
Verdensmål på Spil 
Nedenstående er udpluk af undervisningsministeriets Kompetencemål for grundskoler og fagformål for 
STX – sat i relation til Verdensmål på Spil (inklusiv elevopgave med udarbejdelse af eget spilindhold). 
 

 

STX   

Faglige mål – dansk Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, 
skriftligt såvel som multimodalt 

 navigere, udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til 
information i alle medier  

 undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger 

  

Fagformål - samfundsfag  Almendannelsen fremmes ved at give dem viden og kundskaber om 
og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den 

Grundskole   

Kompetencemål samfundsfag Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og 
globalt og komme med forslag til handlinger. Eleven kan tage 
stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge 
og problemstillinger” 

  

Kompetencemål dansk Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd 
og billede i en form, der passer til genre og situation. 

 Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse 
formelle og sociale situationer 

  

Fagformål geografi Eleverne skal i faget geografi udvikle naturfaglige kompetencer og 
dermed opnå indblik i, hvordan geografi – og geografisk forskning 
– i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af 
verden. Eleverne skal i geografi tilegne sig færdigheder og viden 
om grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for 
levevilkår i Danmark og den øvrige verden med vægt på forståelse 
af grundlæggende geografiske begreber, sammenhænge og sam- 
fundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer 

 … Elevernes interesse og nysgerrighed over for natur- og kultur- 
geografi, naturvidenskab og teknologi skal udvikles, så de får lyst til 
at lære mere.  
Stk. 3. Eleverne skal tilegne sig forståelse af frem- mede kulturer og 
opnå erkendelse af natur- og kulturgeografiens bidrag til vores 
verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen 
af naturressourcer og teknologi skal videreudvikles, så de får tillid 
til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til en 
bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen – lokalt 
og globalt. 

Kompetencemål geografi Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere 
indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse 



dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne 
samfund. Almendannelsen skal endvidere fremmes ved at give 
eleverne lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den 
demokratiske debat og gennem undervisningens indhold og 
arbejdsformer engagere eleverne i forhold af betydning for 
demokratiet og samfundsudviklingen. Elevernes innovative 
kompetencer skal fremmes, således at eleverne med brug af faget 
lærer at tænke løsningsorienteret i forhold til virkelighedsnære 
samfundsmæssige problemer. 
 

Faglige mål - samfundsfag Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner 
til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i 
Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne 
løsninger herpå  

 Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, 
regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå 

 Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale 
system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse 
hermed 

 Formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, 
og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, 
herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere 
problemstillinger og konkludere 

  

Identitet - naturgeografi Naturgeografi er læren om grundlæggende processer og 
naturforhold på Jorden, deres betydning for menneskers livsvilkår, 
samt hvordan mennesker tilpasser sig, udnytter, regulerer, ændrer 
og forvalter naturen, herunder principper for bæredygtig udvikling. 

Kernestof - naturgeografi 
 

Kernestoffet er bygget op omkring naturlige processer og hvordan 
disse påvirker mennesker, samt hvordan mennesker påvirker 
naturen. Kernestoffet er delt op i tre dele, der er tæt forbundet og 
frit kan kobles. Der lægges vægt på, at eleverne opnår et globalt 
overblik, men samtidig får indsigt i såvel lokale som globale 
forhold. 

Faglige mål - naturgeografi formidle faglig viden, analyser, resultater og diskussioner, 
argumentere logisk, mundtligt og skriftligt henvendt til forskellige 
målgrupper samt deltage på en kvalificeret måde i den aktuelle 
samfundsdebat om geofaglige temaer med inddragelse af 
teknologiske og innovative løsningsmuligheder. 

 

 
 
 
 
 
Kilder:  
https://www.uvm.dk/ 
https://www.emu.dk/grundskole 
https://www.emu.dk/stx 
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