
BEST PRACTICE OG BRUGBARE REDSKABER

TIL STRATEGI- OG UNDERVISNINGSBRUG I  
GRUNDSKOLER, STX, ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER

Vil du også gerne tage aktivt del i verdensmålsskolenetvær-
ket UNESCO ASP eller få ideer til at understøtte bæredygtig-
hed i skoleverden? - Så har du fat i det rigtige katalog. 

Her kan du også få indsigt i elever og læreres best prac-
tice, lederstrategier og finde brugbare redskaber. 

Vores første katalog ’Kompetent til bæredygtighed’ hen-
vendte sig kun til erhvervsskoler og –gymnasier. I dette ka-
talog II inddrager vi grundskoler og STX. Hver skoleform har 
sit kapitel. 

Vi deler tips til undervisning i mange fag og sætter ekstra 

spot på menneskerettigheder, teknologiforståelse, cirkulær 
økonomi, klima- og miljø samt LGBT+ området.

Katalog I og II kan frit downloades, enten som samlet kata-
log eller som løsark med enkelte redskaber eller best practice. 

Bemærk, at ’Lærerens planlægningsredskab’ nu også fin-
des i et digitalt wordformat, så redskabet nemt kan bruges i 
egen planlægning.  Find det hele og mere til på unesco-asp.dk. 

Ungdomsbyen ønsker alle god arbejdslyst med at udvikle 
bæredygtige kompetencer.

KOMPETENT TIL BÆREDYGTIGHED II – BEST PRACTICE OG BRUGBARE REDSKABER KOMPETENT TIL 
BÆREDYGTIGHED II
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DIN HJEMMESIDE
UNESCO-ASP.DK

FORORD
Velkommen til ’Kompetent til bæredygtighed II’ med best pra-
ctice og gode redskaber til bæredygtig undervisning og stra-
tegiarbejde. Det kan frit downloades digitalt på unesco-asp.dk, 
hvor ’Lærerens planlægningsredskab’ nu også ligger i et digitalt 
wordformat.

UNESCO ASP er et netværk i vækst med 80+ danske ver-
densmålsskoler fra hele landet og over 10.000 skoler internati-
onalt. Vi er en vigtig del af de forenede nationers organisation 
for fremme af globalt samarbejde indenfor uddannelse, viden-
skab, kultur og kommunikation. Netværkets mest aktuelle mål 
er FN’s 17 verdensmål i 2030 med både sociale og økonomiske 
dimensioner samt ikke mindst håndteringen af klima- og miljø-
udfordringerne. 

Ungdomsbyen har interviewet en række danske ledere, 
elever og lærere om, hvad de gør for at nå målene og udviklet 
brugbare redskaber sammen.

Denne gang sætter vi ekstra spot på teknologiforståelse, 
menneskerettigheder, cirkulær økonomi, klimakompetencer og 
identitet. Det hele hænger jo sammen.

I august 2022 giver Poul Erik Christoffersen stafetten videre, 
som national koordinator for UNESCO ASP, til Honar Abdollahi. 
Hun har baggrund i både grundskolen og ungdomsuddannel-
serne og stor erfaring med det internationale samarbejde. 

Honar Abdollahi står i spidsen for udmøntningen af netvær-
kets nye strategi for 2022-2026.  Vi vil styrke det internationale 
samarbejde, vores interne kommunikationsstruktur, ungeen-
gagementet og lysten til læring, projekt- og videndeling både 
indbyrdes og med omverden. 

Ungdomsbyen takker på vegne af styregruppen og netvær-
ket Poul Erik Christoffersen for hans store indsats, som national 
koordinator. Netværkets økonomi er blevet styrket og vi står 
fast med en ny, stærk strategi. Tak også for det mangeårige vir-
ke, som tidligere leder af Ungdomsbyen. 

Tak til netværkskoordinatorerne og de afgående ungeam-
bassadørers kæmpe indsats. Vi glæder os til det fremtidige 
samarbejde med nye kræfter. Slutteligt vil vi hylde de mange 
involverede i dette katalogs tilblivelse for jeres vigtige bidrag i 
samarbejdet med os. 

Rigtig god læselyst. 

