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Kvalitetsuddannelse

Verdensmål 4
Vi skal sikre alle lige 
adgang til 
kvalitetsuddannelse 
og fremme alles 
muligheder for 
livslang læring
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1. Velkomst & program - e

2. Spell It – Calc It

3. Venskabsløb 

4. Plakat 

5. Dollar Street  - Base og netværk

6. Afslutning  og aftaler

Program
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Hvad er kvalitetsuddannelse for dig?

1. Kvalitetsuddannelse, hvad er det?

2. Hvordan tænker du FN´s 
verdensmål nr. 4: 
Kvalitetsuddannelse i din 
undervisning?

3. Hvilke billeder dukker op på din 
indre skærm, når du hører ordene

 kvalitetsuddannelse 

 uddannelse 

 skole?

 og hvor i alverden?
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Alverdens skolebilleder
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Verdenserklæringen om menneskerettigheder

▪ Alle borgere har ret til at gå i skole og 
lære at læse, skrive og regne

▪ På de elementære og grundlæggende 
trin skal undervisningen være gratis. 
Herefter skal der være mulighed for  at 
fortsætte med en teknisk og faglig 
uddannelse

▪ Alle der  har evner og lyst til at læse 
videre, skal have lige adgang til de højere 
uddannelser.
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Verdenserklæringen om menneskerettigheder

▪ Et vigtigt mål med al undervisning er, at 
uddanne hele mennesker, der respekterer 
menneskerettighederne og værdsætter 
frihed for alle

▪ Undervisningen skal forbedre forståelsen, 
tolerancen og venskabet mellem alle lande, 
alle racer og alle religiøse grupper i verden

▪ Undervisningen skal være med til at give De 
Forenede Nationer bedre mulighed for at 
arbejde for fred i verden

▪ Forældre har førsteret til at vælge den form 
for undervisning, som deres børn skal have.



VISITED 40 CLASSROOMS
 good teachers
 snowballing
 elementary + secondary
 English + French 
 low socioeconomic + high socioeconomic
 public + private

PATTERNS
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Kvalitetsuddannelse – hvor i alverden?

I en normal klasse vil der oftest være meget stor 
forskel mellem elevers præstationer  i 
matematik. Forskning tyder på, at variationen 
øges igennem skoleforløbet. En undersøgelse 
fra Sverige har således vist, at omkring 15 % af 
eleverne i 9. klasse ser ud til at have en 
matematisk færdighed og forståelse, der svarer 
til gennemsnittet i 4. klasse. Undersøgelsen kan 
tyde  på, at nogle elever næsten stagnerer i 
deres faglige udvikling. En del af forklaringen på 
dette kan være, at eleverne har mistet 
motivationen for matematik og måske ligefrem 
har udviklet matematikangst.
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Verdensmål 4: Lige adgang til kvalitetsuddannelse og 
fremme alles muligheder for livslang læring

https://www.verdensmaalene.dk/delm%c3%a5l-og-indikatorer

https://www.verdensmaalene.dk/delm%c3%a5l-og-indikatorer
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Verdensmål 4: Lige adgang til kvalitetsuddannelse og 
fremme alles muligheder for livslang læring
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Verdensmål 4: Lige adgang til kvalitetsuddannelse og 
fremme alles muligheder for livslang læring
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Hvem er klassens regnemester?

▪ Spell It
 https://verdensbilledlegatet.um.dk/tidligere-

aar/2016-opgoer-med-fremtiden/spell-it

 Matematikkens Dag: Regn det ud!

▪ Spelling Bee
 http://spellingbee.com/

 https://en.wikipedia.org/wiki/Spelling_bee

 Kenya Spelling Bee

▪ Danida Verdensfilm
 http://u-web.dk/da/grundskolen/verdensfilm

 https://verdensbilledlegatet.um.dk/tidligere-
aar

 The Call of Nepal, 2011

https://verdensbilledlegatet.um.dk/tidligere-aar/2016-opgoer-med-fremtiden/spell-it
http://spellingbee.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Spelling_bee
http://u-web.dk/da/grundskolen/verdensfilm
https://verdensbilledlegatet.um.dk/tidligere-aar
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Venskabsløbet

• Hvorfor et venskabsløb?
 Samle penge – hvem/hvordan?
 Geometri og måling
 Regneark
 Ud af klasselokalet
 Aktivitet på tværs af klasser og årgange

• Tale med og om matematik

• Indblik i hvordan skolen fungere i 
andre lande
• Red barnets hjemmeside
• Saadanborjeg.dk
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Venskabsløb – Red Barnet
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Venskabsløb – Red Barnet 
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Plakat

• Undersøge og præsentere tal og fakta

• Forklare tal og fakta

• Opfylder vi intentionerne om ”lige adgang 

til uddannelse” i Danmark?
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Billeder og data

https://www.gapminder.org/

www.dst.dk/da/statistik/sdg

http://www.saadanborjeg.dk/

https://www.gapminder.org/
http://www.dst.dk/da/statistik/sdg
http://www.saadanborjeg.dk/


Afslutning & aftaler
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