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INDLEDNING
I denne håndbog kan du som underviser på en efterskole danne dig et overblik over eksisterende under-
visningsmaterialer om FN’s 17 Verdensmål - for bæredygtig udvikling. Dokumentet har til hensigt at hjælpe 
dig godt på vej til at gøre dine elever til bæredygtige og kritiske medborgere. Håndbogen er både udviklet 
til efterskoler, som skal tage del i Fælles Forandring - efterskolernes verdensmålsfestival (se nedenstående 
figur om elevernes didaktiske skridt), samt til andre skoler som kunne tænke sig inspiration til deres under-
visning. 

Helt kort opsamlet; kan du læse mere om verdensmålene på den officielle side verdensmaal.org. Her kan 
du også lade dine elever blive klogere ved at klikke rundt på de enkelte verdensmål. Du kan finde et hav af 
undervisningsmaterialer på opslagssiderne verdenstimen.dk eller verdensmaalene.dk. 

Du kan også bruge hele  undervisningsforløb fra verdensmål.nu eller dykke ned i e-bogen “Bliver verden 
bedre”. Bogen bliver ligeledes inddraget i det spændende undervisningsmateriale, som er udarbejdet med 
afsæt i podcast-serien “Mens vi venter på at verden går under”. Podcast-serien er fra 2019, den tager form i 
seks afsnit og der er et tilhørende undervisningsforløb til hver episode. Materialet har et rigtig godt niveau til 
efterskoleelever. 

Spørgsmål?
Alle spørgsmål, idéer eller kommentarer bedes rettes til redaktøren bag dette dokumentet og projektleder for 
Fælles Forandring:

Charlotte Hedevang Nielsen
chn@efterskolerne.dk
54 55 43 90

God læselyst og arbejdslyst!

1. Forstå 
verdensmålene

2. Identificér tema 
eller udfordring

3. Idéudvikl 
verdensmålsaktivitet

4. Realisér og 
del på festival

... For en bæredygtig 
fremtid.

http://verdensmaal.org.
http://verdenstimen.dk
https://www.verdensmaalene.dk/materialesamling
http://verdensmål.nu
http:// “Bliver verden bedre”
http:// “Bliver verden bedre”
https://www.verdensmaalene.dk/sites/default/files/materialesamling/mvv_episode_6_hvad_saa_nu.pdf
https://www.traversmedia.dk/project/mens-vi-venter/
mailto:chn%40efterskolerne.dk?subject=
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UNDERVISNINGSPLATFORME
Verdensmaal.org (Officiel verdensmålsportal)
Med Verdensmaal.org fik Danmark verdens første verdensmålsportal i 2019. Her er samlet relevante in-
formationer, materialer, nyheder, film og events om verdensmål. Portalen er både til eleven, underviseren, 
kommunen og erhvervslivet. Fra portalen kan du også downloade plakater og verdensmål i høj opløsning til 
fremstilling af egne verdensmålsmaterialer. Portalen samler data, indsatser og gode resultater, som inspire-
rer endnu flere til at være med til at opnå verdensmålene før 2030..
 
Verdensmaalene.dk
Digitalt læringssite med undervisningsmaterialer inddelt i fag. Materialerne er til ungdomsuddannelser og by-
der på film, podcast, skriftligt materiale, øvelser, forløb, fakta, statistikker og ikke mindst bogen: ”Bliver Verden 
Bedre?”. Siden er udviklet af UNDP's nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Sam-
virke.
 
Verdenstimen.dk
Verdenstimen er en opslagsside med undervisningsmaterialer, som er udviklet af relevante organisationer, 
fx. Mellemfolkeligt Samvirke, Operation Dagsværk, Oxfam IBIS, Klimaambassaden og FN-forbundet. Siden 
linker videre til de enkelte organisationers individuelle hjemmesider med færdige undervisningsforløb. 

Siden drives gennem verdensmaal.org af Verdens Bedste Nyheder og støtter op om det internationale initia-
tiv Worlds Largest Lesson, der hvert år i uge 36 sætter fokus på global dannelse og skole for alle.

Worlds Largest Lesson 
På Worlds Largest Lesson finder du et hav af undervisningsmaterialer og færdige forløb. Det er en interna-
tional side og initiativ og dermed er alt på engelsk.

Project Everyone
Project Everyone er et mediecenter med film, radio og billeder om verdensmålene. Her kan du ligeledes finde 
verdensmålsikonerne på engelsk. 

Danmarks Statistik 
I Danmarks Statistiks verdensmålsplatform kan du se en lang række indikatorer for, hvordan det går med at 
opfylde verdensmålene for Danmark. Dataen kan inddrages i undervisningen, i opgaver eller i udviklingen af 
elevers egne verdensmålsaktiviteter.