På vegne af Ungdomsbyens medarbejdere
Malene Rungvald Christensen

Leder af Ungdomsbyen

Poul Erik Christoffersen Honar Abdollahi
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TIPS TIL DIN 
UNDERVISNING OM 
KLIMA

Ungdomsbyen har spurgt Synnøve Kjærland, der er programchef for 
Klima ambassaden i den grønne tænketank CONCITO om, hvad elever og 
lærere skal have af viden og kompetencer for at kunne forstå og handle på 
klimaudfordringen. Her kommer Synnøves bud 3 bud. 

CONCITO.DK 

Målgruppe: For alle, der arbejder med eller inte-
resserer sig for den grønne omstilling 

Fokus og opbygning: En platform for videndeling 
om væsentlige udfordringer, aktuelle problemstil-
linger og løsninger. Her er både faglige nyheder, 
rapporter og blogs inden for CONCITO’s vigtigste 
temaer: Adfærd (handlemønstre, drivkræfter, ef-
fekter), Areal (anvendelse, behov, effektivitet), Byg-
ninger (energieffektivitet, udledninger, materialer), 
Børn og unge (dannelse, uddannelse og kompeten-
cer), Energi (energisystemer, kilder, behov), EU´s 
rolle, Fremtidens byer, Fremtidens fødevarer, Mobi-
litet (infrastruktur, mobilitetssystemer), Økonomi 
(grøn reform) 

1: HVAD SKAL VI LÆRE OG KUNNE OM  
KLIMAET? 
Elever, lærere og alle os andre skal have den nødvendige viden om, 
hvorfor det er vigtigt at stoppe klimaforandringerne. Vi skal lære, 
hvilke handlerum man har som enkeltindivid og hvilke ændrings-
opgaver virksomheder, politikere og andre samfundsaktørers har. 

Den grønne omstilling forandrer, hvordan vi producerer, 
transporterer og forbruger energi og ressourcer. Det kræver 
både fagfaglig og tværfaglig viden og kompetencer at kunne 
lære, studere og arbejde med bæredygtige løsninger. Dét at 
stille kritiske spørgsmål og efterspørge dokumentation, når 
man skal vælge et produkt, er vigtige kompetencer at have i 
den nødvendige omstilling af vores samfund til et klimavenligt 
og mere bæredygtigt fællesskab.

2. HVOR FINDER VI VIDEN OM BÆREDYGTIGE 
PRODUKTER? 
En måde at kvalificere vores valg af varer eller produkter på er 
at bruge et produkts klimabelastning som guide. Men at analy-
sere alle faser i produktionskæden af en vare eller et produkt, 
er omfattende. I ’Den store klimadatabase’ kan man finde klima-
aftrykket på 500 helt almindelige fødevarer. Basen er udviklet 
af CONCITO sammen med anerkendte forskere og den vandt 
Nordisk Råds Miljøpris i 2021. Den er unik, også internationalt, 
og bruges både som udgangspunkt for klimamærkning i nogle 
supermarkeder og som guide til valg af klimavenlige råvarer i for 
eksempel  kantiner. 

3. HVOR FINDER VI  
UNDERVISNINGSMATERIALER? 
Der findes heldigvis mange undervisningsforløb om klima og 
bæredygtighed man kan kaste sig over. Jeg vil fremhæve nogle 
af dem, som vi selv står bag. På disse hjemmesider er der vigtig 
viden og gode undervisningsforløb, som bygger på dokumente-
ret viden til alle alderstrin og fag. •

DEN STORE KLIMADATABASE  
denstoreklimadatabase.dk 

Målgruppe Alle 

Fokus og opbygning: Konkret måling af 
500 fødevarers CO2-udledning i alle proces-
ser fra råstof/dyrkning til forbrug 

Andet: Tager ikke hensyn til social eller 
økonomisk bæredygtighed

BLIV KLIMAKLOG  
concito.dk/klimaambassaden/bliv-klimaklog

Målgruppe: Grundskolen og ungdomsuddan-
nelser, men specifikt målrettet elever, som for 
eksempel har brug for info til en opgave eller 
et projekt 

Fokus og opbygning: Konkrete temaer som 
grønne byer, biodiversitet, hvad man selv kan 
gøre. Man klikker sig ind og finder selv konkre-
te forløb og øvelser

