
ENGAGE  LEKTIONSPLAN

MODUL 1: "Engagemang i ditt samhälle"

(1,5-2 TIMMAR)

MÅL: Förverkligande av personliga styrkor och syfte i vårt samhälle

LÄRANDERESULTAT OCH BESKRIVNINGAR

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

Kunskap om ( K)1

● Ikigai tillvägagångssätt för att utforska sina egna styrkor, värderingar och syfte;

● Deras eget samhälle (där de bor) – hur ser det ut, tillgängliga tjänster, vilken typ av

företag och föreningar är aktiva i samhället och hur är den styrande strukturen.

Färdigheter i (S)2

● Identifiera sina egna styrkor, passioner såväl som samhällsutmaningar ;

● Att definiera sin egen roll i att upprätthålla sitt lokala samhälle baserat på deras intresse med

hänvisning till

SDGs mål;

● Aktivt lyssnande och rapporteringsförmåga när du genomför och rapporterar från intervjuer

Kompetenser till (C)3

● Visa empati och förståelse för andra;
● självförverkligande och bemyndigande genom att använda Ikigai för sig själva och andra;
● tillämpa personliga styrkor på samhällets behov.

TRÄNINGSMETODER

Bygg på problembaserat lärande, Design thinking och Ikigai
(se bild) för personligt förverkligande, se ytterligare
beskrivning i ENGAGEs läroplan och pedagogiska avsnitt i
denna handbok.

Eleverna förbereder sig genom att individuellt besvara de 4
nyckelfrågorna i 4 rutor och undersöka likheterna mellan
rutorna.

Eleverna kommer att intervjua varandra och fylla i
Ikigai-mallar för att tillsammans med sin intervjuperson
definiera hur de kan använda sina personliga styrkor
och/eller superkrafter för att förbättra sitt lokala samhälle
eller världen.

Sedan kommer de att bekanta sig med tillvägagångssättet Design Thinking och hur de kan använda det för att
välja en gemenskapsutmaning eller ett problem som de vill definiera och utforska vidare i modul 2.

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

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

1Kunskap avser att kunna läsa, förstå och tolka information och riktlinjer.
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ÖVERSIKT

Den här modulen är utformad för att vara en uppföljning till ENGAGE Modul 1 "Hållbar utvecklingsmål och

globalisering" med hjälp av "Ikigai för att utforska personliga styrkor, värderingar och syfte i din

gemenskap/värld och Design Thinking för att identifiera gemenskapsutmaningar att utforska vidare.

Handledare/lärare presenterar Ikigai-modellen för eleverna och ger dem arbetsblad för att skriva ner svaren på

de fyra frågorna, i fyra rutor individuellt med hjälp av 4 rutor mall och diskutera sedan i par (2 och 2

tillsammans) att ta ner resultat för varandra.

Nyckelbegrepp
Arbetet bygger på följande nyckelbegrepp som eleverna kommer att arbeta med:

● Vad är du bra på? Definiera sina personliga styrkor och färdigheter, uppmuntra dem att tänka utanför

boxas och identifiera så många styrkor som möjligt, inklusive mjuka färdigheter som vänlighet, tålamod

etc.

● Vad du älskar? Definiera så många handlingar och aktiviteter de gillar, filmer, sång, löpning, fotboll etc.

● Vad behöver ditt samhälle/värld? Vad tror du att ditt samhälle behöver (jobb, förändringar,

faciliteter etc.) allt du tänker på.

● Vad kan du få betalt för? Aktuella jobbmöjligheter i ditt samhälle och på andra håll

Eleverna kommer sedan att presentera och diskutera sina resultat för grupperna. Handledare/lärare kommer att

använda vita tavlor (eller onlineresurser) för att kartlägga gruppers superkrafter (vad de älskar och är bra på)

och vad samhället eller världen behöver, diskutera ämnen och utmaningar att fokusera på i nästa steg eller

modul 2.

Bilaga :
● Bilaga 1: Ikigai mall och bild, att användas för intervjuer och rapportering

Aktivitet Metod och organisation Tid

Utmaningar:

Självförstärkning och

förverkligande av

elever.

Se Ikigai mall för

förtydligande

1)Förklararen förklarar denna del av workshopen och hur den följer upp

lärdomar i SDG:s modul, vilket möjliggör frågor och diskussioner.

Presentation av Ikigai-modulen, med hjälp av whiteboard och ta exempel

från honom/henne själv eller elev. Se bilder.

2) Engagera eleverna i diskussioner om ämnena för att förbereda dem för

att intervjua varandra och fylla i mallarna som delas ut i klassen.

Varje elev kommer att använda mall med 4 rutor med de fyra frågorna och

skriver allt de kan tänka sig i varje ruta, en för var och en av de 4 frågorna.

15-20
min.

10-15
min.

Din Ikigai : eleverna

fyller i Ikigai-mallarna

för varandra

1) Handledare/lärare presenterar organisationen av den andra delen, fyller i
Ikigai -mallen för varandra i intervjuer, möjliggör frågor och diskussioner samt

ger vägledning i klassrummet.

10
minute
r.

https://nexgenteens.com/ikigai-teens-career/
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Träna intervjutekniker,

aktivt lyssnande,

empati och

rapporteringsförmåga.

Resultat: Individuella

resultat på

Ikigai-mall.

Att uppmärksamma eleverna på de överlappande områdena mellan de fyra

ämnena som är passion, mission, yrke och yrke och slutligen Ikigai.

Uppmuntra och förklara aktivt lyssnande och rapportering, vad som

förväntas, ange minimum och maximum för varje ämne (5 vardera).

Eleverna kan antingen få pappers- eller onlineversioner av mallen.

Uppmuntra eleverna att hjälpa varandra vid behov, ge konstruktiv feedback

och idéer.

2). Eleverna intervjuar varandra i par. Varje intervju tar inte mer än 15

minuter och byter sedan. Intervjuaren lämnar sedan över intervjupersonens

resultat till dem och vice versa.

Om det inte finns lika många elever i gruppen kommer 3 studenter att
inkludera som var och en har 12-15 minuter på sig till intervjun.

20-30
min.

Sammanfattning av

gruppsuperkrafter:

Styrkor, färdigheter,

passioner och vad vi

kan bidra med till vårt

samhälle.

Använda whiteboards

för att samla och

avsluta:

● Vad

gemenskap behov ?

● Hur kan vi

bidra ?

Handledare/lärare uppmanar elevernas uppmärksamhet och diskussion om:

● Hur fungerade det ? _

● Var det lätt , svårt ?

● Något det där förvånad du ?

● Identifierade du din/din partner Ikigai?

Handledaren ber sedan eleverna att rapportera och reflektera över vad

deras samhälle (familj, grannskap, samhälle och värld) behöver genom att

antingen använda en papperstavla eller datorhandledare/lärare går igenom

övningen och gör anteckningar (möjlighet att välja elever att göra

anteckningar) från elever på:

● Vad behöver vårt samhälle (eller världen)?

● Vad kan vi bidra med till vårt samhälle eller världen?

● Är vårt bidrag relaterat till några SDG? ( använd fråga om klassen

har täckt SDGs i föregående lektion)

LÄXA: Varje elev reflekterar över sin egen Ikigai-modell och tänker på en

tjänst, människor (användare) och utmaningar i sitt samhälle som han skulle

vilja hjälpa till att lösa. Varje elev bör tänka på 2-3 utmaningar och ta med

sig till klassen.

15-25
min

UTVÄRDERING OCH FEEDBACK
Följande är några allmänna beskrivningar för att utvärdera workshopens process/resultat och elevers
deltagande:

1. Deltagarna engagemang , alla involverade .

2. Kommunikation och samarbete .

3. Antal :
○ ämnen identifierade i varje avsnitt;
○ gemenskapen och världen behov ;
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4. Kvaliteten på sessionsutdata
○ "Ikigai-mallarna" samlats in för varje elev och från intervjuerna;
○ Sammanfattning av vad vårt samhälle behöver (gemenskapsutmaningar) och som kommer att

utforskas vidare i modul 2;

Möjligt att inkludera ett kort elevutvärderingsformulär. Lärare kommer också att utvärdera varje elev baserat på
följande beskrivningar för de angivna läranderesultaten.
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Eleven ska kunna :

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

Dålig
(D)

Rättvis
(C)

Bra (B) Utmärkt (
A)

(K) om Ikigais metoder för att utforska sina egna styrkor,
passion och syfte.

(K) om samhället, var de bor och hur det kan relateras till
deras liv.

(K) om konceptet hållbarhet och hållbara livsstilar och FN:s
SDGs för en bättre värld .

(S) för att identifiera sina egna styrkor, passioner och
eventuellt samhällssyfte.

(S) att definiera sin egen roll baserat på deras intresse i
förhållande till SDG:s mål.

(S) i aktivt lyssnande och rapporteringsförmåga vid
genomförande och rapportering från intervjuer

(C) att visa empati och förståelse för andra

(C) att tillämpa självförverkligande och känsla av
målmedvetenhet

(C) att tillämpa styrkor på samhällets behov/utmaningar

LÄRARE / UNDERHÅLLARE _  REFLEKTION :