Verdens Bedste Nyheder
Nyhedsmedie med fokus på den positive historie om verdens situation og udvikling. 
Artiklerne kan tilpasses til mange fag og forløb, og de har eksempelvis lavet et spændende materiale om 
verdensmål og konstruktiv journalistik. Verdens Bedste Nyheder står desuden for den formelle udbredelse 
af, og sparring omkring, verdensmålsmaterialer og retningslinjer om grafik. Du kan finde verdensmålene og 
delmålene til download samt alle de grafiske ikoner med dansk tekst - og hvis du synes, at verdensmålene er 
en lidt stor mundfuld, så har de en god Q&A og en verdensmålsordbog.

http://www.verdensmaal.org/undervisere
http://
https://www.verdensmaalene.dk/bog-bliver-verden-bedre
https://www.verdensmaalene.dk/bog-bliver-verden-bedre
https://www.verdensmaal.org/verdenstimen
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/resources/?_sft_language=english
http://www.project-everyone.org/
https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg
https://verdensbedstenyheder.dk/
https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/
http://Q&A
http://verdensmålsordbog. 
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UNDERVISNINGSFORLØB
Bliver Verden Bedre (E-bog)
I denne bog belyses seneste statistik for at beskrive, hvordan verden har udviklet sig over de seneste årtier. 
Bogen beskriver også verdensmålene og indeholder blandt andet en quiz.

Operation Dagsværk 
Danmarks globale elevbevægelse laver færdige undervisningsforløb og kampagner om global dannelse 
og problemstillinger. De har i 2020 udviklet en ny og detaljeret verdensmålsworkshop særligt til efterskoler, 
som blot skal downloades og startes. Den rummer lærervejledning, film, øvelser, introduktion i verdensmål og 
relevante cases.

Concito/Klimaambasaden
Sustainable.dk er udviklet af CONCITO/Klimaambassaden og Grøn Vision. På dette site finder du under-
visningsforløb med tværgående temaer med fokus på Innovation og Entreprenørskab samt IT og Medier. 
Det faglige indhold inkluderer emner som drivhuseffekten og kulstofkredsløbet, menneskets indvirkning på 
klimaet, forbrug, ressourcer, affald, fødevarer mv. Du kan ligeledes få besøg af Klimaambassaden, som har 
en bred vifte af skoleoplæg og workshops omkring FN’s 17 verdensmål og digitalt undervisningsmateriale.

Verdensmål.nu (Astra og DR) 
På verdensmål.nu kan du finde lærervejledninger samt undervisningsmaterialer på læringssitet verdensmål.
nu og dr.dk/skole/verdensmål.
Verdensmål.nu indeholder korte elevtekster pædagogisk bearbejdet til målgruppen med nærværende og 
praktiskorienterede opgaver samt små film og tv-klip. 

Plastic Change
Plastic Change har udviklet undervisningsmaterialer til grundskole og ungdomsuddannelser og råder over 
en youtube-kanal fuld af spændende, lærerige og underholdende film.

Spejderne
Spejderne har taget FN’s verdensmål til sig og udviklet aktivitetsmaterialet ”Byg en bedre verden”. Målet med 
materialet er, at spejderne på deres møder og ture lærer, hvordan de kan tage bedre vare på den verden, de 
overtager fra deres forgængere.

Grønt Flag Grøn Skole
På denne side kan du finde 12 temaer som klimaforandringer, energi, vand og transport, som alle indeholder 
arbejdsspørgsmål, konkrete handlinger, idéer til besøg ud af skolen og til formidlingsopgaver. 

Globalis.dk - Verdensmål
På Globalis.dk findes et interaktivt verdensatlas, hvor du kan lave dine egne kort og grafer. Globalis viser med 
visuelle hjælpemidler verdens ligheder og uligheder, og hvordan vi påvirker livet på planeten. Eleverne kan 
arbejde med verdenskort og statistik ift. verdensmålene.

https://www.verdensmaalene.dk/bog-bliver-verden-bedre
https://od.dk/undervisning/dhaka/operation-verdensm%C3%A5l/operation-verdensm%C3%A5l
https://undervisning.od.dk/undervisning/peru-2020
https://undervisning.od.dk/sites/default/files/2020-05/L%C3%A6revejledning.pdf
http://sustainable.dk/
https://concito.dk/klimaambassaden
https://astra.dk/verdensmaalnu
https://plasticchange.dk/undervisning/
https://www.youtube.com/channel/UCgLD-akVpdrJPPds2qoNA8g
https://spejderne.dk/projekter/bedre-verden/
https://groenskole.dk/
https://groenskole.dk/temaer/verdensmaalene
https://www.globalis.dk/
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KURSER, OPLÆG OG CERTIFICERINGER
Mange organisationer står på spring til at besøge jeres skole og igangsætte jeres arbejde med verdens-
målene. I år har Fælles Forandring samarbejdet med nedenstående initiativer. Hvis I er deltagerskole og er 
interesseret i at få besøg, oplæg og workshops, bedes I kontakte projektleder Charlotte Hedevang Nielsen 
for at høre nærmere om muligheder og tilskud på 5000 kr. (chn@efterskolerne.dk).