SUSTAINABLE.DK 

Målgruppe: Grundskole. Primært STEM-fag 
og samfundsfag 

Fokus og opbygning: Det er en digital plat-
form med undervisningsmaterialer om klima 
og bæredygtighed. Disse er løsningsorien-
terede og baserede på viden fra den grønne 
tænketank CONCITO. Materialerne omfatter 
temaerne klimaudfordringen, fødevarer, for-
brug, energi, byer, ressourcer og FN’s 17 Ver-
densmål 

DEN GRØNNE RYGRAD 
dengronnerygrad.dk 

Målgruppe: Naturfagslærere i grundskolen 

Fokus og opbygning: Til naturfagslærere, der 
ønsker inspiration til motiverende og praksisnær 
STEM-undervisning med særligt fokus på klima 
og bæredygtighed. Centralt på hjemmesiden er 
Den Grønne Rygrads overbliksværktøj med mere 
end tusind grønne Åben Skole-aktiviteter fordelt 
over hele landet samt en kortlægning af frit til-
gængelige undervisningsmaterialer 
 

GROSELV.DK 

Målgruppe: Til unge og undervise-
re, som ønsker at inddrage konkrete 
hands-on hverdagscases og finde 
bæredygtige løsninger i undervisnin-
gen. God til projektarbejde. 

Fokus og opbygning: Guides til bæ-
redygtighed i praksis og til, hvordan 
man for eksempel kan bygge, sanke, 
rejse, bytte og reparere 

TIPS
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TIPS TIL DIN 
UNDERVISNING OM 
MENNESKERETTIGHEDER 

I undersøgelsen ’Børn ved stadig alt for lidt om deres egne rettigheder’ fra 
2021 viser det sig, at det er under halvdelen af børn og unge, der kender 
til deres rettigheder. Der er sket en svag stigning i kendskabet til 45 % fra 
39 % i 2009, men Institut for Menneskerettigheder i Danmark er bekymret. 
De peger også på, at færre børn og unge oplever, at de lærer at respektere 
hinandens rettigheder i skolen. Her er der sket et fald fra 70 % i den seneste 
undersøgelse til blot 55 % i dag. 

Inspireret af instituttets undersøgelse og FN’s kampagne om 
menneskerettigheder har netværket af danske UNESCO Ver-
densmålsskoler besluttet at skabe en international camp om 
temaet. Netværket har inviteret skoler fra de nordiske lande til 
en Nordic Camp: Stand up 4 Human Rights og produceret et in-
spirationskatalog til undervisning i rettighederne. Det kan man 
lade sig inspirere af til egne skolesamarbejder på tværs af lande. 

FORMÅLET ER AT GIVE ELEVERNE MULIGHED FOR AT UNDER-
SØGE OG SAMMENLIGNE: 
• hvad menneskerettigheder er 
•  hvordan de udøves i eget og andres lande rundt om i 

verden 
•  hvordan de kan beskytte, fremme og stå op for 

menneskerettighederne 
•  hvordan vi sammen styrker undervisning om og udøvelse af 

menneskerettigheder i skolesystemet 

FACTS OM UNDERVISNINGSMATERIALET OM MENNESKE-
RETTIGHEDER – STAND UP 4 HUMAN RIGHTS 

Målgruppen: Unge i alderen 14 – 18 år og deres undervisere. 

Fag: Materialet er på engelsk og kan især anvendes i de nor-
diske sprog, engelsk, historie, samfundsfag og de musikalske/

kreative samt tværfagligt i forbindelse med projektopgaver, 
temauger og lignende.  

Indhold: Inspirationskatalog til brug i forbindelse med FN-rela-
terede temaer og projekter. 

Hvordan: Gruppearbejde med arbejdsbilag til hver gruppe, så 
hver elev kommer til at arbejde med i gennemsnit 30 sider, hvor 
halvdelen er billeder. 

Sprog: Arbejdssproget er engelsk. Størstedelen af teksterne er 
fra en dansk kontekst. Der er oversat et resumé til engelsk med 
link til den oprindelige artikel. 

Skolen man samarbejder med, skal selv medbringe fakta om 
eget land. Man kan forinden undersøge sit skolesamarbejds-
lands vilkår indenfor emner som social lighed/ulighed, mulig-
heder for at opnå statsborgerskab, borgernes fattigdom, og 
præsentere resultaterne. 

