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Hjemlings:
Hvordan ser
fremtidens
by ud?
Hvad vil det egentlig sige at bo i en by
Hvad
vil det
egentlig
og hvordan
kan
en by sesige
ud? at bo i en
by
hvordan
kan en
by se ud?
Ser og
byer
ens ud rundt
omkring
i den
Hvad
med fremtidens byer?
store verden?
Hvad
medbør
fremtidens
byer?se ud?
Hvordan
de egentlig
Hvodan bør de egentlig se ud
Disse spørgsmål og tanker er nogle af
dem, som Hjemlings søger at inspirere
børn til at reflektere over.
I dag kan man bo alle mulige steder og
i byer, der ser ud på alverdens
forskellige måder.
Nogle bor i storbyer, mens andre har bor
i små byer ude på landet. Nogle byer er
gigantiske og komplekse, mens andre er
mindre og simple.

Dette hæfte giver nogle redskaber til,
hvordan man kan tage snakken om hvad en
by er op på klassen og i mindre grupper.
Inkluderet i hæftet finder I forskellige åbne
spørgsmål, små refleksionsøvelser og
billeder, der er med at italesætte byen i et
fortids-, nutids- og fremtidsperspektiv.
Et særligt fokus for Hjemlings er konceptet
om bæredygtige byer og deres rolle i vores
fælles fremtid. Bæredygtige byer og
lokalsamfund er også et vigtigt
indsatsområde for FNs 17 verdensmål for en
bedre fælles fremtid.
Forløbet lægger derfor op til en diskussion af
det vigtige spørgsmål:

Hvordan skaber vi allerbedst en by,
som er god for både mennesker, dyr
og natur at leve i i fremtiden?
Hjemlings er støttet af:
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FNs 17 verdensmål
Nogle af dem, der har særligt fokus på bæredygtighed, er FN.
FN står for De Forenede Nationer og er en organisation, der består af selvstændige
stater, som har besluttet at gå sammen om at arbejde for mere fred og lighed og
mindre nød og fattigdom i hele verden. FN har blandt andet besluttet at kæmpe for,
at vi mennesker skal passe bedre på vores jordklode og hinanden.
FN har derfor vedtaget en plan med 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Blandt andet skal vi udrydde fattigdom og sult, sikre, at der kommer mere lighed
mellem mennesker i hele verden og opnå en bæredygtig verdensøkonomi. Det er
planen, at Verdensmålene skal være opfyldt i år 2030. Der er i alt 17 Verdensmål og
hele 169 delmål. Du kan se alle FNs 17 verdensmål på næste side.
Danmark er også medlem af FN, og vi har derfor lovet, at danskerne vil hjælpe med
til, at de 17 verdensmål kan blive opfyldt. Du kan også være med til at hjælpe, blandt
andet ved at tænke over ideer til, hvordan vi kan skabe en bedre verden for alle.
Hjemlings arbejder primært med Verdensmål nr. 11 ”Bæredygtige byer og
lokalsamfund", som du kan læse meget mere om på de næste sider.
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Mål 11: Bæredygtige byer
og lokalsamfund
Over hele verden flytter folk fra landet ind til de større byer. Det kaldes for urbanisering.
Urbaniseringen skaber et enormt pres på verdens byer. Over halvdelen af verdens befolkning bor nu i
byerne, og vandringen fra land til by ser ud til at fortsætte. Det giver både en række muligheder og store
udfordringer. De mange store byer bruger enorme mængder af mad, vand og andre ressourcer, og
producerer kæmpemæssige dynger af affald. Men når mange mennesker bor samlet, er det også nemmere
at indsamle og håndtere affaldet, end hvis folk bor spredt. Når mange mennesker bor tæt i byerne, betyder
det også, at luftforureningen stiger. Luftforurening slår millioner af mennesker ihjel hvert år på
verdensplan.

Både mennesker og dyr bor i hjem, som ser ud på tusindvis af forskellige
måder.
På billederne kan du se fire forskellige slags dyrehjem.
Hvilke dyr tror du bor i de fire hjem?

