
FNS 17 
VERDENSMÅL

F o r  b æ r e d y g t i g  u d v i k l i n g



I 2015 samlede verdens stats- og regeringsledere sig til FN topmøde i New York og vedtog FNs 17

Verdensmål, som er en amibitiøs udviklingsdagsorden for en bæredygtig fremtid for alle jordens

beboere. Målene skal frem til år 2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både

mennesker og den planet, som vi bor på.  

 

Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål, der forpligter alle FN’s 193

medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse

og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Verdensmålene

fokuserer derudover også på at fremme fred, sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke

internationale partnerskaber. 

 

Verdensmålene gælder for alle lande – både rige og fattige – og tager højde for landenes

forskellige udgangspunkter. Der er mange store udfordringer, som vi står overfor i dag som blandt

andet social, økonomisk og politisk marginalisering, stigende ungdomsarbejdsløshed, ulighed,

fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på eller ulige adgang til grundlæggende naturressourcer,

miljøforurening, klimaforandringer og ikke-lydhøre regeringer. Målene er alle nationale

udfordringer med store regionale og globale konsekvenser, og er derfor nødvendige at løse i

fællesskab. 
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FNs 17 Verdensmål for 
bæredygtig udvikling

FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling består af 17 konkrete mål, som alle skal være med til at

sikre en god fremtid for alle mennesker og vores fælles klode. Målene er hver især som følger: 
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Mål 1: Afskaf fattigdom - Vi skal afskaffe alle

former for fattigdom i verden. 

Mål 2: Stop sult - Vi skal stoppe sult, opnå

fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt

fremme bæredygtigt landbrug. 

Mål 3: Sundhed og trivsel - Vi skal sikre et sundt

liv for alle og fremme trivsel for alle

aldersgrupper. 

Mål 4: Kvalitetsuddannelse -  Vi skal sikre alle

lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme

alles muligheder for livslang læring. 



FNs 17 Verdensmål for 
bæredygtig udvikling
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Mål 5: Ligestilling mellem kønnene - Vi skal

opnå ligestilling mellem kønnene og styrke

kvinders og pigers rettigheder og muligheder. 

Mål 6: Rent vand og sanitet - Vi skal sikre

bæredygtig adgang og forvaltning af vand og

sanitet for alle. 

Mål 7: Bæredygtig energi - Vi skal sikre, at alle

har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne

energi til en overkommelig pris. 

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst - Vi

skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig

økonomisk vækst, fuld og produktiv

beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle. 



FNs 17 Verdensmål for 
bæredygtig udvikling
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Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur -  

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme

inklusiv og bæredygtig industrialisering og

understøtte innovation. 

Mål 10: Mindre ulighed - Vi skal reducere

ulighed i og mellem lande. 

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund -  

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser

inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. 

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion - Vi

skal sikre bæredygtigt forbrug og

produktionsformer. 



FNs 17 Verdensmål for 
bæredygtig udvikling
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Mål 13: Klimaindsats - Vi skal handle hurtigt for

at bekæmpe klimaforandringer og deres

konsekvenser. 

Mål 14: Livet i havet - Vi skal bevare og sikre

bæredygtig brug af verdens have og deres

ressourcer 

Mål 15: Livet på land - Vi skal beskytte, genoprette og

støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme

bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse

udpining af jorden og tab af biodiversitet. 

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner - Vi

skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle

adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige

og inddragende institutioner på alle niveauer. 

Mål 17: Partnerskaber for handling - Vi skal revitalisere

det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og

styrke midlerne til at nå målene. 



Sæt verdensmålene på 
skoleskemaet

På de følgende sider finder du en masse forslag til sider, materiale, videoer

og lignende, som du kan bruge til at sætte de 17 Verdensmål og 

bæredygtighed på skemaet i dagtilbud, skoler og gymnasier. 

 

Du kan læse meget mere om hver enkelt forslag på den dertilhørende side: 
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Verdensmaalene.dk - s. 6. 