Verdensklasse - Mellemfolkeligt Samvirke 
Som forberedelse til deltagelse i festivalen tilbyder VerdensKlasse at afholde en skræddersyet workshop, 
der både introducerer verdensmålene, Fælles Forandring og Verdensklasse. De kickstarter elevernes første 
idégenerering på vej mod at udvikle deres verdensmålsaktivitet til festivalen. Workshoppen varer omkring 2,5 
time og kan tilpasses jeres ønsker og behov.

Ungdomsbyen
Ungdomsbyen tilbyder kurser i verdensmålene for enten elever eller lærere/personalegruppe. Ungdomsby-
en vil introducere til verdensmålene generelt og gennem interaktiv læring og stillingtagen klæde jer på til at 
gøre målene til en aktiv del af jeres hverdag, således at  FN’s verdensmål bliver til jeres mål. 
Hvis personalegruppen booker et besøg fra Ungdomsbyen, vil I få en bedre forståelse af, hvad verdens-
målene betyder for jer og ikke mindst kickstarte jeres arbejde med verdensmålene på skolen ved hjælp af 
redskaber og konkrete eksempler på, hvordan I kan integrere målene i undervisning og i skolens hverdag. 

Verdens Bedste Nyheders - Verdensmålsambassadører
I efteråret 2019 uddannede Verdens Bedste Nyheder og DUF 25 verdensmålsambassadører. De kender 
til Efterskolernes bæredygtighedsindsats og vil gerne på besøg på din efterskole for at holde oplæg om 
verdensmålene, konstruktiv journalistik og elevernes rolle i den store plan.

Unesco Verdensmålsskoler, faciliteres af Ungdomsbyen
Verdensomspændende skolenetværk med fokus på undervisningsforløb og materialer, der sætter globalt 
medborgerskab og bæredygtig udvikling på elever, lærere og skolers dagsorden. Lær om netværket, udforsk 
undervisningsmaterialet og bliv inspireret af de projekter fra de danske UNESCO Verdensmålsskoler. 
Det er Ungdomsbyen som koordinerer og certificerer den danske del af netværket.

2030 SKOLER, etableret af CHORA 2030
Bliv verdensmålscertificeret skole, og gør verdensmålene til en naturlig del af skolens undervisning, drift og 
ånd. 2030 SKOLER er et netværk af danske uddannelsesinstitutioner, som har forpligtet sig til at arbejde strat-
egisk og ambitiøst på at lade FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling gennemsyre hele skolen.

mailto:chn%40efterskolerne.dk?subject=
https://www.verdensklasse.dk/bliv-klar-til-faelles-forandring
https://ungdomsbyen.dk/kurser/workshops-for-efterskoler/
https://verdensbedstenyheder.dk/akademi/
https://unesco-asp.dk/
https://unesco-asp.dk/undervisningsmateriale/
http://2030skoler.dk/
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“Gennem Fælles Forandring fik vi 
Verdensmålene på skoleskemaet, 
som satte spor i hele efterskoleåret 
– og vigtigst af alt: Vi elever fik tændt 
både ejerskab og handlekraft.”

Figne Hartmann-Petersen, 

Tidligere efterskoleelev

7
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DEN KREATIVE START MED DEBAT, SPIL, 
LEG OG QUIZZER
En quiz eller et dialogværktøj kan være godt til at introducere verdensmålene for eleverne, sætte gang i de-
batten eller til at afslutte et forløb og diskutere det lærte. Flere af disse materialer kan også videregives til et 
elevdrevet verdensmålsudvalg, som selv skaber initiativer, aktiviteter og kampagner på skolen.
 
170 bidrag til at forandre vores verden - idéer til handlinger
I dette dokument er 10 konkrete handlinger til hvert verdensmål sat grafisk og flot op. De kan printes og pryde 
en opslagstavle eller de kan gives til et elevstyret verdensmålsudvalg. Eleverne vil helt sikkert kunne læg-
ge en lærerig plan for skolens kommende bæredygtige tiltag -  måske sammen med disse 52 råd fra Grøn 
Forskel.

Operation Dagsværk - humoristiske dialogværktøjer
Operation Dagsværk har også lavet sjove dialogskabende verdensmåls- materialer. Find bl.a. en humoris-
tisk pdf med 17 bæredygtige tinder-korrespondancer, printbar flip-flaps med 17 spørgsmål eller et vende-
spil, hvor verdensmål skal kobles til konkrete handlinger. Desuden har de et digitaliseret verdensmålslykkeh-
jul til quiz mv. 

