
ENGAGE LEKTIONSPLAN

MODUL nr: 1 "Skapa engagemang för samhälle och SDG-målen"
NAMN "HÅLLBAR UTVECKLINGSMÅL OCH GLOKALISERING"

MÅL: Utredning av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).

LÄRANDERESULTAT OCH BESKRIVNINGAR:
Följande är beskrivningar (kunskaper, färdigheter och kompetenser) för att mäta läranderesultat från den
genomförda lektionen. Efter det ska eleven ha förvärvat kunskap och förståelse för:

Kunskap om (K)1

● Begreppet hållbarhet och hållbar livsstil i deras samhälle.
● FN:s mål för hållbar utveckling.
● Olika tillvägagångssätt för att implementera SDG i deras vardag.

Färdigheter i (S)2

● Samla in och analysera information om SDG.
● Definiera egna lösningar på en utmaning kopplad till SDG-målen.
● Identifiera lösningar/åtgärder som behövs för att möta identifierade utmaningar.
● Presentera egna idéer.

Kompetenser till (C)3

● Välj metoder för att samla in och analysera information.
● Tillämpa SDGs och hållbarhetsbegreppet på det lokala samhället och deras liv.
● Identifiera dig med utmaningar och liv på andra håll (visa empati).

TRÄNINGSMETODER
Byggd på deltagande lärande och kooperativt lärande. Se detaljer om varje tillvägagångssätt i ENGAGEs läroplan
och pedagogiska avsnitt i denna handbok .

ÖVERSIKT
Läraren är utbildaren i denna process. En lärare/utbildare är ansvarig för den övergripande
inlärningsprocessen, organiseringen av inlärningspasset och tillhandahåller relevant information och verktyg för
eleverna att nå övergripande lärandemål och mål. Hans roll är formell eftersom han ger information och
feedback samt tillämpar olika pedagogiska tillvägagångssätt i sin undervisning och träning, såsom deltagande
lärande.

Nyckelbegrepp
Inlärningssessionen bygger på följande nyckelbegrepp:

1) Vad är hållbar utveckling?
2) Vad är FN:s plan för hållbar utveckling i världen?
3) Vad är hållbara utvecklingsmål (SDG)?
4) Hur kan vi tänka GLOBALT och agera LOKALT?

Riktlinjer för läraren/tränaren för att underlätta alla elevers lärande:
● Syftet med sessionen är att utforska och få en god förståelse för FN:s mål för hållbar utveckling.
● Läraren/tränaren måste se till att alla elever kan säga vad de tycker och bidra till diskussionen.
● Var positiv och försök att inte döma idéer eller gynna enskilda elever.

3
Deltagare/elever kommer att ha kompetens att omsätta allmänna kunskaper och färdigheter i praktiken.

2 Färdigheter (kognitiva och tekniska) 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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● Försök att få eleverna att känna att du bryr dig om dem och att deras perspektiv och förslag är giltiga
och väl mottagna. Detta kan göras genom att upprepa vad de säger eller följa upp det med en öppen
fråga.

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

Bilaga
● Bilaga 1 – Ikoner för hållbara utvecklingsmål
● Bilaga 2 – Glokalisering
● Bilaga 3 – Definitioner av mål för hållbar utveckling

Aktivitet Metod och organisation Tid

Förberedelser
inför lektionen

Läraren/tränaren skriver ut eller ger tillgång till detta material elektroniskt på en
skärm under lektionen:

● Bilaga 1 "Ikoner för hållbar utvecklingsmål".
● Bilaga 2 "Glokalisering".
● Bilaga 3 "Definitioner av mål för hållbar utveckling".

5 min.

1) Vad är
hållbar
utveckling?

