
Hrað-stefnumót við „Verður 

heimurinn betri“  
Markmið: 
Að ræða flókin hnattræn málefni í hópum til að sjá hvað nemendur vita og fá þau 

til að velta fyrir sér gildismati sínu. 

Aðferð: 
1. Dreifðu spurningunum sem þú ætlar að nota á borðin 

2. Skiptu nemendunum í hópa og biddu þau um að dreifa sér við borðin 

3. Biddu hópana um að ræða málefnið sem er á borðinu þar sem þau setjast í 

5-10 mínútur 

4. Hvettu alla nemendurnar til að tjá sig 

5. Láttu nemendurna færa sig á milli borða þar til öll málefnin tíu hafa verið 

skýrð 

6. Ljúkið æfingunni með almennum umræðum um málefnin 

Tímanotkun: Ein klukkustund 
Auðvelt er að sækja æfinguna sem pdf-skrá með því að smella á myndina efst á 

síðunni. 

1. Hvaðan hefur þú þína heimsmynd? 
Íhugaðu vel allar þær fróðleiksuppsprettur sem þér detta í hug. Veltu fyrir þér 

ástæðunum fyrir því að þessar heimildir lýsa heiminum eins og þær gera. 

• Hvernig getur maður fengið aðra mynd af heiminum? 

• Hvar er hægt að finna aðrar og öðruvísi upplýsingar?  

2. Hvað er þróun? 
Hvernig er hægt að mæla þróun? Flestir bílar á mann, best menntaða unga fólkið, 

hæst þjóðarframleiðsla á íbúa eða kannski digrasti ríkissjóðurinn? 

• Hvernig finnst þér að eigi að mæla þróunarstig lands?  

• Hvað er mikilvægast: efnahagsleg þróun, heilbrigði eða mannréttindi?  

Krækja 

http://www.millenniemalen.nu/bvb/global-utveckling/


3. Af hverju þróast heimurinn mishratt? 
• Hvaða ástæður geta haft áhrif á möguleika tiltekins lands til þróunar? Til 

dæmis varðandi efnahagslega þróun, heilbrigði eða mannréttindi?  

Krækja 

4. Fer heimurinn batnandi? 
• Getum við sagt að heimurinn sé að verða betri, að við séum á réttri leið? 

• Hvað er gott við þróunina í dag og hvað er slæmt? 

Krækja 

5. Hvernig getum við gert heiminn betri og 

réttlátari? 
• Hvernig getur Ísland og önnur auðug lönd hjálpað? 

• Hvernig geta fátæku löndin hjálpað sér sjálf? 

Krækja 

6. Hvernig fáum við sanngjarnari mynd af 

heiminum? 
• Ertu sammála því að stórstígar framfarir í heiminum fari framhjá okkur? 

• Hvers vegna eigum við erfitt með að sjá og taka eftir framförum annars 

staðar í heiminum? 

Krækja 

7. Þekkir þú Heimsmarkmiðin? 
• Hvaða markmið finnast þér mikilvægust? 

• Er eitthvert markmiðanna sem er erfiðara að ná en önnur? Hvers vegna?  

Krækja 

8. Loftslagsmálin eru eitt stærsta 

hnattræna vandamál okkar tíma. 
• Hvernig fjallið þið um loftslagsmál í kennslunni? 

https://www.globalamalen.se/wp-content/uploads/2016/11/BVB-Kapitel-3.-200-ar-som-forandrade-varlden.pdf
https://www.globalamalen.se/wp-content/uploads/2016/11/BVB-Kapitel-5.-Fattigdomen-minskar.pdf
https://www.globalamalen.se/wp-content/uploads/2016/11/BVB-Kapitel-11.-Ojamlikheten-okar-och-minskar.pdf
https://www.globalamalen.se/wp-content/uploads/2016/11/BVB-Kapitel-8.-Jamstalldhet.pdf
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/


• Hvernig er hægt að verða virkari í loftslagsmálum? 

Krækja 

9. Margir skólar eiga í alþjóðlegu samstarfi. 
• Hvaða samstarfi takið þið þátt í? 

• Skiptir samstarfið máli og hvað kemur út úr því? 

10. Heimurinn er í skólanum ykkar. 
• Hvernig er hægt að skapa jákvæð menningarsamskipti í skólanum ykkar?  

• Hvernig er hægt að vinna að umburðarlyndi í skólastofunni?  

 

https://www.globalamalen.se/wp-content/uploads/2016/11/BVB-Kapitel-10.-Ekologisk-hallbarhet-och-klimat.pdf

