
Spørgsmål til Speed dating øvelse i dansk:  

 

 

1. Verdens tilstand 

- Tror du, at verden bliver bedre, at vi er på vej i den rigtige retning?  

- Hvad i den nuværende udvikling er godt, og hvad er dårligt? Og for hvem? 

 

 

2. Måling af udvikling 

- Hvordan kan man måle udvikling, efter din mening?  

- Handler udvikling om flest biler per beboer, flest uddannede unge, flest penge i statskassen eller noget 

helt andet?  

 

 

3. Landes forskellige udvikling 

- Hvilke faktorer kan påvirke et lands forudsætninger for at udvikles? 

- Hvad har indflydelse på udviklingen indenfor forskellige områder, for eksempel i forhold til uddannelse, 

sundhed eller menneskerettigheder?  

 

 

4. Ulighed 

- Er ulighed godt eller dårligt? 

- Hvordan tror du ulighed påvirker os i Danmark?  

- Hvordan ser ulighed ud andre steder i verden? 

 

 

5. Globalt samarbejde 

- Hvordan kan FN’s 17 verdensmål, siges at være eksempel på en mere global verden?  

- Er der nogle af målene, som globalt er sværere at opnå end de andre? Hvorfor? 

 

 

6. Udviklingsbistand  

- Hvorfor giver lande som Danmark udviklingsbistand?  

- Tror du, udviklingsbistand kan skabe forandring i verden?  

 

 

7. Medier 

- Hvilken betydning har medierne for vores forståelse af globale problematikker?  

- Hvor får du din daglige information og nyheder? Facebook, TV eller aviser mm.?  

- Er der nogle af verdensmålene, som du synes, man hører mere om end andre? Hvorfor mon? 

 

 



8. Eget verdenssyn 

- Hvilke forskellige kilder til viden, tror du har spillet ind på dit syn på verden? 

- Hvad tror du, er grunden til, at disse kilder beskriver verden på den måde, de gør? 

 

 

9. Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse 

- Hvorfor er uddannelse vigtigt for et samfund?  

- Hvilken rolle spiller uddannelse og formidling  for, at man kan opnå verdensmålene inden 2030?  

 

 

10. Modersmålsundervisning 

- Er det vigtigt, at blive undervist på sit modersmål?  

- Hvad får du ud af, at du bliver undervist på dansk? Hvad skal fordelingen mellem dansk og andre sprog 

være i skolen? 

 

 

11. Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene 

- Hvad tror du ordet ligestilling betyder?  

- Hvilke emner tror du, at det er vigtigt at fokusere på for at opnå dette mål - i Danmark og andre steder i 

verden?  

 

 

12. Hvilken betydning har sprog, kommunikation og kulturforståelse for, at man kan opnå verdensmålene 

inden 2030? 

 

13. Egen deltagelse 

- Hvordan kan du som ung i Danmark og global medborger bidrage til, at målene bliver opfyldt? 

- Hvordan kan du tage del i debatten? f.eks. på sociale medier, på skolen, eller ved at skrive en avis kronik 

mm.?  

 

14. Opnåelse af målene 

- Tror du, at vi når at opfylde alle 17 mål inden 2030? Hvorfor/hvorfor ikke?  

- Hvad skal der til for at det lykkes? 

 
 


