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Formål med kortlægningen 
Målet med kortlægningen er at give civilsamfundsorganisationer, undervisere og andre aktører indenfor global 

undervisning overblik over nogle af de aktuelle indsatser indenfor delmål 4.7, som inspiration og værktøj for 

fremtidige projekter om global undervisning. De bæredygtige udviklingsmål (SDG´erne) kan i første omgang 

virke uoverkommelige og forvirrende, men ved nærmere undersøgelse er de internt forbundne. Det er da 

også forhåbningen, at verdenssamfundet vil arbejde for alle målene, og ikke blot nogle få udvalgte, hvor 

forståelse og viden om verdensmålene er afgørende. Uddannelse er en forudsætning for arbejdet med 

verdensmålene, og med uddannelse indskrevet som virkemiddel i alle verdensmål, skal netop uddannelse 

ses som nøglen til succes. Bridge 47 ser delmål 4.7 som et nøglemål, der skal styrkes for at kunne opnå 

verdensmålene. 

I undersøgelsen har vi set på, hvilket fokus der er på verdensmålene i Danmark, og hvilke tendenser der er i 

arbejdet med bæredygtighed og global undervisning.  

Delmål 4.7 

 

by 2030 ensure all learners acquire knowledge and 

skills needed to promote sustainable development, 

including among others through education for 

sustainable development and sustainable lifestyles, 

human rights, gender equality, promotion of a 

culture of peace and non-violence, global 

citizenship, and appreciation of cultural diversity 

and of culture’s contribution to sustainable 

development 

 

 

Undervis i bæredygtig udvikling og verdens-

borgerskab. Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og 

studerende opnår den viden og de evner, de behøver 

for at støtte op om bæredygtig udvikling. Det 

inkluderer blandt andet uddannelse i bæredygtig 

livsstil, menneskerettigheder, lighed mellem 

kønnene, promovering af en fredelig og ikke-voldelig 

kultur, verdensborgerskab samt påskønnelse af 

kulturel diversitet og kulturens bidrag til bæredygtig 

udvikling. 

 

At vi i Danmark bruger betegnelsen Verdensmål, frem for SDGér, kan for nogle være lidt forvirrende. Det er 

ikke nødvendigvis klart, at det er globale mål, og ikke bare mål der skal hjælpe de fattigste, som det handler 

om. Nogle vil derfor mene, at det ikke kommer dem ved, eftersom de ikke arbejder internationalt, og at 
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Danmark allerede gør en indsats gennem sin u-landsbistand. Global undervisning er derfor utrolig vigtigt for 

at sikre at danskerne ikke bare ved, hvorfor verdensmålene er relevante for dem men også, for at de kan se 

målenes rolle i det danske samfund samt de udfordringer Danmark står overfor. Denne viden skal de kunne 

sætte i forhold til resten af verden, og forstå den større helhed.   

 

Udgangspunkt og tilgang 

I starten af 2019 blev der udarbejdet en baseline for verdensmål 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund1 i 

Danmark, men der eksisterer endnu ikke noget ordentligt overblik over hvilke aktører, som er aktive 

indenfor undervisning i bæredygtighed eller verdensmålene som helhed. Denne undersøgelse søger at skabe 

et øjebliksbillede af den aktuelle situation, skabt gennem samtaler med organisationer, 

uddannelsesinstitutioner og virksomheder, samt research af onlinetilgængeligt materiale i form af 

rapporter, handleplaner, strategier, mfl. Yderligere undersøgelser er dog undervejs, hvor Danmarks Statistik 

i sidste halvdel af 2019 og starten af 2020 vil arbejde på en samlet dansk baseline for verdensmålene. Dette 

kan blive et solidt redskab til at vurdere hvilke fremskridt Danmark fremadrettet gør for verdensmålene, og 

på hvilke områder Danmark skal være mere ambitiøs. Dertil påbegynder DPU i efteråret 2019 en national 

kortlægning af delmål 4.72, som bliver en del af en større nordisk undersøgelse. For begges vedkommende 

bliver det spændende hvad undersøgelserne finder frem til.  

Udfordringer 

Global undervisning er et meget snævert område, og ikke mange aktører der arbejder med initiativer på 

området er bevidste om, at de rent faktisk er aktive indenfor delmål 4.7. Det er derfor meget sandsynligt, at 

denne kortlægning er gået hen over relevante aktører. Ligeledes har tidsrammen sat grænser for hvor 

omfattende denne undersøgelse kunne være, ligesom forholdene udvikler sig hele tiden så denne 

kortlægning er et øjebliksbillede. 

 

                                                                        
1 Udgivet i januar 2019 af bl.a. Dansk Arkitektur Center, Rambøll Management Consulting, Kommunernes Landsforening, 
Danmarks Statistik, Realdania og Rambøll Fonden. Se: https://www.kl.dk/media/18028/baseline-for-
verdensmaalene_publikation_januar2019.pdf. 
2 MESIN project = Mapping of education supporting UN Sustainable Development Goal 4.7 lead by the Icelandic Ministry 
of Science and Education (2019 to 2020) igangsat af Nordisk Råd med medvirken af alle nordiske lande.  

https://www.kl.dk/media/18028/baseline-for-verdensmaalene_publikation_januar2019.pdf
https://www.kl.dk/media/18028/baseline-for-verdensmaalene_publikation_januar2019.pdf
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Organisationer 
I Danmark skabes mange af initiativerne for undervisning og oplysning om verdensmålene på lokalt niveau 

og i civilsamfundsorganisationerne. Dette afsnit beskriver nogle af disse organisationer, og hvilke projekter 

de arbejder med. At folkeskolerne er det mest oplagte sted for delmål 4.7-indsatser og -aktører er heller ikke 

overraskende, da langt størstedelen af omtalen om verdensmål 4 går på folkeskoler. 

Bæredygtighed har i lang tid, og er stadig for mange, forbundet til natur og miljø, da en stor 

del af undervisningen har et naturvidenskabeligt fokus. Astra (det nationale naturfagscenter i Danmark) 

kørte fra 2013 til 2017 projektet Grøn Generation3, hvor flere kommuner blev engageret for at fremme 

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU). Projektets mål var at udvikle handlekompetencer, viden og 

engagement hos børn, hvorved kritisk tænkning og samarbejde skulle fremmes. Verdensmålene er derfor 

også en naturlig del af Astras materiale med undervisningsmateriale til forløb for 1.kl til 3.g.4 Linjen med 

Grøn Generation fortsættes i dag bl.a. af Friluftsrådet, som gennem initiativet ”Grønt flag – grøn skole” 

tilskynder skoler til at gennemføre undervisningsforløb om bæredygtig udvikling med forvaltning af natur og 

miljø som et centralt tema.5 Denne undervisning skal gøre eleverne til mere aktive medborgere, og efter 

gennemført forløb kan skolerne blive tildelt det grønne flag, så de kan synliggøre deres grønne profil. Det er 

derfor ikke overraskende at bæredygtighed sættes ind i rammen af natur og miljø. ”Grønt flag” er på en 

måde en certificering af, at skolen har gennemgået et undervisningsforløb.  

Global undervisning er ikke desto mindre meget mere omfattende end natur og miljø, 

hvorfor de forskellige civilsamfundsorganisationers arbejde med folkeoplysning er centralt. Chora 2030 giver 

med sin verdensmålscertificering skoler mulighed for at tilmelde sig en ordning, hvor skolerne forpligter sig 

til at gennemføre brede tiltag for bæredygtighed.6 Målet er ikke selve certificeringen, men processen op til 

hvor Chora 2030 støtter skolens udvikling og tiden derefter. For at beholde sin certificering, skal skolen 

fortsætte sit arbejde med målene samt dele ud sine erfaringer. Det vil så forhåbentligt sikre, at eleverne får 

en solid og bred viden, med hvilken de kan støtte op om en bæredygtig udvikling.  

Netværk og partnerskaber er vigtigt for denne opgave, hvilket Mellemfolkeligt Samvirke med konceptet 

”Verdensklasse”, støtter op om.7 Her får skoler råd om bl.a., hvordan verden kan inddrages i undervisningen, 

                                                                        
3 astra.dk/grøngeneration 
4 astra.dk/fns-verdensmål-i-undervisningen 
5 groentflag.dk 
6 chora2030.dk/verdensmaalescertificering-af-skoler 
7 ms.dk/arbejde/verdensklasse 
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workshops og hvordan man skaber partnerskaber med andre skoler ude i verden. Dette betyder dog ikke, at 

global undervisning er afhængig af ambitiøse samarbejdsprojekter eller forløb. Undervisningen kan også 

foregå med ned til en eller flere klasser, hvor de individuelle lærere har et ønske om at bringe bæredygtighed 

og verdensmålene ind i undervisningen.  

Her er MUNDU et eksempel på, hvordan alt fra en enkelt klasse til flere skoler kan få undervisningsmateriale, 

deltage i workshops, kulturmøder, kurser eller få foredrag.8  

Andre eksempler er KlimaZirkus og I Love Global Goals, hvor eleverne gennem workshops skal reflektere 

over, hvad verdensmålene betyder for dem.9 Bl.a. søger KlimaZirkus at styrke forståelsen for innovation 

gennem praktisk arbejde sammen med mentorer fra lokale virksomheder. For begges vedkommende gælder 

det, at det er mindre organisationer, som skaber relationer til de enkelte skoler.  

Lærere har mange muligheder for at inddrage verdensmålene i deres undervisning10, og flere tilbud kommer 

til, udfordringen er om underviserne er bevidste om dem, og kan få forløbene passet ind i 

undervisningsplanen.  

Klassisk undervisning er oplagt, men det er ikke den eneste vej at få forståelse for 

bæredygtighed. ART2030 bruger kunst til udbredelse af verdensmålenes budskab. Her gennemfører 

organisationen i samarbejde med kunstnere kunstprojekter med udgangspunkt i verdensmålene, med det 

formål at udvide den menneskelige fantasi og inspirere til en sund og bæredygtig fremtid.11 Kunst kan som 

formidlingsform placeres i det offentlige rum samt i udstillinger og har derfor potentialet til at ramme bredt 

med den forudsætning, at formidling og abstraktionsniveau skal følges ad. At bruge det offentlige rum til 

formidling og undervisning er også en stigende tendens, hvor indtil videre Vallensbæk, Sønderborg og 

Frederiksberg kommuner har lagt rum til bæredygtighedsfestivaler, og i 2019 tager ”Danmark for målene” 

rundt til 47 forskellige danske byer og afholder temaevents.12 Her bliver der sat fokus på seks udvalgte 

verdensmål, og hver by får et separat event for hver af de seks mål. Tanken er at gøre målene letforståelige 

for borgerne, ved at sætte dem ind i borgernes hverdag og lokale forhold. 

Verdensmålenes indledende udfordring i de første år var, at kendskabet til dem var meget begrænset. De 

blev lanceret med stor ståhej, men det gik hen over hovedet på befolkningen. Information og folkeoplysning 

var og er derfor kritisk for udbredelse af målene. Verdens Bedste Nyheder var derfor ikke bare en måde at nå 

                                                                        
8 mundu.dk 
9 Iloveglobalgoals.org og klimazirkus.com 
10 Verdenstimen.dk er en platform for undervisningsmaterialer om Verdensmål produceret af organisationer. 
11 Art2030.org 
12 danmarkformaalene.dk 
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ud til offentligheden på, men var og er fortsat en kanal til at fortælle, at selv om vi har store udfordringer, så 

er alt ikke så slemt som medierne til tider får det til at se ud, og at der sker fremskridt.13 Som medie er 

Verdens Bedste Nyheder derved med til at styrke troen på, at vi kan gøre en forskel, og denne tro er 

grundlaget for at støtte en bæredygtig udvikling.  

