
Á níundu hæð – einn heimur, margar 
sögur 

Markhópur: 

Efstu bekkir grunnskólans, framhaldsskólar 

Markmið: 

Að auka skilning á því hvernig Heimsmarkmiðin snerta okkur öll og að við 

getum öll haft áhrif. Með virkri þátttöku eykst skilningur og samkennd 

nemendanna með Heimsmarkmiðunum. Í æfingunni er aðallega komið inn á 

fyrsta markmiðið, Engin fátækt, og markmið 10, Aukinn jöfnuður, en með 

ritæfingunni og umræðum átta nemendur sig á því að markmiðin eru tengd. 

Tímanotkun: 

30-60 mínútur 

Aðferð: 

• Byrjaðu á að sýna myndina og láta nemendurna velta fyrir sér hvað það er 

sem hún sýnir. 

• Lýstu svo forsendum í stuttu máli: Á myndinni sjáum við Sao Paulo, stærstu 

borgina í Brasilíu, en þar búa um það bil 21 milljónir íbúa. Sao Paulo er ein 

ríkasta borg í heimi og um leið meðal þeirra borga þar sem efnahagslegur 

ójöfnuður er hvað mestur. 

• Bentu á níundu hæð í einu háhýsanna og segðu söguna af „Alice“. Alice er 14 

ára og gengur í einkaskóla. Foreldrar hennar eru hátekjufólk, mamman er 

lögfræðingur og pabbinn skólastjóri í skólanum sem Alice gengur í. Alice og 

foreldrar hennar búa á níundu hæð í háhýsinu. 

• Bentu svo á eitt húsanna í fátækrahverfinu og segðu frá „Miguel“. Miguel er 

14 ára. Mamma hans dó fyrir þremur árum og pabbi hans fær af og til vinnu 

við skógarvinnslu og þá þarf hann að vera í burtu vikum saman. Miguel og 

pabbi hans búa í miðju fátækrahverfinu, nágranni þeirra er foringi eins af 

glæpagengjum hverfisins. 

• Biddu nemendurna um að skrifa um einhvern eftirfarandi valkosta í fjórar 

mínútur. Athugið! Hægt er að aðlaga tímann að því hversu vanir 

nemendurnir eru. 

  



  

  

Valkostur 1: 

Ímyndaðu þér eftirfarandi aðstæður: Þú heitir Alice og hefur öll þín fjórtán 

æviár búið á níundu hæð í háhýsinu í Sao Paulo. Í hvert skipti sem þú ferð út á 

svalir horfir þú yfir fátækrahverfið og hugsar . . . 

Valkostur 2: 

Ímyndaðu þér eftirfarandi aðstæður: Þú heitir Miguel og hefur öll þín fjórtán 

æviár búið í miðju fátækrahverfinu í Sao Paulo. Í hvert skipti sem þú stendur úti 

á götu horfir þú á háhýsin og hugsar . . . 

• Skiptu síðan nemendunum í hópa og láttu þau lesa sögur sínar fyrir hina í 

hópnum. Veldu einhvern eða einhverja til að lesa upphátt fyrir allan 

bekkinn. 

• Nemendur og kennarar fara í sameiningu yfir texta nemendanna og ræða 

hvernig markmið 1, Engin fátækt og markmið 10, Aukinn jöfnuður eru 

málefni sem snerta alla. Sýnið nánari lýsingu á markmiðum 1 og 10 og 

rökræðið hvernig Heimsmarkmiðin tengjast. Fáðu nemendurna til að vera 

áfram í hlutverkum sínum á meðan á umræðunni stendur. 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-1-utrota-fattigdom/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-10-minskad-ojamlikhet-inom-och-mellan-lander/

