
GENERATION 
VERDENSBORGER

Miljøpunkt Østerbro har udviklet Generation 
verdensborger – et nyt undervisningsforløb til udskolingen 
i folkeskolen. Generation verdensborger har til formål at 
give eleverne en optimistisk og løsningsorienteret tilgang 
til nogle af verdens globale udfordringer. Visionen er, at 
eleverne får FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling ind 
under huden, så verdensmål bliver til hverdagsmål. 

Eleverne opnår gennem forløbet en forståelse for, hvordan 
globale udfordringer kan relateres til en lokal kontekst – 
og elevernes egen adfærd og hverdag. Desuden tilegner 
eleverne sig konkrete redskaber til en bæredygtig adfærd, 
ligesom de inspireres til bæredygtig aktivisme og til at 
bruge lokale demokratiske handlemuligheder. 

Generation verdensborger har særligt fokus på følgende 
tre verdensmål:

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimaindsats



UNDERVISNING I FIRE MODULER

Generation verdensborger indeholder fire 
moduler: et teoretisk modul, et workshopmodul, 
et besøg hos en lokal virksomhed, NGO eller 
uddannelsesinstitution, og endelig et praktisk-
kreativt modul, der samler op på de to foregående 
- og endelig et afsluttende modul, hvor eleverne 
præsenterer et produkt for hele klassen. 

Modul 1: Teoretisk undervisning – et oplæg 
Hvad er hverdagens ”klimaskurke”? Vi taler om 
affald og ressourcer og tager udgangspunkt 
i elevernes egen dagligdag. Vi taler om 
problematikker, der knytter sig til bl.a. madspild, 
tøj- og elektronikforbrug mens vi perspektiverer 
til de miljømæssige konsekvenser. Hvor mange 
liter vand bruges der f.eks. i produktionen af en 
T-shirt? Emnerne relateres til FN´s verdensmål, 
og vi taler sammen om, hvad man kan gøre for at 
leve lidt mere klima- og miljøvenligt i hverdagen.

 (Varighed: 2 skolelektioner á 45 min.)

Modul 2: En Workshop 

Eleverne vælger et emne, de interesserer sig 
særligt for (fx plastik i havene, bæredygtige 

transportmidler eller tøjforbrug. Det kan også 
være cirkulær økonomi, og hvad kan man dele, 
lease og og leje, i stedet for at eje?). Eleverne 
inddeles i grupper, hvor de arbejder med forskellige 
løsningsmodeller, som skal præsenteres for hele 
klassen. Outputtet kan fx være at skrive en kronik, 
lave en lille film eller designe en kollage, som man 
arbejder med i udvalgte fag. 

(Varighed: 2 skolelektioner á 45 min.)

Modul 3: Et virksomhedsbesøg

Vi besøger fx Amager ressourcecenter og taler 
om, hvad der sker med vores affald, om affald 
virkelig kan være en ressource og vi ser på nye 
teknologier, som er med til at løse miljømæssige 
problemer.  
(Varighed: 2 skolelektioner á 45 min.)

Modul 4: Præsentationer

Her præsenterer eleverne deres opgave 
for hele klassen. Vi diskuterer gruppernes 
forskellige løsningsforslag og samler op på hele 
undervisningsforløbet.  

(Varighed: 2 skolelektioner á 45 min.)

Elever fra Randersgade Skole bliver klogere på, , hvordan 
værdifulde ressourcer kan genanvendes på virksomhedsbe-
søg hos Buddha Bikes

Elever fra Randersgades Skole undersøger bæredygtigt 
produceret tøj på virksomhedsbesøg hos ResRes


