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Verdensforståelse via FN’s
Verdensmål
MUNDU - center for global dannelse

Kulturmøde-metoden i klassen
Kristin R. Vilhjalmsdottir 

Global citizenship – hvordan får 
man det?
Flakkebjerg Efterskole 

Interkulturel læring til unge 
AFS Interkultur

Konkrete øvelser til interkulturel 
læring i undervisningen
AFS Interkultur 

Sæt kulturmødet og
værdigrundlaget i spil
Den Internationale Højskole

Styrk elevernes forandringsiver og globale 
forståelse ved at anvende FNs Verdensmål og 
deres forandringspotentiale i din undervisning. 
Verdensmålene med cases og eksempler fra hele 
verden kan være med til at udfolde elevernes 
innovative evner, handlekompetence og deres 
forståelse for globalt medborgerskab. Vi ser 
nærmere på Verdensmålenes indhold, temaer 
og konkrete forløb. 

Hvordan åbner du for træning i aktiv og kritisk 
stillingtagen både globalt og lokalt, for forståel-
se og respekt mellem kulturer og minoriteter og 
at kunne stille spørgsmål ved egne værdier? Du 
får eksempler på skoleårsforløb fra efterskolens 
globale linje, hvor disse spørgsmål bliver inddra-
get hele tiden. Vi debatterer udfordringer og 
sammensætter eksempler på forløb.

Få kendskab til AFS Interkulturs online inter-
kulturelle læringsprogram Global Competence 
Certificate (GCC). Du bliver introduceret til 
teorier og konkrete øvelser om kultur, kultur-
forståelse, stereotyper, konflikthåndterings-
metoder og globalt medborgerskab. Du får 
inspiration fra læringsprogrammets store værk-
tøjskasse af øvelser, som du kan benytte i din 
undervisning. 

Få sat de interkulturelle kompetencer på spil, 
når vi gennemgår en af de aktiviteter, som AFS 
Interkultur har udviklet til unge i grundskolen og 
unge, der skal på udvekslingsophold. Du får også 
præsenteret en række køreklare aktiviteter, som 
du kan bruge direkte i undervisningen. 

Få indblik i hvordan skolens snart 100-årige
tradition aktivt arbejder med kulturmødet. 
Hvordan bringes skolens værdigrundlag i spil i 
forhold til at skabe ”the ground rules” for
kulturmøde-eksperimentet. Du introduceres
til en af højskolens centrale kulturmøde-
aktivitet ”Life Stories”, som under hyggelige og 
trygge forhold hjælper elever og lærere til at 
dykke dybere ned i kulturmødet. 

Få inspiration fra det islandsk-danske kultur-
mødeprojekt ”Det Flyvende Tæppe”, der er 
udviklet på baggrund af Kristins erfaringer som 
lærer. Metoden åbner for et udvidet kultur-
begreb for at styrke elevernes interkulturelle 
kompetencer. Eleverne formidler eget liv, sprog 
kultur og interesser gennem mange udtryksfor-
mer. Du afprøver metoden og reflekterer over, 
hvordan du kan bruge den i undervisningen.




