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Velkommen til denne vejledning til lærere om global undervisning. 
Den er udgivet i forbindelse med MUNDUs skoleturné: Trommer&Tale 
i efterårene 2012-2017. Se mere på www.mundu.dk/trommer-og-tale. 

Vejledningens første halvdel lægger op til overvejelser om, hvad kritisk 
global undervisning er, og hvorfor det giver mening at implementere 
det i undervisningen. Denne udgave indeholder også idéer til temaer, 
der er relevante at tage op i forbindelse med undervisning i FN’s 17 
Verdensmål. I vejledningens anden halvdel har vi listet en lang række 
konkrete forslag til undervisningen i de enkelte fag samt henvisninger 
til, hvor du kan finde masser af gode, gratis undervisningsmaterialer 
og flere kurser. 

God fornøjelse!

MUNDU - center for global dannelse er en organisation med 
speciale i global undervisning. Vores vision er, at den globale dannelse 
bliver en selvfølgelig del af den almene dannelse i Danmark. Vi rådgiver 
lærere og leverer konkrete redskaber, der gør det nemmere og sjove-
re at inddrage den globale dimension i undervisningen. Vi omsætter 
komplekse globale temaer til pædagogiske undervisningsprojekter og 
interkulturelle aktiviteter.
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4Global undervisning - en lærervejledning

Uddannelse som 
skaber forandring

Education is the 
most powerful 
weapon you can 
use to change 
the world.

Nelson Mandela

”
Er du deltager eller vidne?
FN vedtog 17 nye verdensmål i september 2015. Målene viser retning for den 
globale udvikling i næste 15 år. Målene er meget ambitiøse: I 2030 skal alle 
børn vokse op i en verden uden sult og fattigdom, hvor alle er lige, og klimaet 
og naturen har det godt. Danske børn og unge skal kende til målene. De skal 
være med til at tage ansvar for den verden, som de vokser op i. Alle menne-
sker, lande, virksomheder, institutioner og organisationer skal være med til at 
sikre, at vi når målene (læs mere på www.verdenstimen.dk).

Vi lever i en multikulturel og globaliseret verden. Det er en verden med sto-
re globale uligheder, der vokser dagligt. Nød og fattigdom bliver skabt og 
fastholdt via den strukturelle ulighed og systematisk udnyttelse af verdens 
fattigste gennem fx ulige verdenshandel og arbejdsdeling. Der er en lang 
historie om mangel på investering og opbygning i de områder, hvor verdens 
fattigste bor. Global undervisning handler om at skabe aktive og engagerede 
borgere, der foretager demokratiske og informerede valg og dermed baner 
vej for bæredygtig udvikling og en verden med større lighed.

Education is a major driving force for human development. It opens 
doors to the job market, combats inequality, improves maternal 
health, reduces child mortality, fosters solidarity, and promotes 
environmental stewardship. Education empowers people with the 
knowledge, skills and values they need to build a better world.  

FN’s generalsekretær Ban Ki Moon

Dine elever har mobiltelefoner og computere, og dermed har de adgang til 
hele verden. Via få klik kan de finde videoklippet af Saddam Husseins henret-
telse, billeder af sultende børn i Sahelområdet og filmen om terrorhandlin-
gen i Nairobi eller indiske bønder, som begår selvmord.
 Global undervisning kaldes også for medborgerskabsundervisning. 
Det at undervise om globale forhold handler om at gøre eleverne til aktive 
deltagere i en globaliseret verden – og at gøre op med betragterrollen. Ele-
verne skal have en oplevelse af, at de kan gøre en forskel gennem handling. 
Deres evner i forhold til dataindsamling, deltagelse og refleksion skal udvik-
les. De skal klædes på til at forstå verden som et globalt samfund og til at kun-
ne diskutere politiske, økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser 
globalt. 

At uddanne danske verdensborgere er for mig en værdig opgave for 
den danske folkeskole. Hvad det konkret vil sige kan vi allerede nu 
læse noget om i den danske folkeskolelov, men det kan godt være, 
at loven bør udbygges bl.a. set i lyset af, at verden siden da har fået 
noget at være fælles om, nemlig FNs 17 mål for en global bæredyg-
tig udvikling. At tilegne sig disse mål, at forstå disse mål, at arbejde 
for at realisere disse mål kunne være en del af en fremtidig dansk 
lovgivning om den danske folkeskole.

Steen Hildebrandt, professor i organisations- og ledelsesteori
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VERDENSMÅL 
Idéer til temaer med relation til FNs Verdensmål, som 
du kan tage op i din undervisning:

1. Afskaf fattigdom
• Forskellige definitioner på fattigdom fx Danmarks, Norges, 

Sveriges, FNs og USAs.
• Ekstrem fattigdoms og ekstrem rigdoms fordeling globalt og 

nationalt samt deres årsager.

2. Stop sult
• Sult og underernærings konsekvenser for folkesundhed og 

trivsel inklusive migration som en strategi.
• Institutioner, bevægelser og apps relateret til sult og 

bæredygtigt landbrug som fx FAO, Nationalt Videnscenter 
om Madspild, Noah, Stop Spild af Mad, Too Good To Go, 
Redmaden og Sharefood.

3. Sundhed og trivsel
• Direkte strategier til fremme af sundhed og trivsel (fx 

vacciner, sund mad, fysisk aktivitet, mental sundhed, 
lægebesøg, uddannelse, seksualundervisning) og indirekte 
strategier (fx rimelige medicinpriser, sundhedsydelser, 
fødselsforberedelse, reduktion af forurening).

• Diskrimination overfor mennesker, der lever med hiv, 
psykiske lidelser eller andre sygdomme.

4. Kvalitetsuddannelse
• Årsager til manglende adgang til uddannelser (fx fattigdom, 

konflikter, katastrofer, ulighed mellem mænd og kvinder, 
mangel på finansiering fra staten).

• Grundlæggende færdigheder og kompetencer nødvendige 
for det 21.århundrede.

5. Ligestilling mellem kønnene
• Køn som en social og kulturel konstruktion.
• Køns sammenhæng med andre sociale kategorier som 

handicap, religion og race.
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Hvad er global undervisning?
Ifølge Lissabon-deklarationen frem mod 2015 skal alle politiske niveauer for-
øge og forbedre deres støtte til global undervisning, som undervisning der 
støtter folks søgen efter viden om verdens realiteter og engagerer dem i et 
kritisk globalt demokratisk medborgerskab (2nd European Congress on Global 
Education, Education, Interdependence and Solidarity in a Changing World, Lis-
sabon 2012).

Global undervisning blev defineret på den første europæiske kongres om 
global uddannelse i Maastricht 2002, som undervisning, der åbner folks øjne 
og sind til verdens realiteter, og vækker dem til at skabe en verden med mere ret-
færdighed, lighed og menneskerettigheder for alle. Global undervisning omfatter 
u-landslære, menneskerettighedsundervisning, undervisning om bæredygtighed, 
fredsundervisning, konflikthåndtering og interkulturel undervisning, idet det er 
den globale dimension af medborgerskabsundervisning.

Global Education 
is education that 
opens people’s 
eyes and minds to 
the realities of the 
world, and awakens 
them to bring about 
a world of greater 
justice, equity and 
human rights for all. 
Global Education 
is understood 
to encompass 
Development 
Education, Human 
Rights Education, 
Education for 
Sustainability, 
Education for 
Peace and Conflict 
Prevention and 
Intercultural 
Education; 
being the global 
dimensions of 
Education for 
Citizenship.
Maastricht- 
deklarationen

FOTO: Jeanette Westh, MUNDU
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Hvad skal eleverne lære? 
- hovedtemaerne
De otte hovedtemaer i global undervisning er: 

•  Globalt medborgerskab = at opnå viden, kompetencer og 
forståelse, så man kan blive en informeret, aktiv og ansvarlig med-
borger.

• 	Konflikthåndtering = at få forståelse for konflikters natur, de-
res virkning på udvikling, og hvorfor der er behov for, at de bliver 
løst samt fremme af harmoni.

• 	Social	retfærdighed = at forstå den betydning som social ret-
færdighed har som et element i både bæredygtig udvikling og alle 
menneskers forbedrede velfærd.

•  Værdier og opfattelser = at udvikle en kritisk evaluering af 
den måde, som globale spørgsmål bliver repræsenteret på, og en 
anerkendelse af hvilken effekt disse har på folks holdninger og vær-
dier.

•  Bæredygtig udvikling = at forstå behovet for at opretholde 
og forbedre livskvalitet nu uden at gøre skade på planeten for de 
fremtidige generationer.

• 	Gensidig	afhængighed = at forstå hvordan mennesker, ste-
der, økonomier og miljøer er uløseligt gensidigt forbundne, og at 
valg og begivenheder har følgevirkninger på global skala.

• 	Menneskerettigheder = at kende til menneskerettigheder in-
klusive FN’s konvention om barnets rettigheder.

• 	Mangfoldighed = at forstå og respektere forskelle og relatere 
dem til vores fælles menneskelighed.

Se en uddybet oversigt over de otte hovedtemaer på de næste sider.
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Globalt 
medborgerskab

Konflikt- 
håndtering

Social
uretfærdighed

Værdier  
og opfattelser

Opnå viden, kompetencer 
og forståelse om begreber 
og institutioner, der er 
nødvendige for at blive 
en informeret, aktiv og 
ansvarlig medborger.

Forståelse for konflikters 
natur, deres virkning på 
udvikling, og hvorfor der 
er behov for, at de bliver 
løst samt fremme af har-
moni.

Forstå den betydning som 
social retfærdighed har 
som et element i både 
bæredygtig udvikling og 
alle menneskers forbedre-
de velfærd.

Udvikle en kritisk 
evaluering af den måde, 
som globale spørgsmål 
bliver repræsenteret på, 
og en anerkendelse af 
hvilken effekt disse har 
på folks holdninger og 
værdier.

•  Udvikle evner til at  
evaluere information 
og forskellige syns-
punkter om globale 
spørgsmål fra medier 
og andre kilder.

•  Lære om institutioner,  
deklarationer, konven-
tioner og hvilken rolle 
grupper, organisatio-
ner og regeringer har i 
globale spørgsmål.

• Udvikle forståelse af 
hvordan og hvor nøg-
lebeslutninger bliver 
taget.

• Anerkende, at un-
ges synspunkter og 
problemer har betyd-
ning og bliver lyttet 
til; og hvordan man 
kan handle ansvarligt, 
således at man kan 
influere og påvirke 
globale spørgsmål.

•  Anerkende, at lokale 
og nationale spørgs-
mål samt personlige 
og samfundsmæssige 
beslutninger har en 
global sammenhæng.

•  Forstå, hvilken rolle 
sprog, sted, kunst og 
religion har for ens 
egen og andres identi-
tet.

•  Kende til forskellige 
eksempler på lokale, 
nationale og interna-
tionale konflikter, og 
til forskellige måder, 
hvorpå de kan løses.

•  Forstå, at der er valg 
og konsekvenser for 
andre i konfliktsituatio-
ner

•  Forstå, at det er vigtigt 
med dialog, tolerance, 
respekt og empati.

•  Udvikle kompetencer 
for kommunikation, 
fortalervirksomhed, 
forhandling, kompro-
mis og samarbejde.

•  Anerkende, at konflikt 
kan være en potentiel 
kreativ proces.

•  Forstå nogle af de 
former, som racisme 
indtager, og hvordan 
man reagerer overfor 
dem.

•  Forstå konflikters på-
virkning af mennesker, 
steder og miljøer både 
lokalt og globalt.

•  Værdsætte social 
retfærdighed og forstå 
dens betydning for at 
sikre lighed, retfær-
dighed og rimelighed 
for alle i og mellem 
samfund.

•  Erkende hvilken på-
virkning ulige magt-
fordeling og adgang til 
ressourcer har.

•  Anerkende, at handlin-
ger har både tilsigtede 
og utilsigtede konse-
kvenser for folks liv; og 
anerkende betydning-
en af informerede valg.

•  Udvikle motivation 
og engagement, der 
kan skabe handlinger 
for at opnå en mere 
retfærdig verden.

•  Udfordre racisme og 
andre former for dis-
krimination, ulighed og 
uretfærdighed.

•  Forstå og værdsætte 
lige muligheder.

•  Forstå, hvordan forti-
dens uretfærdigheder 
har betydning for 
nutidig lokal og global 
politik. 

•  Forstå, at mennesker 
har forskellige værdier, 
holdninger og opfattel-
ser.

•  Forstå menneskeret-
tighedernes betydning 
og værdi.

•  Udvikle mange for-
skellige perspektiver 
og nye måder at se på 
begivenheder, temaer, 
problemer og menin-
ger.

•  Stille spørgsmål ved og 
udfordre antagelser og 
opfattelser.

•  Forstå den magt som 
medierne har i at influ-
ere opfattelser, valg og 
livsstil.

•  Forstå, at menneskers 
værdier former deres 
handlinger.

•  Anvende forskellige 
spørgsmål, begiven- 
heder og problemer 
for at udforske børns 
og unges egne værdier 
og opfattelser men 
også andres.

