BÆREDYGTIG ORGANISERING

AF CECILIA LEBOEUF, EKSTERN PÆDAGOGISK
KONSULENT, UNGDOMSBYEN

Lærerens planlægningsredskab til erhvervsfaglighed med bæredygtig dannelse
i undervisningen

LÆRERENS

PLANLÆGNINGSREDSKAB
Som Verdensmålsskole vil vi uddanne og danne elever til at forholde sig til deres fag igennem de tre bæredygtighedsdimensioner;
Social, Økonomisk, Klima og miljømæssig bæredygtighed.
Undervisningens formål er altid forbundet med mestring og
bygger på en undersøgende tilgang til læring. Som elevernes
kompetencer vokser, bliver de i stand til at arbejde med opgaver,
der bliver mere komplekse.
Skabelonen (1) kan bruges af læreren til at planlægge nye og
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tilpasse eksisterende undervisningsforløb, som kombinerer uddannelsens faglige elementer med verdensmålene.
Tjeklisten (2) kan bruges af læreren til at sætte tanker i gang
hos denne, når opgavernes indhold planlægges og evalueres.
Spørgsmålene hjælper læreren til at vinkle sin undervisning i
en bæredygtig retning, igennem de tre bæredygtighedsdimensioner. •

Ungdomsbyen

Ungdomsbyen
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SKABELON

TJEKLISTE

Skabelon til erhvervsfaglighed med bæredygtig dannelse i undervisningen
EMNE

INDSÆT EMNE

INDSÆT VERDENSMÅL OG
DELMÅL

Med udgangspunkt i LUP, bekendt
gørelser mm. vælges lektionens emne.
Hvilke(t) verdens- og delmål passer til
emnet, med udgangspunkt i, hvad faget
aktivt kan påvirke.

KOMBINATIONSMÅL

TILFØJ DE FAGLIGE MÅLPINDE FRA LUP OG BEKENDTGØRELSER MV.:

Indsæt de faglige mål fra LUP, bekendtgørelser mm. som du sædvanligvis ville
arbejde ud fra.

Udvid/supplér de eksisterende målpinde med elementer fra de 3 bæredygtighedsdimensioner, som komplimenterer fagets tekniskfaglige indhold.

Vi vil sætte gang i en bevidstgørende
proces omkring, hvordan de 3 dimensioner spiller sammen. Hvilke udvidede
kompetencer skal eleverne opnå?

• Viden – hvad skal eleverne opnå af
viden?
• Færdigheder – hvad skal eleven
kunne udføre?
• Holdninger – hvilke holdninger skal
eleven arbejde med?

SOCIAL

undervisningsforløb, sættes der lige stor
fokus på fagets kompetencemål, metoder,
materialer og processer som på inkorporering af nye bæredygtige elementer.
Gennem de konkrete bæredygtige
handlinger og dialogerne om dem undervejs, imødekommer undervisningen
samfundets stigende efterspørgsel på
bæredygtige løsninger. Tjeklisten hjælper

KLIMA OG MILJØ

med at huske en på dette i undervisningen
og have for øje, hvilke dimensioner man
konkret bidrager til. Er det CO2-udledning,
social ulighed, eller genanvendelse af ressourcer, man vil vægte – eller det hele på
én gang, fordi det faktisk hænger sammen
i mål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk
Vækst?

ØKONOMI

SOCIAL

Alle tre dimensioner kan bruges til at inddrage det bæredygtige i undervisningsforløbet.
Det er muligt at vægte én dimension fremfor en anden, alt efter relevans og emne.

MÅL

At opnå indsigt i, viden om, samt
forholde sig til materialer, metoder og processer, der kan bidrage
til den grønne omstilling.

At opnå indsigt i, viden om, samt
forholde sig til og udvælge materialer, metoder og processer, der
er ressourcemæssigt/økonomisk
forsvarlige.

At opnå indsigt i, viden om, samt
forholde sig til og identificere,
hvilken virkning en løsning,
service eller et produkt har på
mennesker.