Hvor: Materialet ligger på unesco-asp.dk 

 Skolen har en afgørende opgave med at ruste børnene 
til at kende deres egne og andres rettigheder. Børn skal kunne sige 
fra, ytre sig og gribe ind, når de oplever at rettigheder bliver krænket. 
Desværre tyder vores undersøgelse endnu en gang på, at undervis-
ningen i menneskerettigheder i den danske folkeskole ikke er god 
nok. Der forestår derfor en stor opgave i skolerne og i læreruddan-
nelserne med at styrke undervisningen i menneskerettigheder. 
– Louise Holck, direktør for Institut for Menneskerettigheder.  

BEKYMRENDE RESULTATER FRA DEN DANSKE 
UNDERSØGELSE: 
•  2 ud af 5 børn kan ikke huske én eneste 

menneskeret 
•  1 ud af 5 synes, det er i orden, at politiet bruger 

tortur 
•  1 ud af 3 mener, det er i orden, at børn og unge 

bruger ord som ”luder” eller ”neger” om andre 
mennesker, når de taler med deres venner 

Kilde: Institut for Menneskerettigheder, 2021 

HVAD ER FN’S KAMPAGNE STAND UP 4 HUMAN RIGHTS? 
Den 10. december 1948 blev verdenserklæringen om menneskerettigheder vedtaget ved 
FN’s generalforsamling. ’Human Rights’ kunne derfor fejre sin 70-års fødselsdag i 2018. 

Ved den lejlighed kørte FN kampagnen ’Stand up 4 Human Rights”, som stadig er me-
get aktiv og fuld af interessant og relevant materiale om menneskerettigheder. Besøg 
hjemmesiden her: standup4humanrights.org

Det er bekymrende, at der ikke er sket stør-
re fremskridt. Der er helt klart behov for en 
ekstra indsats for at oplyse børn om egne 
og andres rettigheder. 

– Karen Hækkerup, generalsekretær i 
UNICEF Danmark. 

LÆS MERE
Undersøgelsen ’Børn ved stadig 
alt for lidt om deres egne ret-
tigheder’ fra 2021 er foretaget 
af Kantar Gallup for Institut for 
Menneskerettigheder og UNICEF 
Danmark. 

TIPS TIPS
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TIPS TIPS

TIPS  
TIL DIN UNDERVISNING OM 
KØN, KROP OG IDENTITET 

Mange unge træder frem og udfordrer åbent de vante kønsforståelser. Hvordan 
kan man i dag skelne mellem køn, krop og identitet og undervise i det? 

SÅDAN KAN DU GØRE: 
•  Gå ind på larmlgbt.dk og find undersiden ’Til læreren’
• Gå til side 12 i lærervejledningen 
•  Find undersiden ’Undervisningsmaterialer’ og se 

videovejledningen ’Hvad er køn og seksual orientering?’ til 
at hjælpe med at forstå køn og seksual orientering 

•  Se herefter den animerede kortfilm ’Jakobs fortælling’ (3 min.) 
•  Brug begge film, øvelsen og øvrige anvisninger i 

lærervejledningen i din undervisning, så er du godt på vej. 
God fornøjelse. 

UNDERVISNINGS-
MATERIALE
Find lærervejledning, film og videoer her



KAPITEL 1
Grundskoler
BÆREDYGTIG GRUNDSKOLE
Hvordan går elever og lærere til bæredygtig undervisning i grundskolen? Det 
skulle du tage at lade dig inspirere af, uanset hvor du selv arbejder. I dette 
kapitel folder vi nyttige ideer og begreber ud, og så er der gode undervis-
ningstips at hente. 

Bæredygtig livsstil opstår et sted mellem grøn teknologi og ’the power of 
kindness’. Den understøttes af genkendelige strukturer, som virker positivt på 
elevernes motivation årgang efter årgang. 

I dette katalog udfordrer vi grundskolens lærere med en række Bæredyg-
tighedsspørgsmål, som skal hjælpe med at justere og tone undervisningen og 
påvirke FN’s 17 verdensmål positivt.

Stil spørgsmålene til din undervisning og skab nogle ’prøvehandlinger’. 
Måske skal der i virkeligheden ikke så meget til og du er allerede godt på vej. 