Oversigt over de otte hovedtemaer
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Bæredygtig 
udvikling

Gensidig 
afhængighed

Menneske- 
rettigheder

Mangfoldighed

Forstå behovet for at 
opretholde og forbedre 
livskvalitet nu uden at 
gøre skade på planeten 
for de fremtidige gene-
rationer.

Forstå hvordan menne-
sker, steder, økonomier 
og miljøer er uløseligt 
gensidigt forbundne, og 
at valg og begivenheder 
har følgevirkninger på 
global skala.

Kende til menneske- 
rettigheder inklusive 
FN’s konvention om 
barnets rettigheder.

Forstå og respektere 
forskelle og relatere 
dem til vores fælles 
menneskehed.

•  Anerkende, at nogle af 
jordens ressourcer er 
begrænsede, og at de 
derfor skal anvendes 
på ansvarlig vis.

•  Forstå den gensidige 
relation mellem det 
sociale, det økonomi-
ske og det miljømæssi-
ge område.

•  Overveje sandsynlige 
og foretrukne fremti-
der, og hvordan man 
opnår det sidstnævn-
te.

•  Anerkende, at økono-
misk udvikling kun er 
ét aspekt af livskvalitet.

•  Forstå, at eksklusion 
og ulighed forhindrer 
bæredygtig udvikling 
for alle.

•  Respektere hinanden.
•  Anerkende, at bære-

dygtig brug af ressour-
cer er vigtigt: gentæn-
ke, reducere, reparere, 
genbruge, affaldssor-
tere – og få materialer 
fra bæredygtige kilder.

•  Forstå globaliseringens 
indvirkning, og at valg 
har konsekvenser på 
mange niveauer fra 
personlige til globale.

•  Anerkende relationen 
mellem andres liv og 
børn og unges egne 
liv.

•  Forstå, hvordan 
forskellige kulturer og 
ideer (politiske, sociale, 
religiøse, økonomiske, 
juridiske, teknologiske 
og videnskabelige) har 
indflydelse på hinan-
den, og anerkende 
den kompleksitet, der 
er i gensidig afhængig-
hed.

•  Forstå, hvordan 
verden er et globalt 
samfund, og hvad det 
betyder at være en 
statsborger.

•  Forstå, hvordan hand-
linger, valg og beslut-
ninger taget i Danmark 
kan have en positiv el-
ler negativ virkning for 
menneskers livskvalitet 
andre steder i verden.

•  Værdsætte vores fæl-
les menneskelighed og 
betydningen af univer-
selle menneskerettig-
heder.

•  Forstå rettigheder og 
pligter i en global sam-
menhæng og forhol-
det mellem det globale 
og det lokale.

•  Forstå, at der er kon-
kurrerende rettigheder 
og pligter i forskellige 
situationer og kende 
nogle måder, hvorpå 
menneskerettigheder 
bliver afvist og hævdet 
lokalt og globalt.

•  Forstå menneske-
rettigheder som en 
ramme for at udfordre 
uligheder og fordom-
me så som racisme.

•  Kende til FN’s kon-
vention om barnets 
rettigheder, Den Euro-
pæiske Menneskeret-
tighedskonvention og 
Institut for Menneske-
rettigheder i Danmark.

•  Forstå, at menneske-
rettighederne er uni-
verselle og udelelige.

•  Anerkende ligheder og 
forskelle rundt om-
kring i verden i forbin-
delse med universelle 
menneskerettigheder.

•  Forstå betydningen af 
at respektere forskel-
le i kultur, skikke og 
traditioner, og hvordan 
samfund bliver organi-
seret og regeret.

•  Udvikle en følelse 
af respekt for men-
neskers og miljøers 
mangfoldighed rundt 
omkring i verden.

•  Værdsætte biodiversi-
tet.

•  Forstå miljøets påvirk-
ning på kultur, økono-
mi og samfund.

•  Værdsætte mange for-
skellige perspektiver 
på globale spørgsmål, 
og hvordan identiteter 
har betydning for hold-
ninger og perspektiver.

•  Forstå fordomme og 
diskriminations natur, 
og hvordan de kan ud-
fordres og bekæmpes.
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”Vi skal dybere ind”
Mange skoler arbejder med temaer og aktiviteter om globale spørgsmål. Ofte 
er det en temauge om Afrika eller om ”Børn i hele verden”. For at disse te-
maer og aktiviteter kan forstås som ”Global Undervisning” skal de bevæge sig 
længere end den traditionelle facon, hvor befolkningen i det globale syd ses 
udelukkende som fattige, hjælpeløse mennesker, som har behov for vores 
velgørenhed.

Det betyder, at læreren skal inkludere eksempler	på	ligheder	og	for-
skelle i folks liv i fx geografi eller historie. Man skal vise, hvilke	indsatser	
og anstrengelser folk gør for at løfte sig selv ud af fattigdom.

Når man lærer om udvikling i et skolefag, kan det fremme en dybere forstå-
else og større viden om årsagerne	til	fattigdom	og	ulighed. Denne 
større viden og forståelse kan tages et skridt videre, hvis fattigdom og 
udvikling	placeres	i	en	historisk,	økonomisk	og	politisk	sam-
menhæng.

Global undervisning kan skabe muligheder for at give rum til fortællinger og 
perspektiver fra folk	fra	det	globale	syd,	som	viser	hvilken	ef-
fekt	ulighed	har	på	deres	liv, hvad de gør ved det, og hvordan det 
relaterer til større sociale, økonomiske og politiske kræfter.

Dialog og engagement kan stille spørgsmål og udfordre antagelser, som ele-
ven har om sin egen relation til den større verden. En afgørende del af global 
undervisning er derfor at bringe eleverne frem til et sted, hvor de kan se 
muligheder og alternativer til forandring. Disse kan både være i forhold til at 
bekæmpe global fattigdom eller handle på klimaforandringer.

Udvikling og globale spørgsmål ses ofte som fjerne og ikke relevante for ele-
ven. En udfordrende og vigtig komponent i global undervisning er at identifi-
cere og demonstrere relevans og forbindelse: at	vise,	at	det	at	bo	i	et	
globalt	samfund	betyder,	at	man	bor	i	en	gensidig	afhængig	
og forbundet verden. Dette betyder, at man skal have forståelse for, 
at elevens forudsætninger, udgangspunkter, erfaringer og påvirkninger har 
betydning for hendes/hans synspunkter og tænkning. 

En udfordrende 
og vigtig kom-
ponent i global 
undervisning er 
at identificere 
og demonstre-
re relevans og 
forbindelse.

”
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Pædagogikken
Global undervisning er en pædagogisk ramme som:

•  Kan lægges ned over de fleste faglige temaer og fag som et per-
spektiv.

•  Er baseret på forståelse af udvikling og globale spørgsmål.
•  Har social retfærdighed som værdigrundlag.
•  Fremmer kritisk og refleksiv tænkning.
•  Opmuntrer eleven til at skabe forbindelse mellem sit eget liv og 

andres overalt i verden.
•  Giver muligheder for, at eleven engagerer sig positivt og aktivt i 

samfundet og bidrager med sit eget perspektiv om, hvordan en 
bedre verden kunne se ud.

For at læringen kan have en vedvarende effekt, skal der naturligvis skabes 
forbindelser til elevens eget sted og identitet i verden (= elevens mobiltele-
fon, sko, tøj, flyture, sodavand, slik etc.).

Teoretiske tilgange til global undervisning

Der er en række teoretiske tilgange, som presser sig på, når vi taler om udvik-
ling og globale spørgsmål. Det er:

1. Postkolonialisme (diskurs som analyserer, forklarer og giver 
respons til kolonialismens og imperialismens kulturelle arv, til de 
menneskelige konsekvenser ved at kontrollere et land og etable-
re nybyggere for at udnytte den indfødte befolkning og deres land 
økonomisk).

2. Kritisk pædagogik (opgør med overfladisk betydning og første 
indtryk, myter, traditionelle klichéer og overdraget viden for at for-
stå årsager og sociale sammenhænge).

3. Konstruktivisme (læring opstår, når de lærende aktivt er invol-
veret i en proces, som har betydning og som konstruerer viden – og 
ikke når de passivt modtager information).

4. Transformativ læring (læring, der indebærer ændringer i den 
lærendes identitet).

5. Kosmopolitanisme (alle etniske grupper tilhører samme fæl-
lesskab baseret på en fælles moral).

For at læring- 
en kan have en 
vedvarende 
effekt, skal der 
naturligvis ska-
bes forbindel-
ser til elevens 
eget sted og 
identitet i ver-
den.

”
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Derfor indeholder global undervisning som minimum følgende:

•  Hvordan opfattes ordet “udvikling”?
•  Verdensmål og hvad de betyder i praksis.
•  Hvorfor der er uligheder i verden?
•  Hvordan de forskellige livsstile, som folk har rundt omkring i verden 

er relateret til opfattelser af rigdom og fattigdom og ”det gode liv”.
•  Forbindelsen mellem globale forhold og vort eget liv.
•  Globaliseringens effekt på områder så som personlig og politisk 

identitet, migration og folks bevægelser, især effekten i fattige lande 
og deres befolkninger.

>> Det lyder da 
skønt, men vi har 

rigeligt at se til 
med skolereform, 
nye Fælles Mål og 

alt muligt andet. Vi 
har ikke brug for at 

skulle proppe mere 
ind I skemaet!

>> Global 
undervisning

er ikke et nyt fag
- eller et nyt mål. 
Det er en tilgang 

til det, som du 
allerede gør. Det 

kan blive en del 
af hvert fag i 

alle aldre. 

FO
TO

: Jeanette W
esth, M

U
N

D
U



MUNDU - center for global dannelse • www.mundu.dk13

Globale kompetencer
En række kompetencer og færdigheder skal fremmes med global undervis-
ning:

• Evnen til at kommunikere og deltage i diskussioner om udviklings-
spørgsmål og udviklingsemner.

•  Evnen til at stille spørgsmål ved synspunkter og perspektiver og at 
udfordre stereotyper.

•  Evnen til at lytte til, forstå og respektere forskellige stemmer og per-
spektiver.

•  Evnen til at være selvreflekterende og selvkritisk og villig til at ændre 
opfattelse og forandre sit perspektiv.

•  Evne til at samarbejde og arbejde sammen med andre.
•  Evnen til at håndtere fattigdommens følelsesmæssige effekt.
•  Evnen til at transformere læringen til informeret handling.

Værdigrundlaget for global undervisning

Global undervisning medfører uundgåeligt, at både elevens og lærerens 
holdninger og værdigrundlag bliver udfordret. Dermed åbner muligheden 
for ny og reflekteret stillingtagen sig. For at sikre en kontinuerlig refleksion, 
dialog og debat skal følgende enten inkluderes eller adresseres i forbindelse 
med den globale undervisning: 

•  At udforske ens eget værdigrundlag og værdier samt deres videre 
sociale relevans.

•  Overveje andres værdier og hvilken effekt, de har på ens egne vær-
dier.

•  Relevansen af temaer så som rettigheder, lighed og social retfær-
dighed i global undervisning.

•  Nødvendigheden af at respektere og værdsætte mangfoldighed.

Global under-
visning medfø-
rer uundgåeligt, 
at både elevens 
og lærerens 
holdninger og 
værdigrundlag 
bliver udfor-
dret.

”



VERDENSMÅL 
Flere idéer:

6. Rent vand og sanitet
• Den globale vandcyklus og vandfordeling
• Aktiviteter og programmer relateret til vand og sanitet 

(fx opsamling af regnvand, afsaltning, vandeffektivitet, 
spildevandsbehandling, genbrugsteknologi, vandpatenter, 
landskabspleje i forhold til dannelse af grundvand, 
vandforvaltning).

7. Bæredygtig energi
• Forskellige landes energiproduktion, forsyning, efterspørgsel 

og forbrug.
• Overgangsteknologier og teknologi til ”renere” brug af fossile 

brændstoffer.

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
• Alternative økonomiske modeller og indikatorer 

(statslige økonomier, velfærdsøkonomier, modvækst, 
naturalieøkonomier, FNs Inclusive Wealth Index og Global 
Hunger Index).

• Teoretiske antagelser, modeller og indikatorer for økonomisk 
vækst (BNP, BNI, HDI). 

9. Industri, innovation og infrastruktur
• Internettets bæredygtighed – fra grønne chatgrupper til 

søgemaskiners økologiske fodaftryk.
• Bæredygtig informations- og kommunikationsteknologi, 

herunder forsyningskæder, affaldshåndtering og 
genanvendelse.

10. Mindre ulighed
• Forskellige måder at måle ulighed på (indikatorer og index).
• Nuværende uligheders historiske rødder (inklusive 

multinationale selskabers rolle).

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
• Bæredygtig mad (konventionelt og økologisk landbrug, 

permakultur, landbrugsstøtte, fødevareforarbejdning, 
kostvalg, kostvaner, affaldsproduktion).

• Vandcyklus og genopretning af grundvand via bydesign 
(grønne tage, regnvandsopsamling, frilægning af vandløb, 
bæredygtig kloakering).

i u
n

d
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e
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Velgørenhed versus rettigheder
Det er komplekst at forstå udvikling og globale spørgsmål. Det handler både 
om menneskerettigheder i Egypten, kaffehandel i Mellemamerika, børns ret-
tigheder i Kina, borgerkrigen i Syrien, bådflygtninge i Middelhavet, Danmarks 
fortid som kolonimagt og slavehandler og meget andet. Derfor kan det ikke 
reduceres til smagsprøver om fx Afrika. 

