i identifiering av kedja av uppgifter för att
genomföra ett projekt

(S) att tilldela och koppla uppgifter och åtgärder till
relevanta intressenter

(S) i projektdesign, organisation och nödvändiga
mänskliga resurser

(S) i identifieringsåtgärder som behövs för att
genomföra ett projekt

(S) i att granska och presentera workshopresultat.

(C) att tillämpa SDGs på det lokala samhället och deras
liv

(C) att välja ett ämne/utmaning att undersöka

(C) att välja metoder för att samla in och analysera
information
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(C) att välja relevanta intressenter att undersöka och
presentera

(C) att välja analysera och rapportera projekt
orsakskedja eller organisation

(C) att designa ett projekt, organisera, tajma
åtgärder/uppgifter

(C) för att skapa feedback.

LÄRARENS REFLEKTION :