Global Goals impact games - fysiske lege og aktiviteter
Den internationale organisation har udviklet fysiske lege og aktiviteter til alle verdensmålene. Find sjov og 
god inspiration, hvis I vil lege eller spille jer til læring.

UNICEF - Kahoot quiz
En digital quiz med 17 spørgsmål, der giver viden om verdensmålenes indhold og ikoner. Eleverne bliver bek-
endt med verdensmålene og kan konkurrere i grupper eller enkeltvis.

Oxfam Ibis - Jeopardy og Kahoot quiz
Oxfam Ibis har lavet mange anvendelige materialer. På hjemmesiden kan du blandt andet finde et Jeopar-
dy-spil og en Kahoot om verdensmålene samt et powerpoint på 18 slides, som kort opridser hvert verdens-
mål, og hvorfor de er vigtige.

Care - quiz
Test dig selv og se, hvor meget du ved om verdens tilstand og verdensmålene. Svarene finder du i bunden af  
siden.

Verdens Bedste Nyheder - quiz 
Test elevernes viden om verdens udvikling gennem spørgsmål.

United Nations - The Lazy Person’s Guide to Saving the World. 
Råd og inspiration til, hvordan der handles både fra sofa-niveau til kampagne-niveau.

FN-forbundet - spil
I en kombination af klassisk brætspil og app sættes verdensmålene på spil. Spillet kan bestilles gratis 
på hjemmesiden og kommer i klassesæt. Det er til dig, der har brug for et redskab til at give eleverne en 
forståelse af verden gennem spørgsmål, fakta, dilemmaer og diskussioner omkring bæredygtig udvikling.

https://www.verdensmaalene.dk/sites/default/files/filarkiv/Dokumenter/170Actions-%283rd%20version%29-all%20%28Da%29.pdf
https://groenforskel.dk/baeredygtig-livsstil/
https://groenforskel.dk/baeredygtig-livsstil/
https://od.dk/undervisning/dhaka/operation-verdensm%C3%A5l/operation-verdensm%C3%A5l
http://daske.dk/od/VMhjul/
http://daske.dk/od/VMhjul/
https://ggimpactgames.com/
https://create.kahoot.it/share/c27622a9-2fc3-45b7-ac99-2ae89a4f6bb7
https://heleverdeniskole.dk/verdensmaalene/
https://heleverdeniskole.dk/verdensmaalene/jeopardy-om-verdensmaalene/
https://heleverdeniskole.dk/verdensmaalene/jeopardy-om-verdensmaalene/
https://heleverdeniskole.dk/verdensmaalene/spil-kahoot-om-verdensmaalene/
https://heleverdeniskole.dk/verdensmaalene/powerpoints-om-verdensmaalene/
https://care.dk/nyheder/quiz-fns-verdensmaal
https://verdensbedstenyheder.dk/quiz/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/
https://fnforbundet.dk/for-skoler/verdensmaal-paa-spil/
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FILM OG PODCAST OM VERDENSMÅL
FÆLLES FORANDRINGS FILM; TIL INTRODUKTION, UDBREDELSE OG SOCIALE MEDIER

Følg Fælles Forandrings youtube-kanal. Her kan du blandt andet finde:
• En bid af verdensmålsfestival 2019 på to minutter eller fire minutter.
• Se samlede tre minutter fra den digitale verdensmålsfestival i 2020.
• Verdensmålskartoteket med knap 60 inspirerende film lavet af efterskoleelever.
• Præsentationsfilm af elever i styregruppen.
• Teaserfilm af elever i styregruppen.
• Skolebesøg på Smededal og Kastanievej med introduktionsoplæg af elever. 

FILM-PLATFORME

The Global Goals youtube-kanal. 
Her kan du finde spændende film om verdensmål, initiativer og udvikling, men også uddybende film om samt-
lige verdensmål. 

• We The People (2:58, 2015).  
God introduktion til verdensmålene, som præsenterer hvert mål gennem en lang række kendte men-
nesker. 

• Just a kid (1:54, 2019) 
Case-fortællinger om unge fra hele verden, som har brugt deres stemme og skabt forandringer.

• Malala introducing the The Worlds Largest Lesson (6:20, 2015)

• Numbers in action (1:34 sek)  
Kort film, der præsenterer målene, hvordan udviklingen går, og hvad vi kan og skal nå sammen inden 
2030 

• The SDGs... Turn Promises into Reality. (2:20)  
Med verdensmålene er hver eneste dag vigtig. #LeaveNoOneBehind - ingen mål eller mennesker må 
efterlades.