Mange starter med at undervise om udvikling ud fra en velgørende synsvin-
kel eller mentalitet. Men kan den slags undervisning føre frem mod en øget 
forståelse af social retfærdighed og lighed?

Kritisk refleksion og engagement er altafgørende, når undervisningen hand-
ler om global social retfærdighed. Der er mange folkelige organisationer i 
Danmark, som tilbyder støtte til undervisere i forhold til global undervisning 
(se liste over tilbud fra organisationer i Danmark til sidst i denne vejledning).

Den bløde tilgang til global undervisning – modsat den kritiske tilgang – er 
mest almindelig i danske skoler. Måske er der en tendens i Danmark til, at vi 
undgår det konfliktfyldte. Mange udenfor Danmark siger om os, at vi søger 
enighed i vores lille stamme. Fx er vi heller ikke særligt åbne omkring, at vi har 
været en stor aktør i den verdensomspændende slavehandel. Grønlands rol-
le i Det Danske Kongerige eller vores historiske tilstedeværelse i inuitkulturen 
bliver heller ikke omtalt meget. Grønlændere er blevet identiske med social 
deroute, selvmord og alkoholisme. Det kan måske være svært for ”Verdens 
lykkeligste folk” at se på konflikter, ufred, utryghed, uretfærdighed og ekstrem 
ulighed.

Den bløde tilgang kan fx betyde, at man forklarer fattigdom, som et resultat 
af landets interne problemer og lokale faktorer. Mangel på udvikling bliver 
forklaret via mangel på nationale ressourcer, kompetencer, teknologi, ud-
dannelse etc. Denne opfattelse hænger fast i en tankegang, hvor vi i vesten 
er kulturelt overlegne. Det er en rest fra vores forsøg på at ”civilisere” i kolo-
nitiden.

Den kritiske tilgang derimod lægger vægt på at synliggøre, hvordan de rige 
lande med mange privilegier - ”Vesten” - har et strukturelt ulige og udnytten-
de forhold til lande og lokalsamfund i de fattige lande. Det er således dette 
strukturelle ulige forhold, som er en forklaring på de globale uretfærdighe-
der.

Dette kompendium vil gerne opfordre undervisere til at anvende en mere 
kritisk tilgang til global undervisning. Sådan en type undervisning, stiller i hø-
jere grad spørgsmål ved vestlig/europæisk forbrug og livsstil. Dermed kan 
den enkelte senere indplacere sig selv i globale årsagssammenhænge. Den-
ne mere kritiske tilgang ser på ulige strukturer og sammenhænge i verden. 
Den udforsker individer for at finde forandringer.

Mange starter 
med at under-
vise om udvik-
ling ud fra en 
velgørende 
synsvinkel eller 
mentalitet. Men 
kan den slags 
undervisning 
føre frem mod 
en øget forstå-
else af social 
retfærdighed 
og lighed?

”
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Den kritiske tilgang til global undervisning stiller spørgsmål ved den enkelte 
elevs egen medvirken, som gør ulighed mulig via deres daglige handlinger 
eller via deres passivitet. Hvordan er jeg som dansker/europæer/forbruger en 
del af den proces, der genererer og reproducerer global ulighed? Et meget tyde-
ligt eksempel er danske børns og unges store forbrug af elektronik så som 
smartphones og bærbare computere. De indeholder mineraler, der er ille-
galt eller legalt udvundet i konfliktfyldte områder som Østcongo. 

Her er der en tydelig sammenhæng mellem vores umættelige appetit på 
forbrugsgoder og mange menneskers lidelse. Den systematiske vold i Con-
go har en direkte forbindelse til vores efterspørgsel på mobiltelefoner. Re-
belgrupper kontrollerer minerne og bruger udbyttet til at købe flere våben, 
mens de holder lokalbefolkningen nede.

Den kritiske tilgang lægger vægt på, at de fattige landes problemer har rød-
der i koloniale processer, hvor store værdier blev hentet ud af landene. Pro-
blemerne fastholdes via den ulige verdenshandel, enorme nationalgæld, 
strukturtilpasninger = politiske og økonomiske ordninger skabt af vestlige 
internationale institutioner som Verdensbanken og Den Internationale Valu-
tafond samt de rige landes forbrugsmønstre og livsstil. De fattige lande bli-
ver hermed fastholdt i et afhængighedsforhold til de tidligere kolonimagter. 
Dermed kan de fortsætte den udbytning, som begyndte for mere end 500 
år siden.

Didaktikken
Global undervisningspædagogik og global læring i praksis er stærkt influeret 
af en deltagerorienteret læringsstil, der anerkender og værdsætter elevens 
egne perspektiver og stemmer, og som sikrer, at alle har mulighed for at føle 
sig inkluderet og involveret i læringen.

Gode tilgange til global undervisning – god praksis:

• Klasseaktiviteter skal organiseres således, at alle eleverne oplever 
at være helt involveret.

•  Præsentér aktiviteter, som inkluderer det at udvide elevens hori-
sont og forståelse, og som udvikler kompetencer og som opmun-
trer til at fremme og dele forskellige værdier.

•  Brug forskellige ressourcer og materialer, når det er 
muligt.

•  Opfordr eleverne til at dele egne erfaringer og 
synspunkter.

•  Fejr læring, der er opnået.

Hvordan er jeg 
som dansker/
europæer/for-
bruger en del 
af den proces, 
der genererer 
og reproducerer 
global ulighed? 

”
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VERDENSMÅL 
Flere idéer:

12. Ansvarligt forbrug og produktion
• Reklamer, gruppepres, gruppetilhørsforhold, identifikation, 

identitetsskabelse.
• Mærkningssystemer og certifikater for bæredygtig produktion 

og forbrug.

13. Klimaindsats
• Drivhusgasser og deres udledninger.
• Klimaændringer som fører til katastrofer (fx tørke, 

oversvømmelse, ekstreme vejrforhold) og deres ulige sociale 
og økonomiske konskvenser for forskellige lokalsamfund og 
lande.

14. Livet i havet
• Forvaltning og anvendelse af havets ressourcer, globale fælles 

goder (havet, antarktis), overfiskning, kvoter og hvordan de 
forhandles, akvakultur, tang og mineralressourcer.

• Havforurening: plastik, mikroplastik, mikroperler, spildevand, 
næringsstoffer og kemikalier.

15. Livet på land
• Ørkendannelse, afskovning og indsatser for at modvirke det.
• Evolution og genetik, genetiske ressourcer, etik.

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
• Forbrydelse og straf, sammenligne lovgivning og straffe over 

hele verden.
• Børnearbejde og udnyttelse af børn.

17. Partnerskaber for handling
• Globale politikker, verdenshandel og handelssystemer i lyset 

af bæredygtig udvikling.
• Udviklingssamarbejde og økonomiske ressourcer til 

udviklingslande fra mange forskellige kilder.
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En model for aktiv handling
En forståelse inkluderer både elevernes kognitive og emotionelle viden. Ver-
densborgeruddannelse og global undervisning handler om personligt enga-
gement og ejerskab til spørgsmål fra den anden side af verden – både for de 
små og for studerende på videregående uddannelser.

1. fase 
Læreren begynder med at undersøge elevernes personlige erfaringer med 
området for at opnå en emotionel tilgang. Fx ved at angive nøglebegreber 
(menneskerettigheder, lige muligheder). Hvad synes du om det? Skriv dine 
egne tanker ned i fem minutter. Dan små grupper, del og diskutér det, som 
du har skrevet. Dernæst leder læreren en debat i klassen og tegner en mind-
map på tavlen med elevernes hjælp. Hvilke begreber er beslægtede med 
hinanden?

2. fase 
Uddel specifikke case stories (skriv dem selv – eller hent dem fra aviser eller 
nettet), og diskutér i grupper: hvad følte du? Hvorfor er det sådan? Hvad kan 
der gøres? (inkluder følelser, kontekstuelle betingelser og mulige handlinger).

3. fase
Hver gruppe graver sig længere ned i spørgsmålet: Hvorfor er det sådan 
fra et historisk, økonomisk, socialt, moderat, religiøst perspektiv… Læreren, 
dokumenter, nettet, biblioteket er kilder. Eleverne sætter sig i andres sted. 
Skævvrider medierne det, der sker? Kan vi være sikre på det perspektiv, som 
bliver præsenteret? Eleverne checker de vigtigste aviser (Jyllands Posten, Ber-
lingske Tidende eller Politiken). Hvordan er det samme tema skildret? Sam-
menlign betingelser i dit land. Hvordan så det ud for få år siden? Tal om 
nutidens ideologier – og om ideologierne fra fortiden. Eleverne producerer 
en plakat, en webside, et essay, et læserbrev, en artikel eller en stil.

4. fase
Grupperne deler deres produkt med resten af klassen. Alle grupper skriver 
kommentarer til de andre grupper.

5. fase
Hvad skal jeg personligt gøre nu – og i fremtiden (handlingsorienteret læring). 
Eleven har fx arbejdet med de sjældne metaller, som findes i mobiltelefoner, 
og hvor rebeller i Congo har magten over minerne og metallerne. Når eleven 
har opnået en stor grad af viden og har formidlet den via et produkt, så kan 
eleven foretage et informeret valg. Er der nogen organisationer, som arbej-
der med dette tema, så eleven kan finde yderligere inspiration til handling 
her? Kan eleven ændre på sin egen eller sin families adfærd, for at skabe 
forandring? I denne fase foregår der en refleksion.

>> Disse spørgsmål 
er da helt sikkert for 
komplekse for de 
yngste elever!?

>> Også de yngste 
børn engagerer sig i 
den større verden. 
Som regel fordi 
de bliver udsat for 
medier. Så stiller de 
nogle meget store 
spørgsmål. Det kan 
godt være, at ver-
denshandel bedst 
kan forstås af æl-
dre elever, men det 
er aldrig for tidligt 
at bygge op til de 
basale kompeten-
cer og værdier, som 
giver basis for ver-
densborgerskab.
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6. fase
En konkret og praktisk handling udføres enten kollektivt eller individuelt. Klas-
sen begynder at samle brugte mobiler ind og sende dem til genbrugsstation. 
Her bliver batteriet taget ud, og metallerne smeltet om. Så kan metallerne 
bruges til nye mobiltelefoner. 

7. fase – Evaluering. Hvad lærte vi? Hvordan fortsætter vi denne proces? 
Diskutér menneskerettighedskrænkelser i vores ende af verden. Det kan 
være etniske minoriteters, mænds og kvinders eller immigranters rettighe-
der. Skab forbindelse mellem uretfærdighed i Afrika og ulighed i vores eget 
klasseværelse.

Evaluering
 - at måle fremskridt og effekt
Læringens fokus skal være på, at:

•  Eleverne får en øget viden om og forståelse for 
udviklingsspørgsmål.

•  Eleverne får stærkere kompetencer til at relatere udvikling og 
globale spørgsmål til deres egne liv.

•  Eleverne bliver i stand til at respektere forskellige synspunkter.
•  Eleverne får en tro på social retfærdighed og et ønske om en 

mere retfærdig og ligestillet verden.

Tegn på læring kan fx være:
•  Større bevidsthed om den store verden og elevens egen 

forbindelse til den.
•  Øget anvendelse af aktuelle globale begivenheder og emner som 

basis for fag-faglig læring.
•  Øget engagement målt i interesse og motivation i enkelte globale 

spørgsmål og begreber.
•  Forøget kompetence til at artikulere ideer og formulere 

diskussioner mundtligt eller skriftligt.
•  Diverse tegn på tolerance overfor andres synspunkter i klassen 

og bidrag til bredere regelsæt, der fx kan handle om at bekæmpe 
racisme og fordomme i skolen.

•  Øget elevengagement i klassens aktiviteter.
•  Forbedrede eksamensresultater hvor udvikling er explicit.
•  Udenoms-aktiviteter som har et udviklingstema eller globalt tema, 

der er opstået af læringen i klassen.
• Forældre og skolens netværk anerkender og værdsætter den 

forøgede vægt på læring om udvikling og globale spørgsmål.

GLOBAL CHANGE LAB

Du og dine elever kan finde 
inspiration til forandrings-
projekter på det engelsk-
sprogede websted Global 
Change Lab. Her kan man 
træne sine færdigheder 
indenfor kommunikation, 
debat, kreativitet, kampagner 
og andet, der kan bidrage til 
at skabe social forandring. 
Her finder du også små tra-
ining bits fra sang, musik, at 
få ideer, teater, forhandling, 
lydredigering til forhandling, 
graffiti og fotografi. 

www.globalchangelab.org
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Inspiration til global 
undervisning i fagene
Der findes masser af gratis tilbud til undervisningen online. Nedenstående liste indeholder et udvalg af web-
steder og organisationer, som kan være gode at kende:

• MUNDU - center for global dannelse tilbyder undervisningsprojekter, gæstelærere og genstandskufferter. Abonnér på 
nyhedsbrevet. www.mundu.dk/nyhedsbrev.