Hvordan en løsning/produkt
påvirker miljøet /omgivelserne/
klimaet?

Hvordan er løsningens /materialevalgets /metodens holdbarhed
på sigt?

BESKRIV, HVORDAN DU OVERSÆTTER MÅLPINDENE TIL ELEVENS
LÆRING:

Hvad skal eleverne vide, før de
kan vælge bæredygtige alternative løsninger?

HOLDNINGER TIL
BÆREDYGTIGHED

UDVIKLING AF HOLDNINGER GENNEM FEEDBACK MED FOKUS PÅ
DE 3 BÆREDYGTIGHEDSDIMENSIONER:

Hvilke informationer/ressourcer
har eleverne adgang til, og hvor
kan de finde dem?
(f.eks. eksterne eksperter/erhvervslivet, hjemmesider, databaser, tekniske specifikationer, CO2
omregner, m.m.)

Hvordan sikrer du, at eleverne
stifter bekendtskab med og
forholder sig til materialer/ løsninger/ metoder, der er økonomisk bæredygtige? (f.eks. pris vs.
Holdbarhed/kvalitet, m.m.)

Hvordan sikrer du, at elevprodukter/valg af materialer/ løsninger/
metoder/, egner sig til brugernes
behov på samme niveau eller
bedre end de mindre bæredygtige
løsninger?

Vi udvikler elevernes holdninger gennem
perspektivering og ved at sætte fokus på
bæredygtighedsdimensionerne.

F.eks. løbende mundtlige dialoger under/som afslutning af forløbet og/eller feedback
på skriftlige opgaver.

Udvid målpindene, så de kommer ind
på dit/dine udvalgte verdensmål og
delmål.

KLIMA
OG MILJØ


TRE
SPØRGSMÅL

Dimensionerne fylder ikke altid lige
meget. Brug gerne tjeklisten som inspiration til din forberedelse.

OPGAVEN
Indholdet skal være med til at motivere
eleverne. Opgavetypen og lærerstyring
bestemmes af elevernes kompetenceniveau.

Eleverne inviteres til at tage stilling til,
hvordan deres projekt/opgave forholder sig til de 3 dimensioner.
Læreren kan gå i dialog med eleverne,
samt vurdere og evaluere elevopgaver
ud fra samme princip.
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Når eleverne beskæftiger sig med et nyt
kompetenceområde, vil undervisningens
omdrejningspunkt ofte være omkring
fagets metoder, materialer og processer. Som eleverne opnår de nødvendige
faglige kompetencer, kan der introduceres
mere frie opgaveformer, såsom cases og
problemstillinger, der ligner elevernes professionelle virkelighed. I det bæredygtige

DIMENSION

EMNE


ØKONOMI

Lærerens tjekliste til forberedelse og evaluering af undervisning med
de bæredygtige dimensioner

Invitér til handling f.eks. igennem;
• Opgaver: færdighedstræning, især til nye kompetenceområder
• Cases: lidt mere komplekse opgaver med virkelighedsnære problemstillinger
• Projekter: Mere komplekse problemstillinger og mestring

KLIMA OG MILJØ
Hvilke fordele og
ulemper har det for
miljø, CO2-udledning,
biodiversitet og klima?

ØKONOMI OG
RESSOURCER
Hvordan hænger det
sammen økonomisk
og ressourcemæssigt?

SOCIAL
Hvordan påvirker det
mennesker individuelt og i fællesskaber?

Ungdomsbyen

Hvordan er løsningen økonomisk/
ressourcemæssigt forsvarlig?
(f.eks. cirkulær økonomi, arbejdsfordeling, løn, m.m.)

Hvad er brugergruppens behov
mht. elevernes produkter/løsninger? (f.eks. fagfolk/håndværkerne
selv, leverandører af f.eks. værktøj, isolering m.m?)
Hvordan er løsningen/metoden/
produktet socialt forsvarlig?
(f.eks. akkord og nedslidning,
billigere udenlandsk arbejdskraft,
distributionskæder, m.m.)