 

EMU - Danmarks læringsportal -

s. 6 

 

Verdens bedste nyheder - s. 7 

 

Verdenstimen.dk - s. 7 

 

Hele verden i skole - s. 8 

 

 

 

 

 

Kunst, Kultur og Bæredygtighed - s. 8 

 

Grønne spirer - s. 9 

 

Global Skole - s. 9 

 

FN og FN byen - s. 10 

 

170 bidrag til at forandre vores verden

- s. 10 

 

 

 

 

 



Verdensmaalene.dk
Verdensmålene.dk er et digtialt læringssite, som er udviklet af

UNDP (United Nations Development Programme), Globale

Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke med støtte fra Danidas

oplysningsbevilling. 

Hjemmesiden har til formål at at give lærere og elever på landets

ungdomsuddannelser mulighed for at opnå viden, holdninger og

handlingskompetence i forhold til FN's verdensmål for bæredygtig

udvikling.På siden kan du blandt andet finde information om og

statistikker på de enkelte verdensmål. Du finder også foreslag til,

hvordan man kan integrere verdensmålene i forskellige skolefag

som for eksempel engelsk, dansk eller kemi. 

Siden indeholder herudover en stor materialesamling, hvor du kan

finde forskellige henvisninger til relevante sider og materialer. 

 

Hjemmeside: www.verdensmaalene.dk 

Rettet mod: Ungdomsuddannelser  
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EMU - Danmarks 
læringsportal
På EMU.dk, som er Danmarks største læringsportal, finder du masser

af forslag til forløb, som du kan bruge til at italesætte både

bæredygtighed, miljø, social ansvarlighed og mange andre emner, som

alle er forbundne til de 17 Verdensmål. Ved at indtaste "de 17

Verdensmål" eller "Bæredygtighed" oppe i søgefeltet bliver du ledt

direkte til en masse forskellige forløbsforslag. Du kan sortere dine

søgninger efter fagområde og har dermed mulighed for at finde

inspirationsmateriale til lige præcis de af verdensmålene, som du

gerne vil sætte fokus på i undervisningen. 

 

Hjemmeside: www.emu.dk 

Rettet mod: Alle fra dagtilbud til ungdomsuddannelserne 
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Verdens 
Bedste Nyheder
Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt nyhedsmedie, hvis

formål er at formidle fremskridt og og løsninger på verdens

udfordringer. På verdensbedstenyheder.dk kan du finde

nyhedsartikler om alle de vigtige bæredygtighedsrelaterede

projekter, der foregår ude omkring i verden. Du kan også læse

meget mere om både de problemer vi som verden står overfor

og alle de løsninger, der vokser frem som svar på

problemerne. 

Hjemmesiden indeholder også en fin lille

bæredygtighedsordbog, der forklarer nogle af de ord, som kan

være lidt svære at forstå i de 17 Verdensmål.  

 

Hjemmeside: www.verdensbedstenyheder.dk 

Rettet mod: ungdomsuddannelser 

 

  

 

Verdenstimen
Verdenstimen er et initiativ startet af Verdens Bedste Nyheder, der

hvert år i september tager rundt på folkeskoler og

ungdomsuddannelser i Danmark, for at udbrede kendskabet til

Verdensmålene. På Verdenstimens hjemmeside kan du finde

masser af forslag til, hvordan du kan integrere FNs 17 Verdensmål

i undervisningen på både indskolings-, mellemtrins- og

udskolingsniveau. Der er forskellige 'opskrifter' på

undervisningstiltag til både humanistiske og naturvidenskabelige

fag og angivelser af, hvor mange lektioner de enkelte tiltag varer.

Siden har også en ressourcebank, hvor du kan finde plakater,

videoer og andre materialer, som kan hjælpe med at formidle de

17 Verdensmål. 

 

Hjemmeside: www. verdenstimen.dk 

Rettet mod: Alle fra indskolingen til ungdomsuddannelserne 
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Hele Verden i Skole
Hele Verden i Skole er en kampagne, der har til formål at

sætte børns ret til uddannelse på skoleskemaet i danske

skoler. Kampagnen består blandt andet af bogen

"Læseraketten", som er et online lærer- og elevmateriale,

hvor dine elever og dig kan læse meget mere om det at gå i

skole i andre dele af verden. Bogen indeholder både

billeder, musik, film og meget andet, som er med til at give

børnene viden om det at være skolebarn i andre lande og

hvorfor det er vigtigt at alle børn har mulighed for at gå i

skole. På siden finder du også masser af ideer til, hvordan

man kan tage temaet om børn i skole op på undervisningen

og som temauge. 

