RWANDA
– PODCAST OPGAVE
Varighed: ca. 2 lektioner
Fag og niveau:
samfundsfag/historie, stx.

FORMÅL:
• Eleverne opnår viden om
verdensmål 5 om ligestilling.
• Eleverne opnår viden om den historiske
udvikling i Rwanda, med fokus på lige
stilling.
• Eleverne opnår statistisk viden om
ligestilling i Danmark.
• Eleverne opnår statistisk viden om
ligestilling i Rwanda.
• Eleverne kan diskutere og fremføre
argumenter for udviklingen i Rwanda
og Danmark.
• Eleverne kan på baggrund af kvalitative
og kvantitative data lave en komparativ
analyse af ligestillingen i Rwanda og
Danmark.

DETTE SKAL DU BRUGE TIL OPGAVEN:
• Verdensmål 5:
https://www.verdensmaalene.dk/maal/
• Podcast afsnit:
https://soundcloud.com/user-870803601/rwanda-podcast-v5
• Guide til simpel podcast produktion:
“Hvordan laver jeg en podcast” (download i materiale
oversigten).
•G
 lobal Gender Gap Report (statistik):
Denmark:
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/
data-explorer/#economy=DNK
Rwanda:
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/
data-explorer/#economy=RWA
•E
 vt. supplerende materiale:
Key findings from the Global Gender Gap Report:
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/
key-findings/
Conclusions from the Global Gender Gap Report:
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/
conclusion/

OPGAVE
1. Lyt og lær gennem formidling
• Lyt til Ligestilllingsministeriets podcast afsnit
om Rwanda (link). Dette kan evt gøres som lektie
inden dagens lektion.
• Under gennemlytningen af afsnittet bør I løbende
skrive noter ned i et dokument, for at holde overblik
over afsnittet. Lyt evt afsnittet igennem flere gange.

Brug
følgende
spørgsmål:

• Læs derefter artiklen (link) om verdensmål 5.
• I er nu færdige med at lytte til podcast afsnittet, og
har læst artiklen med fokus på verdensmål nr. 5.
Nu skal I formidle jeres viden ved, at producere
jeres egne mundtlige resuméer af podcast afsnittet.
Dette gøres i grupper af 2-4 elever, enten som en
mundtlig præsentation eller en podcast produktion
(varighed max 5 min). Tag udgangspunkt i boksen
til højre.
• For inspiration til produktion af en simple podcast,
download pdf'en "Guide til simpel podcast produktion" i vores materialeoversigt.
• Præsenter og del jeres resuméer for hinanden
i mindre grupper af 6-8 elever.
• Lav derefter en fælles opsamling i gruppen,
hvor I evaluerer på jeres produktioner.

Hvad fortæller podcast afsnittet
os om den historiske udvikling i
Rwanda?
Hvad fortæller podcasten om
ligestillingen i Rwanda?
Hvad fortæller podcasten om
både formel og reel ligestilling i
Rwanda?
Hvordan kan Rwanda relateres til
verdensmål 5?

OPGAVE
2. Sammenlign statistik
• Undersøg nu statistikken fra Global Gender Gap
report (GGGR), og forhold jer til både data om
Danmark og Rwanda.
• Brug de to links og gennemse datasættene
grundigt, først individuelt og derefter sammen
i de små grupper (2-4 elever):
Denmark:
http://reports.weforum.org/global-gender-gapreport-2018/data-explorer/#economy=DNK
Rwanda:
http://reports.weforum.org/global-gender-gapreport-2018/data-explorer/#economy=RWA
• Sammenlign og analyser de to datasæt, og udvælg
5-7 områder, som er særligt relevante og interessante
både for det enkelte land, men også landene imellem.
• Begrund og beskriv, hvad der ligger til grund for
jeres valg således, at I kan lave en præsentation af
de udvalgte områder for de andre elever.
• Præsenter jeres data analyse for de andre elever
i de oprindelig grupper (6-8 elever).

3. Fælles opsamling og evaluering
• Lav en fælles opsamling på hele klassen
med udvælgelse af enkelt gruppers eksempler
fra opgaven.
• Giv eleverne mulighed for at komme med
ekstra perspektiver, diskussion og refleksion
til opgaven og emnet.

Brug
følgende
spørgsmål:

Hvad har de til fælles, og hvorfor?
Hvor adskiller de to lande sig,
og hvorfor?
DK – Hvilke udfordringer ser I,
ud fra data i GGGR?
Rwanda – Hvilke udfordringer
ser I, ud fra data i GGGR?
Hvordan stemmer alt dette
overens med det overordnede
verdensmål 5?