• Worlds Largest Lesson (5:16) 
Emma Watson introducerer verdensmål i forbindelse med det særlige fokus på global undervisning 
hvert år i uge 36.

• SDG Progress – the Global Picture (8:29) 
Ola Rosling medforfatter på Factfulness giver en yderst interessant opdatering på verdensmålene i 
september 2020. 

• Nations United: Urgent Solutions for Urgent Times (34:09)  
Yderst undervisningsrelevant film, som præsenterer de trusler, problemstillinger og løsninger, som vi 
alle står over for. Bliv klogere på alt fra klima og COVID til fattigdom, ulighed og verdensmål! 

CPH:DOX samler hvert år film under spændende aktuelle temaer og udvikler tilhørende undervisningsmateri-
aler.

https://www.youtube.com/channel/UCCScPLrJNdD5wxBOTGeBEVA
https://www.youtube.com/watch?v=J2-BthZ9K6E
https://www.youtube.com/watch?v=XWFPNU7KuRo
https://www.youtube.com/watch?v=jq3tvASX1hA&t=5s
https://faellesforandring.dk/verdensmaalskartotek/
https://www.facebook.com/watch/?v=304587336898097
https://vimeo.com/304588597
https://www.facebook.com/watch/?v=323774435012037
https://www.facebook.com/watch/?v=2621427754539513
https://www.youtube.com/channel/UCRfuAYy7MesZmgOi1Ezy0ng
https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0
https://www.youtube.com/watch?v=Sl-mjCLInm0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p2hyORs83EE
https://www.youtube.com/watch?v=Mdm49_rUMgo
https://www.youtube.com/watch?v=w7D9fvg5CK4
https://www.youtube.com/watch?v=Qx0AVjtdq_Q
http://webtv.un.org/news-features/watch/sdg-progress-%E2%80%93-the-global-picture/6192384804001?fbclid=IwAR06RMyItlNpjUVkOruJCxJRxiwYi26gwuIw5sI_eTzudWpryuKkexcyHGU
https://www.youtube.com/watch?v=xVWHuJOmaEk
https://cphdox.dk/uddannelse/ung-dox
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FILM OM VERDENSMÅL 

• What is sustainable development? (3:40)  
UN sambandet Norge. Simpel og god introduktion til begrebet bæredygtighed og verdensmål.. 

• The Sustainable Development Goals – Action Towards 2030 (5:52) 
CAFOD and SDG. Intro til forståelse og baggrundsviden om verdensmål.

• FN’s Verdensmål – animationsfilm (5:58) 
Filmen er produceret af FN og handler om de udfordringer verden står overfor samt, hvordan vi kan 
løse problemet, hvis vi alle står sammen.

• Gør verdensmålene til virkelighed (5.15) 
2016 - Verdenstimen - Animationsfilm, der viser, hvad unge mennesker rundt omkring i verden har op-
fundet for at skabe en mere bæredygtig verden.

• Verdenstimen (3:15) 
2015 - Hella Joof fortæller om Verdenstimen, og hvorfor verdensmålene er vigtige.

• Verdenstimen 2016 – Sæt Verden på Skoleskemaet.  
Hella Joof samler op fra året før og fortæller, hvorfor vi skal fortsætte med Verdenstimen.

• No Point Going Halfway (2:35) 
Global citizen - Film, der viser fremgangen med målene fra 2000. Med humor viser den, at vi, i mange 
andre sammenhænge, ikke kan stoppe på vej mod et mål (Usain Bolt, Månen osv.)

• #WhatIReallyReallyWant, (1:23)  
Spice Girls sang i Verdensmålstemaer.

• #FreedomForGirls (2:58) 
Beyonces sang ifbm pigers international kampdag.

• Let’s get the job done 
Project everyone - Gennem flotte billeder, kendte mennesker og et resumé fra alle de aktiviteter, der 
har været siden 2015, opfordres der til fortsat at sættes fokus på verdensmålene.

• Global Compact...(2:11) 
Citizen Dane - Danskproduceret officielle film til FN-konference i New York 

• En Verden Af Plastik (6:21)  
Plastic Change - Filmklippet handler om, hvad vi kan gøre for at mindske forbruget af plastik. 

• Vores Verden – Vores valg  
DANIDA - Animationsfilm og kampagne om de nye verdensmål og Danmarks strategi.

