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En god, spændende og særdeles anvendelig bog for enhver medarbejder og leder i folkeskolen og 
også i gymnasier. Forældre og unge kan også læse den – ja enhver, der er optaget af dagsordenen 
om bæredygtighed og dannelse!  

I bogens prolog hedder det: ”Et dannet menneske har ikke blot faglig viden og værdibårne 
holdninger og handlinger, men forstår at kombinere hjerne, hjerte og handling i en helhedsorienteret 
forståelse af, at kloge handlinger kræver indsigt og et hjertes mod til at stå ved sine værdier”.  

Så er scenen sat, og læg dertil at bogen har et fyndigt forord af dr.phil. Per Schultz-Jørgensen, som 
skriver, at arbejdet haster, ”og børnene står på mange måder i første række.”  

Bogen er i to dele: Mellem data og dannelse og ’Nødvendige kapaciteter til en bæredygtig 
dannelse’, en opdeling, der er meget logisk og læservenlig. Det er bogens ni kapitler ligeså.  

Bogen er rig på introduktion til begreberne, relevante figurer, tabeller, øvelser og først og fremmest 
rigtig gode praksiseksempler på gode læringsforløb om alle eller nogle af FN’s 17 verdensmål, som 
alle er enige i, men vi alle har svært ved at finde modet til at opfylde for alvor. I al fald i den 
vestlige verden!  

Der er gode og lærerige praksiseksempler fra Thyre- god Skole, Vejle Kommune, Svendborg 
Kommune, Skæring Skole, Trongårdsskolen i Lyngby-Tårbæk Kommune, Mårslet Skole Ikast 
Brande Gymnasium og Københavns Åbne Gymnasium.  

Eksempler, som alle er med til, at give bogen stor troværdighed.  

Forfatterne peger også på informationsmuligheder og formidlingskanaler til emnet. Bl.a. ’Verdens 
Bedste Nyheder’, som har forpligtet sig på denne formidling for en lang række NGO’er i Danmark. 
Således bliver fx hjemmesiden heleverdeniskole.dk omtalt som en informationskilde.  

Anbefalingen i bogen er, at vi går i gang med arbejdet – NU – og ikke uden retning. Tænk 
profession med hjerne, hjerte og handling! Jeg kan kun varmt anbefale bogen – den er bæredygtig!  
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