
Globalt udviklingsmål: Frihed fra diskrimination og forfølgelse  

 

En undervisningsvejledning: 

Modulet henvender sig til undervisning i samfundsfag og/eller historie. Modulet kan for eksempel 
bruges som afslutning på et forløb om folkedrab eller national identitet  

 
Formål: 

 At eleverne bliver bevidste om, hvilke former diskrimination og forfølgelse kan antage. 

 At eleverne bliver i stand til at argumentere for, hvorfor det pågældende mål er vigtigt. 

 
 

Faglige mål 

Samfundsfag: 

 Anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle 
samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå. 

 Forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved 
anvendelse af begreber og teorier 

 Formulere – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en 
struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi 

 Argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en 
teoretisk sammenhæng og indgå i dialog. 

 

Historie: 

 Formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem. 

 Analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne.  

 Analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden. 

 
 

  



Modulets tilrettelæggelse (1-2 moduler): 

Det er en fordel, hvis eleverne inden modulets afholdelse har læst introduktionen til målet på 
hjemmesiden og set de 2 film 

1. Eleverne inddeles i grupper á 4, som læser hver deres danske artikel på hjemmesiden  
2. Eleverne går sammen med de elever fra de andre grupper, der har læst den samme tekst 

og finder de vigtigste pointer fra teksten samt diskuterer, hvordan teksten relaterer sig til 
målet ’Frihed fra diskrimination og forfølgelse’. 

3. Eleverne går tilbage til deres oprindelige gruppe og fremlægger deres pointer. Pointerne 
samles i et fælles dokument eller et mind-map. 

4. Grupperne skal til sidst sammen besvare spørgsmålet: ’Hvorfor er diskrimination og 
forfølgelse et vigtigt problem, og hvordan skal vi forholde os til det’ med brug af deres 
viden fra de gennemgåede artikler. 

5. Der samles op i fællesskab på klassen.  

 

 

 

 
Forløbet afsluttes med en evaluering, samt med at hver elev går ind og stemmer på de 6 af 16 
globale, som han/hun synes er de vigtigste globale udviklingsmål frem mod 2030. Afstemningen 
skal de gøre på FNs myworld2015-hjemmeside: www.myworld2015.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.myworld2015.org/