• What If The World Went Vegetarian?  
ASAPSCIENCE - Engelsksproget stopmotion film om vegetarisme.

https://www.youtube.com/watch?v=7V8oFI4GYMY
https://www.youtube.com/watch?v=9-xdy1Jr2eg
https://www.youtube.com/watch?v=9_wdE1WIhAE&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=WwE7TxtoyqM
https://www.youtube.com/watch?v=dJZ6urF2p54&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Tv7MjRTBeA0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=DdLqiTvFwJk
https://www.youtube.com/channel/UCg3_C7BwcV0kBlJbBFHTPJQ
https://www.youtube.com/watch?v=sZQ2RUFd54o
https://www.youtube.com/watch?v=3BMgV8jj9IU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a0cqrFBXhbk
https://www.citizendane.dk/produktioner/public-film/den-officielle-film-til-fn-konference-i-new-york
https://www.youtube.com/watch?v=-gQELGvWamg
https://vimeo.com/134595033
https://www.youtube.com/watch?v=ANUoAdXfA60
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LÆNGERE FILM OM VERDEN OG VERDENSMÅL

• Tomorrow (115 min, 2015).  
Film om de gode tiltag, der finder sted verden over. Sætter fokus på handling i stedet for ”dommedag”. 
Kan findes på filmstriben.

• Before the flood | (95 min, 2016) 
Dokumentar med Leonardo Dicaprio om klimaforandringer. Viser, hvor galt det er gået jorden indtil nu 
i forhold til klimaforandringer og de udfordringer, der følger med dem. Filmen kan ses på filmcentralen 
med UNI login.

• DR tema med Nikolaj Coster-Waldau 
UNDP Ambassador, viser klimaforandringer på Grønland.

• How We Can Make the World a Better Place by 2030 (14:58) 
Michael Green - TED Talks.

PODCAST

• Mens Vi Venter På, Verden Går Under.  
Denne podcastserie er helt ideel til at igangsætte et undervisningsforløb om verdensmålene på en 
efterskole. Den er fra 2019, består af seks episoder, og der er udviklet et undervisningsforløb til hvert 
afsnit. Serien sætter en god ramme om, hvad verdensmålene er, hvordan de opstod og hvad vi sam-
men kan gøre. Eleverne præsenteres for fortællinger om vigtige forandringer fra den store verden.

• Historier om Verdensmålene 
En podcastserie skabt af Nyt Europa som sætter fokus på de 17 verdensmål for bæredygtig ud-
vikling. Hver episode udfoldes gennem oplæg af fagpersoner og eksperter og niveauet er en smule 
højt. Oplæggene belyser problemstillingerne omkring det enkelte mål fra hhv. et globalt, europæisk 
og nationalt perspektiv.

• Den Grønne Løsning 
Informations nye klimapodcast behandler i hvert afsnit en konkret tematik og får besøg af en ekspert.

• Den grønne frekvens 
Den Grønne Studenterbevægelses podcastserie. Kom bag kulissen i det landsdækkende initiativ, 
som de fleste unge kender og som allerede har været med til at påvirke både unge, politikere og 
klimaloven.

• Klimatosset på Radio4 
Et program, der klæder lytteren på til at forstå klimaudfordringer og leverer bud på, hvordan du selv 
kan handle bæredygtigt.

• Bær dig dygtig ad 
En podcast produceret af FORA, som præsenterer råd til unge, om hvordan man kan hjælpe sig selv til 
at leve mere bæredygtigt.

https://www.youtube.com/watch?v=NUN0QxRB7e0
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000004037/i-morgen
https://www.youtube.com/watch?v=D9xFFyUOpXo
https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/flood
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/video-klima-noedraab-fra-nikolaj-coster-waldau-havisen-smelter-og-gletsjere-smuldrer
https://www.youtube.com/watch?v=o08ykAqLOxk
https://www.traversmedia.dk/project/mens-vi-venter/
https://podcasts.apple.com/dk/podcast/nyt-europa/id1376836137?l=da
https://www.information.dk/podcast/klima
https://den-gronne-studenterbevaegelses-podcast.simplecast.com/
https://www.radio4.dk/program/klimatosset/
https://fora.dk/folkeoplysning/baer-dig-dygtigt-ad/
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“Personligt giver det mig en god 
følelse at arbejde for klimaet, jeg 
får god samvittighed. Det gør mig 
simpelthen glad”

Olivia Overgaard Mogensen, 

Tidligere efterskoleelev

12
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VERDENSMÅL OG VIRKSOMHEDER
Det kan være meningsfuldt og praksisnært at samarbejde med lokalområdet og omkringliggende 
virksomheder, når I arbejder med verdensmål, og særligt hvis I deltager i Fælles Forandring. Måske 
kan en verdensmålsaktivitet bygge på et samarbejde med en lokal virksomhed. I kan idégenerer 
ud fra virkelige cases og problemstillinger eller finde på bæredygtige løsninger i byen. Måske kan 
sådanne forløb tilmed skabe et bånd mellem uddannelse og fremtidig job og måske endda mellem 
efterskole og lokalområde. Hvem kunne I samarbejde med?

