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VERDENSMÅL I UNDERVISNINGEN 
– EKSEMPLER 

¡  Fællesfaglige forløb i nf (HF) 

¡  Vand og vandløsninger (biologi A og biologi C på stx) 

¡  Bæredygtig energi på Livø – et nv forløb 

¡  Naturforvaltning i Danmark (biologi A) 

¡  Program: Grønt flag – grøn gymnasieskole    

¡  Plast – et samarbejde med et kemi C hold og et geografi C 
hold (stx)  



VERDENSMÅL I NF (NATURVIDENSKABELIG FAGPAKKE) 

Verdensmålene fungerer som den røde tråd i de fællesfaglige 
forløb og som anvendelsesorienteret undervisning  

¡  Miniprojekt om bæredygtighed i introduktionsperioden 

¡  Energi, klima og Arktis 

¡  Mad til alle? 

¡  Vandmiljø  



EKSEMPEL FRA NF: PROJEKT OM FØDEVARER – MAD TIL ALLE? 
¡  1. Problemformulering 

¡  Hvordan er vores mad opbygget, hvad er en sund kost og ikke mindst: er der mad nok til alle i 
fremtiden?  

¡  2. Problemstillinger 

¡  Hvordan er maden opbygget?  

¡  Hvad er en sund kost og hvorfor er det vigtigt at spise sundt?   

¡  Fortæl om forsøget "Fedt i chips" og kommenter resultaterne i forhold til sund kost. 

¡  Hvilken sammenhæng er der mellem den fødevarer og den globale klimasituation med særligt fokus på 
kødproduktionen? Der skal indgå henvisning til samt figurer og/eller tabeller fra pdf, ”Kød med 
omtanke”. 

¡  Hvad er en bæredygtig fødevareproduktion, og hvordan kan FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling 
bidrage til at sikre mad nok til alle i fremtiden? Inddrag tal, information samt figurer fra powerpoint, 
”Bæredygtighed”. 



EKSEMPEL FRA STX: BIOLOGI C: RENT VAND TIL ALLE 

¡  Rammer:  

¡  I skal arbejde med verdensmål 6: Rent vand og sanitet.  

¡  I skal forklare, hvorfor der er et problem og I skal forklare, hvilke løsninger, der findes 
på problemet. I skal holde et mundtligt oplæg på 5-10 minutter. I skal inddrage mindst 
en figur/øvelse, som I skal forklare til oplægget. De øvrige hold skal sætte sig ind i de 
øvrige udfordringer.  

¡  Vandløb i Danmark, Rent drikkevand i flygningelejren, spildevand i landsbyen, 
genetablering af et vådområde, kolera i Yemen, rent drikkevand i Danmark    

 



EKSEMPEL FRA STX: NATURGEOGRAFI B  
HVORFOR ER PLASTIK BLEVET ET GLOBALT MILJØPROBLEM? 

RAPPORT  

¡  Plastik som produkt (definition; de 7 mest udbredte typer; fordele og ulemper ved anvendelse af 
plastik)  

¡  Plastik som problem (baggrunden for samt placering af plastik i verdenshavene) 

¡  Plastik i fremtiden  

¡  Strategier for afhjælpning af plastikproblematikken. Inddrag cirkulær økonomi. 

¡  Konkrete løsningsforslag med særligt fokus på plastik i verdenshavene 

¡  Den politiske vilje til at gøre noget ved problemet 

¡  FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling  

¡  Øvelser fra undervisningen 



GRØNT FLAG – GRØN GYMNASIESKOLE 

Dagsorden fra opstartsmøde 

¡  Årets arbejde 

¡  Nyt grønt råd 

¡  Grøn vision 

¡  Afrapportering for skoleåret 2018-2019 

¡  Handleplan – hvad vil vi arbejde med i år?  

¡  Aktivitetsdag  

¡  Evaluering og synliggørelse i løbet året (ideer?) 

¡  Grøn undervisning 2019-2020 

¡  Informer og involver 2019-2020  



FEM FEDE DAGE 