• U-web er Danidas undervisningsportal til grundskolen, gymnasier og ungdomsuddannelser. Her finder du film, billeder, 
interaktive websider og digitale materialer om udvikling. www.u-web.dk.

• Danidas	tema	på	EMU,	Global	Undervisning indeholder mange henvisninger til websteder med gratis materiale. Fx 
Danidas Verdensfilm, små 10-minutters-film, som egner sig særligt godt til undervisning i mange fag, og Børnenes U-lands- 
kalender for hvert år. www.emu.dk/tema/global-undervisning.

• Verdenstimen samler det bedste undervisningsmateriale om Verdensmålene, og giver lærere i folkeskolen og på ung-
domsuddannelser mulighed for at give deres undervisning globalt perspektiv. www.verdenstimen.dk.

• Gapminder - a fact-based worldview. Her ser du skønheden i statistik! Kedelige tal bliver konverteret til sjov, animeret 
og interaktiv grafik. Her finder du også “Dollar Street”, hvor du kan se 30.000 fotos fra 264 familier I 50 lande. Billederne er 
sorteret på indkomst. www.gapminder.org.

•  Globalis er et interaktivt verdensatlas, hvor du selv kan lave dine egne kort og grafer. www.globalis.dk. 

•  Global Skole. Her findes de fleste tidligere materialer fra Mellemfolkeligt Samvirke samt udgivelsen “Global Undervisning”. 
www.globalskole.dk.

•  Red Barnets websted for undervisning. Her findes masser af materiale indenfor temaer som konflikthåndtering, 
mobning, uledsagede flygtningebørn, børnearbejde, børns rettigheder, hiv/aids, fattigdom, klima og meget andet. Flere af 
temaerne har særskilte websteder med videoer, tests og gratis trykte materialer. www.redbarnet.dk/skole.

• UBU-portalen er oprettet i forbindelse med FN’s tiår for uddannelse for bæredygtig udvikling. Verdensborger, verdens-
bruger, medborger, fattigdomsbekæmpelse, kulturel mangfoldighed og bæredygtig turisme er nogle af de temaer, der 
tages op. For hvert tema findes introducerende tekst, links og litteraturhenvisninger - lige til at bruge i undervisningen. 
Portalen er udgivet af den danske UNESCO National-kommission og Undervisningsministeriet. www.ubuportalen.dk.

• Ghana	Venskab tilbyder samarbejde med skoler fx via direkte kontakt til skoler i Ghana, lån af en klassekasse eller besøg 
af en Ghana-fortæller. www.ghanavenskab.dk/skoler.

• Care Danmark har en trup af storytellere, som du kan booke til gratis besøg på skolen.  
www.care.dk/det-gor-vi/storytellers.

• Verdens Skove har en særlig undervisningsside ”Din regnskov”, hvor lærere og elever kan finde materialer om regnskove 
blandt andet i Honduras. www.dinregnskov.dk/til-underviseren. 

• Læger uden Grænser har en skoleside, der indeholder relevante informationer skrevet i et letlæseligt sprog.  
www.msf.dk/om-os/skoler.

• DIIS’ websted om Folkedrab indeholder et lærerforum, hvor du kan finde inspiration til undervisning om folkedrab, holo-
caust, fordomme og meget andet. www.folkedrab.dk/laererforum. 

• FN-forbundet har en skoletjeneste, som tilbyder rollespil og oplæg med udgangspunkt i FN’s arbejde indenfor klima, 
udvikling, menneskerettigheder og fred og konfliktløsning. www.fnforbundet.dk/skoletjenesten. 

• Institut	for	menneskerettigheder har samlet deres undervisningsforslag til indskoling, mellemtrin og udskoling i lærings-
portalen. Her kan du finde gratis materiale til din undervisning. https://menneskeret.dk/viden/laeringsportalen/grundsko-
len.

• Dansk Røde Kors’ websted for skoler indeholder materialer om krig, fattigdom, børn på flugt, børnesoldater, sygdom, 
u-lande, flygtninge med mere. https://skoleshop.rodekors.dk.

• Hele verden i skole. IBIS’ indsamling og kampagne og den gratis udgivelse ”Læseraketten” med nyt tema hvert år. 
www.heleverdeniskole.dk.

• Salaam Film & Dialog har tilbud til skoler om verdensfilm med oplægsholdere og film med undervisningsvejledning.  
www.salaam.dk.

• International Børnesolidaritet har materialer om lege, legetøj, mad, drikke, skole i Ghana og Latinamerika. www.ibssol.dk.  

• DFUNK	-	Dansk	Flygtningehjælp	Ungdom tilbyder gratis gæstelærerbesøg og ung formidling om flygtninge i program-
met Outreach. Fire gratis oplæg om asyl i Danmark, integration, internationale flygtningestrømme eller EU’s asylpolitik. 
www.dfunk.dk/det-goer-vi/oplysning-og-viden/outreach.

• Design	for	Change giver børn muligheden for at udtrykke deres egne idéer til en bedre verden.  
www.cfu.via.dk/fag-og-vejledning/innovation-og-entreprenoerskab/design-for-change. 

• Ulandssekretariatet har produceret en række film om børnearbejde, arbejdsforhold og levevilkår i udviklingslandene.
www.ulandssekretariatet.dk/content/film.
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I følgende skemaer kan du finde konkret inspiration til global undervisning i de forskellige fag. Første kolonne 
fremhæver formuleringer om det globale i fagbeskrivelserne. Anden kolonne indeholder forslag til, hvordan 
du kan inddrage de otte hovedtemaer i global undervisning (jf. side 8-9). Sidste kolonne kommer med forslag 
til undervisningsaktiviteter og henviser til relevante undervisningsmaterialer, langt de fleste er gratis tilgæn-
gelige online.  

Fagformål: Stk. 3. I faget billedkunst skal 
eleverne som deltagere i og medskabere 
af kultur og som del af deres kreative 
udvikling og æstetiske dannelse udvikle 
deres kundskaber om kunstens og medie-
kulturens billedformer, som de fremstår i 
lokale og globale kulturer.

Masser af mønstre. Her kan kultu-
rernes mangfoldighed blive nærmere 
udforsket. www.emu.dk/modul/mas-
ser-af-mønstre.
3.-5. klasse.

Arkitektur – vi tager på 
byvandring. Denne aktivitet kan udvides 
med at relatere huse og gader til verden. 
www.emu.dk/modul/arkitektur-vi-ta-
ger-på-byvandring.
Mellemtrinnet.

Fotografiprojekt. Lav et fotografipro-
jekt som udforsker ”Verden i min gade”. 
Hvordan er elevernes hverdag og lokalitet 
kædet sammen med resten af verden? 
Produktet kan også være en collage af 
billeder fra lokalaviser og magasiner.
Mellemtrinnet.

Streetart. Arbejd med gadekunst i ele-
vens lokalområde. Fremstil og del værker. 
www.emu.dk/modul/streetart-i-dit-lokal-
område-0.
Udskolingen.

Globalt medborgerskab – inddrag perspek-
tiver på hvilken rolle billedkunst kan spille 
for social forandring.

Konflikthåndtering – lad eleverne analyse-
re, hvordan kunst kan skabe empati for 
andres perspektiver.

Social retfærdighed – lad eleverne udforske 
uligheder i forhold til magt og repræsen-
tation, sådan som de er mellem klasser, 
kulturer og køn over hele verden.

Værdier og opfattelser – lad eleverne under-
søge og analysere, hvordan markedsføring 
og propaganda kan have indflydelse på 
opfattelser og holdninger.

Bæredygtig udvikling – inddrag viden om 
bæredygtigt ressourceforbrug, herunder 
gentænkning, reducering, genbrug, repa-
ration, upcycling.

Gensidig afhængighed – inddrag viden om 
hvordan forskellige kulturer har påvirket 
hinandens kunstformer.

Menneskerettigheder – sæt spot på hvordan 
kunst og ytringsfrihed kan være forbundet 
– og hvilke udfordringer og begrænsnin-
ger, der kan være for ytringsfriheden.

Mangfoldighed – eleverne kan udforske 
samtidig kunst og design fra forskellige 
lande og kulturer og undersøge hvordan 
ideer, trosforestillinger, kulturelle baggrun-
de og værdier påvirker kunsten.
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Dansk

Fagformål: Eleverne skal i faget dansk 
fremme deres oplevelse og forståelse 
af litteratur og andre æstetiske tekster, 
fagtekster, sprog og kommunikation som 
kilder til udvikling af personlig og kulturel 
identitet. Faget skal fremme elevernes 
indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske 
og historiske forståelse.

Fra stk. 2: Eleverne skal udvikle en åben og 
analytisk indstilling til samtidens og andre 
perioders og kulturers udtryksformer.

Sombos Cambodia introducerer Cambo-
dia til de små gennem en kendt turistele-
fants historie. www.somboscambodia.dk.
Indskolingen.

Verden i børnehøjde. Udveksling med 
jævnaldrende elever i Laos, Rwanda 
og Tanzania.. Idékatalog til inspiration i 
undervisningen. www.sosbornebyerne.dk/
verden-i-boernehoejde. 
Indskolingen.

Asylbørn. Tre tegnefilm og et onlinespil 
om asylbørns hverdag, drømme og ma-
reridt. https://amnesty.dk/undervisning/
bestil-undervisningsmaterialer/asylfilm.  
Indskolingen og mellemtrinnet.

Skab Venner - Ikke Fjender. Undervis-
ningsmateriale fra Red Barnet om venska-
ber, konflikter og borgerkrig i Sierra Leone. 
http://skabvenner.redbarnet.dk.
Mellemtrinnet.

Klasser på nødhjælp. Et anderledes 
forløb med masser af praktiske elementer 
fra Red Barnet. www.redbarnet.dk/skole/
naar-katastrofen-rammer/klasser-paa- 
noedhjaelp.
Mellemtrinnet.

Lossepladsbørn i Cebu City.  
Film, websted og genstandskuffert.
www.lossepladsboern.dk. 
Mellemtrinnet.

Spisornli er en undervisningsportal om 
mad, miljø og klima. www.spisornli.dk.  
Mellemtrinnet.

Materiale fra Amnesty til filmene Slaver 
og I skjul om slaveri og flygtningebørn.  
https://amnesty.dk/undervisning/bestil- 
undervisningsmaterialer/slaver-og-i-skjul.
Mellemtrinnet og opefter.

De komplekse rettigheder. Essays om 
menneskerettighederne. https://amnesty.
dk/undervisning/bestil-undervisningsma-
terialer/de-komplekse-rettigheder. 
7.-10. klasse.

Alle Inklusiv. Forløb om at skabe et 
inkluderende samfund. www.medborger-
skabet.dk/alle-inklusiv/dansk. 
9. klasse.

Forskellighed og fordomme. Materiale 
fra Folkedrab.dk. www.folkedrab.dk/ 
temaer/forskellighed-og-fordomme.
Udskolingen.

Himlen over os. 12 film portrætterer 12 
unge mænd forskellig etnisk baggrund. 
www.himlen-over-os.dk. Udskolingen.

Globalt medborgerskab – lad eleverne 
undersøge og diskutere, hvordan fiktion 
og faglitteratur kan spille en rolle for social 
forandring.

Konflikthåndtering – arbejd med rollespil og 
kreative svar på konflikter og lad eleverne 
udvikle færdigheder indenfor fortalervirk-
somhed, forhandling og samarbejde.

Social retfærdighed – lad eleverne under-
søge og diskutere, hvordan det skrevne 
og det talte ord kan udfordre uretfærdig-
heder.

Værdier og opfattelser – lad eleverne 
reflektere over egne værdier og opfattel-
ser samtidig med, at de forholder sig til 
andres.

Bæredygtig udvikling – lad eleverne over-
veje mulige og foretrukne fremtider, og få 
dem til at reflektere over, hvordan de kan 
skabe den ønskede fremtid.

Gensidig afhængighed – inddrag tekster og 
temaer, som kan få eleverne til at forstå, 
den indflydelse som forskellige kulturer, 
sprog og idéer har på hinanden.

Menneskerettigheder – inddrag temaer som 
vedrører den store betydning, ytringsfri-
hed har.

Mangfoldighed – arbejd med forskellige 
perspektiver på globale spørgsmål, og 
hvordan identiteter påvirker holdninger og 
perspektiver, som det kan ses i litteratur 
og i medier.

Det skal du gøre
ifølge fagbeskrivelsen

Sådan kan du inddrage 
de globale temaer

Relevante materialer
og aktiviteter
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Fremmedsprog

Geografi

Engelsk fagformål: Eleverne skal i faget 
engelsk udvikle sproglige, tekstmæssige 
og interkulturelle kompetencer, således 
at de kan anvende engelsk nationalt og 
globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. 
Stk. 3. Eleverne skal arbejde med emner, 
der belyser, hvordan mennesker tænker 
og lever i den engelsksprogede verden, så 
de kan blive fortrolige med egen kultur i 
samspil med andre kulturer. Herigennem 
får eleverne mulighed for at udvikle deres 
forståelse for mennesker med forskellig 
kulturel baggrund og forberede sig til et liv 
i et globalt samfund.