Nedenstående links kan bruges som inspiration til at finde bæredygtige virksomheder, men har 
primært til formål at gøre eleverne klogere på, hvordan virksomheder rådgives og vejledes til at tæn-
ke mere bæredygtigt.

Dansk Industri
På siden kan der læses 17 cases om, hvordan danske virksomheder arbejder med verdensmål, sikre 
deres forretning og samtidig er med til at løse nogle af verdens største udfordringer.

Erhvervsstyrelsen 
Find inspiration hos syv danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) fra forskellige brancher, 
der på hver deres måde bruger FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i deres forretning. Der kan 
ligeledes findes en del spændende materiale til at arbejde sig tættere på virksomhedsudvikling med 
verdensmål i fokus. 

Global Compact network Denmark
FN’s Global Compact er et international netværk for virksomheder og organisationer. Se mere på 
dette link om, hvordan de opfordrer virksomheder til at anskue målene som ledestjerner i deres virk-
somhedsstrategi og forretningsmuligheder.

Global Opportunity Explorer
Verdens største samling af godkendte og verificerede bæredygtige løsninger. Denne henvisning kan 
inddrages i undervisning, men i høj grad også i driften på skolerne.

B-Corp
B Corp Danmark vil skabe et mere ansvarligt erhvervsliv, hvor man ikke konkurrerer om at være bedst 
i verden men bedst for verden. Over 2000 virksomheder i Danmark er B Corp certificeret, hvilket 
kræver at de forpligter sig til højere standarder inden for sociale forandringer, miljømæssige præsta-
tioner, gennemsigtighed og ansvarlighed. 

https://www.danskindustri.dk/SDG-verdensmal/forsta-verdensmalene/
https://samfundsansvar.dk/
https://www.sdg-accelerator.org/content/sdg-accelerator/da_dk/home/library/
https://globalcompact.dk/om-os/verdensmaalene/
https://goexplorer.org/
http://bcorp.dk/
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ELEVEN SOM DEN GODE FORMIDLER
Det er vigtig, at eleverne klædes på til at skabe gode verdensmålsaktiviteter, hvilket I som lærer er special-
ister i og kan søge inspiration til i Fælles Forandrings værktøjskasse. Men det er også meget vigtig, at I snak-
ker med eleverne om, hvad en god formidler er, så de med succes kan dele deres verdensmålsaktivitet og 
engagement med andre elever. Her er et par gode steder at hente inspiration.

Røst
Røst er en talerskole, der styrker den unge stemme som en aktiv del af den offentlige samtale. På hjemme-
siden er der gode råd og tips til at alle, der gerne vil blive bedre til at tage ordet og du kan finde øvelser og 
undervisningsmaterialer til eleverne - sidens indhold og potentiale introduceres hér. 

Spejderne har et par råd til den gode formidler.

Retorikfirmaet har 10 gode råd til præsentationsteknik.

Dansk Ungdoms Fællesråd
DUF har lavet en dialoghåndbog, som handler om at producere gode workshops, skabe en god dialog samt 
at være en god formidler. Der er helt konkrete gode råd til formidling på side 107 og bogen kan downloades 
gratis. 
Du kan desuden læse en artikel om DUF’s tilgang til uddannelse og aktiviteter. I artiklen vil du blive kloger på 
syv vigtige principper, men du kan også læse deres guide til udvikling af undervisningsaktiviteter.

FIND FYSISKE MATERIALER,  
PLAKATER OG DIALOGVÆRKTØJER
Verdensmålsplakater kan købes fysisk og downloades gratis til print på på verdensmaal.org/materialer.

På hjemmesiden 17verdensmål.dk kan du blandt andet finde verdensmålene i sjove pap-terninger samt en 
notesbog, hvor mål og delmål er uddybet og hvor jeres elever løbende i undervisningsforløbet kan tage egne 
noter til hvert verdensmål.

http://xn--rst-0na.dk/
http://xn--rst-0na.dk/undervisning/
http://xn--rst-0na.dk/undervisning/introduktion-til-ovelserne/
https://dds.dk/aktiviteter
https://retorikfirmaet.dk/raad-til-praesentationsteknik/
https://duf.dk/
https://duf.dk/artikel/duf-tilgangen-til-uddannelser/
https://duf.dk/artikel/guide-til-udvikling-af-kurser-og-uddannelsesaktiviteter/
https://www.verdensmaal.org/materialer
https://www.xn--17verdensml-68a.dk/
https://www.xn--17verdensml-68a.dk/vare/smaa-terninger-15-cm/
https://www.xn--17verdensml-68a.dk/vare/verdensmaal-og-notesbog/
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INSPIRATION TIL VIDERE LÆSNING FOR 
INTERESSEREDE LÆRERE
BØGER 