Overvej, hvilken vægtning din undervisning skal have…

%
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Hvordan balancerer det med cirkulær økonomi, resourcemæssig
og social bæredygtighed?

Hvordan balancerer det med den
grønne omstilling, distributionskæder og social bæredygtighed?

Hvordan balancerer det med den
ressourcemæssige, økonomiske
bæredygtighed og den grønne
omstilling?
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SÅDAN UDFYLDER DU SKABELONEN

Skabelon til erhvervsfaglighed med bæredygtig dannelse i undervisningen
EMNE

Med udgangspunkt i LUP, bekendt
gørelser mm. vælges lektionens emne.
Hvilke(t) verdens- og delmål passer til
emnet, med udgangspunkt i, hvad faget
aktivt kan påvirke.

KOMBINATIONSMÅL
Indsæt de faglige mål fra LUP, bekendtgørelser mm. som du sædvanligvis ville
arbejde ud fra.
Vi vil sætte gang i en bevidstgørende
proces omkring, hvordan de 3 dimensioner spiller sammen. Hvilke udvidede
kompetencer skal eleverne opnå?
Udvid målpindene, så de kommer ind på
dit/dine udvalgte verdensmål og delmål.
Dimensionerne fylder ikke altid lige
meget. Brug gerne tjeklisten som inspiration til din forberedelse.

OPGAVEN
Indholdet skal være med til at motivere
eleverne. Opgavetypen og lærerstyring
bestemmes af elevernes kompetenceniveau.

INDSÆT EMNE
Vurdering af brugt bil

INDSÆT VERDENSMÅL OG
DELMÅL

OPGAVEN
(Fortsat)

VM 13 – klimaindsats
Delmål 13.3.1; Antal af lande, der har
integreret modvirkning, tilpasning,
begrænsning af skaderne og tidlig
varsling i læseplaner på både grund-,
mellem- og højuddannelsesniveau.

• E
 leven kan gennemgå samtlige systemer på en bil i forbindelse
med en vurdering af køretøjets tilstand i salgsøjemed. Inklusive
gennemgang af miljømæssige fordele/ulemper ved køretøjet.
• E
 leven kan beregne omkostninger ved en eventuel renovering,
samt miljømæssig forbedring af køretøjet – kan forholde sig til
balancen mellem køretøjets brugervenlighed, fornuftig økonomi
og miljømæssige fordele.
• E
 leven kan anvende sin viden om regler og forskrifter i forbindelse
med køretøjers godkendelse til kørsel på danske nummerplader.
• E
 leven kan foretage en vurdering af samtlige sliddele på køretøjet
med henblik på en skriftlig rapport om driftssikkerhed og sikkerhed i
forhold til lovkrav.
• E
 leven kan foretage udfærdigelse af et overslag over omkostningerne
ved en eventuel renovering.

Forløbet baseres på en case, som eleverne får udleveret;
Case:
Ellen Jensen har kontaktet dit værksted. Du og din makker har et mekanikerværksted, men i sælger også brugte biler ved siden af. Ellen har bedt om hjælp til at
vælge en bil til sin 19-årige datter. Det er første gang, at hun selv skal finde en brugt
bil, da hun for nyligt mistede sin mand, som normalt ville stå for den slags, og hun
ved ikke, hvor hun skal starte. Ellen og hendes datter vil gerne sikre sig, at bilen er
nem at betjene, da datteren lige har fået kørekort, og er ny i trafikken. Derudover
er det også vigtigt, da datteren er under uddannelse og ikke har så mange penge,
at hun får den bedste kvalitet, til den bedste pris. Den skal holde til at blive kørt i,
de næste 4-5 år, indtil hun bliver færdig og kommer i arbejde. Ellens datter går også
meget op i, at bilen er så miljøvenlig som muligt, et emne som hun vægter højt, når
hun skal vælge den helt rigtige bil.
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Opgavebeskrivelse
Dig og din makker skal nu hjælpe Ellen med at finde den helt rigtige bil til datteren. Udvælg 2-3 muligheder, som hver har deres fordele/ulemper, som I mener
passer til deres ønsker.