Verdensmaal.org ligger i forlængelse af dette arbejde, idet det er en portal, hvor borgere og virksomheder, 

efter at have høre om målene, kan blive oplyst om, hvad verdensmålene er for noget, og hvordan samfundet 

kan bidrage til dem. Som noget nyt har Verdens Bedste Nyheder i samarbejde med Dansk Ungdoms 

Fællesråd startet et verdensmålsakademi, som skal uddanne unge ildsjæle til ambassadører for 

verdensmålene. Gennem oplæg og undervisning rundt om i landet, skal de unge være med til at udbrede 

kendskabet til målene endnu bredere. Virksomhedernes interesse i verdensmålene afspejles også af at 

adskillige har indgået samarbejde med Verdens Bedste Nyheder, hvor de får mulighed for at fortælle om sit 

samfundsengagement, mod at udbrede Verdens Bedste Nyheder til medarbejdere, kunder og 

samarbejdspartnere 

Selv om niveauet af offentlighedens viden og interesse for verdensmålene og bæredygtighed 

er vokset meget de seneste år, er det fortsat en udfordring for civilsamfundsorganisationernes at skabe 

opmærksomhed om deres arbejde. Kendskabet til målene er muligvis mere udbredt, men organisationernes 

skal fortsat nå helt ud til borgerne med deres undervisnings- og oplysningsmateriale.  

 

Tænketanke 

Delmål 4.7 har fokus på alle som skal lære, men der er ingen grund til at begrænse undervisning til børn og 

unge. Uanset om vi kalder det oplysning eller vejledning, så er den voksne befolkning også en målgruppe. 

Tænketanke bidrager til udviklingen af læringsforløb om og indsigt i anvendelsen af verdensmålene. De 

nævnte tænketanke dækker over tiltag rettet både mod børn og unge og mod voksne. Astra fik aktiveret 

flere kommuner med sit projekt ”Grøn Generation”. En del af dem kører nu kører videre med lignende tiltag 

bl.a. ”Den Grønne Rygrad”, som hører under Concitos Klimaambassade, som også uddanner frivillige 

klimaambassadører.14 Disse ambassadørers opgave er at formidle viden og anbefalinger på skoler og 

gymnasier gennem oplæg og workshops. Dertil udviklede Concito i samarbejde med Københavns kommune 

junior-klimaambassadørerne tilbage i 2010, hvor folkeskoleeleverne gennem et undervisnings- og 

                                                                        
13 verdensbedstenyheder.dk 
14 concito.dk/klimaambassaden 
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handlingsprogram bliver klædt på til at skabe et mere bæredygtigt samfund.15 Udenfor arbejdet med 

skolerne står Concito bag netværket PARCK (Partnerskab for Cirkulære Kommuner bl.a. med kommunerne), 

som skal styrke den cirkulære økonomi i kommunerne ved at gøre dem mere energieffektive.16  

Tænketanken Sustainia arbejder fokuseret med virksomheder, organisationer og kommune, og deres rolle 

er at oplyse om verdensmålene og skabe overblik over, hvordan den pågældende samarbejdspartner 

bidrager til specifikke mål, og hvilke mål samarbejdspartneren har potentiale for at bidrage til.17  

Det er ikke til at komme udenom, at verdensmålene er blevet en forretningsmodel, og at de omfavnes bredt i 

samfundet. For at inkludere virksomhederne - særligt de små og mellemstore virksomheder - har UNDP 

oprettet SDG Accelerator-projektet18, som skal hjælpe de deltagende virksomheder med 

”forretningsmodeller, der adresserer de udfordringer, som verdensmålene beskriver”. Derudover får 

virksomhederne hjælp til at kommunikere og engagere deres medarbejdere på konkret vis i de globale mål 

via diverse medarbejderkampagner og -aktiviteter”.  

Tænketanken Mandag Morgen står bag initiativet SDGLeadership19 sammen med CSR Forum. Her kan ledere 

fra den private, offentlige og civile sektor mødes og diskutere nye metoder til at arbejde aktivt med 

verdensmålene. Disse forskellige tænketanke er på hver deres måde med til at udbrede kendskabet til 

verdensmålene, og via deres arbejde undervise om målene. 

 

Uddannelse og museer 
En udfordring ved verdensmålene, når det gælder undervisning er, at målene bliver set som separate og i 

relation til et enkelt fag. Verdensmålene bør snarere indarbejdes på tværs af de allerede eksisterende fag. I 

stil med folkeskolens teknologiforståelse, som er under udvikling, hvor folkeskoleelevernes viden om 

teknologi og dets anvendelse skal øges i undervisningen som helhed. Tanken er her, at mennesker ikke 

opnår viden om et særligt område, blot fordi de har adgang til det, men gennem dedikeret undervisning hvor 

                                                                        
15 concito.dk/klimaambassaden/junior-klimaambassador-uddannelsen 
16 concito.dk/projekter/parck-partnerskab-cirkulaere-kommuner 
17 sustaniaworld.com/services 
18 sdg-accelerator.org 
19 taenketanken.mm.dk/sdg-leadership 
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læringen sættes i perspektiv til andre fagområder. At elever har adgang til en computer eller telefon betyder 

derfor heller ikke at de er eksperter i at anvende dem.  

Hvor nyskabende det end lyder, så er det ikke en ny metode indenfor undervisning, hvor f.ex projektet 

MUVIN i slutningen af 1990’erne skulle sprede miljøundervisning på tværs af fagene, så eleverne fik 

kompetencer og indsigt til at kunne løse fremtidens samfundsudfordringer20. At trække undervisning på 

tværs af fag er derfor ikke et nyt koncept, men ikke desto mindre en fordelagtig tilgang til global 

undervisning21. 

 

Folkeskolen 

I folkeskolen er global undervisning ikke en del af undervisningen, men det er op til de enkelte skoler, 

hvordan og hvorvidt de ønsker at indarbejde bæredygtighed og globale forhold i deres undervisning22. 

Udfordringen er i så fald, at lærerne skal finde tid i deres allerede tætpakkede skemaer til et nyt 

undervisningsforløb, som de ikke nødvendigvis kender meget til. Ligesom de ikke nødvendigvis ved hvem de 

kan henvende sig til.  

RCE Denmark står bag en opfordring til de nationale politikere, støttet af adskillige 

civilsamfundsorganisationer, om at åbne for debatten om formuleringen af en national strategi for 

bæredygtig undervisning, hvorved global undervisning kan blive en obligatorisk del af undervisningen i 

folkeskolen.23 Denne skal ikke bare være faktuel men skal, som opfordringen påpeger, handle om at ”tænke 

og forstå systemiske og dynamiske sammenhæng, om etiske og politiske forhold, og om at kunne navigere 

og agere kritisk og kompetent i en hastig foranderlig verden”. Indtil denne opfordring har vundet politisk 

opbakning, afhænger det af lærerne, hvorvidt global undervisning kommer med i pensum.  

En mulig løsning på lærernes manglende overblik over mulighederne indenfor global 

undervisning kunne være, at organisationer med viden om global undervisning skaber kontakt til 

kommunalpolitikere med passion for global undervisning og undersøger mulighederne for kommunale 

lærerplaner. Global undervisning bliver derved ikke obligatorisk, men en bredt dækkende mulighed for 

                                                                        
20 muvin.net/handlekompetence-muvin.html 
21 Apropos den gamle debat om at indsætte globale forhold som en del af Folkeskolelovens formålsparagraf. 
22 De internationale vejledere påviste, hvordan det kunne gøres under de nuværende Fælles Faglige Mål. 
23 rce-denmark.dk/node/77 
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kommunens skoler, hvor de ved at henvende sig kommunalt kan få forbindelse til relevante organisationer24. 

Udfordringen ved et sådant lærer-kommune-organisation netværk er dog at det drives af ildsjæle og uden et 

sekretariat. Det er derfor afhængigt af personkontakter.  

Det naturlige forslag ville være at bringe Danmarks Lærerforening ind over netværket, men verdensmålene 

er ikke et område foreningen bevæger sig meget indenfor, ligesom de ikke er vant til at arbejde i 

partnerskaber. Af den grund har Danmarks Lærerforening ikke nogen samlet strategi eller beslutning for, 

hvordan de arbejder med verdensmålene. Dette er dog et område som der kan ændres ved, og det 

diskuteres, hvordan foreningen skal forholde sig til målene, da foreningen ser en mulighed for, at 

verdensmålene kan blive en integreret del af undervisningen. Danmarks Lærerforening er dog ikke den mest 

aktive aktør, hvorfor initiativet til partnerskaber ligger hos civilsamfundsorganisationerne. Anders Bondo 

Christensen fra Danmarks Lærerforening og Claus Hjortdal var dog ude og opfordre lærerne til at bruge 

”Break for Climate” eventet den 27. september, til at sætte fokus på klima i undervisningen, så der er 

muligheder25.  

For nogle lærere er det ikke nødvendigvis nok, men går aktivt foran og søger at indarbejde bæredygtighed i 

undervisning på egen hånd. Én gruppe anvender Facebook som platform for deres initiativ ”Teachers for 

Future”, hvor lærere og andre med kontakt til skoleverdenen, har mulighed for at dele ideer og materiale. 

 

Erhvervsskoler, gymnasier, VUC og højskoler 

Arbejdet med verdensmålene sker også hos erhvervsskoler og VUC, hvor en ny bevægelse trækker 

bæredygtighed ind i undervisningen. Halvdelen af erhvervsskolerne har således enten besluttet at arbejde 

strategisk med verdensmålene eller planlægger at gøre det i den nærmeste fremtid. Af de skoler som har et 

strategisk fokus på verdensmålene, har halvdelen af direktørerne inddraget studerende i strategiarbejdet. 

Samtidig mener mere end fire ud af fem ledere, at arbejdet med verdensmålene er med til at sætte fokus på 

dannelse i undervisningen på erhvervsskoler og gymnasier.  

For at støtte denne udvikling har Danske Erhvervsskoler og Gymnasier (DEG) lagt inspirationsmateriale og 

informationer fra UNESCO rapporten ”(Ud)-dannet til bæredygtighed – en ny fortælling om 

                                                                        
24 Denne type tiltag er blevet hyppigere i forbindelse med introduktionen af Åben Skole siden 2017. 
25 folkeskolen.dk/879273/dlf-laerer-maa-ikke-tage-en-klima-pause 
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erhvervsuddannelser” ud på deres hjemmeside, for at fremme at skolerne kan ”arbejde med verdensmålene 

ud fra et strategisk eller pædagogisk didaktisk fokus”26.  

Udfordringen for erhvervsskoler er dog hvorvidt verdensmålene tillægges værdi i de virksomheder, som de 

studerende tilknyttes. Indtil de faglige organisationer og virksomhederne ser potentialet i verdensmålene, 

har erhvervsskolerne kun det første år af elevernes uddannelse til at gøre dem bekendte med målene. Der 

ligger derfor et stort potentiale i at udbygge samarbejdet mellem erhvervsskoler og virksomheder men også 

i at kommunikere til lokalsamfundet, folkeskoler og virksomheder, hvordan og hvorfor skolerne arbejder 

med bæredygtighed. Det kan dog være svært for en lærling eller skole at komme med forslag til nye 

forretningsområder, som virksomhederne er klar til at give sig i kast med.  

Som en støtte for inddragelsen af verdensmålene i undervisningen, arbejder Danske Erhvervsskoler og 

Gymnasier på at skabe et netværk mellem skoler og deres ildsjæle, for at inspirere dem i deres arbejde med 

verdensmålene og for at udbrede budskabet om verdensmålene til arbejdsmarkedet. Et andet initiativ er 

erhvervsskolernes videnscentre27, som skal være med til at sikre at uddannelserne er klar til den 

teknologiske udvikling og til at give eleverne de kompetencer som arbejdsmarkedet efterspørger. Disse 

centre kan også være med til at åbne virksomhedernes øjne for mulighederne i verdensmålene på lokalt 

niveau.  

For HF og VUC er der ligeledes ved at blive opbygget et netværk af undervisere og skoler, som ser muligheder 

i verdensmålene, hvilket er noget af en udvikling, da bæredygtighed hidtil ikke har været tillagt den store 

vægt blandt skolelederne. Danske HF og VUC bragte verdensmålene og deres rolle i undervisningen op på en 

konference i foråret, og herefter er der sket meget på området. Skolelederne er blevet overrasket over hvor 

meget underviserne på egen hånd allerede bruger verdensmålene i deres undervisning, fx. i form af 

temauger og forløb med fokus på bæredygtighed. I arbejdet er det de store skoler, som går forrest, men 

fornemmelsen hos Danske HF og VUC er, at engagementet og interessen er bredt stigende. De er derfor også 

ved at udvikle en portal med inspirationsmateriale til undervisere, som gerne vil arbejde mere med 

verdensmålene.  

