
 
Introduktion - lærerguide   
 

Baggrund for materialet  

I år er det 75 år siden De Forenede Nationer og UNESCO blev grundlagt. Derfor vil Den danske 

UNESCO-Nationalkommission og UNESCO’s verdensmålsskoler i samarbejde med Ungdomsbyen 

gerne invitere verdensmålsskolernes elever og lærere til at deltage i en mission for FN. Missionen 

består i at deltage i en konkurrence om at udvikle kampagnemateriale for FN. 

Materialet kan bruges af alle interesserede, men det er kun Verdensmålsskoler, der kan deltage i 

konkurrencen. 

UNESCO startede i 1953 The Associated School Project Network (ASP- netværket). ASP skoler 
betragtes af UNESCO som ”navigatører for fred og agenter for positiv forandring.”  
De danske ASP skoler valgte i 2018 at kalde sig FN’s Verdensmålsskoler. 
  
Navigatører og agenter  
Selv om I ikke selv har valgt det, er I, som elever og lærere på verdensmålsskoler, indirekte en del 

af UNESCO og FN. Som potentielle navigatører for fred og agenter for positiv forandring er det 

derfor oplagt at invitere jer til at deltage i en mission for FN. 

 

Formål  

Missionen består i at forberede jer på at deltage i en konkurrence om at udvikle inspirerende 

kampagnematerialer, der skal bidrage til at udbrede kendskab og viden til så mange som muligt 

om blandt andet: 

• FN’s arbejde og de dilemmaer og udfordringer organisationen står over for 

• De gode FN-historier og succeser, der foregår rundt om på kloden 

• FN’s fremtidsperspektiver og muligheder 

 

Missionens tre faser  

1. Den lokale, hvor I sætter jer ind i væsentlige aspekter af FN’s arbejde og organisering og 

formidler resultaterne af jeres arbejde på jeres skole og i jeres lokalmiljø 

2. Den regionale, hvor vinderne mødes med elever og lærere fra nogle af de regionale 

verdensmålsskoler og formidler resultaterne af jeres arbejde for hinanden 

https://aspnet.unesco.org/en-us


3. Den nationale, hvor vinderne mødes i FN-byen med elever og lærere fra et antal af de 

danske verdensmålsskoler. 

 

Målgruppe  

Elever i alderen 14 – 19 år og deres lærere på de danske verdensmålsskoler samt alle andre 

interesserede. 

 

Anvendelse af materialet  

Materialet vil især kunne anvendes i dansk, engelsk, historie, samfundsfag og de musisk/kreative 

fag samt tværfagligt i forbindelse projektopgaver, temauger og lignende. Det vil forhåbentlig også 

kunne bruges som inspirationskatalog til anvendelse i forbindelse med forskellige FN relaterede 

temaer og projekter. 

En stor del af arbejdet er gruppearbejde med forskellige arbejdsbilag til hver gruppe, så hver elev 
kommer gennemsnitligt til at arbejde med 27 sider, hvoraf ca. halvdelen er billeder.   

At lave inspirationsmateriale til en målgruppe, der spænder over både elever og lærere i 

grundskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne, er noget af en udfordring. Om det er 

lykkedes må brugerne vurdere. 

Derfor skal det da også slås fast fra starten, at det eneste, det er obligatorisk at arbejde med, hvis I 

ønsker at deltage i konkurrencen om at udvikle kampagnemateriale i anledning af FN’s 75års 

fødselsdag, er følgende tekstafsnit: Introduktion til samlet Mission, Bliv Kampagne- og 

konkurrence klar, Introduktion til mission 4, og materialet til Mission 4a eller Mission 4 b. 

Dog er det en forudsætning for at kunne deltage i kampagnen, at eleverne er eller kommer i 

besiddelse af en grundlæggende viden om det i materialet skitserede indhold. Det giver gode 

forudsætninger for at de kan argumentere ud fra deres viden, og ikke ud fra hvad de synes. 

 


