
Formiddagens program
1. Hvem og hvad er MUNDU og U-Huset 
2. Hvorfor global undervisning? 
3. Et par eksempler på undervisningsmaterialer
4. Et eksempel i praksis
5. Opsamling



VISION
...at den globale dannelse bliver en selvfølgelig del af den 
almene dannelse i Danmark. 

MISSION
…at oversætte komplekse globale temaer til pædagogiske 
undervisningsprojekter og interkulturelle aktiviteter, der ned-
bryder fordomme, nuancerer stereotyper og motiverer til 
stillingtagen og engagement i forhold til globale udfordringer.



HVAD?
• Undervisningsmaterialer og -forløb 
• Kurser, workshops og rådgivning for lærere 
• Gæstelærere med rødder i en anden kultur 
• Genstandskufferter fra hele verden 
• Dialog- og udvekslingsprogrammer 
• Udstillinger, kunst- og kulturprojekter 
• Interkulturelle arrangementer og kurser



GLOBAL DANNELSE /
GLOBAL EDUCATION
8 TEMAER: Globalt medborgerskab / Konflikthåndtering / 
Social retfærdighed / Værdier og opfattelser / Bæredygtig 
udvikling / Gensidig afhængighed / Menneskerettigheder / 
Mangfoldighed



HVORFOR?







http://www.rustyradiator.com/rusty-radiator-award-2015




Uretfærdig Middag



Sombos Cambodia

http://www.somboscambodia.dk


Mål for forandring

http://xn--mlforforandring-hlb.dk/


Velkommen	 
til	”Løb	for	forandring”



Hvem	er	vi?



Hvad	skal	vi	 
i	dag?

• Lære om FN’s 
Verdensmål 

• Arbejde i hold og 
holde godt sammen 

i gruppen 
• Tage kreative 

billeder (og måske 
vinde en præmie – 

det kommer vi 
tilbage til)



Har	I	hørt	om	verdensmålene?



Før	vi	
begynder…

• Er I inddelt i hold? 
• Har I en smartphone 

på hvert hold? 
• Har I en QR-scanner 

på mobilen? 
• Har I netadgang på 

mobilen?



Sådan	foregår	løbet	
O Løbet starter og 

slutter her på basen 
O Der er 5 poster ude i 

byen. De hedder tema 
1, tema 2, osv. 

O På hver post får I 
nogle opgaver og 
ruten til næste post 

O Tilbage på basen skal 
I sende fotos, give 
jeres mening og spise 
frugt ☺



	Basen
O I bliver sendt 

afsted i grupperne 
med cirka 7 
minutters 
mellemrum 

O I begynder ved 
post 0, hvor I kan 
se, hvordan det 
hele fungerer

Start 
Post 0 

Slut 
Evaluering og 

send billederne

Post 1Basen

Post 2

Post 3

Post 4

Post 5



QR-koderne	på	
posterne

• Der er to QR-koder på hver post: 

• En QR-kode, der giver opgaver 
• (HUSK AT TRYKKE PÅ  ”SEND”) 
• En QR-kode, der viser vejen til næste post



Billedopgaver	på	posterne
O På fire af de fem 

poster er der en foto-
opgave 

O Jeres billeder bliver 
bedømt på, hvor 
kreative de er  

O Gruppen med de 
bedste billeder vinder 
biografbilletter til alle 
i gruppen



Et	eksempel	  
–	hvad	synes	I?



Fotos
O Billederne skal 

uploades til MUNDU 
eller sendes via mail 
(se opslag) når I er 
tilbage igen 

O Husk at skrive: Skole, 
klasse og 
holdnummer 

O Alle billederne 
kommer på 
www.målforforandring.dk



Jeres	mening	tæller
O Tilbage på basen er 

der en sidste QR-kode 
O Den skal I scanne, så 

I kan fortælle, hvad I 
synes om løbet 

O Og så er der frugt og 
saftevand ☺



Hvis	I	får	brug	for	hjælp
O Én I gruppen får en 

QR-kode til hele ruten  
O Vores nummer står 

også på sedlen 
O I kan altid ringe efter 

hjælp, hvis I er blevet 
i tvivl om noget eller 
er faret vild



Og	husk	nu…

O At I skal holde sammen 

i gruppen og være gode 

kammerater – det 
handler også om 
samarbejde 

O At I skal passe på jer 

selv og hinanden i 
trafikken 



Spørgsmål?



Hvad synes du?!


