EPISODE 2

NO TOILET, NO BRIDE
KLASSETRIN 7.-9. kla ss e
VARIGHED ca . 4 lektio n er
FAG D an sk/ his torie/ b io lo gi
FORMÅL
• Eleverne forstår, hvordan Verdensmålene
spiller sammen, og hvordan løsninger ofte
findes i krydsfeltet mellem forskellige
Verdensmål.
• Den positive/håbefulde tilgang til
nyhedsudsendelsen skal understøtte
elevernes tro på, at det er muligt at opnå FN’s
Verdensmål.

RELATION TIL UNDP’s BOG ”Bliver verden
bedre?”
S. 40-47: Global sundhed er blevet langt bedre
• Særligt fokus på gennemsnitslevealder og
børnedødelighed som væsentlige
pejlemærker for et lands sundhed.
S. 69: Vand og sanitet

RELATION TIL FN’s VERDENSMÅL FOR
BÆREDYGTIG UDVIKLING
Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
• Særligt delmål 5.2: Alle former for vold mod
alle kvinder og piger i de offentlige og private
rum skal elimineres, herunder
menneskehandel og seksuel og andre former
for udnyttelse.
Verdensmål 6: Rent vand og sanitet
• Særligt delmål 6.2: Alle mennesker skal opnå
adgang til tilstrækkelig og ligelig sanitet og
hygiejne inden 2030, hvilket blandt andet
betyder, at alle skal have adgang til et
ordentligt toilet. Vi skal have særligt fokus på
pigers og kvinders særlige behov, og også
inkludere mennesker i sårbare situationer.

KERNESTOF OG CENTRALE BEGREBER
• Dansk: Virkemidler, mediebrug
• Historie: Kvindefrigørelse, ligestilling
• Biologi: Sanitet, bakterievækst

LÆR
1. Indledningsvis læser eleverne s. 40-47 samt s. 69 i
UNDP’s bog Bliver verden bedre? Dette kan evt. være
lektie op til disse lektioner.
2. Eleverne sætter sig ind i delmålene for Verdensmål 5 og 6
på https://www.verdensmaalene.dk/maal/5 og
https://www.verdensmaalene.dk/maal/6

GØR
1.

Lyt til episode 2 “No toilet, no bride” af podcasten Mens
vi venter på, verden går under.
2. Eleverne skal lave en nyhedsudsendelse fra år 2030
omhandlende de store fremskridt, man i Indien har set
det sidste årti, hvad angår ligestilling mellem kønnene
(Verdensmål 5) og rent vand og sanitet (Verdensmål 6).
a. Med udgangspunkt i delmålene skal eleverne
brainstorme, først individuelt og siden i grupper, om
andre tiltag, der kan være gjort i Indien på både
individuelt, lokalt og nationalt plan for at fremme
ligestilling mellem kønnene og sikre bedre forhold,
hvad angår rent vand og sanitet. Eleverne kan med
fordel skrive deres individuelle ideer på post it’s, som
de efterfølgende hjælpes ad i gruppen om at pulje til
kategorier.
b. Eleverne skal lave et manus, finde billeder og
mediefiler og producere en nyhedsudsendelse i året
2030. Hvordan lykkedes man I Indien med at opnå
Verdensmål 5 og 6?

DEL
Eleverne producerer, redigerer og viser deres færdige
produktion for resten af klassen.

TIP
Eleverne kan eventuelt læse om egenproduktion af nyhedsudsendelser her:
http://smaap.dk/film-radio/lav-en-tv-avis/vejledning
https://heleverdeniskole.dk/bibliotek/lav-nyheder-pa-mobilen/