Mere konkret har VUC Fyn oprettet en toårig HF med udgangspunkt i verdensmålene, med den målsætning 

at give unge viden og kompetencer til at kunne begå sig i en globaliseret og bæredygtig verden. I første 

omgang var der ikke nok elever til at oprette forløbet, hvor undervisningen i stedet bliver spredt på den 

øvrige undervisning, men der er ingen planer om at opgive uddannelsen. De danske HF og VUC er derfor også 
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27 videnscenterportalen.dk 



 

 www.bridge47.org 

inde i en spændende udvikling, hvor opmærksomheden på verdensmål og interessen for at inddrage dem i 

undervisningen er støt stigende.  

 

Videregående uddannelser 

Samfundets stigende fokus på verdensmålene føles også tydeligt på de videregående uddannelser, men det 

er ikke de klassiske universiteter som er de mest ambitiøse uddannelsesinstitutioner. Universiteterne i 

Aarhus og København fremhæver således, at de arbejder med verdensmålene men en dybere integration er 

svær at spore.  

Aalborg universitet har annonceret, at direktionen i maj 2019 vedtog, at integrere verdensmålene i 

udarbejdelsen af universitetets strategi ”Viden for verden”, mens SDU har taget skridtet længere, og meldt 

ud at universitetet vil indarbejde verdensmålene i hele dets organisation i relation til forskning, 

undervisning, administration og eksternt samarbejde. Hvad resultaterne for universiteterne bliver, må vi 

afvente, men det kan lægge pres på de øvrige universiteter til at øge den rolle, som verdensmålene spiller 

hos dem.  

For inspiration til hvordan verdensmålene tages med i undervisningen, kan universiteterne eventuelt kigge 

mod Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) og mod VIA 

University College. De lægger begge stor vægt på, at kendskab til verdensmålene er en naturlig del af deres 

uddannelser.  

KADK omfavnede verdensmålene allerede i 2016, hvor de studerende indledningsvis over en treårig 

forsøgsperiode blev introduceret til målene gennem workshops og aktiviteter på tværs af skolen. Ligeledes 

blev alle arkitekt- og designstuderende bedt om at forholde sig til verdensmålene i deres afgangsprojekter28. 

I 2019 kunne disse projekter herefter ses på Holmen i København hen over sommeren, hvor privatpersoner 

kunne blive inspireret af de studerendes tanker om bl.a. mode i bioplast, stormflodssikring og grøn 

pakketransport. De studerende kom derved med deres egne konkrete forslag til, hvordan det er muligt at 

gøre noget for verdensmålene i Danmark. Ved at bruge udstillingerne aktivt, opnår KADK at de studerendes 

projekter ikke bare forbliver inde i uddannelsesinstitutionens lukkede rum, men har potentiale til at nå ud til 

danskere, som ellers ikke ville kende til de studerendes arbejde med verdensmålene, og de løsningsforslag 

til udfordringer dette arbejde har skabt. At bruge det offentlige rum er heller ikke fremmed for KADK, som 
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hen over foråret og sommeren 2019 også udstillede værker i Rigsdagsgården, hvor almindelige borgere og 

politikere kunne komme i kontakt med værkerne. Ligeledes udstiller KADK i efteråret bud på klimaløsninger 

fra studerende og forskere under titlen ”Climate – Change for a sustainable future”.  

Den treårige forsøgsperiode blev allerede i slutningen af 2018 forlænget, så KADK nu arbejder frem mod at 

strategien skal køre frem til 2030. Det var en prøveperiode for at se, om verdensmålene ville holde ved, hvor 

KADK nu vil udvikle på, hvordan verdensmålene fortsætter som en del af institutionens uddannelser.  

Dertil kommer at strategien også ser ud til at have indflydelse på ansættelse af fremtidige forskere. Rektor 

på KADK, Lene Dammand Lund, ser forskning og uddannelse i et langt perspektiv, hvor skolen gennem en 

kreativ og holistisk tilgang vil bidrage til at bryde det eksisterende forsknings- og undervisningsmønster. Her 

skal der findes nye måder at måle succes på, hvordan bæredygtig forskning (sustainable science) skal 

fremme mere ambitiøs undervisning og forskning, som udspringer af tværfaglige værdier og samarbejde.  

KADK´s inddragelse af verdensmålene har samtidig inspireret internationalt hvor ”Dhaka Deklaration”29, et 

verdensmålsmanifest udarbejdet af medarbejdere hos KADK, som skal få arkitektstanden til at tage 

verdensmålene til sig og arbejde med dem, er blevet underskrevet af Foreningen for Internationale 

Arkitekter. 

Hos VIA University College voksede engagementet for verdensmålene indledningsvist ud fra en gruppe 

studerende, hvis aktiviteter på studiet og i tilknyttede studentervæksthuse inspirerede VIAUC til at tage 

bæredygtighed op i forbindelse med udarbejdelsen af den nuværende strategi. I dette forløb havde de 

studerende også mulighed for at bidrage gennem en netværksgruppe, som sammen med ledelsen udviklede 

forslag til den nye strategi. Samtidig var undervisere på eget initiativ begyndt at inddrage bæredygtighed i 

deres undervisning, hvilket nu er blevet til, at medarbejdere får tilbudt et kompetenceudviklingsforløb som 

skal udbygge deres indsigt i verdensmålene, og hvordan målene kan anvendes direkte i undervisningen.  

VIAUC´s videre planer er at indarbejde verdensmålene i studieordningerne, samt at bæredygtighed skal 

være rammen for organisationen fremadrettet. VIAUC har derfor lavet en afdækning i juni 2019 af, hvilke 

aktiviteter med tilknytning til verdensmålene som finder sted i organisationen. Målet er derfor at bringe 

verdensmålene mere ind i VIAUC´s struktur, for også i fremtiden at kunne tiltrække studerende, for hvem 

bæredygtighed er afgørende. Denne omstilling skal ikke begrænses til undervisningen men ske 

gennemgående i VIA. Den direkte inddragelse af verdensmålene i undervisningen styres dog fortsat lokalt, da 

VIAUC´s 42 uddannelser har forskelligt fokus. Ønsket fra VIA er at uddanne og danne de studerende, og her 
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ser de, at verdensmålene vil komme til at spille en større rolle. Denne indsats er også blevet anerkendt af 

Ellen MacArthur Foundation, som har udnævnt VIA University College til et ”Pioneer University”. 

 

Museer 

Udstillinger er som tidligere beskrevet en unik mulighed for bredt at formidle kendskab til verdensmålene, 

hvor museerne skaber rum for at udbrede viden og undervisning gennem kreative udstillinger og mere 

traditionelle forløb hos museernes skoletjenester. KADK´s egne udstillinger er et godt eksempel på hvordan 

studerende og forskeres arbejde kan formidles til borgere, men som arkitekter og designere lægger deres 

uddannelserne også op til at deres arbejde skal vises frem.  

En lignende tilgang anvendte Designmuseet i en udstilling tilbage i 2017, hvor museet fremviste plakater fra 

17 forskellige designere, som hver havde fået til opgave at skabe en plakat over et verdensmål. 

Plakatprojektet 17FOR17 kunne fra november 2018 opleves i Haag30.  

At bæredygtighed og verdensmålene har slået igennem hos museerne understreges også af, at AROS i 

sommeren 2019 havde verdensmålene som omdrejningspunkt for særudstillingen ”Tomorrow is the 

Question”, og at Danmarks Tekniske Museum i første kvartal af samme år lod elever fra Vallekile Højskole og 

Textilskolen udstillede genfortolkninger af museets opfindelser i en bæredygtighedsdagsorden. Museets 

genstande blev derved inspiration for nye designs til fortolkning af verdensmålene31.  

En mere direkte anvendelse af udstillingerne i undervisning er også mulig, som med Museet Holmen i 

Løgumkloster hvor en udstilling aktivt bruges i undervisning om verdensmålene. Museet har i efteråret 2019 

en udstilling med malerier om målene, hvor en bevilling fra Kulturelt Forum har gjort det muligt for museet 

at tilbyde alle overbygningsklasser i Tønder kommune, at arbejde med verdensmålene i deres undervisning 

med et besøg ved udstillingen32. Da det langt fra er alle børn som kommer på kunstmuseer, kommer Museet 

Holmen hermed med et kreativt og visuelt indspark i undervisningen om verdensmålene, hvortil der også er 

udviklet undervisningsforløb til udskolingselever om verdensmålene. At bruge verdensmålene som ramme 

for undervisning er dog ikke noget nyt, men den tilpasses naturligvis til afsenderens formål.  

Således har Statens Naturhistoriske Museum en klar liste over verdensmål, som museet gennem sin 

skoletjeneste hævder at bidrage til, men gør det med det udgangspunkt at forståelse for naturen, 

                                                                        
30 chora2030.dk/17for17-i-haag/ 
31 Teknikmuseeum.dk/design-elever-fortolker-fns-verdensmaal-paa-danmarks-tekniske-museum/ 
32 Museetholme.dk/index.php/udstillinger/147-hans-tyrrestrup-the-global-goals-de-17-verdensmal 
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naturhistorien og naturvidenskaberne er væsentlig for dannelse i de moderne samfund33. De tilknyttede 

verdensmål er derfor også primært tilknyttet naturvidenskaberne, men de lader skoleelever opleve hvordan 

verdensmålene kan findes i deres dagligdag. 

 

Kommuner 
Den stærkt stigende interesse for klima og bæredygtighed i samfundet kan tydeligt mærkes i kommunerne, 

hvor interessen for verdensmålene, eller det at vise engagement i dem, breder sig. Med rapporterne 

”Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN’s verdensmål” og ”Fra globale mål til lokal udvikling” kunne 

Deloitte vise, at mens blot en ud at ti kommuner i 2017 havde en handlingsplan for hvordan de vil 

implementere verdensmålene, var det i 2018 steget til tre ud af fire. Det er positivt, at kendskabet til 

verdensmålene breder sig i kommunerne, men spørgsmålet er hvordan de indarbejder målene i deres 

arbejde. For nogle kommuner virker interessen meget overfladisk og kan have til formål at tiltrække borgere, 

ved at signalere kommunal involvering i verdensmålene. Dette kan dog også have den positive effekt, at flere 

kommuner føler sig forpligtet til at forholde sig til verdensmålene for at tiltrække borgere. På lignende måde 

er det udbredt, at kommunen identificerer, hvor den allerede gør en indsats, som kan tolkes som bidragende 

til et verdensmål, hvorefter kommunen skriver det ind i strategien. Størstedelen af dette arbejde fokuserer 

på natur og miljø eller på erhvervsområdet, hvor kommunerne relativt nemt kan signalere, at de arbejder 

med verdensmålene. Dette afsnit præsenterer nogle eksempler på hvordan kommuner kan arbejde med 

verdensmålene fra kommunerne: København, Aarhus, Sønderborg, Vallensbæk, Frederiksberg og Gladsaxe,. 

Københavns kommune dykker ned i hvert enkelt verdensmål i sin handlingsplan og kommer med udvalgte 

forslag til indsatser, hvor delmål 4.7 bl.a. fremhæves som et byrelevant delmål. Til sammenligning refererer 

Region Hovedstadens handlingsplan ikke til undervisning, men planen sætter kvalitetsundervisning under 

grønne og ansvarlige hospitaler. København har ligeledes en række kommunale indsatser, hvor intentionen 

er, at de skal være med til at udbrede kendskabet til verdensmålene. Et tiltag er Verdensmålsskolen under 

Afdelingen for bæredygtig udvikling, hvor aktiviteter med udgangspunkt i eleverne udviklingstrin bliver 

tilbudt til skolerne.34 Verdensmålsskolens erklærede mål er at koble lokal samfundsforståelse med global 

forståelse for verdenen. Et andet tilbud er den tidligere nævnte Junior klimaambassadør-uddannelse, der er 
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en afstikker af Concitos Klimaambassade, rettet mod kommunens ældste klasser, hvor forløbet 

tilrettelægges som et borgerinddragelsesforløb. Gennem forløbet skal eleverne tage stilling til en konkret 

problemstilling, hvor de får viden om bæredygtige løsninger og større bevidsthed om inddragelse af borgere 

i lokalsamfundet.35 

I Århus går Hovedbiblioteket Dokk1 ind i formidling af verdensmålene, og sammenlignet med museerne, er 

biblioteker måske i endnu højere grad tilgængelige for borgerne, og de udgør derfor en naturlig kanal for at 

komme i kontakt med borgerne. Udfordringen er, at når borgere besøger biblioteker, sker formidlingen 

passivt, da borgerens besøg sjældent er rettet mod det formidlede materiale. Der skal med andre ord gøres 

en indsats for at fange deres opmærksomhed. Til dette formål har Dokk1 indrettet et særligt verdensrum, 

med det formål at formidle de 17 verdensmål til borgere, virksomheder, byens skoleelever og turister.36 Ved 

at fortælle om byens historiske udvikling, og hvor Århus i fremtiden kan bevæge sig hen, indarbejdes hvilken 

rolle verdensmålene spiller for Århus og omvendt: Hvordan Århus kan bidrage til målene i fortællingen.  

