Digitalt læringssite
om verdensmål
Find inspiration og innovativt materiale på verdensmaalene.dk

AF JULIE LINDH OLM, U ND ERV I SER O G PRO JEKT L ED ER , VE R DE N S KL AS S E | DAN M AR K

FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling er den hidtil mest ambitiøse plan for
verdens fremtid. Inden 2030 skal fattigdom og sult høre fortiden til, alle skal have
adgang til uddannelse, sundhed og ordentlige job, og vi skal have fundet løsninger til
at passe bedre på naturen og klimaet.
Verdensmålene kan nås – det er ikke urealistisk! Men det kræver viden om målene
i relation til den globale udvikling, og det
kræver handlekompetence.
Baggrundsinformation og viden
Det digitale læringssite www.verdensmaalene.dk prøver at levere et bidrag til
denne viden og disse handlekompetencer. Og der er udtalt fokus på innovative
tilgange til undervisning med fokus på
Verdensmålene. Sitet er målrettet danske
gymnasieklasser, men anvendes i øvrigt af
undervisere og elever i hele undervisningssystemet.
Særligt efterspurgt er den detaljerede baggrundsinformation om 2030-dagsordenen
og hvert af de 17 mål, som sitet leverer. Et
kerneelement er UNDP’s bog Bliver verden
bedre?, som på enkel vis forklarer centrale
spørgsmål omkring udvikling og stiller
skarpt på verdens udviklingstilstand og de
enorme fremskridt, der er opnået gennem
de seneste årtier.
Det er nemlig vigtigt at vide, at der er sket
store udviklingsfremskridt de seneste
25 år, og at det faktisk er realistisk at nå
målene inden 2030. Dét sætter tingene i et
vigtigt perspektiv og slår udgangspunktet
fast: Det nytter at gøre noget, og vi kan nå

langt i et globalt fællesskab – det ser vi på
udviklingen indtil nu.
Virtual Reality
Desuden indeholder sitet konkrete undervisningsøvelser til brug i en lang række fag,
som man kan arbejde med på forskellige
niveauer. Ved hjælp af Virtual Reality kommer eleverne fx helt tæt på hverdagen i en
flygtningelejr og får derigennem forståelse
for et af verdens brændpunkter.
I forløbet ”Min bedstemor og jeg” kan
eleverne udforske, hvordan verden har
forandret sig i de seneste årtier ved hjælp
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af det interaktive site Gapminder. Eleverne
kan også arbejde med plastik i havene og
lave deres egne plastik-øer i en opvaskebalje med hjælp fra en hårtørrer.
Omsættes til løsninger
Fælles for alle forløbene er, at eleverne skal
bruge den viden, de har fået i forløbet, og
omsætte den, så den får værdi for andre,
fx ved at udarbejde formidlingsprodukter
eller undervisningsforløb for andre elever.
I andre forløb skal eleverne fremsætte
løsningsforslag og reflektere over, hvad
de selv kan gøre – eller hvad der skal til

for at kunne løse problemerne. Således
trænes eleverne i at tænke innovativt, og
deres kompetencer til at reflektere over og
handle i forhold til de globale problemstillinger styrkes.

verdensmaalene.dk
Sitet er udviklet af UNDP, Globale
Gymnasier og VerdensKlasse, der er
Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningsindsats, og med støtte fra
Danidas Oplysningsbevilling.
Målet med sitet er at give lærere og
elever på landets ungdomsuddannelser mulighed for
at opnå viden, holdninger og handlingskompetence i forhold til FN’s
Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Verdensmaalene.dk blev lanceret i efteråret 2016, og høje besøgstal vidner
om den store interesse, der er for FN’s
Verdensmål, ikke kun blandt undervisere og elever på ungdomsuddannelserne, men i hele undervisningssystemet, blandt virksomheder, kommuner
og i den brede befolkning.

FN’s Verdensmål
I en undersøgelse fra Udenrigsministeriet 4. februar 2019 bliver det dokumenteret, at blot 15 % af danskerne
kender de 17 Verdensmål. Dog viser
undersøgelsen, at kendskabet er markant højere blandt de unge; 27 % af de
18-30-årige kender Verdensmålene.
Samtidig dokumenteres det, at kun
hver fjerde dansker ved, at der er færre
fattige i verden nu end for 25 år siden.
Over halvdelen tror, der er flere.
Der er således i høj grad stadig brug
for indsatser af høj kvalitet, der bruger
både den nyeste viden og de nyeste
metoder til målgruppefokuseret at
arbejde med danskernes viden om
Verdensmålene – og styrke deres innovative kompetencer til at navigere i
dem og aktuelle globale problemstillinger.

STUDIEREJSER

FOR UNGDOMSSKOLER
London, Krakow og Budapest er blandt vores
mest populære rejsemål for ungdomsskoler. Vil
I også opleve et af disse steder på en studietur?
Se vores 3 aktuelle tilbud herunder og hør
nærmere på 8020 8870.

London med bus: fra kr. 1.998,-*

(6 dage/3 nætter inkl. bus, indkvartering og morgenmad)

Klassiske London

Historiske Krakow

Krakow med bus: fra kr. 2.098,-*

(6 dage/3 nætter inkl. bus, indkvartering og morgenmad)

Budapest med fly: fra kr. 1.798,-*

(5 dage/4 nætter inkl. fly, indkvartering og morgenmad)

*Priserne er pr. person og gælder i udvalgte perioder

Stor erfaring med håndtering af små og store grupper
Fast kontaktperson fra start til slut
Tryghed uden uventede overraskelser

Madrid fra 1.500,-

Betagende Budapest

Dublin fra 2.000,-

Rejs nemt og trygt med AlfA Travel
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KONTAKT OS FOR EN UFORPLIGTENDE SNAK
RING PÅ 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK

UNGDOMSSKOLEFORENINGEN Ungdomsskolen Nr.4 Maj 2019 | 15

