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FORLØBSBESKRIVELSE
Titel på forløb: FNs 17 Verdensmål 

Uddannelsessted: Det Blå Gymnasium, Sønderborg Undervisningstimer i klokketimer: 15 timer (10 x 2 
lektioner) 

Uddannelse: HHX Verdensmål:  3 og 7 
Fag: Dansk A Forløbsnummer: 77 
Niveau: 1G Grundforløb, Dansk A Underviser: MMH, TND, AVP, AKM 

INDHOLDSBESKRIVELSE 
Introduktion til faget Dansk og  FNs 17 Verdensmål. 

Der arbejdes med verdensmålene 3 og 5. Verdensmålene bearbejdes via forskellige tekster/genrer. 
Der arbejdes med følgende faglige mål, jf. bekendtgørelsen for Dansk A, HHX: - udtrykke sig 
hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret såvel mundtligt som skriftligt, - 
demonstrere indsigt i retoriske, herunder stilistiske, virkemidler i såvel mundtlige som skriftlige 
sammenhænge, - analysere og vurdere ikke fiktive tekster. 

Forløbet udarbejdes til Grundforløbet, Dansk A, HHX. 

INDHOLD 
3. Sundhed og trivsel

Bølling-Ladegaard, Anna (2017): “Elever mister koncentrationen og får stress af deres mobil” in 
Politiken den 06.06.2017 

3. Sundhed og trivsel

Når mobilen tager magten, del 
1:  http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20N%C
3%A5r%20mobilen%20ta|||--|||r%20magten%20(1)&orderby=title&SearchID=0a9fdb2d-a7fa-4bb9-
9180-6d8a88ad425d&index=1  

5. Ligestilling mellem kønnene

Møller, Maria Runøe (2017): ”Gymnasiepiger i opråb: Bliver kaldt ludere når de gør som drengene, 
TV2 den 08.03.17 

Winther, Christian (2017): ”Gymnasieelev: Hvorfor ligger vi under for drenges mening om, 
hvordan vi piger skal gå klædt?” in Kristeligt Dagblad den 26.04.17 

5. Ligestilling mellem kønnene

Sofie Lindes tale ved Zulu comedy Galla 2020 
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http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20N%C3%A5r%20mobilen%20ta|||--|||r%20magten%20(1)&orderby=title&SearchID=0a9fdb2d-a7fa-4bb9-9180-6d8a88ad425d&index=1
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=2&page=1&pageSize=6&search=titel:%20N%C3%A5r%20mobilen%20ta|||--|||r%20magten%20(1)&orderby=title&SearchID=0a9fdb2d-a7fa-4bb9-9180-6d8a88ad425d&index=1
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Desuden har eleverne arbejdet med og skrevet opgave omkring et fotografi fra Årets Pressefoto 
Udstilling som var på skolen fra mandag den 22. august til fredag den 2. september 2022. Mange af 
fotografierne tematiserer ét eller flere af verdensmålene, som der er arbejdet med i forløbet. 
 
Eleverne har endvidere set klimaforestillingen af teatergruppen Mærkværk ”Frontløberne”torsdag 
den 8. september 2022. 

FAGLIGE MÅL 
Verdensmål nr. 3 og 5 

Kommunikationssituationen: https://danskpaany.systime.dk/?id=289   
 
Appelformer: https://danskpaany.systime.dk/?id=282  
 
Argumentation: https://danskpaany.systime.dk/?id=283  
(udvidede model)  
 
Argumenttyper, fejltyper og argumentationskneb: https://hbdansk.systime.dk/?id=205   
(årsag, generalisering, sammenligning, at gå efter manden, glidebaneargument og ordvalgsargument)  

Sprog og handling: https://krydsfelt.systime.dk/?id=269   
 Lyrik – når sproget spiller:    
 
”7. Stil: troper og figurer ” https://lyrik.systime.dk/?id=128   
 
Har du styr på fagbegreberne (quiz i Systime, husk at oprette holdet): 
https://danskpaany.systime.dk/?id=p338   

ANDET 
De 20 lektioner er fordelt således: 

Introduktion 2 lektioner, mål 3 – 8 lektioner, mål 5 – 10 lektioner  
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