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Introduktion 

Dette undervisningsforløb om bæredygtighed er målrettet elever i mellemtrinnet 
indenfor faget natur/teknologi. Forløbet er delt op i 3 dele, som kan anvendes 
uafhængigt af hinanden. 

Undervejs lærer eleverne om begrebet bæredygtighed (del 1), hvordan det påvirker 
miljøet (del 2), samt hvad der gøres lokalt for at være mere bæredygtig (del 3). 

Forløbet er udviklet med inspiration fra undervisningsmaterialer på astra.dk og 
skoven-i-skolen.dk, samt en række andre kilder. 

● Fag: Natur/teknologi 
● Antal moduler: 9 
● Længde: 14-21 lektioner 

Formål: At udvikle elevernes faglige kompetencer frem mod den fælles naturfaglige 
afgangsprøve. Ydermere, at give eleverne kendskab til begrebet bæredygtighed, 
samt problemstillinger indenfor emnet. 

Kompetenceområder: 

● Undersøgelseskompetence; 
Eleven gennemfører undersøgelser fx undersøger hvordan man arbejder med 
bæredygtighed lokalt. 

● Modelleringskompetence; 
Eleven laver enkle modeller fx en flaskehave som viser naturens kredsløb. 

● Perspektiveringskompetence; 
Eleven perspektiverer egen viden til FNs verdensmål, globale og lokale 
forhold. 

● Kommunikationskompetence; 
Eleven diskuterer problemstillinger, der knytter sig til emnet bæredygtighed. 
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Links og materialer: 

Del 1, Modul 1: 
● “Hvad betyder bæredygtighed?” 

Hele Verden i Skole (2021), hjemmeside 
https://heleverdeniskole.dk/bibliotek/hvad-betyder-baeredygtighed/ 

● “FN’s verdensmål” 
UNDP Denmark (2021), hjemmeside 
https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene 

Del 1, Modul 2: 
● “FN’s verdensmål” 

UNDP Denmark (2021), hjemmeside 
https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene 

Del 2, Modul 1: 
● “Verdensmål.nu” 

Maiken Rahbek Thyssen og Ole Haubo Christensen (2019), hæfte 
https://astra.dk/sites/default/files/elevbog_-_verdensmal.nu_4-6_hoej_web.pdf 

Del 2, Modul 2: 
● “Pas på din, min og vores jord” 

Landbrug & Fødevarer (2015), hæfte 
https://skole.lf.dk/-/media/skole/find-materialer/produkter/oekologi-fra-jord-til-b 
ord/p171204-min-vores-jord-elevark-hab.pdf 

Del 3, Modul 1: 
● “FN’s verdensmål - Guldborgsund Kommunes indsats” 

Guldborgsund Kommune (2020), rapport 
https://www.guldborgsund.dk/media/tpwbak5h/fns_verdensmaal_gbs_status_ 
og_eksempler_april_2020.pdf 

● “Verdensmål.nu” 
Maiken Rahbek Thyssen og Ole Haubo Christensen (2019), hæfte 
https://astra.dk/sites/default/files/elevbog_-_verdensmal.nu_4-6_hoej_web.pdf 

Del 3, Modul 2: 
● “Insekter med fremtid i” 

Astra.dk (2021), hjemmeside 
https://astra.dk/tildinundervisning/insekter-med-fremtid-i 
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● “Syv grunde til at sætte tænderne i insekter” 
Jyllands-Posten (2017), artikel 
https://jyllands-posten.dk/livsstil/madvin/mad/ECE9448947/syv-grunde-til-at-s 
aette-taenderne-i-insekter/ 

● “Insekter som fremtidens mad” 
Astra.dk (2021), hjemmeside 
https://astra.dk/tildinundervisning/insekter-fremtidens-mad 
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