
Verdens ledere er blevet enige om 17 nye verdensmål. Verdensmålene gælder for alle lande og er 

verdens fælles plan for, hvordan verden udvikler sig i en mere bæredygtig retning.  

 

Målene har fokus på, hvordan vi inden 2030 bliver fri for fattigdom og ekstrem global ulighed, hvor 

nogle er meget rige, og andre er meget fattige. Målene handler også om, hvordan vi får de sidste 

58 millioner børn i skole, og hvordan vi sørger for, at deres lærere er dygtige nok; hvor vigtigt det 

er, at alle er sunde og raske, har nok at spise og rent vand at drikke, samt at alle skal kunne 

komme til en god læge hurtigt. 

 

Derudover handler målene om, hvordan vi lærer at passe meget bedre på vores miljø, så både 

mennesker, dyr og planter kan overleve. 

 

Lærerintroduktion til verdensmålene: http://heleverdeniskole.dk/sites/default/files/media/hvs-

pdf/hvs-2015-pdf/ibis_verdenstimen_intro_til_laerere.pdf  

 

Vis denne lille animationsfilm om verdensmålene for dine elever: 

http://heleverdeniskole.dk/verdenstimen/animationsfilm-om-verdensmalene/. 

 

Brug denne PowerPoint til at introducere verdensmålene: 

http://heleverdeniskole.dk/bibliotek/powerpoint-verdensmalene/ 

 

 

Inddel klassen i fire grupper. Hver gruppe arbejder med et af de temaer, som verdensmålene 

repræsenterer:  

 

 Fattigdom og ulighed: http://heleverdeniskole.dk/bibliotek/fattigdom-og-ulighed/  

 Sundhed og ernæring: http://heleverdeniskole.dk/bibliotek/sundhed-og-ernaering/  

 Uddannelse og en retfærdig verden: http://heleverdeniskole.dk/bibliotek/uddannelse-og-en-

retfaerdig-verden/  

 Miljø og bæredygtighed: http://heleverdeniskole.dk/bibliotek/miljo-og-baeredygtighed/    

Lad eleverne præsentere deres tema og de tilhørende verdensmål for resten af klassen. Til hvert 

tema findes en PowerPoint, som eleverne evt. kan tage udgangspunkt i. 

 

 

Læs om Fatoumata i LæseRaketten og på hjemmesiden. Hvis du ikke allerede har introduceret 

Burkina Faso for eleverne, kan du med fordel introducere landet ved at bruge intro-PowerPointen: 

http://heleverdeniskole.dk/til-laereren/praesentation-af-burkina-faso/.  

 

Fatoumata hjælper sin familie i markerne. Her dyrker de blandt andet bomuld. Læs om bomuld og 

om bomuldens rejse, fra den dyrkes på marken, til den havner som tøj i butikkerne: 

http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/bomuld-det-hvide-guld/ 
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Verdensmål 12 sætter fokus på ansvarligt forbrug og produktion. Hertil har IBIS i samarbejde med 

Miljø- og Fødevareministeriet udviklet et materiale, hvor I blandt andet kan finde viden om genbrug 

og eksempler på, hvordan affald kan bruges som en ressource: 

http://heleverdeniskole.dk/bibliotek/mal-12-ansvarligt-forbrug/  

 

Snak med eleverne om, hvordan man kan sikre en mere bæredygtig produktion, og hvad 

virksomheder og privatpersoner selv kan gøre for at sikre en bæredygtig produktion: 

http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/hvad-kan-der-gores-sikre-ansvarlig-produktion/  

 

Snak også om, hvordan genbrug kan være med til at sikre en mere bæredygtig verden. Ved at 

genbruge eksempelvis tøj er vi med til at sætte fokus på bæredygtigt forbrug. Lad eleverne re-

designe et gammelt stykke tøj. Se videoen og følg vejledningen til, hvordan en gammel T-shirt får 

nyt liv: http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/giv-dit-toj-nyt-liv/ 

 

Klassen kan lave et modeshow med deres re-designede tøj, som fremvises på skolen eller for 

klassens forældre. Tag billeder af tøjet. Lad evt. eleverne lægge billederne på Instagram med 

følgende hashtags: #redesign #læseraketten #diy (do it yourself) 

 

Snak indledningsvis om de afgrøder, der dyrkes i Burkina Faso: 

http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/fatoumata-og-markerne/ 

 

Læs om og se billeder af mad og madlavning i Burkina Faso, og find madopskrifter på typiske 

retter, som kan laves i klassen: http://heleverdeniskole.dk/gallery/mad-og-opskrifter/ 

 

Læs om madspild og om, hvad eleverne kan gøre for at mindske madspild: 

http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/madspild/.  

 

Lad klassen lave en plan for, hvordan de kan bidrage til en mere bæredygtig verden og understøtte 

opfyldelsen af verdensmålene. Inddel klassen i mindre grupper. Hver gruppe vælger et område, de 

arbejder med. Hver gruppe laver en fremstilling med idéer til, hvad klassen og dens elever kan 

gøre indenfor det valgte område. Præsentationerne hænges samlet op og er klassens plan for en 

mere bæredygtig verden. 
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