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HENRIKS TIPS 
•  Pas på med ikke at kaste dig for meget ud i undervisning om 

verdensmål. Der skal være et indhold og det skal handle om, hvad 
vi kan gøre ved det

•  Vi skal være obs på eksamen, og hvordan censor møder dem. Her 
er det vigtigt ikke at glemme de “traditionelle” kompetencer, som 
de kigger efter, og man skal sikre, at den del også er med

MERE VIDEN
•  Lærebogen, “Problemer og Teknologi” 

af Peter Larsen og Morten h. Grove 
– specielt kapitel 2.2 og hele kapitel 
7 – inklusiv relevante skabeloner fra 
“supplerende materiale”

•  Mellemfolkelig Samvirkes side på 
verdensmaalene.dk. Her kan man 
finde eksempler på undervisning og 
Verdensmål.

BÆREDYGTIG UNDERVISNING

DET SIGER ELEVERNE

Det gav mening for eleverne at koble emnet til verdensmålene. 
Emnerne rammer dem og deres verden, da problemstillinger 
er vedkommende og motiverer dem. Det havde en god effekt 
på eleverne, da de skulle prøve at komme rundt i en kørestol. 
Her kom vi ind på empati, medfølelse og de sociale bæredyg-
tighedsdimensioner.

Henrik Narud, Learnmark Horsens, sendte sine elever en tur i byrummet i kørestol. 
De skulle forholde sig til problemer, som personer med handicap kan møde, og 
hvordan de kan løses. Emnets fokus var fysiske handicap, og hvordan det kan være 
ekskluderende fra fællesskaber og påvirke livskvaliteten. Henrik havde fokus på 
mistrivsel, da det er et emne, som de fleste elever kan spejle sig i.

FAGLIGE MÅL
•  Afgrænsning af problem og plan for analyse
•  Indsamling af viden – teori og empiri
•  Problemanalyse og produktprincip – problem og 

årsag
•  Indsamling af dokumentation
•  Produktudformning og produktionsforberedelse
•  marketing og salg – eller udbredelse af ide til andre 

producenter 
•  mockup af et produkt som kan bidrage til at 

afhjælpe det valgte problem

BESKRIVELSE  
AF AKTIVITETEN
Jeg delte opgaven op i delafleveringer for at 
fastholde motivationen og sikre, at alle trin i 
den systematiske problemanalyse kom med.

Den første delaflevering går ud på, at 
eleverne afgrænser et problem og laver en 
plan for analyse af, hvilken type handicap de 
fokuserer på, hvilke verdensmål opgavebe-
svarelsen inddrager, og hvem der er relevante 
interessenter. Herefter laver eleverne et 
udkast til en problemformulering skitseret i 
problemtræet.

Eleverne arbejder i grupper, og skal selv 
finde ideer til, hvordan de indsamler viden 
om det valgte område. Anden del af opgaven 
handler om problemanalyse og produktprin-
cip, hvor eleverne indsamler dokumentation 
og viden om problemet, årsager og virknin-
ger. Tredje del af opgaven omhandler pro-
duktudformning og produktionsforberedelse, 
hvor produktet designes og produktionspro-
cessen samt marketing/salg gennemtænkes 
og beskrives. 

Den endelige opgavebesvarelse består af 
en samlet rapport og præsentation af pro-
duktudviklingen og en mockup af et produkt, 
som kan bidrage til at afhjælpe det valgte 
problem. 

EMPATI SOM LØFTESTANG 
FOR NYE LØSNINGER

ELEVGRUPPE GF2 EUX, teknologi C-niveau  | TID 2-3 uger  | VERDENSMÅL Sundhed og Trivsel  
+ elevernes egne valg

BÆREDYGTIG UNDERVISNING SÅDAN 
GØR 

LÆREREN