Århus forsøger også at inkludere virksomheder i verdensmålene på kommunalt niveau gennem sine 

klimapartnere, hvis medlemmer kan dele viden og forslag til projekter, og  projektet ”Go Green With Aarhus” 

kan sætte retning for den grønne omstilling. Et af fokusområderne er lokalt engagement, hvilket tyder på at 

Århus kommune er bevidst om nødvendigheden af at udbrede kendskabet til den grønne omstilling og 

bæredygtighed, for at skabe en følelse af ejerskab hos borgerne. 

Frederiksberg, Sønderborg og Vallensbæk har alle afholdt bæredygtighedsfestivaller i samarbejde med 

Sustainable Now, men varierer i hvilken grad de ellers arbejder med undervisning i verdensmålene.  

Vidensby Sønderborg retter sig mod udvikling og læring hos børn og unge i folkeskolen, og er bygget op af 

videnhuse med forskellige temaer.37 Hvert hus har tilknyttet en vejleder fra hver af kommunens skoler. Dertil 

har Vidensby Sønderborg udviklet undervisningsmaterialer til en læringsuge med udgangspunkt i 

verdensmålene, hvor eleverne skal lære om medborgerskab og bæredygtighed. Samtidig forsøger 

Sønderborg at sætte fokus på energianvendelse og vedvarende energi gennem ”ProjectZero” hvor oplysning 

og holdningsbearbejdning af borgere og virksomheder, skal reducere områdets CO2 udledning.38 

Kommunens mål er at være CO2 neutral i 2029, og projektet søger at nå ud til alle borgere uanset alder 

gennem platforme og handlingsplaner.  
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I lignende grad har Vallensbæk også indarbejdet bæredygtighed i kommunens skoler, hvor der tages 

udgangspunkt i tre fokusområder: lokale bæredygtighedsproblemstillinger, læringsforløb med formidling og 

debat om bæredygtighed samt innovation og teknologi. Til dette arbejde inddrager kommunen forskellige 

partnere, bl.a. i forbindelse med Hackathon, hvor eleverne udvikler ideer og løsninger på 

samfundsproblemer, idet de bliver rådgivet af deltagende virksomheder. Afslutningsvis præsenteres ideerne 

for virksomhederne, som udvælger de bedste. Undervisningen giver derved de studerende muligheden for at 

arbejde sammen med egentlige virksomheder om reelle samfundsproblemstillinger.  

Frederiksberg er ikke på samme niveau endnu, men der er et stigende fokus på bæredygtighed, og 

kommunen er ved at udvikle en handlingsplan for verdensmålene. I september 2019 var kommunen således, 

sammen med CBS, værter for Sustainable Now´s bæredygtighedsfestival39. Frederiksberg er derfor et 

eksempel på en kommune som gerne vil lade verdensmålene spille en større rolle, men som stadig er ved at 

finde frem til hvordan dette skal gøres. Skoler fra Vallensbæk og Frederiksberg er også med i projektet 

”Aktion Verdensmål” fra &LEARNING, hvis formål det er at styrke undervisernes samarbejde og være 

kompetenceudviklende gennem tværfaglige projektforløb med eleverne40. Projektet bruger termen 

pædagogisk bæredygtighed om det at læringsforløb skal dokumenteres, så andre undervisere kan genbruge 

og videreudvikle dem.  

I modsatte ende findes Gladsaxe kommune, som var den første til at indarbejde verdensmål i sin 

kommunestrategi41. Som med mange andre aktører er specifikke mål blevet udvalgt men med mulighed for 

at indarbejde flere og med ambitionen om ud fra verdensmålene at revurdere kommunens ageren. Et 

aktuelt initiativ er Verdensmålshuset, som er et midlertidigt borgerdrevet rum med fokus på verdensmålene, 

hvor workshops og møder kan afholdes. Tanken er, at huset skal danne rum for nye ideer og lade dem 

blomstre på en ustruktureret måde. Samtidig søger kommunen at skabe partnerskaber med virksomheder 

og organisationer, hvorigennem tankerne om bæredygtighed kan gives videre. Der er naturligvis risikoen for 

Greenwashing, hvor virksomheder slutter sig til for at drage fordel af et godt image, men dette er en 

acceptabel risiko for Gladsaxe kommune.  

Kommunernes Landsforening har først for nyligt med deres rapport ”Kommunernes fælles indsats for 

verdensmålene” undersøgt, hvordan kommunerne arbejder med FN’s verdensmål. Eftersom Deloittes 

rapport fra 2017 viste, at det haltede med kommunernes viden om verdensmålene, gennemførte 
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Kommunernes Landsforening i 2018 derfor en spørgeundersøgelse om kommunernes arbejde med målene. 

Denne rapport har givet en solid baggrundsviden om kommunernes arbejde, men der er behov for mere 

viden om, hvordan verdensmålene kan oversættes til en dansk kontekst. Som yderligere tiltag er 

Kommunernes landsforening derfor gået i samarbejde med RUC, Gladsaxe, Vejle og Guldborgsund 

kommuner om et Ph.d.-projekt om ”Samskabelse af FN´s Verdensmål i Danske Kommuner”42. Formålet er at 

give kommunerne viden og indsigt i, hvordan verdensmålene oversættes og sættes ind i en lokal strategisk 

ramme, men her er det også sigende, at verdensmålene placeres under teknik og miljø. 

 

Staten 
Danmark er af flere omgange blevet fremhævet som verdens næstbedste i opfyldelse af verdensmålene af 

nationale politikere, men Danmark har også haft et privilegeret udgangspunkt. Frem for at sammenligne 

Danmark med lande hvor udfordringerne er anderledes, bør målene ses i forhold til, hvor det danske 

samfund kan gøre mere. Frem for at være en endelig facitliste, skal målene ses som vejledende for en fortsat 

bæredygtig udvikling efter 2030. Det var ønsket om mere handling fra politisk hold, der fik RCE Denmark og 

dets partnere til at indsende opfordringen om, at Danmark har brug for en national strategi for global 

undervisning.  

Vi er derfor nødt til at afvente, hvad der videre kommer til at ske politisk, men i mellemtiden kan vi afvente, 

om der kommer en opfølgning til regeringens handlingsplan for verdensmålene og Danmarks Statistiks 

nationale baseline af verdensmålene, som er blevet til på initiativ af 2030 panelet43 under 2030 netværket.44 

Dette netværk består af medlemmer fra Folketinget, og formålet er at skabe en platform for samarbejde med 

civilsamfundet og erhvervslivet, mens panelet udgøres af væsentlige aktører i samfundet eller individer med 

viden om implementering af FN´s verdensmål. Panelet får sekretariatsbistand fra Globalt Fokus, hvorved 

civilsamfundsorganisationer vil have lettere adgang til panelet og dermed 2030 netværket.  

                                                                        
42 kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-og-miljoe/verdensmaal-i-kl/ 
43 2030-panelet understøtter 2030-netværkets politiske arbejde gennem analysearbejde, sparring, videndeling og møder 
med netværket omkring selvstændige emner. 
44 2030netvaerket.dk 
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Den baseline, som Danmarks Statistik udarbejder, kan blive et vigtigt værktøj i debatten om, hvorvidt 

Danmark gør nok for at efterleve verdensmålene45, og måske endnu mere vigtigt: Indenfor hvilke verdensmål 

bør Danmark være mere ambitiøs.  

 

Virksomheder og konsulenter 
Virksomheder skal ikke fylde meget i denne kortlægning af global undervisning, men da medarbejdere 

gennem virksomhederne arbejde får nogen viden om verdensmålene vil vi kort berøre det. Samtidig er nogle 

af virksomhederne med til at skabe opmærksomhed på verdensmålene og derved lægge pres på politikere. 

Dansk Erhverv udgav i februar 2019 rapporten ”Alle ombord? Status på virksomhedernes arbejde med CSR 

og FN’s verdensmål”. Heri bliver det beskrevet, at tendensen er, at det er de store internationale 

virksomheder, som tager verdensmålene til sig, og at arbejdet med og interessen for verdensmålene ofte er 

forankret i ledelsen. De fleste af disse virksomheder arbejder med særligt udvalgte mål og overser eller 

forbigår målenes interne forbundenhed. Ved at udvælge nogle særlige verdensmål er det nemmere at 

signalere, hvad man arbejder med, hvor fokus er på forbrug, produktion og jobs, altså de som direkte er 

relevante for bundlinjen. Ligeledes angiver Dansk Industri i rapporten ”Ni ud af ti virksomheder gør 

bæredygtig forretning”, at antallet af virksomheder med kendskab til verdensmålene er stigende. Hvor 

meget der skal lægges i dette kendskab, er til diskussion. Den generelle tone er dog, at det er svært at få små 

og mellemstore virksomheder med og særligt de, som har et nationalt fokus. Disse virksomheder skal 

oplyses om, at verdensmålene ikke bare er for internationale virksomheder, men at verdensmålene også kan 

gøre en forskel på lokalt niveau, hvor de kan åbne op for nye forretningsmodeller. Det vækker nogen kritik, 

at det er nogle bestemte typer virksomheder, som er mest fremme med at indarbejde verdensmålene. Disse 

virksomheder har gennem deres forretning måske haft en mere naturlig overgang til at tage verdensmålene 

op, og det er derfor muligt at de af andre virksomheder, som har en større udfordring ved at indarbejde eller 

overgå til verdensmålene i deres forretningsmodeller, kan ses som værende lidt selvforherligende. 

                                                                        
45 Verdenstimen havde foretræde for Børn- og Undervisningsudvalget den 26.september 2019. Dette har resulteret i et 
spørgsmål til Undervisningsministeren: Vil ministeren kommentere materiale fra foretrædet med VERDENSTIMEN om at 
Danmark endnu ikke lever op til delmål 4.7 i FN's Verdensmål om et lands ansvar for at børn og unge undervises i FN's 
Verdensmål, bæredygtig udvikling og verdensborgerskab. 
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Stadig flere virksomheder bliver opmærksomme på målene, men gennemgående er bundlinjen stadig det 

drivende, selv når der snakkes om verdensmål. Det som mangler, er oplysning/undervisning i 

verdensmålenes dybere betydning, samt at virksomheder skal arbejde med tre bundlinjer: økonomisk, 

socialt og miljø for oprigtigt at bidrage til verdensmålene. Af den grund er global undervisning også relevant 

for virksomheder såvel som for elever, studerende og alle andre.  

Fremtidens arbejdsstyrke vil udgøres af mennesker som har modtaget global undervisning, og som er 

bevidste om bæredygtighed. Denne gruppe vil have forventninger og krav til virksomheder om, at 

medarbejderne skal kunne spejle deres egne bæredygtige værdier i deres arbejdsplads. Derved kan 

virksomheder komme i den situation, at de skal konkurrere om den mest kvalificerede arbejdskraft, ud fra 

præmissen om i hvilken grad virksomhederne er bæredygtige. For de nye generationer er det ikke et 

spørgsmål om, hvorvidt der skal være bæredygtige alternativer eller ej. Forbrugernes forventninger vil føre 

til at klimavenlig produktion bliver en ny markedsstandard. En måde at forberede sig til det på kunne være 

ved at indgå i samarbejdsprojekter med organisationer og institutioner, hvor virksomheder bliver involveret 

i undervisningsforløb. Hermed kan virksomhederne lære om, hvilke tanker fremtidens medarbejdere og 

forbrugere går med, og om hvilke værdier der bliver vigtige i fremtiden. 

 

Konsulenter 

I stil med tænketankene har konsulenthusene taget verdensmålene til sig. Hvor huse som Deloitte og 

Rambøll har oprettet egentlige afdelinger til at rådgive virksomhederne, har andre som Milestone-pro 

arrangeret workshops, om, hvordan virksomhederne kan opnå strategiske og virksomhedsmæssige fordele 

ved at arbejde med verdensmålene. Fælles er dog at verdensmålene forsimplet ses i forhold til bundlinjen. 