Tysk fagformål: Eleverne skal i faget tysk 
udvikle kompetencer til at kommunikere 
på tysk både mundtligt og skriftligt, så 
de kan anvende tysk nationalt og globalt 
i deres aktuelle og fremtidige liv. Stk. 3. 
Faget tysk skal give eleverne grundlæggen-
de viden om kultur- og samfundsforhold i 
tysktalende lande og derved styrke deres 
internationale og interkulturelle forståelse.

Fransk fagformål: Eleverne skal i faget 
fransk udvikle kompetencer til at kom-
munikere på fransk både mundtligt 
og skriftligt, så de kan anvende fransk 
nationalt og globalt i deres aktuelle og 
fremtidige liv. Stk. 3. Faget fransk skal give 
eleverne grundlæggende viden om kultur- 
og samfundsforhold i fransktalende lande 
og derved styrke deres internationale og 
interkulturelle forståelse.

Samir Nepal. Undervisningsmateriale 
om drengen Samir med otte engelsklek-
tioner, opgaver, lydbøger, billedbøger 
og lærervejledning. www.samirnepal.dk. 
Indskolingen.

Fransk- og tysktalende lande. Et fær-
digt undervisningsforløb for at bevidstgøre 
elever om, hvor der tales fransk og tysk. 
Kan udvides med historien om kolonialis-
me. www.emu.dk/modul/fransktalende- 
lande og www.emu.dk/modul/tysktalende- 
lande.
5.-7.klasse. 

Global POV Projects. YouTube-kanal 
med tankevækkende animerede film 
om globale forhold og uligheder samt et 
diskussionsforum.  
www.youtube.com/user/GlobalPOV.
Udskolingen.

Surface Languages. Træn sprogfær-
digheder med interaktive spil, øvelser og 
flashcards på en engelsk brugerflade. 
www.surfacelanguages.com.
Alle niveauer.

Globalt medborgerskab – lad eleverne ud-
forske aktuelle globale spørgsmål og deres 
lokale konsekvenser.

Konflikthåndtering – arbejd med kommu-
nikationsfærdigheder, fortalervirksomhed, 
forhandling, kompromis og samarbejde.

Social retfærdighed – lad eleverne under-
søge diskrimination mod mennesker, der 
taler specifikke sprog.

Værdier og opfattelser – lad eleverne 
analysere, hvordan sprog og kultur har en 
betydning for opfattelser og derved er-
kende, at mennesker kan have forskellige 
opfattelser af den samme situation.

Bæredygtig udvikling – lad eleverne over-
veje mulige og foretrukne fremtider og få 
dem til at reflektere over, hvordan de kan 
skabe den ønskede fremtid.

Gensidig afhængighed – arbejd med at for-
stå sprogenes rødder og deres fortsatte 
indflydelse på hinanden.

Menneskerettigheder – lad eleverne  
undersøge menneskerettighedsaktivisters 
arbejde i et specifikt land.

Mangfoldighed – udforsk den mangfoldig-
hed, som eksisterer i de fleste sprog.

Det skal du gøre
ifølge fagbeskrivelsen

Sådan kan du inddrage 
de globale temaer

Relevante materialer
og aktiviteter

Fagformål: Eleverne skal i geografi tilegne 
sig færdigheder og viden om grund-
læggende naturgivne og kulturskabte 
forudsætninger for levevilkår i Danmark og 
den øvrige verden med vægt på forståelse 
af grundlæggende geografiske begreber, 
sammenhænge og samfundenes udnyttel-
se af naturgrundlag og ressourcer. 

Stk. 3. Eleverne skal tilegne sig forståelse 
af fremmede kulturer og opnå erkendelse 
af natur- og kulturgeografiens bidrag til vo-
res verdensbillede. Elevernes ansvarlighed 
overfor naturen og brugen af naturres-
sourcer og teknologi skal videreudvikles, 
så de får tillid til egne muligheder for 
stillingtagen og handlen i forhold til en bæ-
redygtig udvikling og menneskets samspil 
med naturen – lokalt og globalt.

Flugt Act. Undervisningsmateriale fra 
Dansk Røde Kors om børn på flugt.  
https://skoleshop.rodekors.dk/temaer/
flugt.
Mellemtrinnet.

Materiale fra Amnesty til filmene Slaver 
og I skjul om slaveri og flygtningebørn.  
https://amnesty.dk/undervisning/bestil- 
undervisningsmaterialer/slaver-og-i-skjul.
Mellemtrinnet og opefter.

GEOGUESSR. Let’s Explore the World! 
Geografi-quiz via interaktive kort fra Goo-
gle Maps. www.geoguessr.com. 
5. klasse og opefter.

Deadline Athen. Et interaktivt spil, hvor 
du styrer journalisten, der rejser til Athen 
for at fortælle historien om de afghanske 
flygtningedrenge i Europa.  
www.redbarnet.dk/skole/naar-katastrofen- 
rammer/deadline-athen.
7.-10. klasse.

Globalt medborgerskab – arbejd med at 
give eleverne en forståelse af problema-
tikker med en lokal betydning i en global 
kontekst. Eller arbejd med at give eleverne 
interkulturel kompetence både i forståelse 
af globale konflikter og i det daglige møde 
med voksende kulturel kompleksitet.

Konflikthåndtering – lad eleverne undersø-
ge adgang til og brug af specifikke ressour-
cer såsom olie eller diamanter.

Social retfærdighed – giv eleverne en 
forståelse af, at ulighed eksisterer og 
hvilken virkning ulighed har på forskellige 
niveauer.

Værdier og opfattelser – giv eleverne en 
forståelse af, at folk opfatter steder for-
skelligt.

Bæredygtig udvikling – lad eleverne over-
veje mulige og foretrukne fremtider, og få 
dem til at reflektere over, hvordan de kan 
skabe den ønskede fremtid. 

Det skal du gøre
ifølge fagbeskrivelsen

Sådan kan du inddrage 
de globale temaer

Relevante materialer
og aktiviteter
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Historie

Slum Challenge. En interaktiv doku-
mentarfilm om slumdrengen Ravi og hans 
hverdag i Manila, Filippinerne. Indeholder 
lærervejledning. www.slumchallenge.dk.
7. klasse og opefter.

Dilemma! På sporet af globale 
rettigheder. Et undervisningsspil som 
sætter fokus på rettigheder og det globale 
arbejdsmarked. http://dilemma.3f.dk/#/.
Udskolingen.

Etisk handel. COOPs  websted om, hvor-
dan verden handler, og om hvordan man 
via forbrug kan handle mere etisk.
www.etisk-handel.dk. 
Udskolingen.

Sin nombre. Materiale til filmen af sam-
me navn om et ungt par, der forsøger at 
komme til USA fra Mellemamerika.  
http://filmcentralen.dk/grundskolen/ 
undervisning/sin-nombre.
8.-10. klasse.

Welcome. Materiale til filmen af samme 
navn om de hundredetusinder immigran-
ter og flygtninge, der hvert år forsøger at 
trænge ind i ”Fort Europa”.  
http://filmcentralen.dk/grundskolen/ 
undervisning/welcome.
8.-10. klasse.

Alverdens kort til din undervisning 
finder du i Perry-Castañeda Library Map 
Collection, udgivet af The University of 
Texas Libraries. http://www.lib.utexas.edu/
maps/world.html. Find topografiske kort 
her: www.lib.utexas.edu/maps.

Gensidig afhængighed – lad eleverne  
undersøge sociale, økonomiske, miljø-
mæssige og politiske forbindelser mellem 
steder.

Menneskerettigheder – lad eleverne analyse-
re og relatere menneskerettighederne til 
lokale forskelle rundt omkring i verden.

Mangfoldighed – lad eleverne undersøge 
og sammenligne steders og menneskers 
distinkte særpræg.

Fagformål: Eleverne skal i faget historie 
opnå sammenhængsforståelse i samspil 
med et kronologisk overblik og kunne 
bruge denne forståelse i deres hverdags- 
og samfundsliv.

Stk. 2. Eleverne skal arbejde analytisk og 
vurderende med historiske sammenhæn-
ge og problemstillinger for at udbygge 
deres forståelse af menneskers liv og 
livsvilkår gennem tiderne og opnå indsigt i 
kontinuitet og forandring. 

Stk. 3. Elevernes historiske bevidsthed og 
identitet skal styrkes med henblik på, at de 
forstår, hvordan de selv, deres livsvilkår og 
samfund er historieskabte. Derved opnår 
eleverne forudsætninger for at leve i et 
demokratisk samfund.

Spisornli er en undervisningsportal om 
mad, miljø og klima. www.spisornli.dk.  
Mellemtrinnet.

Materiale fra Amnesty til filmene Slaver 
og I skjul om slaveri og flygtningebørn.  
https://amnesty.dk/undervisning/bestil- 
undervisningsmaterialer/slaver-og-i-skjul.
Mellemtrinnet og opefter.

Handel. Eleverne undersøger Danmarks 
vækst i forhold til udviklingen af handel. 
Fokus kan være på en specifik handelsru-
te fx ”Krydderiøerne” eller udviklingen af 
handel mellem Danmark og et specifikt 
land fx Indien. Eleverne kan udforske Den 
Transatlantiske Slavehandel. 
6.-9. klasse.

Globalt medborgerskab – giv eleverne en 
forståelse af hvorfor og hvordan specifikke 
globale institutioner blev skabt.

Konflikthåndtering – lad eleverne udforske, 
hvordan konflikter er blevet løst eller for-
trængt i fortiden, og hvilke aktuelle følger 
det har.

Social retfærdighed – lad eleverne overveje, 
hvordan en specifik begivenhed såsom 
Versailles-traktaten har påvirket folks liv i 
en lang række lande.

Værdier og opfattelser – lad eleverne over-
veje, hvordan en bred vifte af personer 
har opfattet specifikke begivenheder 
afhængigt af deres position i samfundet 
og i verden.

Det skal du gøre
ifølge fagbeskrivelsen

Sådan kan du inddrage 
de globale temaer

Relevante materialer
og aktiviteter
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Perspektiver. Undersøg kolonialisme i 
et specifikt land i grupper. Nogle kan se 
på tekster, der blev skrevet af forskellige 
personer i eller udenfor landet. Andre 
kan undersøge, hvordan temaet bliver 
afspejlet forskelligt. Senere kan elever 
reflektere over årsagerne til de forskellige 
perspektiver.
6.-9. klasse.

Forskellighed og fordomme. Materiale 
fra Folkedrab.dk. www.folkedrab.dk/ 
temaer/forskellighed-og-fordomme.
Udskolingen.

HistoryPin. Del historier og billeder fra 
steder rundt omkring i verden.  
https://www.historypin.org/en/. 
Udskolingen.

Bæredygtig udvikling – lad eleverne over-
veje forholdet mellem de økonomiske, 
sociale og miljømæssige sfærer over tid.

Gensidig afhængighed – lad eleverne 
undersøge, hvordan forskellige kulturer 
og ideer har haft indflydelse på hinanden 
over tid.

Menneskerettigheder – lad eleverne over-
veje, hvornår menneskerettigheder er 
blevet respekteret og overtrådt igennem 
historien.

Mangfoldighed – lad eleverne arbejde med 
fordommes og diskriminationens natur 
over tid.

Håndværk	og	design

Fagformål: Stk. 3. Eleverne skal gennem 
håndværk og design opnå forståelse for 
materiel kultur i elevernes hverdag og i 
forskellige kulturer og tidsperioder. Elever-
ne skal tilegne sig forståelse for ressour-
cer, miljø og bæredygtig udvikling i relation 
til håndtering af materialer.

Paper Bracelet. Papirarmbånd. Letfor-
ståelig instruktion på engelsk med billeder.  
www.picklebums.com/make-folded-paper- 
bracelets.
Indskolingen.

Kunst, kultur og bæredygtighed.  
Undervisningsmateriale CICLO 2015  
- projekt som kobler kunst og kreative 
udtryk med bæredygtighed.  
www.dk.cicloarts.net/undervisnings 
materiale/undervisningsmateriale-baseret- 
pa-erfaringer-fra-ciclo-2014-forlobene/
is-og-emballage.
4.-5. klasse.

KLUNS. Undervisningsmateriale fra Dansk 
Røde Kors om børns forbrug, tøjvaner og 
genbrug i Danmark og ude i verden med 
lærervejledning, film, spil og elevhæfte. 
https://skoleshop.rodekors.dk/temaer/
kluns-genbrug.
4.-6. klasse.

Genbrug. Genbrug servietter, tørklæder, 
skaller, knapper, sokker, gavepapir og 
meget andet. Find inspiration hos Joan 
Eriksens websted. http://www.joaneriksen.
dk/haandarbejde/genbrug/1%20Forsi-
de%20genbrug.htm 
Mellemtrinnet.

Forbrug og globalisering. Undervis-
ningsmateriale til fire dokumentarfilm om 
vestligt forbrug og international globalise-
ring.http://filmcentralen.dk/grundskolen/
undervisning/forbrug-og-globalisering.
9.-10. klasse.

Globalt medborgerskab – giv eleverne en 
forståelse af rollerne som designer, produ-
cent og forbruger og de indvirkninger 
deres valg har for andre mennesker lokalt 
og globalt.

