
Ta’ fremtiden 
tilbage!
Et undervisningsforløb om at gå 
forrest i kampen for en mere 
bæredygtig fremtid
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Hvad er 
bæredygtighed?

Kort øvelse, der aktiverer elevernes viden om bæredygtighed:

Eleverne skriver 1-2 stikord om, hvad de forbinder med bæredygtighed
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Bæredygtigheds-
trekanten
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Hvordan skal denne figur forstås?
-> Bæredygtighed handler både om miljøet, om det sociale 
fællesskab og om det økonomiske aspekt.
Bæredygtige løsninger skal ideelt set indeholde alle tre 
grene/fokusområder.

Det miljømæssige aspekt
Miljø er det flest forbinder med bæredygtighed. Vi skal vende den 
stigende drivhuseffekt, vi skal finde bæredygtige måder at 
producere mad og andre varer på. Vi skal ikke fælde regnskoven, 
ikke forurene vores vand, men i stedet sikre miljøvenlige måder at 
leve på.

Det økonomiske aspekt
Det skal kunne betale sig at tænke bæredygtigt. Vi kan støtte små, 
økologiske foretagender og beskatte store virksomheder, der 
forurener. Staten spiller en afgørende rolle i forhold til at prioritere 
økonomisk bæredygtighed. Det er nødvendigt at støtte bæredygtigt 
byggeri, bæredygtige teknologier og bæredygtig transport fx via 
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skatter og afgifter, således at det kan betale sig at tænke 
bæredygtigt - ikke blot som borger, men også som virksomhed.

Social bæredygtighed
Social bæredygtighed handler om fællesskab, som en afgørende 
forudsætning for realiseringen af et bæredygtigt samfund. 
I forhold til byer og arkitektur handler social bæredygtighed om at 
sikre inklusion og diversitet, boligtilbud til alle, samt skabe trygge 
omgivelser. Socialt bæredygtige byområder udvikler sig positivt med 
de mennesker, der bor i det. Der er en sammenhæng mellem de 
fysiske omgivelser og det sociale miljø - f.eks. ligner mange af de 
belastede boligområder hinanden i opbygning, så måske der er 
noget i selve den fysiske struktur, der påvirker beboernes adfærd i 
negativ retning.

At tænke og arbejde bæredygtigt kræver en omstilling i 
forhold til forventninger om resultater
Bæredygtig udvikling er en lang proces, som vil give en masse 
resultater, men ikke i form af simple regnestykker, hvor to plus to 
giver fire. Mere i retning af langsigtede resultater, hvor der er en 
større gevinst at hente. Nogle gevinster er ikke umiddelbart synlige 
inden for en kort tidshorisont, men dukker løbende op og 
mangedobler gevinsten.

Hvordan passer elevernes stikord ind i 
bæredygtighedstrekanten?
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De 17 verdensmål for 
bæredygtig udvikling

4

Hvad er FN?

FN er en forkortelse for ”De Forenede Nationer.” Det er en 

verdensorganisation, som i dag har 193 medlemslande. Faktisk er næste alle 

verdens lande medlem af FN. 

Men FN er ikke det samme som en regering og kan ikke lave lovgivning. Det 

er en international organisation, hvor forskellige lande kan drøfte globale 

spørgsmål med hinanden. 

Derfor kan FN f.eks. lave vejledende mål og hjælpe med at løse konflikter 

mellem medlemslande. 

Hvad er de 17 verdensmål? 

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og 

regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015. Det 

markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. 

Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs 

mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor 

på.
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Der er 169 delmål under 
de 17 verdensmål

Eksempel 1

Mål 2: Stop sult

Delmål 2.1: Inden 2030 skal sult være udryddet, og alle 
mennesker - især de fattige og de mest sårbare, 
herunder småbørn, - skal sikres adgang til sikker, 
ernæringsrig og tilstrækkelig mad hele året rundt.

Eksempel 2

Mål 14: Livet i havet

Delmål 14.1: Inden 2025, skal alle former for 
havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især 
forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, 
herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.
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Delmål

De 17 verdensmål kan virke meget overordnede eller brede!

Derfor har FN udviklet en række delmål, som er mere specifikke, så det bliver 

nemmere at arbejde med at opnå de forskellige mål.

Hvert verdensmål har mellem 7 og 11 tilhørende delmål.
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Opgave 1
Vælg et verdensmål!

I skal nu vælge et af de 17 verdensmål og læse 
om det – opgaven foregår i par

1. Hvad handler jeres verdensmål om?

2. Hvordan tror I, at man kan løse jeres verdensmål?

3. Find et andet par med et andet verdensmål og præsenter 

jeres verdensmål for hinanden! 
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Gruppeøvelse, med det formål at introducere eleverne til verdensmålene 

generelt (5 min)

(Gentag evt. del 3 af øvelsen, så grupperne hører om flest mulige 

verdensmål.)
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Opgave 2
Hvad er en bæredygtig by

Når I skal besøge DAC, skal I arbejde med 
Verdensmål 11, som handler om bæredygtige 
byer og lokalsamfund.

1. Læs om Verdensmål 11 og delmålene

2. Med udgangspunkt i målet skal I lave en definition på, 

hvad en bæredygtig by er
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Gruppeøvelse, med det formål at introducere eleverne til verdensmålene 

generelt (5 min)

(Gentag evt. del 3 af øvelsen, så grupperne hører om flest mulige 

verdensmål.)
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Bæredygtige 
byer i Danmark?

Bæredygtige byer i Danmark

De 17 verdensmål er meget brede, og de passer ikke nødvendigvis alle 

sammen på Danmark.  

Eksempelvis verdensmål 6, som skal sikre rent vand og sanitet for alle, har 

ikke samme relevans for Danmark, som det har andre steder i verden. 

Hvis Danmark skal opnå kravene fra de 17 mål, er det derfor vigtigt at se på, 

hvordan de forskellige mål passer til Danmark. 

Lad os kigge på et par delmål fra mål 11 og vurdere om de passer til dansk 

kontekst. 
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Delmål 11.5
Reducer 
naturkatastrofers 
skadelige 
konsekvenser
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Delmål 11.5

Hele delmålet som det fremgår på www.verdensmaalende.dk:

”11.5 Inden 2030 skal der være et betydelig fald i antallet af dødsfald 

og antallet af berørte personer, 

samt reduktion i de direkte økonomiske tab i forhold til det globale 

bruttonationalprodukt, 

som følge af katastrofer, herunder vandrelaterede katastrofer, med 

fokus på beskyttelse af de fattige og mennesker i sårbare situationer.”

Er dette delmål relevant for Danmark? Hvorfor/hvorfor ikke?
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Delmål 11.7
Giv alle adgang til 
grønne og offentlige 
byrum
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Delmål 11.7

Hele delmålet som det fremgår på www.verdensmaalende.dk:

”11.7 Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende 

og tilgængelige, grønne og offentlige rum, 

især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med 

handicap.”

Er dette delmål relevant for Danmark? Hvorfor/ hvorfor ikke?
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Vi ses i DAC!
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