Virksomhederne har da også et godt argument i, at forretning skal kunne betale sig, men hvis der ikke sker 

nogen tilpasning, risikerer virksomhederne at blive overhalet af udviklingen.  

Hos konsulenter som Groconsult ligger fokus ikke på virksomhedens bundlinje, men på hvordan 

virksomhederne også skaber vækst på den sociale og miljømæssige bundlinje. Virksomhederne skal med 

andre ord have et oprigtigt ønske om at ændre deres måde at gøre forretning på. Det skal ske ud fra et ønske 

om både at tilpasse deres virksomhed til en fremtid, hvor verdensmålene kommer stadig mere i spil og for at 

ville bidrage til denne udvikling. De skal med andre ord forberede sig til en fremtid, hvor forholdene for 

forretning ændrer sig ved at gøre verdensmål til forretningsmål. Samme mulighed har kommuner,  
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Groconsult har fx oprettet et netværk for kommuner, hvor omdrejningspunktet er bæredygtighed i ord og 

handling på det strategiske og operationelle niveau.46 

 

Konklusioner 
Verdensmålene er først nu ved rigtigt at få tag i Danmark, og selv om der snakkes meget om målene, 

mangler vi stadig at se ledelse og konkrete handlinger på nationalt politisk niveau. Det vi i stedet oplever, er 

initiativ fra civilsamfundet inklusive større virksomheder.  

Undervisere begynder selv at indarbejde bæredygtighed i deres undervisning, og søger inspiration fra 

udbydere af materiale til global undervisning. Afhængig af ildsjælenes dedikation slår interessen for global 

undervisning igennem på skolernes administrative niveau, hvorefter mere gennemgribende tiltag sættes i 

gang men stadig indenfor den pågældende skole. Yderligere fremdrift afhænger af det lokalpolitiske miljø og 

interesse for bæredygtighed fra kommunale politikere. Der er derfor stor interesse for at anvende global 

undervisning, men for mange lærere mangler viden og vejledning for, hvordan den skal inddrages i 

undervisningen. Af den grund er fraværet af nationalt lederskab og initiativ derfor meget begrænsende, og 

behovet for en national strategi for uddannelsernes arbejde med verdensmålene vokser.  

Befolkningens interesse for bæredygtighed har ført til at et stigende antal kommuner forholder sig til 

verdensmålene, men det er tydeligt at det nødvendige kendskab, som kan skabes via global undervisning, 

halter bagefter. Flere kommuner udvælger verdensmål ud fra indsatsområder, som de allerede arbejder 

med, og derfor går de fejl af verdensmålenes formål, som er at motivere til nye og ambitiøse handlinger og 

strategier. En lignende udvikling ses også hos flere ungdoms- og videregående uddannelsesinstitutioner, 

hvor global undervisning indledningsvist inddrages af ildsjæle, hvorefter ledelsen følger op på initiativet. 

Nogle skoler reagerer her hurtigere end andre, hvor det fx tager længere tid for de klassiske universiteter at 

omstille sig. Den modsatte tendens kan spores hos virksomhederne, hvor det var store internationale 

virksomheder, som begyndte at forholde sig til verdensmålene i Danmark, og hvor drivkraften kom, og 

stadig gør, fra ledelsesniveauet. Det er derfor interessant, at global undervisning skabes på lokalt niveau, 

men når opbakningen bliver synlig, så rykker styringen eller drivkraften for at inddrage bæredygtighed ind i 

ledelsen i organisationer, kommuner og virksomheder. 

                                                                        
46 Groconsult.dk/offentlige-virksomheder/netvaerk-for-kommuner-om-verdensmal# 
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Kendskab og forståelse for verdensmålene er ikke bare for børn og unge, voksne har også brug for den 

vejledning og viden som global undervisning kan skabe. For fremtidens arbejdsstyrke vil det ikke være et 

spørgsmål om, hvorvidt der skal være bæredygtige alternativer – det bliver forventet. De er vokset op med et 

stærkt fokus på bæredygtighed, og vil se efter deres egne værdier, i deres arbejdsliv, som forbrugere og som 

borgere. Den aktuelle udfordring er, at politiske ændringer kan være svære at opdage, og små fremskridt 

drukner i efterspørgslen af yderligere handling. 
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Kilder 
Rapporter og strategier 

• 170 bidrag til at forandre vores verden, Perception Change Project  
• &LEARNING, Aktion Verdensmål 
• Aalborg Kommunes arbejde med FN’s verdensmål 
• Alle Ombord – Status på virksomhedernes arbejde med CSR og FN’s verdensmål, Dansk Erhverv, 

2019 
• Allerød Kommune Vision 2031, ”Tæt på hinanden, tæt på naturen” 
• Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ”FN’s bæredygtige udviklingsmål som ledetråd for 

teknologi Danmark”, 2018 
• Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ”FNs verdensmål som strategiske pejlemærker”, 2019 
• Astra, ” Uddannelse fremmer bæredygtig udvikling? 10 kommuner har svar! - Historier fra 

udviklingsprojektet Grøn Generation”, 2017 
• Aros Business Academy, ”Masterclass I FN’s verdensmål og bæredygtig udvikling”, 2019 
• CBS, ”FN’s verdensmål, Sammen skaber vi mere værdi” 
• Chora2030, ”Lancering af verdensmålcertificering af skoler”, 2019 
• Chora2030, ”Verdensmålene på skolebænken”, 2018 
• COWI, ”Hvordan arbejder en stor ingeniørvirksomhed med verdensmålene?”, 2018 
• Dansk Industri, ”Ni ud af ti virksomheder gør bæredygtig forretning”, 2019 
• Dansk Industri, “DI’s 2030 plan - Sammen skaber vi grøn vækst”, 2019 
• Dansk Initiativ for Etisk Handel, ”Informationsindsats om Verdensmålene rettet mod SMV’er – et 

projekt støttet af Erhvervsstyrelsen”, 2017/2018 
• Danske erhvervsskoler og gymnasier, ”FN's verdensmål giver en god ramme og retning for at 

arbejde med bæredygtighed, globalisering og dannelse - Undersøgelsen om FN’s verdensmål på 
erhvervsskolerne”, 2019 

• Danske Regioner, ”Regionernes tilgang til arbejde med verdensmålene”, notat, 2019 
• Danske Regioner, ”Regional udvikling/uddannelse og FN’s verdensmål”, notat, 2019 
• DANVA, ”Vandsektoren og verdensmålene”, 2018 
• Deloitte, ”Global Millennial Survey”, 2019 
• Deloitte, ” Fra globale mål til lokal udvikling”, 2018 
• Deloitte, ”2030 Purpose: Good business and a better future -Connecting sustainable development 

with enduring commercial success”, 2017 
• Deloitte, “Unlocking the power of the Sustainable Development Goals - Creating greater impact 

through understanding and implementation” 2016 
• Deloitte, Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN’s verdensmål”, 2017 
• Erhvervsministeriet, ”Redegørelse for det lokale Agenda 21 arbejde i regioner og kommuner”, 2019 
• Finansministeriet, ” Fremdriftsrapport på handlingsplanen for implementeringen af 

verdensmålene”, 2018 
• FN Forbundet, ” Skyggerapport på Københavns kommunes handlingsplan for implementering af 

verdensmålene”, 2018 
• Gladsaxe kommune, ” Gladsaxestrategien 2018-2022 - Bæredygtig vækst og velfærd”,  
• Globalt Fokus, ”Danmark har brug for en ny handlingsplan for verdensmålenes opnåelse”, 2019 
• Globalt Fokus og 92 Gruppen, ”Danmark som foregangsland for verdensmålene”, 2015-2016 
• Globalt Fokus, ”Skyggerapport på Danmarks implementering af verdensmålene”, 2018 
• Haderslev kommune, ”Haderslev Planstrategi”, 2019 
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• Hildebrandt, Sten, ”Verdensmålene – det vigtigste punkt på dagsordenen!”, 2018 
• Immer Besser, ”Fra global til lokal: Indsatsen i kommunerne”, 2019 
• Kolding kommune, ”Fra verdensmål til hverdagsmål”, 2019 
• Kolding kommune, ”Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation”, 2017 
• Kommunernes Landsforening, ”Kommunerne fælles handlingsplan for verdensmålene, 2019 
• Kulturprinsen, Viborg kommune, ”FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling 
• Københavns kommune, ”Hovedstaden for bæredygtig udvikling - Københavns Kommunes 

handlingsplan for FN's verdensmål”,  
• Københavns kommune, ”Klimaambassadørernes bidrag til 2030 panelets SDG baseline”, 2018 
• MUNDU – center for global dannelse, ” Globalundervisning - en lærervejledning”, 2016 
• Nyborg kommune, ”FN's verdensmål i Nyborg Kommune - REFERAT til vision”, 2019 
• Nyborg kommune, ”FN's verdensmål i Nyborg Kommune - UDKAST til vision”, 2019 
• RCE Denmark, ”Hvorfor har vi brug for en national strategi for uddannelsernes arbejde”, 2019 
• Region Hovedstaden, ”Region Hovedstadens handlingsplan for FN's verdensmål” 
• Region Midtjylland, ”Udviklingsstrategi 2019-2030”  
• Roskilde kommune, ”Roskilde Kommunes planstrategi 2018 – Fælles takter”, forslag, 2019 
• RUC, ”Kommunernes arbejde med verdensmålene?”, Ph.d.-projekt, 2019 
• UNESCO, ”Undervisning i globalt medborgerskab”, 2015 
• Ungdomsbyen, ”(Ud)-dannet til bæredygtighed, en ny fortælling om erhvervsuddannelse”, 2019 
• Vallensbæk kommune, ”Strategi for UBU – Uddannelse for bæredygtig udvikling” 
• VIA University College, ”Aftryk på verdenen 2018-2020”, 2018 

 

Internetsider 

Organisationer 

Astra 

https://astra.dk/fns-verdensmaal-i-undervisningen 

https://astra.dk/undervisning/verdensmaal 

https://astra.dk/klimaambassad%C3%B8r 

https://astra.dk/ubu 

https://astra.dk/gr%C3%B8ngeneration 

https://astra.dk/forankring/udviklingsrum 

 

Danmarks Lærerforening 

https://www.dlf.org/nyheder/2019/februar/medlemstilbud-faa-bogen-baeredygtig-undervisning-gratis 

 

Verdens Bedste Nyheder 

https://verdensbedstenyheder.dk/vaermed/virksomhedspartner/ 

https://www.verdensmaal.org/nyheder/nu-kan-unge-blive-verdensmalsambassad%C3%B8rer 

 

Globalt Fokus 

https://astra.dk/fns-verdensmaal-i-undervisningen
https://astra.dk/undervisning/verdensmaal
https://astra.dk/klimaambassad%C3%B8r
https://astra.dk/ubu
https://astra.dk/gr%C3%B8ngeneration
https://astra.dk/forankring/udviklingsrum
https://www.dlf.org/nyheder/2019/februar/medlemstilbud-faa-bogen-baeredygtig-undervisning-gratis
https://verdensbedstenyheder.dk/vaermed/virksomhedspartner/
https://www.verdensmaal.org/nyheder/nu-kan-unge-blive-verdensmalsambassad%C3%B8rer
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http://www.globaltfokus.dk/om-os/organisationen/arbejdsgrupper/arbejdsgruppen-for-global-undervisning#subscribe 

 

Action Aid / Mellemfolkeligt Samvirke 

https://www.ms.dk/arbejde/verdensklasse 

https://www.verdensklasse.dk/koordinatoren-global-undervisning-p%C3%A5-kalundborg-gymnasium-er-drevet-af-lysten 

 

Danmark for Målene 

https://www.danmarkformaalene.dk/ 

 

Globale seniorer 

https://globaleseniorer.com/ 

 

2030netværket / Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål 

https://www.2030netvaerket.dk/ 

 

2030 skoler 

http://2030skoler.dk/ 

http://chora2030.dk/wp-content/uploads/2019/09/Lancering-af-verdensm%C3%A5lscertificering-af-skoler.pdf 

https://www.folkeskolen.dk/850429/nu-kan-skoler-blive-certificeret-i-verdensmaalene 

https://globalnyt.dk/content/verdensmaalene-paa-skoleskemaet 

 

Chora 2030 

http://chora2030.dk/ 

https://socialeentreprenorer.dk/2019/01/17/chora-connection-skifter-navn-til-chora-2030-og-faar-ny-staerk-bestyrelse/ 