Läraren/tränaren introducerar ämnet hållbar utveckling:
● Gå igenom organisation och timing. Ge utrymme för diskussioner, svara på

frågor och tillåt diskussioner om gruppen behöver anpassa sina förväntningar.
● Innan du visar videon berätta för eleverna att den animerade filmen handlar

om vad hållbar utveckling är och hur vi kan vidta åtgärder för att göra vår livsstil
mer hållbar.

● Uppmuntra eleverna att följa videon och skriva ner vad som kallas 3 saker som
måste fungera tillsammans och som är grunden för hållbar utveckling.

● Använd video: https://youtu.be/7V8oFI4GYMY ( youtube -videoinställningar
har möjlighet att aktivera undertexter på många språk) eller
https://vimeo.com/144354623 (utan undertexter) (videolängd 3:40 min)

10
minut
er.

Läraren/tränaren:
● Efter att ha sett, rita 3 cirklar på tavlan eller på ett papper, fråga eleverna "Vilka

är tre saker som nämns i videon?" och skriv dem bredvid cirklar (1) Klimat /
Miljö, (2) Sociala framsteg / Samhälle, (3) Ekonomisk utveckling.

5 min.

2) Vad är FN:s
plan för hållbar
utveckling i
världen?

Läraren/tränaren fortsätter "Låt oss ta reda på vad som är FN:s plan för hållbar
utveckling i världen som nämndes i slutet av föregående video":

● Innan du visar videon uppmuntra eleverna att följa videon och ta reda på " Hur
många tillsammans är de globala målen för hållbar utveckling?".

● Använd video: https://youtu.be/ry_9SU0eq9M ( youtube -videoinställningar
har möjlighet att aktivera undertexter på många språk) eller
https://vimeo.com/138852758 (utan undertexter) (videolängd 6:19 min)

10
minut
er.

Läraren/tränaren:
● Efter att ha sett, fråga eleverna om de hört hur många tillsammans de globala

målen är .
● Diskutera med eleverna vad som är anledningen till att sätta upp globala mål .

10
minut
er.

3) Vad är mål
för hållbar
utveckling
(SDG)?

Läraren/tränaren:
● Visa bilaga 1 "Ikoner för hållbar utvecklingsmål" på skärmen eller distribuera

det tryckta materialet i bilaga 1 "mål och mål för hållbar utveckling".
● Gör en överenskommelse med eleverna: ”Vi har upptäckt att det finns 17 mål

för hållbar utveckling, och nu ska vi göra en deal - först ska du lyssna på en
hiphop-låt om alla 17 mål för hållbar utveckling, du ska försöka förstå
innebörden av texten för varje mål i låten, sedan går vi kort igenom
beskrivningen av alla 17 globala målen, och slutligen kommer vi att lyssna på
låten igen så att du bättre kan förstå innebörden av låttexten.”

10
minut
er.

https://youtu.be/7V8oFI4GYMY
https://vimeo.com/144354623
https://youtu.be/ry_9SU0eq9M
https://vimeo.com/138852758
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● Använd video: https://youtu.be/kGcrYkHwE80 ( youtube -videoinställningar har
möjlighet att aktivera undertexter på många språk) (videolängd 2:47 min).

Läraren/tränaren:
● Använd definitionerna i bilaga 2 och ge en kort översikt över alla 17 mål för

hållbar utveckling (SDG).
● Lyssna på låten igen och stärk kunskapen om 17 SDGs på ett attraktivt sätt.

Använd samma video : https://youtu.be/kGcrYkHwE80 ( youtube
-videoinställningar har möjlighet att aktivera undertexter på många språk)
(videolängd 2:47 min).

20
min.

4) Hur kan vi
tänka GLOBALT
och agera
LOKALT?

Läraren/tränaren fortsätter "Låt oss ta reda på hur vi kan tänka GLOBALT och agera
LOKALT":

● Visa bilaga 2 "Glokalisering" på skärmen eller distribuera det tryckta materialet
i bilaga 2 "Glokalisering".