14 15Ungdomsbyen Ungdomsbyen

GRUNDSKOLE GRUNDSKOLE

ELEVFORTÆLLING

ELEVER I SPIDSEN FOR 
BÆREDYGTIGE UDVALG 
Chili og Alberte engagement i bæredygtighed blev for alvor 
kickstartet, da de fik mulighed for at være med i Fælles Foran-
drings initiativ om at skabe grønne elevråd. Fælles Forandring 
er et efterskoleinitiativ om at holde fælles verdensmålsfestiva-
ler sammen én gang årligt på udvalgte værtsefterskoler.

I løbet af seks online seminarer blev eleverne først klædt 
på til at starte et bæredygtigt elevdrevet udvalg på egen 
efterskole. Derefter trak eleverne selv i arbejdstøjet for at 
skabe en bæredygtig festival på skolen.

” Vi startede med en række mindre aktiviteter som optakt 
til festivalen; Et tøjbyttemarked, der mødte stor opbakning. 
Morgensamlingsaktiviteter, hvor vi talte om verdensmålene og 
lagde op til debat. Vi afholdte også et sjovt madspildsprojekt, 
hvor vi vejede madresterne på vores tallerkener. Den person 
der havde flest madrester ‘vandt’ tjansen med at samle alle de 
andres tallerkener sammen. Vi forsøgte også at skabe synlighed 
omkring verdensmålene ved at lave en fysisk nyhedstavle ved 
skolens ankomsthal, hvor vi hver uge printede og hængte 
artikler op fra Verdens Bedste Nyheder.”

Selve festivalen bestod af en masse små håndgribelige aktivite-
ter, som gjorde det let for alle at bidrage til verdensmålene. Der 
var en station med spoken words og slagtaler om klimaet. En 
aktivitet med opbygning af skolens køkkenhave. Et syværksted, 
hvor man kunne designe sin egen mulepose. 

Den lokale festival foregik samtidig med Fælles Forandrings 
online festival, hvor en lang række efterskoler deltog og 
rapporterede live, hvordan de handlede på målene. Alberte og 
Chili var værter. På fin manér blev den lokale efterskole koblet til et 

tværgående nationalt efterskoleprojekt og bidrog til oplevelsen af, 
at alle efterskoleelever skabte forandring i fællesskab.

VOKSNES OPBAKNING ER ALTAFGØRENDE 
Chili og Alberte fremhæver vigtigheden af den opbakning, de 

har fået af lærere og ledelse: ”Når andre ser ens styrker, betyder 
det noget. Det er virkelig bekræftende at få et skub med fra en 
lærer” siger Chili. Alberte stemmer i og fortæller med et smil 
på læben om det kærlige skub, hun fik fra sin dansklærer: ”Min 
lærer havde bare tilmeldt mig Fælles Forandrings Bootcamp. 
Hun kender mig og vidste, at jeg godt ville. Jeg havde bare ikke 
selv lige fået det gjort. Når en lærer ser én, fordi man har en god 
relation, dét er virkelig vigtig for motivationen”. 

Mulighed for at få indflydelse og skabe forandring på egen 
skole har været en særlig drivkraft for begge elever: ”Det var 
virkelig skønt at kunne få reel indflydelse. Alle vores lærere 
sagde: ‘I kan gøre, hvad I vil’. Her er efterskolen bare et perfekt 
sted at prøve ting af. Det er ligesom et minisamfund med frie 
rammer og en særlig gejst. Folk synes bare, at det var fedt at 
være med. Under selve festivalen støttede alle op, også alle 
lærerne, der tog teten med en aktivitet og hjalp med at få flere 
elever med. Skoleledelsen anerkendte vores store arbejde og 
stillede sig til rådighed for, hvad end vi måtte have brug for”.

FÆLLESSKABET MOTIVERER
Den positive erfaring med at ting kan lade sig gøre i fællesskab, 
er noget af det, der har givet pigerne mod på at fortsætte dags-
ordenen på deres nuværende ungdomsuddannelser. Begge er 
meget aktive i forskellige klimagrupper og søsætter adskillige 

NÅR ANDRE SER ENS 
STYRKER, BETYDER DET 
NOGET. DET ER VIRKELIG 
BEKRÆFTENDE AT FÅ ET 

SKUB MED FRA EN LÆRER
– CHILI

bæredygtige initiativer og samarbejder på skolen og i lokalom-
rådet. Begge har i dag samarbejde med Concito og deres initiativ 
’Klimambassadørene’ og arbejder på forskellig vis med at enga-
gere resten af deres skole. 

