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SÆT GANG I VERDENSMÅLENE
Læringsmål:
Du har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold.
Du kan vurdere kvaliteten af egen og andres kommunikation om naturfaglige forhold.
Du kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier.
Du kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende 		
arbejde.
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt
at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til
alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og
sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.
Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed
og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare
udviklingsresultater.

Identificere		
I bliver inddelt i grupper og skal arbejde med FN’s Verdensmål. Med udgangspunkt i
Webdokumentaren og www.verdensmaalene.dk skal I identificere de verdensmål, som er
relevante for Salomonøerne.
Kort opsamling på klassen og diskuter hvilke mål i alle er kommet frem til.
Anvende
Med udgangspunkt i de fundne verdensmål, skal I i grupper nu vælge det verdensmål som
I helst vil arbejde med. I skal nu sætte jer ind i det Verdensmål som i har valgt. Læs på
www.verdensmaalene.dk. I skal gøre jer nogle tanker om hvordan man bedst kan udbrede
kendskabet til Verdensmålene.
Sammen med klassen kan i diskutere den mest hensigtsmæssige måde at udbrede
kendskabet til verdensmålene. Eksempler kunne være:
- Sociale medier - opslag til Facebook/Instagram/Twitter med grafisk materiale.
- Nyheder - artikel eller nyhedsindslag
- Podcast
- Andet
Producere
I skal i jeres grupper producere materiale til det valgte medie. Billeder og videomateriale
kan findes på Webdokumentaren, verdensmålene.dk, eller blot søge på YouTube, Google og
andre tjenester. Produktet skal fremlægges på klassen.

