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ELEVER FRA 8.-10. ÅRGANG

Forløbet startede med en præsentation af FN og de 17 verdensmål. Herefter arbejdede 
eleverne på forskellige måde med at lære de 17 verdensmål at kende. Der blev lavet 
mind- map og interview hos forskellige autentiske brugere. Alle arbejdede med at formu-
lere spørgsmål til Tilioq og herefter bruge svarene til deres produktrealisering.

Grupperne skulle nu til at ideudvikle. Dette skete ved brug af mange forskellige kreative 
øvelser, således at eleverne startede med mange ideer og til slut endte med deres ende-
lige ide til produktet. Flere dage blev brugt på realiseringsfasen, hvor eleverne udviklede 
og producerede deres produkt. Den sidste dag i realiseringsfasen blev produkterne 
præsenteret for forældre og øvrige interesserede.

Afslutningsvis evaluerede vi grundigt både elevernes egen arbejdsindsats, men også af 
det samlede forløb. Gennem hele forløbet skrev eleverne logbog som en daglig evalue-
ring.

Hvordan kan vi styrke den sociale inklusion af 
mennesker med handicap, så de oplever sig 
inkluderet i lokalsamfundet?
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Se flere forløb og bliv 
inspireret på

AKTION 
VERDENSMÅL
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MADE BY TEACHERS 

AUTENTISKE MODTAGERE & 
SAMARBEJDE MED 

OMVERDENEN

Tilioq
Kommune Kujalleq
Ivaaraq

G
rønlandsk

Sam
fundsfag

Lokalevalg

Personlig udvikling



Refleksion & overraskelser   Vi oplevede eleverne som nysgerrige 
og interesserede i verdensmålene. Eleverne synes det var et spændende emne. Vi er overraskede 
over deres entusiame, særligt når det kom til at udvikle kreative og praktiske produkter, og hvor gode 
de var til at præsentere deres produkter for forældre.

Forbedringsforslag   
Være opmærksomme på, om der er nok materialer til produktudvikling.

Holde forløbet klassevis i stedet for årgangsvis.

Tidligere kontakt med autentiske brugere.

Opmærksomhed på tid nok i forståelsesfasen, så eleverne er rustet til at udvikle produkter.

3 GODE  
RÅD

• Hav rigeligt materialer 
klar.

Forløbet er udviklet af

Karin Hansen
LÆRER

LÆRER

• Sørg for forventningsaf-
stemning med kollega.

• Husk fejl er ok.

Camilla Mai Hansen

Materialer   
https://tilioq.gl/

Plancher og plakater

Forskellige kreative materialer til produkter

www.verdensmaal.org
kalyha@live.dk

camillamaihansen@outlook.com
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