BUMP PÅ VEJEN
Men hånd i hånd med kampen for bæredygtig omstilling følger 
også frustrationer og usikkerhed: Hvorfor er der ikke flere, der ta-
ger initiativ? Hvordan kan vi få flere med? Hvordan fastholder vi de 
andre? Det er spørgsmål, der giver anledning til stor frustration og 
give udfordringer, som Chili og Alberte selv kan blive ramt af til tider. 
Men de har fundet nogle gode svar på at arbejde konstruktivt med 
udfordringerne. Her handler det især om at skabe plads til forskellig 
grad af elevengagement. Når der skal arrangeres tøjbyttemarked, er 
der nogen, der trækker det store læs med at arrangere og stille op. 
Andre bidrager ved at tage tøj med og atter andre dukker bare op 
og deltager på dagen. Pointen er, at dem der bare dukker op, også 
viser et vigtigt engagement. Måske kan det være første spadestik 
for dem til at involvere sig yderligere næste gang. Bliv derfor ikke 
skuffet over andres grad af involvering, men fokusér i stedet på at få 
alle med på en måde, der giver mening for dem. 

ALBERTE OG CHILIS RÅD TIL ELEVER OG LÆRERE
Til eleverne:
•  Som nybegynder skal du ikke tvivle på, om du har noget at 

byde ind med; alle inputs er vigtige og bidrager
•  Spring ud i det! Drop de store forventninger til dig selv og 

andre. Hvis en del af dig synes det er spændende, så gør det
•  Lad være med at begrænse jer selv – hold jer ikke tilbage!

Til lærer og ledelse:
•  Vær klar til at påtage jer nogle rugbrødsopgaver i starten, 

for at det ikke bliver for overvældende for eleverne – ellers 
mister de gejsten og lysten

•  Giv plads til elevernes idéer. Lad dem skabe nogle fede 
fællesskaber på tværs

•  Skab et udvalg med plads til store og mindre roller og 
mulighed for at engagere sig på forskellige niveauer og 
tidspunkter

FÆLLES FORANDRING
Charlotte Hedevang Nielsen der er projektleder på efterskoler-
nes projekt Fælles Forandring fortæller, hvor vigtigt det er, at 
man som skole har øje for de elever, der kan og brænder for 
tovholderopgaven og hjælper dem med at få søsat initiativer, 
hvor flere har mulighed for at involvere sig på forskellige ni-
veauer: ”Det er SÅ vigtigt at appellere til, at alle kan være med 
og bidrage”. Projektet slutter i 2022, men erfaringen, værktøjer 
og materialer lever videre. 

Fælles Forandring har nemlig opbygget stor viden og 
erfaring i at understøtte elevdrevne grønne udvalg og 
udarbejdet en god model, som de har samlet i Håndbogen for 
grønne elevråd. •

Eleverne Chili Christiansen og Alberte Winther har brugt en stor del af deres 
efterskoletid på at oprette et bæredygtigt udvalg på skolen. De har stået i 
spidsen for adskillige bæredygtige initiativer og fået andre elever og lærerne 
med på vognen. Deres erfaringer fra efterskolen, har de begge taget med videre 
på deres ungdomsuddannelser, hvor de fortsat går i front for bæredygtighed. 

LÆS MERE
Hent Håndbogen for grønne 

elevråd her:
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ELEVFORTÆLLING

ET LILLE OPRÅB OM 
LGBT-UNDERVISNING I 
GRUNDSKOLEN 

Eik deler her sin egen fortælling om, hvordan der manglede undervisning at 
spejle sig i, da han var 14 år gammel og gik i 7.klasse i folkeskolen. Oplevelserne 
resulterede i, at han brugte sig selv meget som ’undervisningsgenstand’ og 
det synes han er problematisk i dag. Én ung person kan umuligt repræsentere 
en kæmpe gruppe forskellige mennesker. Men nu får du alligevel Eiks 
fortælling, som er en helt personlig oplevelse med skolesystemets manglende 
anerkendelse af ham og hans identitet.

EIK FORTÆLLER: 
”Det er generelt meget begrænset, hvad jeg er blevet under-
vist i, når det kommer til LGBT-emner i folkeskolen. I 7. klasse 
skrev jeg en e-mail til min dansklærer. Den indeholdt 21 titler 
på danske bøger, der berørte LGBT+ emner. Lille 13-årige mig 
havde forsøgt at beskrive for min lærer, hvor vigtigt det var at 
læse tekster med god repræsentation. 