 

Klimazirkus 

https://www.klimazirkus.com/ 

 

Visit Copenhagen 

https://www.visitcopenhagen.dk/da/wonderful-copenhagen/kobenhavn/wonderful-copenhagen-lancerer-hovedstadens-foerste-
strategi-baeredygtig-turisme 

 

UNDP 

http://www.sdg-accelerator.org/content/sdg-accelerator/da_dk/home/about.html 

http://www.sdg-accelerator.org/content/sdg-accelerator/da_dk/home/about/contact-us.html 

 

 
  

http://www.globaltfokus.dk/om-os/organisationen/arbejdsgrupper/arbejdsgruppen-for-global-undervisning#subscribe
https://www.ms.dk/arbejde/verdensklasse
https://www.verdensklasse.dk/koordinatoren-global-undervisning-p%C3%A5-kalundborg-gymnasium-er-drevet-af-lysten
https://www.danmarkformaalene.dk/
https://globaleseniorer.com/
https://www.2030netvaerket.dk/
http://2030skoler.dk/
http://chora2030.dk/wp-content/uploads/2019/09/Lancering-af-verdensm%C3%A5lscertificering-af-skoler.pdf
https://www.folkeskolen.dk/850429/nu-kan-skoler-blive-certificeret-i-verdensmaalene
https://globalnyt.dk/content/verdensmaalene-paa-skoleskemaet
http://chora2030.dk/
https://socialeentreprenorer.dk/2019/01/17/chora-connection-skifter-navn-til-chora-2030-og-faar-ny-staerk-bestyrelse/
https://www.klimazirkus.com/
https://www.visitcopenhagen.dk/da/wonderful-copenhagen/kobenhavn/wonderful-copenhagen-lancerer-hovedstadens-foerste-strategi-baeredygtig-turisme
https://www.visitcopenhagen.dk/da/wonderful-copenhagen/kobenhavn/wonderful-copenhagen-lancerer-hovedstadens-foerste-strategi-baeredygtig-turisme
http://www.sdg-accelerator.org/content/sdg-accelerator/da_dk/home/about.html
http://www.sdg-accelerator.org/content/sdg-accelerator/da_dk/home/about/contact-us.html
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FN Forbundet 

https://fnforbundet.dk/for-skoler/skoletjenesten/for-gymnasier-hf-hoejskoler-olign/mini-model-united-nations/mini-mun-climate-
conference/ 

 

CISU 

https://www.cisu.dk/aktuelt/cisunyheder/fyraftensm%C3%B8de-om-oplysning--global-dannelse-og-verdensm%C3%A5l-4-
7?Action=1&M=NewsV2&PID=100680 

 

Salaam Film & Dialog 

http://www.salaam.dk/verdensmal-4-7/ 

 

RCE Denmark 

http://www.rce-denmark.dk/ 

http://www.rce-denmark.dk/udd-baeredygtig-udvikling 

http://rce-denmark.dk/node/77 

 

Art2030 

https://www.art2030.org/ 

 

Højskolernes Bæredygtighedsnetværk  

https://ffd.dk/indsatsomraader/baeredygtighed/ 

 

Friluftsrådet 

https://friluftsraadet.dk/arbejder-vi/baeredygtighed-undervisningen 

 

Uddannelsesinstitutioner 

VIA University COllege 

https://www.via.dk/om-via/sustainability 

https://www.via.dk/om-via/sustainability/fns-verdensmaal/4-kvalitetsuddannelse 

https://www.via.dk/om-via/presse/artikler/professionshoejskole-satser-stort-paa-fns-verdensmaal 

https://www.via.dk/om-via/sustainability/naturfag-i-folkeskolen-skal-taenke-baeredygtigt 

https://www.verdensmaal.org/nyheder/via-satser-pa-verdensmalene 

https://csr.dk/professionsh%C3%B8jskole-satser-stort-p%C3%A5-fn%E2%80%99s-verdensm%C3%A5l 

https://gogreenwithaarhus.dk/aktuelt/nyheder/2018/2018/baeredygtighed-som-strategi-paa-via-university-college/ 

 

Syddansk Universitet 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/sdus_profil/voresverdensmaal/programerklaering 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/sdus_profil/voresverdensmaal 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/sdus_profil/voresverdensmaal/sdg_nyhedsliste/verdensmaal_pm 

https://fnforbundet.dk/for-skoler/skoletjenesten/for-gymnasier-hf-hoejskoler-olign/mini-model-united-nations/mini-mun-climate-conference/
https://fnforbundet.dk/for-skoler/skoletjenesten/for-gymnasier-hf-hoejskoler-olign/mini-model-united-nations/mini-mun-climate-conference/
https://www.cisu.dk/aktuelt/cisunyheder/fyraftensm%C3%B8de-om-oplysning--global-dannelse-og-verdensm%C3%A5l-4-7?Action=1&M=NewsV2&PID=100680
https://www.cisu.dk/aktuelt/cisunyheder/fyraftensm%C3%B8de-om-oplysning--global-dannelse-og-verdensm%C3%A5l-4-7?Action=1&M=NewsV2&PID=100680
http://www.salaam.dk/verdensmal-4-7/
http://www.rce-denmark.dk/
http://www.rce-denmark.dk/udd-baeredygtig-udvikling
http://rce-denmark.dk/node/77
https://www.art2030.org/
https://ffd.dk/indsatsomraader/baeredygtighed/
https://friluftsraadet.dk/arbejder-vi/baeredygtighed-undervisningen
https://www.via.dk/om-via/sustainability
https://www.via.dk/om-via/sustainability/fns-verdensmaal/4-kvalitetsuddannelse
https://www.via.dk/om-via/presse/artikler/professionshoejskole-satser-stort-paa-fns-verdensmaal
https://www.via.dk/om-via/sustainability/naturfag-i-folkeskolen-skal-taenke-baeredygtigt
https://www.verdensmaal.org/nyheder/via-satser-pa-verdensmalene
https://csr.dk/professionsh%C3%B8jskole-satser-stort-p%C3%A5-fn%E2%80%99s-verdensm%C3%A5l
https://gogreenwithaarhus.dk/aktuelt/nyheder/2018/2018/baeredygtighed-som-strategi-paa-via-university-college/
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/sdus_profil/voresverdensmaal/programerklaering
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/sdus_profil/voresverdensmaal
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/sdus_profil/voresverdensmaal/sdg_nyhedsliste/verdensmaal_pm
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https://www.jv.dk/danmark/Syddansk-Universitet-gaar-all-in-paa-FNs-17-verdensmaal/artikel/2729796 

https://www.dtu.dk/nyheder/2018/05/ny-uddannelse-med-fokus-paa-en-baeredygtig-fremtid?id=b2a66336-6bcb-45ff-adef-
20d02f5dd711 

 

Roskilde Universitetscenter 

https://ruc.dk/en/news/un-sustainable-development-goals-play-important-role-roskilde-university 

 

Aarhus Universitet 

http://scitech.au.dk/om-science-and-technology/aktuelt/nyheder/vis/artikel/science-and-technology-har-fokus-paa-fns-verdensmaal/ 

http://scitech.au.dk/om-science-and-technology/profil/strategi/fns-verdensmaal-i-fokus-paa-science-and-technology/ 

http://konferencer.au.dk/sustain/ 

 

Københavns Universitet 

https://om.ku.dk/profil/baeredygtighed/ 

https://sustainability.ku.dk/ 

 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur (KADK) 

https://kadk.dk/fns-verdensmaal-2017 

https://kadk.dk/nyheder/kadk-vil-bidrage-til-realisere-fns-verdensmaal-og-skabe-ny-groen-vaekstsektor 

https://kadk.dk/nyheder/kadks-arbejde-med-verdensmaalene-inspirerer-internationalt 

http://www.netpublikationer.dk/um/360jun19/Html/kap21.html 

https://www.2030netvaerket.dk/inspirerende-besog-hos-kadk-8-novem 

 

Erhvervsakademi Århus 

https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/kurser/enkeltfag-paa-professionsbachelorniveau-(baeredygtighed)/ 

 

Globale gymnasier 

http://globalegymnasier.dk/om-globale-gymnasier/ 

 

Folkeskolen 

https://www.folkeskolen.dk/647539/lb-fonden-giver-en-million-til-at-saette-verdensmaal-paa-skemaet 

http://u-web.dk/da/grundskolen/3-7-klasse/undervisningsmateriale/global-undervisning---en-laerervejledning/ 

 

Dansk HF og VUC 

https://www.vucfyn.dk/uddannelser/hf/2-aarig-hf/hf-bite/ 

https://www.fyens.dk/odense/Ny-uddannelse-med-fokus-paa-baeredygtighed/artikel/3310495 

https://socialeentreprenorer.dk/2019/01/17/hf-bite-ny-uddannelse-om-baeredygtighed/ 

 

Danske erhvervsskoler og gymnasier 

https://www.jv.dk/danmark/Syddansk-Universitet-gaar-all-in-paa-FNs-17-verdensmaal/artikel/2729796
https://www.dtu.dk/nyheder/2018/05/ny-uddannelse-med-fokus-paa-en-baeredygtig-fremtid?id=b2a66336-6bcb-45ff-adef-20d02f5dd711
https://www.dtu.dk/nyheder/2018/05/ny-uddannelse-med-fokus-paa-en-baeredygtig-fremtid?id=b2a66336-6bcb-45ff-adef-20d02f5dd711
https://ruc.dk/en/news/un-sustainable-development-goals-play-important-role-roskilde-university
http://scitech.au.dk/om-science-and-technology/aktuelt/nyheder/vis/artikel/science-and-technology-har-fokus-paa-fns-verdensmaal/
http://scitech.au.dk/om-science-and-technology/profil/strategi/fns-verdensmaal-i-fokus-paa-science-and-technology/
http://konferencer.au.dk/sustain/
https://om.ku.dk/profil/baeredygtighed/
https://sustainability.ku.dk/
https://kadk.dk/fns-verdensmaal-2017
https://kadk.dk/nyheder/kadk-vil-bidrage-til-realisere-fns-verdensmaal-og-skabe-ny-groen-vaekstsektor
https://kadk.dk/nyheder/kadks-arbejde-med-verdensmaalene-inspirerer-internationalt
http://www.netpublikationer.dk/um/360jun19/Html/kap21.html
https://www.2030netvaerket.dk/inspirerende-besog-hos-kadk-8-novem
https://www.eaaa.dk/efteruddannelse-og-kurser/kurser/enkeltfag-paa-professionsbachelorniveau-(baeredygtighed)/
http://globalegymnasier.dk/om-globale-gymnasier/
https://www.folkeskolen.dk/647539/lb-fonden-giver-en-million-til-at-saette-verdensmaal-paa-skemaet
http://u-web.dk/da/grundskolen/3-7-klasse/undervisningsmateriale/global-undervisning---en-laerervejledning/
https://www.vucfyn.dk/uddannelser/hf/2-aarig-hf/hf-bite/
https://www.fyens.dk/odense/Ny-uddannelse-med-fokus-paa-baeredygtighed/artikel/3310495
https://socialeentreprenorer.dk/2019/01/17/hf-bite-ny-uddannelse-om-baeredygtighed/
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https://deg.dk/aktuelt/fokus/fns-verdensmaal-paa-erhvervsskolerne/ 
 

Museer 

Statens Naturhistoriske Museum 

https://snm.ku.dk/skoletjenesten/om-skoletjenesten/fns-verdensmaal/ 

https://snm.ku.dk/SNMnyheder/alle_nyheder/2018/2018.10/let-adgang-til-naturhistoriske-samlinger-viser-vejen-til-fns-verdensmaal/ 

https://parkmuseerne.dk/8558/ 

 

Danmarks Tekniske Museum 

https://tekniskmuseum.dk/designelever-fortolker-fns-verdensmaal-paa-danmarks-tekniske-museum/ 

 

Museum Holmen 

https://www.museetholmen.dk/index.php/udstillinger/kommende-udstillinger/147-hans-tyrrestrup-the-global-goals-de-17-
verdensmal 

https://www.jv.dk/toender/Museum-saetter-verdensmaal-og-kunst-paa-skemaet/artikel/2737319 

 

Energimuseet 

https://energimuseet.dk/nyheder/170-ideer-til-at-hjaelpe-verden/ 

 