● Förklara implementeringen av SDGs genom glokaliseringsprocessen: "Nu vet vi
vad varje hållbar utvecklingsmål betyder, och vi kommer att kunna tänka
GLOBALT framåt. Nästa steg är alltså att använda glokalisering - det är en social
process genom vilken de GLOBALA frågorna kopplas till vardagen i det LOKALA
samhället och det LOKALA samhällets vardagliga aktiviteter är kopplade till de
GLOBALA frågorna och utvecklingen - eller tänk GLOBAL och agera LOKAL."

10
minut
er.

Läraren/tränaren:
● Innan du visar videon uppmuntra eleverna att följa videon och ta reda på "

Vilka är tre sätt hur vi kan hjälpa till att uppnå globala mål?".
● Använd video : https://youtu.be/Qx0AVjtdq_Q ( youtube -videoinställningar

har möjlighet att aktivera undertexter på många språk) eller
https://vimeo.com/181766755 (med engelska undertexter) (videolängd 5:13
min) .

10
minut
er.

Läraren/tränaren:
● Efter att ha sett, fråga eleverna om de hörde vad tre sätt är, hur vi kan hjälpa till

att uppnå globala mål (uppfinna, förnya och driva kampanjer).

10
minut
er.

Läraren/tränaren:
● I slutet visar videon som uppmuntrar eleverna att tänka på vad de känner sig

mest passionerade och visar hur små handlingar kan skapa en kedjereaktion
som leder till STOR inverkan.

● Använd video: https://youtu.be/ZdOQf 0nOB6A ( youtube -videoinställningar
har möjlighet att aktivera undertexter på många språk) eller
https://vimeo.com/266852848 (utan undertexter) (videolängd 4:39 min) .

10
minut
er.

* Dessutom kan eleverna spela SDG-brädspelet "Go Goals!" för barn. Brädspelet syftar till att på ett enkelt och
barnvänligt sätt lära barn över hela världen om målen för hållbar utveckling. Använd nedladdningsbart material
på webbsidan: https://go-goals.org/downloadable-material/

UTVÄRDERING OCH FEEDBACK

Den allmänna utvärderingen av elevers deltagande och grupparbete inkluderar allmänna beskrivningar som:
● Elevernas engagemang, alla inblandade.
● Antal och kvalitet på presenterade idéer.
● Kvaliteten på en konstruktiv feedback på workshopen / lektionen.

Följande är en utvärderingstabell för inlärningsresultatsbeskrivningar för denna lektionsplan enligt
beskrivningen ovan med linjär skala från Dålig (D) till Utmärkt (A) till utvärderad prestation:

Eleven ska kunna visa:

https://youtu.be/kGcrYkHwE80
https://youtu.be/kGcrYkHwE80
https://youtu.be/Qx0AVjtdq_Q
https://vimeo.com/181766755
https://youtu.be/ZdOQf0nOB6A
https://vimeo.com/266852848
https://go-goals.org/downloadable-material/
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BESKRIVNINGAR:
Kunskap (K), Färdigheter (S) och Kompetenser (C)

Fattig
(D)

Fair
(C)

Bra
(B)

Utmärkt
(A)

K: om begreppet hållbarhet och livsstil

K: om att förstå FN:s SDGs

K: om olika tillvägagångssätt för att implementera SDG i deras
vardag

S: att samla in och analysera information om SDG

S: att definiera egna lösningar på en utmaning kopplad till
SDG-målen

S: att identifiera lösningar/åtgärder som behövs

S: att kommunicera egna idéer till kamrater muntligt och
skriftligt

S: i aktivt lyssnande

C: att välja metoder för att samla in och analysera
information

C: att tillämpa SDGs och konceptet hållbarhet på det lokala
samhället och deras liv.

C: att identifiera sig med utmaningar och liv på andra håll
(visa empati)

Tabellen kan användas för att utvärdera individuella prestationer, för självutvärdering och
peer-to-peer-utvärdering.

LÄRARENS REFLEKTION:


