
ENGAGE LEKTIONSPLAN _

MODUL nr: 3

NAMN: "FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET"

MÅL: Min hemstad – Från idé till verklighet
BESKRIVNINGAR: Kunskap ( K ), Färdigheter ( S ) och Kompetenser ( C )

LÄRANDERESULTAT OCH BESKRIVNINGAR

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

Kunskap om (K)

● hur beslut fattas, i EU och kommunen
● hur eleverna kan påverka och bidra till utvecklingen av sin hemstad

Färdigheter i (S)
● använda olika typer av tekniker för att hitta information
● kunna välja språk för olika målgrupper.

Kompetenser till ( C )
● uttrycka en åsikt, tänka kreativt tillsammans med andra
● kunna arbeta med olika människor

Aktivitet Metod och organisation Tid

Eleverna ska nu börja
skapa idéer för sin
framtida hemstad.
Detta är ett brett
område. Det kan
därför vara svårt för
eleverna att greppa.
Det är därför viktigt att
du som lärare hjälper
eleverna att begränsa
sig. Bestäm 1-5 ämnen
de kan välja mellan
eller välj ett för dem.

Förberedelse:

Dela in eleverna i grupper om 5 - 6. Utse en till
gruppledare , sekreterare och tidtagare. 

Skapa en gemensam plattform som eleverna kan använda
när de samarbetar. Syftet är att hålla dig uppdaterad med
dina elever, se Anteckning till lärare.

Samla material till bygget: Material som kan vara bra att
ha: lera, olika typer av förpackningar, kartong, glasspinnar.
Beroende på elevernas idéer är det viktigt att de är
delaktiga i detta arbete

Skapar en
idé
60 min

Byggnad
2-8
lektioner á
60 min
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Bestäm hur du vill att
dina elever ska
presentera sina idéer.
använd dina tankar
från lektionen Modul 4
Min hemstad - Gör
våra åsikter
hörda/presentation .

Förslag på ämnen:

Transport/mobilitet:
Människor och gudar
måste transporteras
från staden och inom
staden. Det är viktigt
att det finns bra
kommunikationer. Hur
ska detta se ut?

Avfallshantering: Hur
ska vi organisera och
använda
restprodukterna i vår
stad? Hur kommer
återvinningssystemet
att se ut?
Återanvända? 

Energi: Vår stad
behöver energi, men
vilken energikälla ska
vi använda? Finns det
någon naturresurs vi
kan använda? Arbeta
för både samhälle och
människor.

Arkitektur: Handlar
både om att skapa
vackra
funktionsbyggnader
och att skapa områden
i en stad som lockar
turister. Att få folk att
vilja stanna eller flytta

I klassen:

1. Introduktion. Förklara projektet för eleverna

2. Eleverna väljer ett ämne - I den tilldelade
gruppen bestämmer eleverna ett ämne att fokusera på
ett ämne, till exempel energi

När de har valt ett ämne börjar de brainstorma och
skriva ner sin idé. De kan också rita sina idéer.

Uppmuntra eleverna att tänka utanför sina egna
behov.

Behöver de intervjua andra människor i deras stad för
att lära sig om deras åsikter? Behöver de göra en
fältundersökning?

3. Låt eleverna skapa modeller av sina idéer.
Eleverna kan bygga med olika material om man har
dator eller IPAD, man kan även låta eleverna arbeta
med ett program som
https://www.tinkercad.com/Tinkercad
https://www.tinkercad.com/.

Exempel på elevmodell hittar du här

Notera till läraren :
Använd dagbok/anteckningsbok Det kan vara bra
att efter varje lektion låter eleverna skriva i en
anteckningsbok om vem arbetet går vidare. Låt
eleverna svara på följande frågor:

1.Vad har fungerat bra idag?

2. Mindre bra?

3. Vad behöver vi tänka på nästa gång?

4. Behöver vi hjälp med något? Beskriv vad.

Frågorna är viktiga för dig som pedagog. Så du kan
hjälpa dina elever att längta vägen. Det är också
viktigt för eleverna att reflektera över sitt eget arbete.

https://www.tinkercad.com/
https://www.tinkercad.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1zX8zAB7F-ENbpcBHzPj9LdXGW9X3J0Jl
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till vår stad. Är det
någon byggnad du
saknar? Tror du att
staden behöver locka
folk?

Landskapsplanering :
En stad behöver ytor
för både människor,
växter och djur.
Områden där
människor kan vistas
ute i naturen. Finns det
tillräckligt med
fritidsområden/grönom
råden i vår stad?

En bra idé är att samarbeta med konst- eller
teknikläraren.

För att skapa extra motivation är ett tips att
genomföra en klasstävling. Där kreativitet till Agenda
2030 belönas

VÄRDERING OCH FEEDBACK
Efterföljande utvärdering kan användas för att utvärdera enskilda elever, för själv- och
kamratutvärdering.

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

BRIST
FÄLLIG

GOD
KÄNT

BRA UTMÄRKT

(K) har kunskap kring hur beslut fattas, i EU
och kommunen

(K) har kunskap hur hen kan påverka och
bidra till utvecklingen av sin hemstad

(S) använda sig olika typer av tekniker för
att hitta informatio

(S) anpassar sitt språk för mottagaren

(C ) arbeta med olika människor
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( c) hen har förmåga att uttrycka en åsikt,
tänka kreativt tillsammans med andra

LÄRARENS REFLEKTION: 


