
Shane Brox forklarer FN's 17 Verdensmål og inspirerer til 17 kreative 

byggeprojekter for hele familien 

 

Shane Brox & Ditte Isager: Byg en bedre verden med Shane - og de 17 Verdensmål 

"Verdensmålene kan virke uoverskuelige, og det kan være svært at finde ud af, hvilken forskel 

du og jeg kan gøre i hverdagen. Men alting begynder med os selv. Derfor indeholder denne bog 

også 17 forslag til handlinger – en handling, der passer til hvert mål." Sådan lyder det fra Shane 

Brox i forordet til denne samtale- og byggebog, der leverer ideer til, hvad den enkelte selv kan 

gøre for at skabe en bedre verden. 

 

Vi mennesker er heldige. Vi bor på en magisk planet sammen med andre fantastiske væsener. 

Hver eneste dag kan vi vælge, om vi vil gøre verden til et bedre sted for mennesker, dyr og planter. 

Det er vigtigt at huske, fordi vi børn tit glemmer det, når vi bliver voksne. 

Byg en bedre verden med Shane er en samtale- og byggebog, som forklarer FN’s 17 Verdensmål, så 

de er nemme at forstå og lette at huske. Hvert mål går hånd i hånd med en handling, som du og 

jeg kan gøre for hinanden og Jorden.  

 

Bogen indeholder også 17 kreative byggeprojekter med genbrugsmaterialer. Vi lærer nemmere, 

når vi leger og bygger, og vi udvider vores forståelse, når vi bruger vores sanser. Forhåbentlig kan 

byggelegene inspirere børn og voksne til at lege og tale sammen 

om, hvordan vi kan gøre en forskel for den verden, vi alle lever i. 

 

Shane Brox (f. 1968) er uddannet fra Designskolen i Kolding. Han er kendt fra DR1-programmet 

Shanes Verden og har udgivet en række børnebøger og byggebøger. I 2020 stod han bag 

udstillingen 'Vores Verden' om de 17 Verdensmål på Naturhistorisk Museum Aarhus. Han udgiver i 

forlængelse heraf denne bog. Udstillingen kan ses på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg frem til 

marts 2022. 

 

Ditte Isager (f. 1977) er fotograf. Hun arbejder primært med interiør og mad. Hun har lavet flere 

bøger. Hun er nu efter 15 år i London og New York bosat i København med mand og 3 børn. 
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