
Bærekraftig utvikling



Levere gården i litt bedre stand  
enn du fikk den



Gro Harlem Brundtland, norsk statsminister, Ap.  
Jobbet for FN med miljø og fattigdom.

Oppfunnet av Gro



Definisjon fra Wikipedia:

En samfunnsutvikling 
som imøtekommer dagens 
forbruksbehov uten å forringe 
mulighetene for kommende 
generasjoner til å få dekket sine.



Definisjon fra FN i 1987:

Utvikling som imøtekommer dagens 
behov uten å ødelegge mulighetene 
for at kommende generasjoner skal få 
dekket sine behov.



Det du gjør nå, skal ikke være 
negativt for barnebarna dine.



Hvorfor snakker folk om regnskogen?



Hugge ned regnskogen?
= deilige hamburgere
= 5000 dyrearter forsvinner hvert år
= ikke bærekraftig utvikling



Økologisk fotavtrykk

Brukes for å måle menneskenes forbruk av naturressurser. 

Hvis alle i verden var nordmenn, måtte vi ha 2,7 jordkloder.



Gjelder ikke bare miljø,  
men også livene våre generelt: 

Økonomi
Sosiale forhold

Miljø



Eksempel: For mye urettferdighet = kan bli krig = ikke bærekraftig



Hva kan gjøres?

Lover 
Holdninger 

Oppfinnelser 
Planlegging 

Avtaler 

Lov: Høyere skatter som gis til fattige. Forbud mot dieselbiler. Holdninger: Ikke kjøp buksen før du vet at fabrikkarbeiderne har fått god nok 
lønn. Oppfinnelser: Solenergi. Planlegging: Plass til busser og T-baner i byen. Avtaler: Land samarbeider om regler.



Kun lov å føde to barn, ikke flere.

Kina: 1970-tallet: Vanlig med fem barn. 1980-2015: Lov med kun ett barn.



Færre flyturer på deg?



Film om bærekraft (5 min):
http://www.fn.no/Skole/Undervisningsopplegg/8-10-trinn/Baerekraft

Samme film på Youtube (5 min):
https://www.youtube.com/watch?v=c_CsWDWmjyc

En annen film om bærekraft (4 min):
https://www.youtube.com/watch?v=8WrMCdnSnqc

http://www.fn.no/Skole/Undervisningsopplegg/8-10-trinn/Baerekraft
https://www.youtube.com/watch?v=c_CsWDWmjyc
https://www.youtube.com/watch?v=8WrMCdnSnqc


FN har 17 bærekraftmål
…innen 2030







Kahoot:
https://play.kahoot.it/#/k/39e39122-1720-42f2-a7c7-5ac19e5bf0cb

https://play.kahoot.it/#/k/39e39122-1720-42f2-a7c7-5ac19e5bf0cb


Svar på dette:

1.Hva er kjennetegnene på en bærekraftig verden?

2.Hva er de tre viktigste temaene i bærekraftig utvikling?

3.Hvor bærekraftig er verden i dag? (Let på nettet.)

4.Hvor bærekraftig er du, skolen og lokalsamfunnet?

5.Hva kan gjøres for å få en bærekraftig verden?

6.Hva kan DU gjøre for å bidra til en bærekraftig utvikling?

7.I Kina får man lov til å få bare to barn hver. Hvorfor? Er du 
enig at det bør være slik?

8.Kom med eksempler på økologisk fotavtrykk