 

Hjemmeside: www.heleverdeniskole.dk 

Rettet mod: Alle fra børnehaveklassetrin til 8. klasse 

 

  

 Kunst, Kultur og 
Bæredygtighed
Kunst, Kultur og Bæredygtighed er et undervisningsmateriale,

som er udviklet af CICLO Arts Danmark. CICLO var et stort

UNESCO initiativ, der, i samarbejde med landsdækkende

kulturinstitutioner, satte fokus på at integrere kunsten i børnens

hverdagsarbejde med bæredygtighed. Undervisningsmaterialet

indeholder forskellige cases vedrørende bæredygtighed, hvor

klasser har brugt kunsten og kulturen til at arbejde med temaet.  

De forskellige cases er nedskrevet med både fremgangsmåde,

opskrift og hvilke kunstnere, som er tilknyttede dem. 

 

Hjemmeside: www.emu.dk/nyhed/ciclo-kunst-kultur-og-

b%C3%A6redygtighed 

Rettet mod: Primært 4.-5. klassetrin 

 

  

 



Grønne Spirer
Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for

børneinstitutioner og dagplejere. Grønne Spirer tilbyder kurser

og lægger materiale op, som har fokus på, hvordan man kan

integrere flere naturoplevelser i børnenes hverdag.

Hjemmesiden har masser af gratis inspirationsmaterialer, hvor

du kan finde gode ideer til lege i naturen og hvordan man kan

bruge naturen mere til daglig. 

Blandt andet har de lavet materialet "Bæredygtighed i

børnehøjde" med gode ideer til lege og aktiviteter, der giver

børnene mulighed for at stifte bekendtskab med genbrug,

naturressourcer og bæredygtig omgang med naturen. 

 

Hjemmeside: www.groennespirer.dk 

Rettet mod: Dagtilbud 
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Global skole
Global skole er et not-for-profit undervisningssite, der giver

inspiration til, hvordan man kan inddrage den internationale

dimension i undervisningen. På hjemmesiden er der både

undervisningsideer og metoder, der er med til at udvikle børn og

unges kompetencer indenfor interkulturelle og globale emner.

Globalskole.dk indeholder alt fra kompendier og

undervisningsmaterialer til film, billeder og andre kreative

indspark. 

 

Hjemmeside: www.globalskole.dk 

Rettet mod: Grundskole, ungdomsuddanelser og lærerseminarier 

 

  

 



FN og FN byen
På FNs hjemmeside kan du læse meget om FN og dets mange

underorganisationer som eksempelvis UNICEF, der kæmper

for børns rettigheder rundt omkring i verden. 

På siden kan du også læse om FN byen, som er FNs afdeling i

København, hvor mere end 1.500 folk fra 11 forskellige FN-

agenturer arbejder for at opfylde FNs mission. Som

skoleklasse kan man booke en rundvisning i FN byen, hvor

man arbejder aktivt med Verdensmålene og bliver meget

klogere på det system, som ligger til grund for de 17

verdensmål 

 

Hjemmeside: www.un.dk/da 

Rettet mod: Ungdomsuddannelser 
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170 bidrag til at 
forandre vores verden

Energimuseet i Bjerringbro arbejder med de 17 verdensmål og har

blandt andet lavet en pjece, der hedder "170 bidrag til at forandre

vores verden". I pjecen kan du finde 170 ideer til måder, hvorpå vi

mennesker kan bidrage til at forandre verden. Ud fra de 17 verdensmål

beskriver materialet 10 gode ideer til hvert verdensmål, som for

eksempel "Læg låget på gryden. Det reducerer den energi, der skal

bruges til at koge vand med 75 %". Man kan som skoleklasse eller

dagtilbud også bestille en tur på energimuseet, hvor man lærer om

vedvarende energi. Derudover har energimuseets hjemmeside også en

vidensbank, hvor du kan finde masser af information om både

vedvarende energi og klimatematikker. 

 

Hjemmeside: www.energimuseet.dk/nyheder/170-ideer-til-at-

hjaelpe-verden/ 

Rettet mod: Dagtilbud til ungdomsuddannelser 

 

  

 



Materialet "FNs 17 Verdensmål for bæredygtig
udvikling" er udviklet af: Kulturprinsen 

www.kulturprinsen.dk 
 

Kontakt:  
kabr@kulturprinsen.dk 

 
Forside- og bagsidebilleder: 

Kisspng.com