Verdensmål 11’s ambition er, at alle slumområderne skal opgraderes, så alle mennesker i 2030 skal have
adgang til sikre boliger med de nødvendige faciliteter. Transportsystemerne skal opgraderes for at give
alle mulighed for at komme omkring uden at forpeste luften med forurening. Og den gennemsnitlige
miljøbelastning pr. person skal nedbringes, blandt andet ved at tage fat på en ordentlig affaldshåndtering.

Hvilke andre dyrehjem kan du komme i tanke om?
Hvad bruger dyr huse til?

Her kan du se nogle af delmålene i Verdensmål 11, som skal opfyldes inden år 2030:
BYG SIKRE BOLIGER, DER ER TIL AT BETALE
Alle mennesker skal have mulighed for sikre boliger med de fornødne faciliteter, til en overkommelig pris.
Slumområder skal opgraderes.

Hvad bruger vi mennesker huse til?

På næste side kan du selv tegne, hvordan dit eget hjem ser ud.

SKAB BILLIGE OG BÆREDYGTIGE TRANSPORTSYSTEMER
Alle mennesker skal have adgang til sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer – til en pris, der
er til at betale. Vi skal også forbedre vejsikkerheden, især ved at udvide den offentlige transport, med
særligt hensyn til udsatte grupper, kvinder og børn, handicappede og ældre.
GØR BYERNE INKLUDERENDE OG BÆREDYGTIGE
Byernes vækst skal være mere bæredygtig, med bedre muligheder for at alle verdens lande kan planlægge
byer og bosættelser på en mere bæredygtig måde.
BESKYT VERDENS KULTUR- OG NATURARV
Vi skal styrke indsatsen for at beskytte og bevare vores verdensarv af kultur og natur.
MINIMER BYERNES MILJØPÅVIRKNING
Vi skal reducere den gennemsnitlige miljøbelastning pr. person fra verdens byer. For eksempel ved at være
særlig opmærksomme på luftkvalitet og håndtering af skrald og andre former for affald.
STØT DE MINDST UDVIKLEDE LANDE TIL AT BYGGE SOLIDT OG BÆREDYGTIGT
Vi skal støtte de mindst udviklede lande til at bygge bæredygtige og modstandsdygtige bygninger af lokale
materialer. Støtten skal blandt andet ske gennem økonomisk støtte og uddannelse af håndværkere.
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Prøv at gøre det
samme ved storbyen
bagefter.

Prøv at skrive alle de
ting som du tænker at
en landsby består af
ind i skyen ovenover.
Er der lejligheder?
Huse? Skoler?
Træer?
Skriv så mange ting
ned, som du kan
komme i tanke om.

Har du nogensinde
tænkt over, hvad der
er i en by? Hvad er
der for eksempel i en
storby, som der ikke
er i en landsby?
Til højre kan du se
både en landsby og
en storby og to store
skyer, der svæver
over dem.

Hvad består en by af?
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Dyre- og menneskebyer
Det er ikke kun mennesker, der bygger byer og lever i dem. Mange dyr bygger også hjem, som har den
samme indviklede infrastruktur som menneskebyer. Infrastruktur betyder de systemer i byen, som gør
det muligt blandt andet at komme rundt, komme i kontakt med hinanden og få adgang til de ting, som
man har brug for. Veje, metrolinjer, buslinjer, telefonforbindelser, vandforsyning og elnet er alle
Både mennesker og dyr bor i hjem, som ser ud på tusindvis af forskellige
eksempler på infrastruktur i menneskebyer. Infrastruktur betyder rigtig meget for, at en by fungerer
måder.
godt.