• Belling, Lone (2019): Bæredygtighed - Fra moralsk pegefinger til etisk kompas
• Christensen, Suna (2019): Bæredygtig undervisning
• Hildebrandt, Steen (2016): Bæredygtig global udvikling - Om FN’s 17 verdensmål
• Hildebrandt, Steen (2019): Globale mål - visionen om bæredygtig udvikling
• Hildebrandt, Steen (2019): Danmark og Verdensmålene
• Jensen, Iben (2020): Global dannelse - praksis og potentialer på danske efterskoler
• Lysgaard, Jonas Andreasen (2020): Bæredygtighedens pædagogik - Forskningsperspektiver og 

eksempler fra praksis
• Kjeldahl, Esther (2020): “Vi er sammen om at mærke det”
• Kvan 115 (2019), Tidsskrift for læreruddannelse og skole: Bæredygtighed. 
• Rosling, Hans (2018): Factfulness 

 

ARTIKLER TIL UNDERVISNINGEN 

• Generation K, Ud & se, har været på gaden for at portrættere nogle af de mest engagerede klimaak-
tivister. Møde Esther Kjeldahl, Slema Mon og Mads Tudvad.

• Hvordan har de gamle verdensmål påvirket de 17 nye? Spektrum (Altingets ungemedie) interviewer 
Steen Hildebrandt om millenium målene samt behov, indhold og potentiale i verdensmålene (sep, 
2020).

• Verdensmålene er blevet berømte i Danmark… - Danskerne kender verdens vigtigste plan. Derfor er 
der håb om, at den lykkes. Det skriver Verdens Bedste Nyheders chefredaktør Thomas Ravn-Peders-
en (2020).

• Vi får aldrig vores uskyld tilbage - om Katherine Richardson, en af verdens førende klimaeksperter, og 
hendes pointe om Business as usual er død. (2019)

• Så længe vi fornægter naturen, er vi dødsdømt - Interview med norsk filosof Arne Johan Vetlesen.

• Jordens tilstand er skubbet ud over grænsen - Artikel om de ni grænseværdier, der angiver status for 
klimaets tilstand.

• Festen er forbi. Det går ikke længere. Vi har nået et vendepunkt. - Klumme og analyse skrevet af his-
toriker og politisk analytiker Bo Lidegaard om 2010’ernes fire vigtigste temaer – og hvor de efterlader 
os på vej ind i 2020.

• Danmarks Udenrigspolitiske strategi Verden 2030 - Handlingsplan for FN’s 17 Verdensmål

https://www.udogse.dk/generation-k/
https://spektrum.altinget.dk/verden/verdensmal-gennem-tiden/
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/verdensmaalene-er-blevet-beroemte-i-danmark-det-er-en-bedre-nyhed-end-du-tror/
https://atv.dk/nyheder/nyhed/vi-faar-aldrig-vores-uskyld-tilbage
https://politiken.dk/debat/art5575400/S%C3%A5-l%C3%A6nge-vi-forn%C3%A6gter-naturen-er-vi-d%C3%B8dsd%C3%B8mt
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/jordens-tilstand-er-skubbet-ud-over-graensen
https://www.altinget.dk/artikel/bo-lidegaard-festen-er-forbi-det-gaar-ikke-laengere-vi-har-naaet-et-vendepunkt
https://um.dk/da/danida/strategi%20og%20prioriteter/


16

InspirationshåndbogenFÆLLES FORANDRING

ARTIKLER TIL LÆRERE OM BÆREDYGTIG DANNELSE 

• Bæredygtighed skal ind i uddannelsernes formål. Det bør en national strategi sørge for  
Debatindlæg af Jeppe Læssøe og Niels Larsen, juli 2020 

• Uddannelse bør tænkes helt ind i maskinrummet af den bæredygtige omstilling  
Debatindlæg af Mads Strarup og Uffe Elbæk, juli 2020 

• For at skabe en bæredygtig skole skal eleverne langt mere i kontakt med naturen  
Debatindlæg af ph.d. og skolekonsulent Suna Christensen August 2020. 

• Pas på bæredygtighed ikke kun bliver CO2-regnskaber...   
Kronik af Emil Hageman Christensen, højskolelærer. September 2020

https://www.information.dk/debat/2020/07/baeredygtighed-uddannelsernes-formaal-boer-national-strategi-soerge
https://www.information.dk/debat/2020/07/uddannelse-boer-taenkes-helt-maskinrummet-baeredygtige-omstilling
https://www.information.dk/debat/2020/08/skabe-baeredygtig-skole-eleverne-langt-mere-kontakt-naturen?utm_source=emailet%20artikel&utm_medium=email&utm_campaign=send%20til%20ven
https://www.hojskolebladet.dk/nyhedsarkiv/2020/sep/pas-paa-baeredygtighed-ikke-kun-bliver-co2-regnskaber/