Konflikthåndtering – giv eleverne en forstå-
else af, at indkøb af materialer og tekno-
logi kan spille en rolle i at skabe og løse 
konflikter, eksempelvis kan du fokusere på 
mobiltelefoner og mineraler.

Social retfærdighed – du kan relatere ska-
belsen af produkter og teknologier til det 
at skabe en mere retfærdig verden.

Værdier og opfattelser – arbejd med at 
eleverne udvikler kritisk tænkning i forhold 
til at vurdere forbrugerismens værdier. 
Du kan også vægte, at eleverne indser, 
hvordan deres designs afspejler deres 
værdier og opfattelser, og hvordan de kan 
inkorporere andres værdier og opfattelser.

Bæredygtig udvikling – lad eleverne analy-
sere den økonomiske, sociale og miljø-
mæssige virkning, produkter har i løbet 
af deres livscyklus – nu og i fremtiden. 
Du kan også lade eleverne arbejde med 
at reducere, genbruge, reparere og genan-
vende materialer.

Gensidig afhængighed – giv eleverne en for-
ståelse af, at valg foretaget om materialer 
har betydning for mennesker, samfund og 
miljø i verden.

Menneskerettigheder – giv eleverne en 
forståelse af, at designere, producenter 
og forbrugere via deres valg har en rolle 
at spille i at sikre at menneskerettigheder 
bliver respekteret. 

Mangfoldighed – giv eleverne en forståelse 
af, at forskellige miljøer og kulturer har 
brug for forskellige produkter.

Det skal du gøre
ifølge fagbeskrivelsen

Sådan kan du inddrage 
de globale temaer

Relevante materialer
og aktiviteter
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Idræt

Fagformål: Idrætsfaget skal give eleverne 
erfaring med og indsigt i idrættens betyd-
ning for sundhed og trivsel samt i samspil-
let mellem samfund og idrætskultur. 

Stk. 2. Eleverne skal gennem alsidig 
idrætspraksis have mulighed for at opleve 
glæde ved og lyst til at udøve idræt og 
udvikle forudsætninger for at forstå 
betydningen af livslang fysisk udfoldelse i 
samspil med natur, kultur og det samfund 
og den verden, de er en del af. Eleverne 
skal opnå indsigt i og få erfaringer med 
vilkår for sundhed og kropskultur.

Stk. 3. I faget idræt skal eleverne udvikle 
forudsætninger for at tage ansvar for sig 
selv og indgå i et forpligtende fællesskab.

Gadedans i Malawi. Seks små film, der 
viser, hvordan dans kan skabe fællesska-
ber på tværs af lande, alder og forskellige 
levevilkår. www.emu.dk/modul/gade-
dans-i-malawi-introduktion. 
0.-5. klasse.

Dans og kontekst. Eleverne kan over-
veje danseudtryk fra forskellige kulturer 
og dermed udvikle deres forståelse for 
rollerne i dansen. De kan også overveje 
hvilken kontekst dansen udspringer fra fx 
capoeira, den brasilianske dans og kamp-
kunst eller bhangra, folkedans fra Punjab, 
Indien. Det kan inspirere eleverne til at 
finde på egne danse.
Mellemtrinnet og opefter.

Globalt medborgerskab – lad eleverne 
undersøge hvilken rolle sport har, når det 
handler om at overvinde politiske, sociale 
og kulturelle barrierer.

Konflikthåndtering – arbejd med at elever-
ne udvikler færdigheder inden for kommu-
nikation, fortalervirksomhed, forhandling, 
kompromis og samarbejde.

Social retfærdighed – inddrag viden om 
hvordan etiske fodbold- og sportssko 
bliver produceret.

Værdier og opfattelser – inddrag de olym-
piske værdier og deres relation til FN’s 
konvention om børns rettigheder.

Bæredygtig udvikling – lad eleverne overve-
je bæredygtig anvendelse af ressourcer i 
forhold til større sportsbegivenheder.

Gensidig afhængighed – giv eleverne en 
forståelse af, hvordan handlinger og valg, 
der bliver taget i Danmark, kan påvirke folk 
i andre landes livskvalitet.

Menneskerettigheder – inddrag viden om 
børns ret til at lege, have fritid og at delta-
ge frit i kulturliv og organisationer.

Mangfoldighed – giv eleverne en forståelse 
af, hvilken natur fordomme og diskri-
mination har, og hvordan det kan blive 
imødegået og bekæmpet.

Det skal du gøre
ifølge fagbeskrivelsen

Sådan kan du inddrage 
de globale temaer

Relevante materialer
og aktiviteter

It og medier

Vejledning: It- og mediekompetencer 
handler blandt andet om at kunne 
kommunikere gennem medierne ved at 
finde og dele information digitalt, skabe 
indhold og deltage i sociale processer via 
it og medier. It er ikke et isoleret værktøj 
eller en teknologi, som rummer sin egen 
afgrænsede faglighed.

Opsummerende kan man sige, at it- og 
mediekompetence rummer en række 
væsensforskellige aspekter: Eleverne skal 
både kunne søge, analysere, producere og 
deltage i og ved hjælp af digitale medier.

Hour of Code.  Alle kan lære at lave 
kode, som computere kan forstå. Her er 
der kurser for alle aldre (4 – 100 år). Der 
er kurser, hvor universer fra Minecraft, 
Star Wars, Frozen og mange andre bliver 
anvendt. www.studio.code.org/courses.
Alle niveauer.

Slum Challenge. En interaktiv doku-
mentarfilm om slumdrengen Ravi og hans 
hverdag i Manila, Filippinerne. Indeholder 
lærervejledning. www.slumchallenge.dk.
7. klasse og opefter.

Verden med nye øjne. Et tværmedialt 
undervisningsforløb, der sætter fokus på 
FN’s 17 verdensmål og skaber identifikati-
on via virtual reality.  
www.makropol.education. 
Udskolingen.

Codeacademy. Et gratis program der gi-
ver gode muligheder for at lære begreber 
og kodetyper. Programmet henvender sig 
til de ældste elever, da det hele foregår på 
engelsk. www.codecademy.com.
Udskolingen.

Konflikthåndtering – lad eleverne undersø-
ge hvilke roller forskellige former for medi-
er og kommunikation har, når det handler 
om at give respons i en konflikt.

Social retfærdighed – lad eleverne udforske 
betydningen af menneskers ulige adgang 
til IT globalt.

Værdier og opfattelser – lad eleverne un-
dersøge hvilke værdier og opfattelser, der 
bliver afspejlet i en bred vifte af medier.

Bæredygtig udvikling – lad eleverne udvikle 
IT-modeller, der kan analysere globale 
økonomiske, miljømæssige og sociale 
mønstre og processer.

Gensidig afhængighed – anvend IT til at 
undersøge gensidig afhængighed gennem 
specifikke temaer såsom klimaforandring 
og handel.

Menneskerettigheder – lad eleverne 
analysere forholdet mellem krænkelser 
af menneskerettigheder og adgangen til 
information.

Mangfoldighed – lad eleverne undersøge 
forskellige perspektiver på globale proble-
matikker.

Det skal du gøre
ifølge fagbeskrivelsen

Sådan kan du inddrage 
de globale temaer

Relevante materialer
og aktiviteter



MUNDU - center for global dannelse • www.mundu.dk27

Kristendomskundskab

Fagformål: Eleverne skal i faget kristen-
domskundskab tilegne sig viden og færdig-
heder, der gør dem i stand til at forstå og 
forholde sig til den religiøse dimensions 
betydning for livsopfattelsen hos det en-
kelte menneske og dets forhold til andre.

Stk. 2. Eleverne skal tilegne sig viden om 
kristendom i historisk og nutidig sammen-
hæng samt om de bibelske fortællinger 
og deres betydning for værdigrundlaget 
i vores kulturkreds. Derudover skal ele-
verne opnå viden om andre religioner og 
livsopfattelser.

Stk. 3. Eleverne skal kunne bruge deres 
faglige kompetencer i forbindelse med 
personlig stillingtagen, medansvar og 
handling i et demokratisk samfund.

Sombos Cambodia introducerer Cambo-
dia til de små gennem en kendt turistele-
fants historie. www.somboscambodia.dk.
Indskolingen.

Social retfærdighed. Diskuter citater 
som Ærkebiskop Desmond Tutus: ”Hvis du 
er neutral i forbindelse med uretfærdig-
hed, så har du valgt undertrykkerens side”, 
eller Mahatma Gandhis: ”Øje for øje gør 
hele verden blind”. Udforsk betydningen af 
disse retfærdighedssyn i specifikke situati-
oner lokalt og globalt.
6. klasse og opefter.

Religioner og døden. Undersøg forskel-
lige religioners og folkeslags forhold til dø-
den. Inddrag fx Danidas Verdensfilm (find 
på EMU) og forklar ligheder og forskelle.
6. klasse og opefter.

NGUEM NGUEM – tro og traditioner 
i Senegal. Et materiale fra MUNDU, der 
tager eleverne med på en opdagelsesrej-
se i et vestafrikansk værdi-landskab, der 
sætter deres eget i et nyt lys. Besøg af 
forfatterne kan tilkøbes. 
www.nguemnguem.dk.
7. klasse og opefter.

Globalt medborgerskab – lad eleverne ud-
forske religiøse lederes måde at respon-
dere på i konflikter.

Konflikthåndtering – giv eleverne forståelse 
for, at alle typer religiøse perspektiver kan 
være kilde til både konflikt og forsoning,

Social retfærdighed – lad eleverne udforske 
temaer som racisme, diskrimination ba-
seret på tro og andre former for diskrimi-
nation.

Værdier og opfattelser – arbejd med nye 
måder at se religiøse begivenheder, tema-
er og holdninger på.

Bæredygtig udvikling – lad eleverne under-
søge en række religiøse perspektiver ved-
rørende menneskets forhold til naturen

Gensidig afhængighed – giv eleverne en 
forståelse for hvilken indflydelse forskellige 
kulturer og ideer har på hinanden i dag og 
har haft tidligere.

Menneskerettigheder – arbejd med hvordan 
menneskerettigheder kan implementeres i 
forskellige religioner og trosforestillinger.

Mangfoldighed – giv eleverne en forståelse 
for vigtigheden af mangfoldigheden i ver-
den, både hvad angår mennesker og miljø.

Det skal du gøre
ifølge fagbeskrivelsen

Sådan kan du inddrage 
de globale temaer

Relevante materialer
og aktiviteter

Madkundskab

Fagformålet: Eleverne skal kunne foretage 
kritisk reflekterede madvalg på bagrund 
af viden om fødevarer, sæson, oprindelse, 
sundhedsværdi, produktionsformer og 
bæredygtighed.

Stk. 3. Eleverne skal lære at tage del i og 
medansvar for problemstillinger, der ved-
rører mad, madvalg, madlavning og målti-
der i relation til kultur, trivsel, sundhed og 
bæredygtighed.

Spisornli er en undervisningsportal om 
mad, miljø og klima. www.spisornli.dk.  
Mellemtrinnet.

Kardemomme, kikærter og couscous 
– Børnemad fra Afrika og Mellem-
østen. En interkulturel kogebog krydret 
med fortællinger fra de mennesker, som 
har taget opskrifterne med til Danmark.
Mellemtrinnet.

Tomaternes lange vej til din pizza.  
Måske har tomaterne været forbi uregi-
strerede flygtninge eller den italienske 
mafias hænder på vejen til din pizzasauce. 
https://danwatch.dk/undervisning/watch-
out-tomat/.  
4.-7.klasse.

Verden rundt i mad og måltider. 
Forstå verdens mangfoldighed gennem 
analyse af måltidet i forskellige kulturer. 
http://www.emu.dk/modul/verden-rundt-i-
mad-og-måltider-1. 
4.-7. klasse.

Feeding the World. Om fremtidens fø-
devareløsninger med en række tematiske 
film. www.feedingtheworld.dk. 
Udskolingen.

Globalt medborgerskab – arbejd med hvor-
dan enkelte fødevarer eller madkoncepter 
optræder i mange forskellige nationale og 
globale sammenhænge.

Konflikthåndtering – arbejd med nogle af 
de konfliktområder, der er mellem kon-
ventionelt og økologisk landbrug.

Social retfærdighed – lad eleverne undersø-
ge data om fødevarepriser og differentie-
ret moms på sund mad.

Værdier og opfattelser – lad eleverne 
reflektere over, hvordan og hvorfor nogle 
fødevarer bliver tildelt større værdi end 
andre.

Bæredygtig udvikling – lad eleverne analy-
sere, hvad der gør nogle fødevarer mere 
bæredygtige end andre, og udtænke et 
bæredygtigt måltid.

Gensidig afhængighed – lad eleverne 
undersøge, hvor vores fødevarer og tradi-
tionelle retter har deres oprindelse.

Menneskerettigheder – lad eleverne un-
dersøge, hvordan det forholder sig med 
fødevaresikkerhed i udvalgte områder.

Mangfoldighed – lad eleverne undersøge, 
almindelige madretter i lokalområdet.