Elevprodukt: Du skal nu mødes med Ellen og hendes datter, og præsentere bilen
og de informationer, som i har indhentet. Sælg idéen til dem, og se om de gerne
vil købe den af jer. I skal også udarbejde en rapport, hvor i har samlet informationerne, som Ellen kan tage med sig og overveje.

HOLDNINGER TIL
BÆREDYGTIGHED
Vi udvikler elevernes holdninger
gennem perspektivering
og ved at sætte fokus på
bæredygtighedsdimensionerne.
Eleverne inviteres til at tage stilling
til, hvordan deres projekt/opgave
forholder sig til de 3 dimensioner.
Læreren kan gå i dialog med eleverne,
samt vurdere og evaluere elevopgaver
ud fra samme princip.

UDVIKLING AF HOLDNINGER GENNEM FEEDBACK MED FOKUS PÅ DE
3 BÆREDYGTIGHEDSDIMENSIONER:
Undervejs i forløbet, deltager læreren i elevernes processer, og indgår i dialog
omkring deres overvejelser, stiller åbne spørgsmål, som kan hjælpe dem forholde
sig til emnet set fra de 3 bæredygtighedsdimensioner.
Forslag nr 1: den lange… Ca 45 min

Læreren vurderer jeres oplæg, og gennemlæser + retter/bedømmer rapporten.
Næste gang handler om feedback af resultater, hvor problemstillinger tages op
til fælles drøftelse blandt/mellem grupperne.
Der findes fælles konklusion over de mønstre, vi har observeret gennem de forskellige oplæg og interessante vinkler.
Opsamling af vigtige punkter, som vi har lært af forløbet.
Forslag nr 2: den korte.. Ca. 20 min

Læreren kan bruge oplæg og rapport til at udvælge, hvilken gruppe Ellen har
valgt at købe bil af.

Datteren har brug for bilen, da hun har et fritidsjob, som hun skal passe efter skole, og det ligger langt fra offentlig transport. Det er ikke mange km hun skal køre
om dagen. De fleste ture er under 5 km ad gangen, men hun kører måske mellem
30-40 km om ugen. Hun har også nogle praktikperioder, hvor hun skal ud og køre
lidt længere på landevej men ikke så meget bykørsel. Hun kan også godt lide at
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tage på ture ude i landskabet med sin Grand Danois.

Forhold dig til Ellens ønsker samtidig med, at du undersøger nedesntående:
1. Hvad er totalomkostningerne?
2. Er bilen ordentligt vedligeholdt?
3. Hvor driftsikker er bilen?
4. Hvad er bilens historie
5. Hvor bæredygtig er bilen eller hvad kunne man gøre for, at den bliver det?
6. Kom med nogle bud på de økonomiske omkostninger forbundet med de forskellige muligheder.
7. Udregn pris for de forskellige løsnigner.
Ressourcer: Du kan søge efter brugte biler på online salgssider (alternativt samler underviseren et katalog over biler at undersøge og vælge imellem)
F.eks. bilbasen.dk eller bilhandel.dk

TILFØJ DE FAGLIGE MÅLPINDE FRA LUP OG BEKENDTGØRELSER MV.:

BESKRIV, HVORDAN DU OVERSÆTTER MÅLPINDENE TIL ELEVENS
LÆRING:

MPEL
BÆREDYGTIG ORGANISERING

Baseret på en vurdering af elevernes kommunikation, samarbejde, strategier/
nytænkning samt resultater.
Præsentation af resultat begrundes og diskuteres i klassen.
Opsamling af vigtige punkter, som vi har lært af forløbet.

Ungdomsbyen
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