ARoS 

https://www.aros.dk/besoeg-aros/udstillinger/2019/tomorrow-is-the-question/ 

https://www.kulturregion.dk/nyheder/2018/festival-skydes-i-gang-med-gratis-abningsfest-pa-aros-og-ny-kulturpris/ 

 

Designmuseum Danmark 

https://designmuseum.dk/kobenhavns-kommunes-klima-ambassadorer/ 

https://www.designdenmark.dk/events/fernisering-17-verdensmaalplakater-designmuseum-danmark/ 

https://kunsten.nu/artguide/calendar/17for17-fns-plakatudstilling/ 

https://globalnyt.dk/content/17-danske-designere-goer-verdensmaal-relevante-danskerne 

 

Dokk1 

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/nyt-rum-skal-saette-fokus-paa-fns-17-verdensmaal 

https://verdensrum.aarhus.dk/om-verdensrum/ 

 

Tænketanke 

DIEH 

https://www.dieh.dk/publikationer/cases/danske-smver-og-verdensmalene-samlede-cases/ 

https://www.dieh.dk/projekter-p2/tidligere-projekter/smver-og-verdensmalene/ 

https://www.dieh.dk/dyn/Conference/5/5/Conference_Content/file/7/1517566766/smv-casebeskrivelser-til-publikation-21-dec.pdf 

 

https://deg.dk/aktuelt/fokus/fns-verdensmaal-paa-erhvervsskolerne/
https://snm.ku.dk/skoletjenesten/om-skoletjenesten/fns-verdensmaal/
https://snm.ku.dk/SNMnyheder/alle_nyheder/2018/2018.10/let-adgang-til-naturhistoriske-samlinger-viser-vejen-til-fns-verdensmaal/
https://parkmuseerne.dk/8558/
https://tekniskmuseum.dk/designelever-fortolker-fns-verdensmaal-paa-danmarks-tekniske-museum/
https://www.museetholmen.dk/index.php/udstillinger/kommende-udstillinger/147-hans-tyrrestrup-the-global-goals-de-17-verdensmal
https://www.museetholmen.dk/index.php/udstillinger/kommende-udstillinger/147-hans-tyrrestrup-the-global-goals-de-17-verdensmal
https://www.jv.dk/toender/Museum-saetter-verdensmaal-og-kunst-paa-skemaet/artikel/2737319
https://energimuseet.dk/nyheder/170-ideer-til-at-hjaelpe-verden/
https://www.aros.dk/besoeg-aros/udstillinger/2019/tomorrow-is-the-question/
https://www.kulturregion.dk/nyheder/2018/festival-skydes-i-gang-med-gratis-abningsfest-pa-aros-og-ny-kulturpris/
https://designmuseum.dk/kobenhavns-kommunes-klima-ambassadorer/
https://www.designdenmark.dk/events/fernisering-17-verdensmaalplakater-designmuseum-danmark/
https://kunsten.nu/artguide/calendar/17for17-fns-plakatudstilling/
https://globalnyt.dk/content/17-danske-designere-goer-verdensmaal-relevante-danskerne
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/nyt-rum-skal-saette-fokus-paa-fns-17-verdensmaal
https://verdensrum.aarhus.dk/om-verdensrum/
https://www.dieh.dk/publikationer/cases/danske-smver-og-verdensmalene-samlede-cases/
https://www.dieh.dk/projekter-p2/tidligere-projekter/smver-og-verdensmalene/
https://www.dieh.dk/dyn/Conference/5/5/Conference_Content/file/7/1517566766/smv-casebeskrivelser-til-publikation-21-dec.pdf
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CONCITO 

https://concito.dk/emne/verdensmal 

https://concito.dk/klimaambassaden 

https://concito.dk/klimaambassaden/junior-klimaambassador-uddannelsen 

https://concito.dk/gronne-rygrad 

https://concito.dk/projekter/parck-partnerskab-cirkulaere-kommuner 

 

Sustania 

https://sustainiaworld.com/ 

 

Akademiet for Tekniske Videnskaber  

https://sciencereport.dk/samfund/fns-verdensmaal-er-blevet-in-i-danske-forskningsvirksomheder-og-miljoeer/ 

https://atv.dk/nyheder/nyhed/atvs-vidensbarometer-flere-teknologiledere-arbejder-strategisk-med-fns-verdensmal 

https://atv.dk/nyheder/nyhed/dtu-professor-fns-verdensmal-er-gave-til-danske-teknologivirksomheder 

 

SDG Leadership – Mandag morgen og CSR forum 

http://taenketanken.mm.dk/sdg-leadership/ 

 

Miljø- og fødevareministeriet 

https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ny-taenketank-skal-forebygge-madspild-og-foedevaretab/ 

 

Medier 

https://sciencereport.dk/samfund/verdensmaalene-kalder-paa-samarbejde-og-360-graders-fokus/ 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/massivt-flertal-af-danskere-vi-er-noedt-til-at-aendre-livsstil-og 

https://sustainreport.dk/nyheder/novozymes-optimalt-set-talte-vi-ikke-om-baeredygtighed/ 

https://finans.dk/debat/ECE11228945/alle-danske-virksomheder-boer-have-blikket-rettet-mod-fns-verdensmaal/?ctxref=ext 

https://www.mm.dk/artikel/jeg-bliver-holdt-ansvarlig-for-min-oekonomiske-bundlinje-ikke-for-verdensmaalene 

https://borsen.dk/sponsoreret/artikel/deloitte/1/376017/verdens_topledere_vaegter_baeredygtig_vaekst_over_bundlinje.html 

https://www.mm.dk/artikel/saadan-kan-verdensmaalene-paavirke-virksomhedsledelse 

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11314925/goer-baeredygtig-udvikling-til-rygraden-i-naeste-regeringsgrundlag/ 

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11263389/vi-har-brug-for-at-speede-den-groenne-omstilling-op/ 

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11314925/goer-baeredygtig-udvikling-til-rygraden-i-naeste-regeringsgrundlag/ 

https://www.altinget.dk/udvikling/artikel/filosoffer-til-kamp-for-verdensmaalene-der-er-en-hel-raekke-vaerktoejer-politikerne-kunne-
tage-i-brug-hvis-ellers-de-bare-kunne-taenke-paa-andet-end-burkaer-og-badeforhaeng 

 

Danske kommuner 

http://www.danskekommuner.dk/Artikelarkiv/2019/Magasin-12/Kommunerne-er-blevet-klimatossede/ 

http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2018/Oktober/11/Gladsaxe-vil-styre-efter-verdensmalene/ 

https://concito.dk/emne/verdensmal
https://concito.dk/klimaambassaden
https://concito.dk/klimaambassaden/junior-klimaambassador-uddannelsen
https://concito.dk/gronne-rygrad
https://concito.dk/projekter/parck-partnerskab-cirkulaere-kommuner
https://sustainiaworld.com/
https://sciencereport.dk/samfund/fns-verdensmaal-er-blevet-in-i-danske-forskningsvirksomheder-og-miljoeer/
https://atv.dk/nyheder/nyhed/atvs-vidensbarometer-flere-teknologiledere-arbejder-strategisk-med-fns-verdensmal
https://atv.dk/nyheder/nyhed/dtu-professor-fns-verdensmal-er-gave-til-danske-teknologivirksomheder
http://taenketanken.mm.dk/sdg-leadership/
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ny-taenketank-skal-forebygge-madspild-og-foedevaretab/
https://sciencereport.dk/samfund/verdensmaalene-kalder-paa-samarbejde-og-360-graders-fokus/
https://www.berlingske.dk/virksomheder/massivt-flertal-af-danskere-vi-er-noedt-til-at-aendre-livsstil-og
https://sustainreport.dk/nyheder/novozymes-optimalt-set-talte-vi-ikke-om-baeredygtighed/
https://finans.dk/debat/ECE11228945/alle-danske-virksomheder-boer-have-blikket-rettet-mod-fns-verdensmaal/?ctxref=ext
https://www.mm.dk/artikel/jeg-bliver-holdt-ansvarlig-for-min-oekonomiske-bundlinje-ikke-for-verdensmaalene
https://borsen.dk/sponsoreret/artikel/deloitte/1/376017/verdens_topledere_vaegter_baeredygtig_vaekst_over_bundlinje.html
https://www.mm.dk/artikel/saadan-kan-verdensmaalene-paavirke-virksomhedsledelse
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11314925/goer-baeredygtig-udvikling-til-rygraden-i-naeste-regeringsgrundlag/
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11263389/vi-har-brug-for-at-speede-den-groenne-omstilling-op/
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11314925/goer-baeredygtig-udvikling-til-rygraden-i-naeste-regeringsgrundlag/
https://www.altinget.dk/udvikling/artikel/filosoffer-til-kamp-for-verdensmaalene-der-er-en-hel-raekke-vaerktoejer-politikerne-kunne-tage-i-brug-hvis-ellers-de-bare-kunne-taenke-paa-andet-end-burkaer-og-badeforhaeng
https://www.altinget.dk/udvikling/artikel/filosoffer-til-kamp-for-verdensmaalene-der-er-en-hel-raekke-vaerktoejer-politikerne-kunne-tage-i-brug-hvis-ellers-de-bare-kunne-taenke-paa-andet-end-burkaer-og-badeforhaeng
http://www.danskekommuner.dk/Artikelarkiv/2019/Magasin-12/Kommunerne-er-blevet-klimatossede/
http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2018/Oktober/11/Gladsaxe-vil-styre-efter-verdensmalene/
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http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2018/Juni/12/Kommuner-vilde-med-verdensmal-pa-papiret-men-der-mangler-
handling/ 

http://www.danskekommuner.dk/Danske-Kommuner/Kontakt-os/ 

 

Kommuner 

København 

https://www.kk.dk/artikel/fns-verdensmaal-i-koebenhavn 

https://www.groen.kk.dk/da/alt-om-os/hoert-ungdom/ambassador 

https://bloxhub.org/event/klimaambassadorerne-praesenterer-arets-losning-for-kobenhavns-overborgmester-og-den-nye-
stadsarkitekt/ 

http://www.netpublikationer.dk/um/360jun19/Html/kap21.html 

https://www.groen.kk.dk/KBU/Alt%20om%20os/Verdensmaalsskolen 

 

Aarhus 

https://aarhus.dk/nyt/teknik-og-miljoe/august-2018/nye-klimapartnere-skal-vaere-med-til-at-sikre-groen-vaekst-i-aarhus/ 

https://gogreenwithaarhus.dk/projekter/lokalt-engagement-og-vaekst/klimapartnerskaber/ 

http://aarhus-city.dk/oplevelser/bliv-klogere-paa-verdensmaalene-under-verdensbilleder-2019/ 

 

Skanderborg 

https://www.skanderborg.dk/2019/03marts/skanderborg-goer-fns-verdensmaal-til-hverdagsmaal.aspx 

https://www.skanderborgforsyning.dk/om-os/fns-verdensmaal 

 

Sønderborg 

http://www.vidensby.com/om-vidensbyen/ 

http://www.vidensby.com/de-17-verdensmaal/ 

http://www.projectzero.dk/da-DK/TopPages/Om-ProjectZero.aspx 

 

Gladsaxe 

https://www.gladsaxe.dk/gladsaxestrategien 

https://www.gladsaxe.dk/gladsaxestrategien/hvad_goer_vi_i_gladsaxe 

https://www.gladsaxe.dk/gladsaxestrategien/gladsaxe_handler_lokalt_og_taenker_globalt 

https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/nyhedsvisning_alle/gladsaxe_vil_styre_efter_verdensmaalene 

https://www.tv2lorry.dk/artikel/ny-strategi-i-gladsaxe-tager-udgangspunkt-i-verdensmaalene 

https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/nyhedsvisning_alle/kl_hoerte_om_baeredygtig_vaekst_og_velfaerd_i_gladsaxe 

 