På billederne kan du se fire forskellige slags dyrehjem.
Dyr har hverken metroer, buslinjer eller telefonforbindelser, men til genæld betyder det rigtig meget, at
vejsystemerne i deres byer fungerer.
EtHvilke
godt eksempel
er kaniner,
graver
dyr tror
du border
i de
fireindviklede
hjem?
underjordiske tunnelsystemer, som er mange 100
metre lange. Hele kaninkolonien bor nede i gangene
Hvilke
andre
dyrehjem
kanhinanden.
du komme i tanke om?
og
kan hurtigt
komme
i kontakt med
Du har måske set nogle af indgangshullerne
til gangsystemet, hvis du har været ude på en mark
Hvad bruger dyr huse til?
og set nogle dybe runde huller i jorden.
Til højre kan du se et billede af, hvordan kaninernes
tunnelsystem fungerer.
Hvad bruger vi mennesker huse til?
Det er vigtigt for kaninerne, at de har mange indgangshuller og et velfungerende tunnelsystem, så de,
når som helst og hvor som helst, kan komme i sikkerhed, hvis de pludselig bliver angrebet af en ræv eller
andre
rovdyr. side kan du selv tegne, hvordan dit eget hjem ser ud.
På næste
Insekter bygger også store byer. Både bier og myrer bor i gigantiske bikuber og myretuer, der fungerer
meget ligesom storbyer som New York og Tokyo.
Insektbyerne er kæmpestore og insekterne bygger store og effektive veje inde i boerne, så de ikke
spilder noget tid, når de skal rundt med føde og byggematerialer. Vejene fungerer lidt ligesom vores
motorveje. Nedenunder kan du se, hvordan bikube- og myretuebyer ser ud.
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Byer rundt omkring i verden
Byer ser vidt forskellige ud alt efter, hvor du er i verden.
Nogle er ældgamle, mens andre er helt nye.

afe forskellige
PBåde
å d e mennesker
n æ s t e s i d eog
r kdyr
a n bor
I s ei hjem,
e n l a som
n g rser
æ k kud
e på
a f tusindvis
forskellig
byer fra rundt
omåder.
mkring i verden.
PPå
r ø vbillederne
a t s e o mkan
d udu
k ase
n rfire
e g nforskellige
e u d , h v aslags
d d edyrehjem.
t er for nogle byer.
På side 15 kan du se svaret på, hvilke byer det er, som du kan se på
bHvilke
i l l e d e rdyr
n e .tror du bor i de fire hjem?
Har du været i nogle af byerne på billederne?
v o du
rda
n v a r i tanke
d e a tom?
være i?
Hvilke andre dyrehjem Hkan
komme
Hvordan ser byerne ud?

Hvad bruger dyr huse til?

Er der forskel i den måde, som byerne ser ud på?
Hvorfor er der forskel?

Hvad bruger vi mennesker huse til?

Hvordan tror du, at det er at bo i de byer, som er på
billederne?

På næste side kan du selv tegne, hvordan dit eget hjem ser ud.

HJEMLINGS

|

7

Byer rundt omkring i verden
Både mennesker og dyr bor i hjem, som ser ud på tusindvis af forskellige
måder.
På billederne kan du se fire forskellige slags dyrehjem.
Hvilke dyr tror du bor i de fire hjem?
Hvilke andre dyrehjem kan du komme i tanke om?
Hvad bruger dyr huse til?
Hvad bruger vi mennesker huse til?
På næste side kan du selv tegne, hvordan dit eget hjem ser ud.
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Byer rundt omkring i verden
Både mennesker og dyr bor i hjem, som ser ud på tusindvis af forskellige
måder.
På billederne kan du se fire forskellige slags dyrehjem.
Hvilke dyr tror du bor i de fire hjem?
Hvilke andre dyrehjem kan du komme i tanke om?
Hvad bruger dyr huse til?
Hvad bruger vi mennesker huse til?
På næste side kan du selv tegne, hvordan dit eget hjem ser ud.
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Byer rundt omkring i verden
Både mennesker og dyr bor i hjem, som ser ud på tusindvis af forskellige
måder.
På billederne kan du se fire forskellige slags dyrehjem.
Hvilke dyr tror du bor i de fire hjem?
Hvilke andre dyrehjem kan du komme i tanke om?
Hvad bruger dyr huse til?
Hvad bruger vi mennesker huse til?
På næste side kan du selv tegne, hvordan dit eget hjem ser ud.
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Byer rundt omkring i verden
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Byer rundt omkring i verden
Både mennesker og dyr bor i hjem, som ser ud på tusindvis af forskellige
måder.
På billederne kan du se fire forskellige slags dyrehjem.

Facitliste

1: Sanaa, Yemen

Hvilke dyr tror du bor i de fire hjem?

Japan
Hvilke andre dyrehjem2:
kanTokyo,
du komme i tanke
om?
Hvad bruger dyr huse til?
3:

Rom, Italien

Hvad bruger vi mennesker huse til?

4: Aarhus, Danmark

På næste side kan du selv tegne, hvordan dit eget hjem ser ud.