Det skal du gøre
ifølge fagbeskrivelsen

Sådan kan du inddrage 
de globale temaer

Relevante materialer
og aktiviteter
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Matematik

Fagformål: Eleverne skal i faget matematik 
udvikle matematiske kompetencer og 
opnå færdigheder og viden, således at de 
kan begå sig hensigtsmæssigt i matemati-
krelaterede situationer i deres aktuelle og 
fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, 
arbejds- og samfundsliv.

Stk. 3. Faget matematik skal medvirke til, 
at eleverne oplever og erkender mate-
matikkens rolle i en historisk, kulturel og 
samfundsmæssig sammenhæng, og at 
eleverne kan forholde sig vurderende til 
matematikkens anvendelse med henblik 
på at tage ansvar og øve indflydelse i et 
demokratisk fællesskab.

Genbrug dit papir. En skolekampagne. 
www.skoven-i-skolen.dk/content/genbrug- 
dit-papir-en-skolekampagne.
Mellemtrinnet.

Det egyptiske decimalsystem. Anvend 
det gamle egyptiske decimalsystem med 
syv symboler i din matematikundervisning. 
http://discoveringegypt.com/egyptian-hie-
roglyphic-writing/egyptian-mathema-
tics-numbers-hieroglyphs/.
6. klasse og opefter.

Varetransport. Undersøg omkostninger 
ved transport af varer fra forskellige lande 
til Danmark. Diskuter, hvordan det bliver 
reflekteret i forbrugerpriser og produk-
tionsomkostninger, forholdet mellem 
forbruger og producenter, og hvordan 
elevernes egne forbrugsvaner påvirker 
personer i andre lande.
Udskolingen.

Statistik og databaser.  Anvend tal fra 
databaserne på Gapminder, Globalis og 
HDI, når eleverne skal udregne gennem-
snit, grafer, koordinater osv.

Globalt medborgerskab – inddrag viden om 
hvordan matematikere har bidraget til at 
skabe social forandring.

Konflikthåndtering – lad eleverne beregne 
og sammenligne data fra forskellige histo-
riske konflikter.

Social retfærdighed – lad eleverne udforske 
data vedrørende globale problematikker, 
som fattigdom og ulighed i ressourcer.

Værdier og opfattelser – arbejd med at gøre 
eleverne i stand til at genkende (mis)brug 
af statistikker i medierne.

Bæredygtig udvikling – lad eleverne 
analysere mønstre i globale økonomiske, 
miljømæssige og sociale data.

Gensidig afhængighed – lad eleverne 
udforske, hvordan matematiske ideer har 
bevæget sig til forskellige dele af verden. 

Menneskerettigheder – lad eleverne un-
dersøge data vedrørende krænkelser af 
menneskerettigheder.

Mangfoldighed – lad eleverne undersøge 
matematikkens mangfoldige kulturelle 
rødder.

Det skal du gøre
ifølge fagbeskrivelsen

Sådan kan du inddrage 
de globale temaer

Relevante materialer
og aktiviteter

Musik

Fagformål: Eleverne skal i faget musik 
udvikle kompetencer til at opleve musik og 
til at udtrykke sig i og om musik, herunder 
synge danske sange. Faget skal bibringe 
dem forudsætninger for livslang og aktiv 
deltagelse i musiklivet og for at kunne 
forholde sig til samfundets mangeartede 
musiktilbud.

Stk. 2. Eleverne skal beskæftige sig aktivt 
og skabende med musik. Faget skal 
medvirke til elevernes følelsesmæssige 
og intellektuelle udvikling, udvikling af 
koncentration og motorik samt øge deres 
forståelse af sig selv som en del af et 
fællesskab.

Stk. 3. I faget musik skal eleverne udvikle 
forståelse af dansk og udenlandsk mu-
siktradition som en del af kulturlivet, dels 
således som den indgår i det aktuelle sam-
fundsliv, dels i dens historiske perspektiv.

Verden synger. Undervisningsprojekt 
med sange fra 15 lande. 
www.verdensynger.dk.
Alle niveauer.

Verdensmusikbanken. Oversigt over 
undervisningspakker. www.verdensmusik-
banken.dk/undervisningspakker-oversigt.
Alle niveauer.

Skab Venner - Ikke Fjender. Undervis-
ningsmateriale fra Red Barnet om venska-
ber, konflikter og borgerkrig i Sierra Leone. 
Materialet har særlig fokus på musik og 
indeholder en sjov rap-maskine. 
http://skabvenner.redbarnet.dk.
Mellemtrinnet.

Stemmen udfordrer uretfærdighe-
der. Eleverne kan undersøge menneske-
rettighedsspørgsmål gennem eksempler 
på sange og musik, der er blevet skabt for 
at udtrykke respons til specifik uretfærdig-
hed. Det kan være protestsange, spirituals, 
filmmusik, salmer fra forskellige steder i 
verden. 
Mellemtrinnet og opefter.

Globalt medborgerskab – lad eleverne ud-
forske musikkens rolle i både propaganda 
og i social forandring.

Konflikthåndtering – lad eleverne undersø-
ge musikkens rolle i forhold til konflikt- 
situationer.

Social retfærdighed – arbejd med hvordan 
uligheder i magt og repræsentation mel-
lem klasser, kulturer og køn afspejler sig i 
musik over hele verden.

Værdier og opfattelser – lad eleverne under-
søge, hvordan musik kan både fremme og 
bekæmpe stereotyper og fordomme.

Bæredygtig udvikling – lad eleverne 
analysere, hvordan musik er blevet og 
bliver brugt til at udtrykke folks forhold til 
naturen.

Gensidig afhængighed – lad eleverne un-
dersøge, hvordan forskellige musikgenrer 
er blevet skabt i samspil mellem forskellige 
kulturer. 

Menneskerettigheder – arbejd med for-
holdet mellem musik og muligheder og 
begrænsninger i ytringsfrihed.

Mangfoldighed – lad eleverne udforske, 
hvordan ideer, trosforestillinger og kulturel 
baggrund har betydning for musikproduk-
tion.

Det skal du gøre
ifølge fagbeskrivelsen

Sådan kan du inddrage 
de globale temaer

Relevante materialer
og aktiviteter
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Naturfag

Biologi fagformål: Eleverne skal i biologi 
tilegne sig færdigheder og viden om krop 
og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, 
evolution og anvendelse af naturgrund-
laget med vægt på forståelse af grund-
læggende biologiske begreber, biologiske 
sammenhænge og vigtige anvendelser af 
biologi.

Stk. 3. Eleverne skal opnå erkendelse af, at 
naturvidenskab og teknologi er en del af 
vores kultur og verdensbillede. Elevernes 
ansvarlighed over for natur, miljø og sund-
hed skal videreudvikles, så de får tillid til 
egne muligheder for stillingtagen og hand-
len i forhold til en bæredygtig udvikling og 
menneskets samspil med naturen – lokalt 
og globalt.

Fysik/kemi fagformål: Stk. 3. Eleverne skal 
opnå erkendelse af, at naturvidenskab og 
teknologi er en del af vores kultur og ver-
densbillede. Elevernes ansvarlighed over 
for naturen og brugen af naturressourcer 
og teknologi skal videreudvikles, så de får 
tillid til egne muligheder for stillingtagen 
og handlen i forhold til en bæredygtig 
udvikling og menneskets samspil med 
naturen – lokalt og globalt.

Natur/teknologi fagformål: Eleverne skal i 
natur/teknologi tilegne sig færdigheder og 
viden om vigtige fænomener og sam-
menhænge samt udvikle tanker, sprog og 
begreber om natur og teknologi, som har 
værdi i det daglige liv.

Stk. 3. Eleverne skal udvikle forståelse af 
samspillet mellem menneske og natur 
i deres eget og fremmede samfund 
samt ansvarlighed over for miljøet som 
baggrund for engagement og handling i 
forhold til en bæredygtig udvikling. Elever-
ne skal gennem faget udvikle interesse for 
naturfag og teknologi samt naturfaglige 
kompetencer som grundlag for det videre 
arbejde med fagene biologi, fysik, kemi og 
geografi.

Affald.dk. Websted med materiale om 
affald, genbrug og miljø. www.affald.dk.
Alle niveauer.

Spisornli er en undervisningsportal om 
mad, miljø og klima. www.spisornli.dk.  
Mellemtrinnet.

act KATASTROFE er et handlingsoriente-
ret materiale om store og små katastrofer. 
https://skoleshop.rodekors.dk/temaer/
katastrofe/til-laereren. 
Mellemtrinnet.

Hvor kommer dine ting fra? Alt det, 
du har på dit værelse har været på en lang 
rejse, før det ender der. Find ud af hvorfra.  
www.danwatch.dk/undervisning.
Mellemtrinnet.

Sådan Bor Jeg. Et interaktivt websted 
med portrætter af børn i hele verden. 
Elever kan oprette egen profil og sammen-
ligne deres levevilkår med børnene. 
www.saadanborjeg.dk.
4.-7. klasse.

Hvor langt rejser din mad? Engelsk-
sproget websted. www.foodmiles.com.
Mellemtrinnet og opefter.

Agent Footprint. Et websted med un-
dervisning om klima og globale problem-
stillinger. www.agentfootprint.dk. 
5. klasse og opefter.

Bæredygtig fremtid i relation til ver-
dens fattigste lande og elevernes egen 
verden. http://astra.dk/bæredygtigfremtid. 
Mellemtrinnet.

Mål for forandring. Undervisning om 
FNs Verdensmål, hvordan børn skal være 
med til at forandre verden.  
www.målforforandring.dk. 
Mellemtrinnet.

GEBU – Grøn Energi til Bæredygtig 
Udvikling. Hvordan sikrer vi den vækst 
og udvikling, der skal til for at afskaffe fat-
tigdom uden, at klimaet går amok? www.
sites.google.com/view/gebugrundskolen.
Udskolingen. 

Mål i verdensklasse. Om Verdensmå-
lene og globalt medborgerskab, inter-
national fred og sikkerhed, fremme af 
bæredygtig udvikling og livsstil, rettigheder 
og internationalt samarbejde. www.une-
sco-asp.dk/da/mal-i-verdensklasse.html 
Udskolingen.

FNs Verdensmål for Bæredygtig 
Udvikling. Om Verdensmålene i en klima-
kontekst. www.sustainable.dk/folkeskole/
verdensmaal. 
Udskolingen.

Globalt medborgerskab – lad eleverne 
undersøge forskellige internationale sam-
arbejder indenfor videnskaben.

Konflikthåndtering – lad eleverne overveje 
forskellige etiske problematikker, som vi-
denskabens muligheder rejser. Her kan du 
også inddrage overvejelser om, hvorvidt 
det er muligt at skabe forandringer uden 
at skabe konflikt?  

Social retfærdighed – lad eleverne under-
søge den ulige adgang til videnskabelige 
nyskabelser og de fordele, der følger med 
det teknologiske fremskidt.

Værdier og opfattelser – lad eleverne 
diskutere om naturvidenskaben kan være 
objektiv, når naturvidenskaben er skabt af 
mennesker, som er subjektive.

Bæredygtig udvikling – lad eleverne un-
dersøge, hvordan de kan lave alternative 
energikilder.

Gensidig afhængighed – arbejd med globale 
problematikker som klimaforandringer 
eller influenzaepidemier.

Menneskerettigheder – arbejd med temaer 
som retten til sundhed og rent drikkevand.

Mangfoldighed – lad eleverne undersøge 
og overveje, hvorfor det er af værdi at 
have forskellige perspektiver med i viden-
skabeligt samarbejde. 

Det skal du gøre
ifølge fagbeskrivelsen

Sådan kan du inddrage 
de globale temaer

Relevante materialer
og aktiviteter
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Samfundsfag

Fagformål: Eleverne skal i faget samfunds-
fag opnå viden og færdigheder, så de kan 
tage reflekteret stilling til samfundet og 
dets udvikling. Eleverne skal opnå kompe-
tencer til aktiv deltagelse i et demokratisk 
samfund.

Stk. 2. Eleverne skal opnå forudsætninger 
for udvikling af kritisk tænkning og et vær-
digrundlag, så de kan deltage kvalificeret 
og engageret i samfundet. Eleverne skal 
opnå forståelse af, hvordan mennesker 
både påvirkes af og kan påvirke samfun-
det, og de skal kunne forstå hverdagslivet i 
et samfundsmæssigt perspektiv.

Stk. 3. Eleverne skal forholde sig til de-
mokratiske grundværdier og spilleregler 
med henblik på deres egen deltagelse i 
samfundet.

Medborgerværktøjskassen fra 
Institut for Menneskerettigheder. http://
menneskeret.dk/viden/laeringsportalen/
grundskole/mellemtrin/medborgervaerk-
toejskassen.
Mellemtrinnet.

Ungdomsbyens Medborgerhusets 
materiale om bl.a. demokrati, forbrug og 
terror. www.medborgerskabet.dk.
Mellemtrinnet og opefter.

Serious Games. Læringsspil om globalt 
medborgerskab. https://school.seriousga-
mes.net/world.
7. klasse og opefter.

Feeding the World. Om fremtidens fø-
devareløsninger med en række tematiske 
film. www.feedingtheworld.dk. 
Udskolingen.

Global lykke – rigdom i fattige lande. 
www.globallykke.dk. 
Udskolingen.

Tropisk træ. Materiale fra COOP om 
bæredygtig skovforvaltning, forbrugerbe-
vidsthed og fair trade. www.tropisktrae.dk. 
Udskolingen.