Roskilde 

https://dit-roskilde.dk/2019/06/roskilde-snakkede-om-verdensmaalene/ 

https://www.roskildekongrescenter.dk/arrangement/roskilde-moeder-verdensmaalene/ 

 

http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2018/Juni/12/Kommuner-vilde-med-verdensmal-pa-papiret-men-der-mangler-handling/
http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2018/Juni/12/Kommuner-vilde-med-verdensmal-pa-papiret-men-der-mangler-handling/
http://www.danskekommuner.dk/Danske-Kommuner/Kontakt-os/
https://www.kk.dk/artikel/fns-verdensmaal-i-koebenhavn
https://www.groen.kk.dk/da/alt-om-os/hoert-ungdom/ambassador
https://bloxhub.org/event/klimaambassadorerne-praesenterer-arets-losning-for-kobenhavns-overborgmester-og-den-nye-stadsarkitekt/
https://bloxhub.org/event/klimaambassadorerne-praesenterer-arets-losning-for-kobenhavns-overborgmester-og-den-nye-stadsarkitekt/
http://www.netpublikationer.dk/um/360jun19/Html/kap21.html
https://www.groen.kk.dk/KBU/Alt%20om%20os/Verdensmaalsskolen
https://aarhus.dk/nyt/teknik-og-miljoe/august-2018/nye-klimapartnere-skal-vaere-med-til-at-sikre-groen-vaekst-i-aarhus/
https://gogreenwithaarhus.dk/projekter/lokalt-engagement-og-vaekst/klimapartnerskaber/
http://aarhus-city.dk/oplevelser/bliv-klogere-paa-verdensmaalene-under-verdensbilleder-2019/
https://www.skanderborg.dk/2019/03marts/skanderborg-goer-fns-verdensmaal-til-hverdagsmaal.aspx
https://www.skanderborgforsyning.dk/om-os/fns-verdensmaal
http://www.vidensby.com/om-vidensbyen/
http://www.vidensby.com/de-17-verdensmaal/
http://www.projectzero.dk/da-DK/TopPages/Om-ProjectZero.aspx
https://www.gladsaxe.dk/gladsaxestrategien
https://www.gladsaxe.dk/gladsaxestrategien/hvad_goer_vi_i_gladsaxe
https://www.gladsaxe.dk/gladsaxestrategien/gladsaxe_handler_lokalt_og_taenker_globalt
https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/nyhedsvisning_alle/gladsaxe_vil_styre_efter_verdensmaalene
https://www.tv2lorry.dk/artikel/ny-strategi-i-gladsaxe-tager-udgangspunkt-i-verdensmaalene
https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/nyhedsvisning_alle/kl_hoerte_om_baeredygtig_vaekst_og_velfaerd_i_gladsaxe
https://dit-roskilde.dk/2019/06/roskilde-snakkede-om-verdensmaalene/
https://www.roskildekongrescenter.dk/arrangement/roskilde-moeder-verdensmaalene/
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Vallensbæk 

https://www.vallensbaek.dk/service-kultur-fritid-og-frivillighed/events-og-arrangementer/baeredygtigheds-festival 

https://www.vallensbaek.dk/nyheder/service/hackathon-elektrofitness-og-toejgenbrug 

 

Allerød 

https://www.tv2lorry.dk/artikel/endnu-en-kommune-vil-laegge-strategi-efter-fns-verdensmaal 

 

Middelfart 

https://www.middelfart.dk/Politik%20og%20demokrati/Vision%20og%20udvikling/FN's%20Verdensm%C3%A5l 

 

Odense 

https://www.odense.dk/bystrategi2019/bystrategi-2019/fns-verdensmaal-som-metode 

 

Aalborg 

http://apps.aalborgkommune.dk/images/teknisk/PLANBYG/ANDRE_PLANER/Planstrategi/2018-050169-
22%20KonceptAalborg%20Kommunes%20arbejde%20med%20FN%2019479724_5_0.pdf 

 

Gentofte 

https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Kommunalbestyrelsen/Opgaveudvalg/FNs-verdensmaal-i-Gentofte 

 

Sorø 

https://vision2022.soroe.dk/fns-verdensmaal/verdensmaalene-i-soroe 

 

Nordfyns kommune 

https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Udvikling/Danmark-for-maalene 

 

Rudersdal 

https://www.rudersdal.dk/Gr%C3%B8nomstilling 

 

Middelfart 

https://www.middelfart.dk/Politik%20og%20demokrati/Vision%20og%20udvikling/FN's%20Verdensm%C3%A5l 

 

Fredericia 

https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/workshop-om-bornenes-verdensmal-i-fredericia 

 

Haderslev 

https://www.haderslev.dk/files/14239/Erhvervsstrategi_2019_2022.PDF 

https://haderslevspuls.dk/haderslev-vil-aendre-lokalsamfund-strategi/ 

 

https://www.vallensbaek.dk/service-kultur-fritid-og-frivillighed/events-og-arrangementer/baeredygtigheds-festival
https://www.vallensbaek.dk/nyheder/service/hackathon-elektrofitness-og-toejgenbrug
https://www.tv2lorry.dk/artikel/endnu-en-kommune-vil-laegge-strategi-efter-fns-verdensmaal
https://www.middelfart.dk/Politik%20og%20demokrati/Vision%20og%20udvikling/FN's%20Verdensm%C3%A5l
https://www.odense.dk/bystrategi2019/bystrategi-2019/fns-verdensmaal-som-metode
http://apps.aalborgkommune.dk/images/teknisk/PLANBYG/ANDRE_PLANER/Planstrategi/2018-050169-22%20KonceptAalborg%20Kommunes%20arbejde%20med%20FN%2019479724_5_0.pdf
http://apps.aalborgkommune.dk/images/teknisk/PLANBYG/ANDRE_PLANER/Planstrategi/2018-050169-22%20KonceptAalborg%20Kommunes%20arbejde%20med%20FN%2019479724_5_0.pdf
https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Kommunalbestyrelsen/Opgaveudvalg/FNs-verdensmaal-i-Gentofte
https://vision2022.soroe.dk/fns-verdensmaal/verdensmaalene-i-soroe
https://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Udvikling/Danmark-for-maalene
https://www.rudersdal.dk/Gr%C3%B8nomstilling
https://www.middelfart.dk/Politik%20og%20demokrati/Vision%20og%20udvikling/FN's%20Verdensm%C3%A5l
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/workshop-om-bornenes-verdensmal-i-fredericia
https://www.haderslev.dk/files/14239/Erhvervsstrategi_2019_2022.PDF
https://haderslevspuls.dk/haderslev-vil-aendre-lokalsamfund-strategi/


 

 www.bridge47.org 

Nyborg 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nyborg07&page=document&docId=237520 

 

Klimakommuner 

https://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/klimakommuneoversigt/ 

 

Kommunernes landsforening 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-og-miljoe/verdensmaal-i-kl/ 

https://www.kl.dk/nyheder/teknik-og-miljoe/2019/maj/kommunernes-arbejde-med-verdensmaalene/ 

https://www.kl.dk/forsidenyheder/2019/september/debatindlaeg-kommunerne-skal-involveres-mere-i-groen-forskning/ 

 

Regioner 

https://www.regioner.dk/regional-udvikling/regionale-udviklingsstrategier 

https://www.licitationen.dk/article/view/611351/hospitaler_og_regioner_kan_hoste_store_fordele_gennem_fns_verdensmal 

 

Region Hovedstaden 

https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Region-Hovedstaden-skaerper-indsatsen-for-at-indfri-
FNs-verdensmaal.aspx 

 

Region Midt  

https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2018/september-18/fn-verdensmal-er-ramme-for-regional-udvikling/ 

https://www.rm.dk/regional-udvikling/strategi-2019-2030/ 

https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2018/februar-18/den-midtjyske-region-vil-vende-verdensmal-til-vakst/ 

 

Virksomheder 

Novozymes 

https://www.novozymes.com/en/about-us/sustainability 

https://www.novozymes.com/en/about-us/sustainability/un-sdgs 

https://www.altinget.dk/civilsamfundetsvidenscenter/artikel/novozymes-tilslut-jer-verdensmaalene-eller-bliv-koert-over 

https://verdensbedstenyheder.dk/virksomheder/novozymes/ 

 

Novonordisk 

https://www.novonordisk.com/sustainable-business/performance-on-tbl/more-about-how-we-work-and-report/the-sustainable-
development-goals.html 

 

Grundfos 

https://www.grundfos.com/about-us/sustainability-responsibility/SDGs-water-and-energy.html 

https://www.hjec.dk/budskab-fra-grundfos-baeredygtig-eller-doe/ 

 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nyborg07&page=document&docId=237520
https://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/klimakommuneoversigt/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-og-miljoe/verdensmaal-i-kl/
https://www.kl.dk/nyheder/teknik-og-miljoe/2019/maj/kommunernes-arbejde-med-verdensmaalene/
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2019/september/debatindlaeg-kommunerne-skal-involveres-mere-i-groen-forskning/
https://www.regioner.dk/regional-udvikling/regionale-udviklingsstrategier
https://www.licitationen.dk/article/view/611351/hospitaler_og_regioner_kan_hoste_store_fordele_gennem_fns_verdensmal
https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Region-Hovedstaden-skaerper-indsatsen-for-at-indfri-FNs-verdensmaal.aspx
https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Region-Hovedstaden-skaerper-indsatsen-for-at-indfri-FNs-verdensmaal.aspx
https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2018/september-18/fn-verdensmal-er-ramme-for-regional-udvikling/
https://www.rm.dk/regional-udvikling/strategi-2019-2030/
https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2018/februar-18/den-midtjyske-region-vil-vende-verdensmal-til-vakst/
https://www.novozymes.com/en/about-us/sustainability
https://www.novozymes.com/en/about-us/sustainability/un-sdgs
https://www.altinget.dk/civilsamfundetsvidenscenter/artikel/novozymes-tilslut-jer-verdensmaalene-eller-bliv-koert-over
https://verdensbedstenyheder.dk/virksomheder/novozymes/
https://www.novonordisk.com/sustainable-business/performance-on-tbl/more-about-how-we-work-and-report/the-sustainable-development-goals.html
https://www.novonordisk.com/sustainable-business/performance-on-tbl/more-about-how-we-work-and-report/the-sustainable-development-goals.html
https://www.grundfos.com/about-us/sustainability-responsibility/SDGs-water-and-energy.html
https://www.hjec.dk/budskab-fra-grundfos-baeredygtig-eller-doe/


 

 www.bridge47.org 

Chr. Hansen 

https://www.chr-hansen.com/en/media/2019/1/chr-hansen-ranked-as-the-most-sustainable-company-in-the-world 

http://cphpost.dk/news/business/denmarks-chr-hansen-named-worlds-most-sustainable-company.html 

 

Konsulenter 

Danmarks statistik 

https://www.dst.dk/da/presse/Pressemeddelelser/2019/2019-07-01-danmark-gaar-foran-med-national-maaling-af-verdensmaalene 

 

Deloitte 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/public-sector/pressemeddelelser/kommuner-skal-omsaette-verdensmaal-til-handling.html 

https://www2.deloitte.com/dk/da/pages/strategy/articles/readiness-industry-
report.html?utm_source=borsen&utm_medium=advertorial&utm_content=baeredygtig-vaekst 

 

Gro consult 

https://groconsult.dk/offentlige-virksomheder/netvaerk-for-kommuner-om-verdensmal 

 

Milestone 

https://milestone-pro.dk/fns-17-verdensmaal-vaerdi-for-os/?gclid=EAIaIQobChMItLXMkbin5AIVjbTtCh3naQBnEAAYBCAAEgIArvD_BwE 

 

Rambøll 

https://dk.ramboll.com/medier/rdk/derfor-skal-vi-goere-mere-for-fns-verdensmaal 

 

Clean 

https://www.cleancluster.dk/event/hands-on-kursus-kom-godt-i-gang-med-verdensmaalene/ 

 

COWI 

https://www.cowi.dk/om-cowi/fns-verdensmaal-for-baeredygtig-udvikling 

 

Aros Business academy 

https://arosbusinessacademy.dk/kursus/baeredygtighed/?gclid=EAIaIQobChMIx86b9baT5AIVQ-J3Ch1mswMTEAAYASAAEgL96_D_BwE 

https://arosbusinessacademy.dk/de-3-vigtigste-grunde-til-at-baeredygtighed-er-din-virksomheds-eneste-vej-til-overlevelse/ 

 

Dansk Industri 

https://www.danskindustri.dk/sdg/verdensmal-for-virksomheder/ 

https://www.altinget.dk/udvikling/artikel/dansk-industri-og-folkekirkens-noedhjaelp-aktivister-og-virksomheder-er-i-samme-baad 

https://www.danskindustri.dk/om-di/kontakt-os/presse/arkiv/pressemeddelelser/2019/2/danske-virksomheder-tanker-baredygtighed-
og-fns-verdensmal-ind-i-deres-forretning/ 
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