5: Rio de Janeiro, Brasilien
6: Uro Øerne, Peru
7: Dubai, De Forenede
Arabiske Emirater
8: Ulaanbaatar, Mongoliet
9: Soglio, Schweiz
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Diskussionsspørgsmål til byer
Hvad kommer du
til at tænke på,
når nogen siger
ordet "by"?
Vil du helst
bo i en storby
eller en
landsby?
Hvorfor?
Hvad er det
vigtigste at have i
en by?
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Forestillinger
om fremtidens by
Prøv engang at lukke øjnene og forestil dig, at du pludselig står i år

Både mennesker og dyr bor i hjem, som ser ud på tusindvis af forskellige
3000. Du står faktisk lige midt i fremtidens by. Hvordan ser den ud?
måder.
Er der flyvende biler? Bor vi under vandet? Eller måske bor vi på en
På
billederne kan du se fire forskellige slags dyrehjem.
helt anden planet?

Du har måske en gang imellem tænkt over, hvordan fremtiden mon kommer til at se ud
og hvordan vi kommer til at leve og bo. Måske har du tænkt over, hvorfor noget
teknologi vi mon har om 1000 år, når der allerede bliver opfundet så meget nyt lige nu.
Ved du andre
hvad? Det
er du faktisk
overhovedet
ikke den
første eller eneste, der har gået og
Hvilke
dyrehjem
kan du
komme i tanke
om?
fantaseret om.

Hvilke dyr tror du bor i de fire hjem?

Hvad
bruger
dyr huse
til? man dampmaskinen, som blev det man kalder for et
I midten
af 1800-tallet
opfandt
videnskabeligt gennembrud. Det betyder en menneskelig opfindelse, der ændrer den
måde som vores verden fungerer på. Ved at afbrænde kul og skabe damp kunne folk
Hvad bruger vi mennesker huse til?
dengang lige pludselig drive store maskiner som skibe og tog frem. Nu kunne man rejse
over lange distancer og åbne store fabrikker med kæmpe maskiner, der hjalp med at
producere
varhvordan
man nødt dit
til at
rejsehjem
kun ved
hjælp af hestevogne
På
næste ting.
side Før
kandampmaskinen
du selv tegne,
eget
ser ud.
eller sejlskibe og arbejdet på fabrikkerne blev alt sammen lavet af menneskehænder.
Med dampmaskinen kunne man pludselig gøre alting meget hurtigere og nemmere med
hjælp fra maskiner.
Samtidig dukkede der også mange andre opfindelser og ny viden om verden op.
Man begyndte at stille spørgsmålstegn ved vores verden og lede efter flere måder at
undersøge og forbedre den på.
På grund af fantastiske opfindelser som dampmaskinen begyndte man også at drømme
om, hvordan verden mon ville se ud om 200 år i år 2000, når man havde opfundet endnu
vildere ting. På de næste to sider kan du se nogle eksempler på, hvordan folk i 1800tallet forestillede sig fremtiden ville komme til at se ud.
Hvad tænker du om den måde, som de troede verden og byer ville se ud i år 2000?
Er der noget på billederne, som vi kan genkende i vores tid?
Hvordan tror du fremtidens byer kommer til at se ud i år 3000?
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Forestillinger
om fremtidens by
Både mennesker og dyr bor i hjem, som ser ud på tusindvis af forskellige
måder.
På billederne kan du se fire forskellige slags dyrehjem.
Hvilke dyr tror du bor i de fire hjem?
Hvilke andre dyrehjem kan du komme i tanke om?
Hvad bruger dyr huse til?
Hvad bruger vi mennesker huse til?
På næste side kan du selv tegne, hvordan dit eget hjem ser ud.
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Forestillinger
om fremtidens by
Både mennesker og dyr bor i hjem, som ser ud på tusindvis af forskellige
måder.
På billederne kan du se fire forskellige slags dyrehjem.
Hvilke dyr tror du bor i de fire hjem?
Hvilke andre dyrehjem kan du komme i tanke om?
Hvad bruger dyr huse til?
Hvad bruger vi mennesker huse til?
På næste side kan du selv tegne, hvordan dit eget hjem ser ud.
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Hvordan tænker du at fremtidens by kommer til at
se ud? Prøv at tegne den nedenunder.

17