Etisk handel. COOPs websted om ver-
denshandel og etisk forbrug.  
www.etisk-handel.dk. 
Udskolingen.

Danskere + Danskere 1-2. To bøger om 
”indvandrere”/”fremmede”/”nydanskere”. 
www.vaerkstadt.dk/index.php?page=aktu-
elle-projekter. Udskolingen.

Forskellighed og fordomme. Materiale 
fra Folkedrab.dk. www.folkedrab.dk/ 
temaer/forskellighed-og-fordomme.
Udskolingen.

Mod alle odds. Tænk, hvis det var dig, 
der var i fare og måtte flygte fra dit land. 
www.modalleodds.org. 
Udskolingen.

Den globale handelsplads. Under-
visning om international handel og dens 
betydning for rige og fattige lande med 
film om bananarbejdere i Nicaragua, kaffe-
bønder i Etiopien, fiskere i Tanzania m.v.  
www.denglobalehandelsplads.dk.
8.-10. klasse.

Mød Afrika. Identitet og fællesskab gen-
nem portrætfilm fra Ghana og Tanzania. 
www.mødafrika.dk.
Udskolingen.  

Globalt medborgerskab – lad eleverne 
undersøge forskellige internationale sam-
arbejder indenfor videnskaben.

Konflikthåndtering – lad eleverne overveje 
forskellige etiske problematikker, som vi-
denskabens muligheder rejser. Her kan du 
også inddrage overvejelser om, hvorvidt 
det er muligt at skabe forandringer uden 
at skabe konflikt?  

Social retfærdighed – lad eleverne under-
søge den ulige adgang til videnskabelige 
nyskabelser og de fordele, der følger med 
det teknologiske fremskidt.

Værdier og opfattelser – lad eleverne 
diskutere om naturvidenskaben kan være 
objektiv, når naturvidenskaben er skabt af 
mennesker, som er subjektive.

Bæredygtig udvikling – lad eleverne un-
dersøge, hvordan de kan lave alternative 
energikilder.

Gensidig afhængighed – arbejd med globale 
problematikker som klimaforandringer 
eller influenzaepidemier.

Menneskerettigheder – arbejd med temaer 
som retten til sundhed og rent drikkevand.

Mangfoldighed – lad eleverne undersøge 
og overveje, hvorfor det er af værdi at 
have forskellige perspektiver med i viden-
skabeligt samarbejde. 

Det skal du gøre
ifølge fagbeskrivelsen

Sådan kan du inddrage 
de globale temaer

Relevante materialer
og aktiviteter
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Sundheds-	og	seksualundervisning	og	familiekundskab

Fagformål: Eleverne skal i emnet sund-
heds- og seksualundervisning og fami-
liekundskab udvikle kompetencer til at 
fremme sundhed og trivsel. Eleverne skal 
opnå forståelse for den betydning, som 
livsstil og levevilkår har for sundhed og 
trivsel, samt af samspillet mellem sund-
hed, seksualitet og familieliv.

Stk. 2. Eleverne skal beskæftige sig med 
egne og andres erfaringer og undren i 
emnet for at medvirke til udvikling af enga-
gement, selvtillid og livsglæde samt støtte 
den enkelte i udvikling af egen identitet i 
samspil med andre. Emnet skal endvidere 
medvirke til, at eleverne opnår erkendel-
se af egne grænser og rettigheder samt 
forståelse for andres.

Stk. 3. I sundheds- og seksualundervisning 
og familiekundskab skal eleverne udvikle 
forudsætninger for, at de i fællesskab 
med andre og hver for sig kan tage kritisk 
stilling og handle for at fremme egen og 
andres sundhed.

Verdensmål. Oxfam IBIS har udviklet et 
undervisningsmateriale om de nye Ver-
densmål. Materialet er tværfagligt og be-
står af en introduktion til Verdensmålene, 
animationsfilm, en tegneserie, lærervejled-
ning, film, billeder og PowerPoints.
www.verdeniskole.dk/verdensmaalene.
1.-9. klasse.

Rødder og grene. Eleverne vælger en 
global problematik såsom lighed mel-
lem kønnene, narkotikahandel eller en 
pandemi og udforsker den. Derefter 
præsenterer de deres resultater for resten 
af klassen med et ”træ”, hvor stammen 
repræsenterer deres tema, rødderne 
årsagerne, grenene virkningerne, frugten 
mulige løsninger. Både rødder og grene 
kan have mindre afstikkere, som årsa-
gernes årsag og virkningernes virkninger. 
Frugten kan falde til jorden, så eleverne 
kan reflektere over, om nogle af løsninger-
ne bliver årsager og forlænger proble-
matikken. De diskuterer også foretrukne 
løsninger på problemet.
5. klasse og opefter.

Sort hvid dreng. Film om en dreng med 
albinisme i Tanzania. 
www.sorthviddreng.dk.
8.-10. klasse.

Globalt medborgerskab – giv eleverne 
en forståelse af, hvilken rolle globale 
institutioner spiller i beslutninger relateret 
til sundhed og personlig og økonomisk 
velfærd. 

Konflikthåndtering – giv eleverne mulighed 
for at udvikle færdigheder i at skabe posi-
tive relationer og respondere konstruktivt i 
konfliktsituationer.

Social retfærdighed – giv eleverne mulighed 
for at udvikle færdigheder til at bekæmpe 
racisme og andre former for diskrimina-
tion. 

Værdier og opfattelser – arbejd med at give 
eleverne en forståelse af kompleksiteten 
og dilemmaerne lokalt og globalt knyttet 
til temaer som narkotika, sex, karriere, 
beskæftigelse, arbejde, investeringer, køn 
og familievelfærd.  

Bæredygtig udvikling – lad eleverne over-
veje mulige og foretrukne fremtider, og få 
dem til at reflektere over, hvordan de kan 
skabe den ønskede fremtid.

Gensidig afhængighed – giv eleverne en 
forståelse af, hvordan handlinger, valg og 
beslutninger i Danmark kan have betyd-
ning for folks livskvalitet i andre lande.

Menneskerettigheder – giv eleverne en 
forståelse for FN’s konvention om børns 
rettigheder. Udforsk herunder situationer, 
hvor rettighederne er i konflikt med andre 
rettigheder eller der er andre omstændig-
heder, der gør det svært for børnene at 
kræve deres ret.

Mangfoldighed – arbejd med at eleverne 
overvejer hvilke ligheder, der kan være 
mellem dem og andre i deres alder, der 
har markant anderledes levevilkår.

Det skal du gøre
ifølge fagbeskrivelsen

Sådan kan du inddrage 
de globale temaer

Relevante materialer
og aktiviteter

Moderne slaveri i din kaffekop. 
Forløbet egner sig til to eller tre undervis-
ningsgange af to lektioner, eller som en 
temadag. https://danwatch.dk/undervis-
ning/watch-out-kaffe/.
Udskolingen.

Den danske slavehandel. En tidslinje. 
Rigsarkivet har udgivet dette materiale til 
historieundervisningen. www.sa.dk/ 
undervisning-forskning/grundskolen/ 
slavehandel-tidslinje. 
Udskolingen.

Transatlantic Slave Trade. Undersøg 
trekantshandel, handel med mennesker fra 
Afrika og dets konsekvenser. www.unesco- 
asp.dk/da/transatlantic-slave-trade.html. 
Udskolingen.
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Lær mere! - tilbud fra 
organisationer

MUNDU tilbyder en række kurser tilrettelagt efter tema eller målgruppe om kultur, kommunikation og 
global undervisning målrettet lærere eller andre faggrupper. Fx Global undervisning og interkulturelle kom-
petencer, om hvordan den internationale dimension kan inddrages i undervisningen, så det passer til netop 
jeres virkelighed. Kurset Sådan Bor Jeg går bagom webstedet www.saadanborjeg.dk og dens muligheder i 
undervisningen. Webstedet indeholder portrætter af børn og deres familier med tilknyttede landeprofiler. 
Kulturkursus for professionsuddannelser og personalegrupper som blandt andet indeholder temaer om etniske 
minoriteter i Danmark, interkulturel kompetence og kommunikation i jobfunktionen, kulturteorier og indivi-
duelt tilrettelagt indhold skræddersyet i forhold til fag og målgruppe. www.mundu.dk/kurser.
 
Mellemfolkeligt Samvirke ActionAid Denmark tilbyder kurser for undervisere. MS har specialise-
ret sig i elevaktiverende undervisning, der ”træner elevernes evne til at diskutere og handle på samfundsmæs-
sige problemstillinger”. Kurserne foregår lokalt på din skole og i Aarhus og København. Kurserne er baseret på 
aktionslæring, handlekompetence, kritisk pædagogik, samarbejde, Løsnings¬orienteret innovation og fantasi.  
www.ms.dk/kurser/undervisere.

Amnesty International tilbyder kursus om menneskerettigheder på din skole eller i deres kursusafde-
ling. ”Ønsker du, at dine elever ved noget om tortur, ytringsfrihed og om deres rettigheder og pligter som 
borgere i vores demokratiske samfund? Så kan du blive inspireret til at arbejde med de basale menneskeret-
tigheder for alle verdens borgere og gøre din undervisning relevant og levende.” 
www.amnesty.dk/undervisning/book-kurser-workshops-og-foredrag.

Globale Skolepartnerskaber tilbyder workshops i, hvordan man opbygger velfungerende partner-
skaber med skoler i andre dele af verden, og hvordan man anvender partnerskaberne til at give globalt 
perspektiv til undervisningen. Introduktion til partnerskaber og sociale medier i undervisningen. (Globale Sko-
lepartnerskaber overgår sandsynligvis til at blive en del af Mellemfolkeligt Samvirke Action Aid Denmark efter nytår.) 
www.globaleskolepartnerskaber.dk/begynd/workshops. 

Center	for	konfliktløsning har tilbud om kortere og længere kurser og uddannelser i konflikthåndte-
ring. www.konfliktloesning.dk/side/14/kurser_og_uddannelser.

Vedvarende	Energi	har en ungdomsgruppe ”Ung Energi”, som arbejder med ”forandringsagenter” frem 
mod omstillingen til et bæredygtigt samfund. Forandringsagenterne kan komme på besøg på din skole og 
inspirere til en mere bæredygtig skole.www.ve.dk/book-et-besog.

Institut	for	menneskerettigheder har et netværk for skoleledere om medborgerskab og inklusion 
blandt andet. Skoleledere kan også kontakte instituttet med henblik på et forløb med faglig sparring om, 
hvordan din skole/uddannelsessted kan komme i gang med at arbejde med menneskerettigheder. 
www.menneskeret.dk/viden/skoletjenesten/skoleledere.
www.menneskeret.dk/viden/laeringsportalen/book-besoeg. 

DIIS Folkedrab.dk arrangerer løbende studierejser for undervisere. Det kan fx være lærerkursus i Israel 
om Holocaust. www.folkedrab.dk/laererforum/kurser-for-undervisere/oplaeg-og-kurser-for-undervisere.
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Noter



MUNDU - center for global dannelse • www.mundu.dk35



Som barn lærte jeg 
gode gamle danske børnedanse

med fremmedartede navne
Scottish

Rheinlænder
Tyrolervals

Lanciers
Som ung: Engelsk vals

argentinsk tango
brasiliansk samba

men jeg danser dem temmelig dansk

Jeg blev konfirmeret i en religion
der stammer fra Mellemøsten
Aladdins vidunderlige lampe

Det flyvende tæppe
Sindbad Søfareren

Ali Baba og de fyrretyve røvere
Sesam Sesam luk dig op!

Da jeg skrev 
mine første kærlighedsbreve

ristede jeg aldrig runer
som de gamle nordboere

faktisk er jeg ret sløj til runer
jeg brugte latinske bogstaver
og dem ku hun godt forstå!

Jeg drikker Javakaffe og Ceylonte
fransk rødvin
spansk sherry
skotsk whisky
vestindisk rom
russisk vodka

men uanset hvor meget jeg drikker
sejler jeg op ad åen på dansk!

Og sproget jeg synger og taler
er vævet sammen af ord fra hele verden

ikke bare fra tysk, engelsk og fransk
Næ, hør mit grønlandske:

anorak- kajak - tupilak
Tyrkisk: yoghurt - kiosk

Finsk: sauna
Arabisk: almanak - kaffe

Kinesisk: te
Mexikansk: tomat

Australsk: boomerang - kænguru
Sydafrikansk: apartheid

Jeg ku blive ved - så det gør jeg:
Japansk: kimono - karate
Malajisk: bambus - asie

Indisk: bungalow - pyjamas
Jeg kan dem udenad i søvne

Ord fra hele den kværnende klode
mødes i min mageløse mund

og for hver gang jeg udtaler dem
lyder de mere og mere som danske

Min skjorte er indisk
mine sko italienske

min bil japansk
mit ur fra Schweiz - eller Hong Kong

men midt i det hele er jeg så pæredansk
Alverden samles i mig

og blir godt rystet sammen!

Sesam Sesam luk dig op...
Eller er det mig der er Sesam?
I hvert fald vil jeg lukke mig op!

Verdensborger
af Benny Andersen