Min dansklærer læste mailen og vendte aldrig tilbage 
til mig. Jeg prøvede igen i 8. klasse. Stadig intet svar. Da jeg 
spurgte hende face-to-face, affejede hun mit spørgsmål med 
en mumlen om seksualundervisning og noget om et stramt 
pensum. 

 I 8. klasse i en samfundsfagstime forsøgte min kære sam-
fundsfagslærer at bruge LGBT+ Danmarks undervisnings-
materialer LARM. Han slog aldrig helt igennem. Måske fordi 
klassen bare ikke var interesseret, eller måske fordi det var 
en underlig malplaceret time midt i et forløb om økonomi. 
Jeg tror, at det der gik galt, de gange mine folkeskolelærere 

forsøgte på inkluderende og mangfoldig social-undervisning, 
var, at de var berøringsangste. Mine lærere snakkede udenom, 
turde ikke rigtig sige ordene ‘homoseksuel’ eller ‘transkønnet’. 
Det hele blev meget fjernt, og som en homoseksuel transkøn-
net 14-årig, følte jeg mig næsten mere fremmedgjort, end før 
de prøvede. ” 

14-ÅRIG REPRÆSENTANT FOR ET KÆMPESTORT MANGFOL-
DIGT MILJØ 
”Jeg blev den person, der underviste mine klassekammerater 
i LGBT-emner. Både i projektopgaver, selvvalgte emner i sam-
fundsfag og i danskafleveringer. Jeg tog alle muligheder, jeg 
fik for at informere min klasse og mine lærere om LGBT-mil-
jøet og vores historie. Jeg følte mig nødsaget til det, for jeg 
var træt af dumme og ubehagelige spørgsmål. Jeg stoppede 
helt med at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg gjorde det. 
Det var bare sådan det var; for det var nemmere at spørge 
mig fremfor selv at skulle google det. Men det er farligt, både 

fordi det bliver en ensidig fortælling om en stor, mangfoldig 
og kompliceret gruppe, men også fordi det er en tung byrde 
at skulle bære som en 14-årig elev. Vi skal hverken bruges som 
eksempler eller som informationsstandere. Det er også et 
problem, at LGBT-miljøet bliver over-seksualiseret, så læring 
om vores eksistens kun foregår i samtaler om prævention og 
AIDS. Det gør ikke noget godt for nogen. 

Det er så vigtigt for alle børn og unge at føle sig repræsen-
teret, forstået og set i skolesystemet. Det er en af lærerens 
vigtigste funktioner, for det sikrer trivsel og forebygger dis-
krimination, og så redder det liv. ”  •

8 SKUD FRA EIK 

JEG SYNES, AT DET ER SÅ VIGTIGT...
•  at lærerne sætter sig ind i stoffet, også selvom det er 

kompliceret og tager tid. Du må google din viden selv 
•   at samtalen ikke kommer til at tage en ”dem og os” 

-drejning. Der sidder gennemsnitligt 1 queer person i hver 
folkeskoleklasse. 

•  at lærerne ikke snakker over hovederne på en 
•  at det ikke er elevernes ansvar at blive repræsenteret i 

skolesystemet 
•  at lærere ikke bruger deres queer-elever til at undervise 

deres klassekammerater, det gør ikke nogen gavn 
•  at vi alle ved, hvor vi kan finde LGBT+ materialer henne 
•  at miljøet ikke bliver over-seksualiseret og kun nævnes i 

sammenhæng med AIDS og prævention 
•  at kønsidentitet ikke kobles automatisk med noget seksuelt 

DET ER SÅ VIGTIGT FOR ALLE 
BØRN OG UNGE AT FØLE SIG 

REPRÆSENTERET, FORSTÅET OG SET 
I SKOLESYSTEMET. DET ER EN AF 

LÆRERENS VIGTIGSTE FUNKTIONER, 
FOR DET SIKRER TRIVSEL OG 

FOREBYGGER DISKRIMINATION, OG 
SÅ REDDER DET LIV

GRUNDSKOLE GRUNDSKOLE
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På Sønderskov-Skolen i Sønderborg har man stor succes med sin 10-årige 
Energipatruljen-model. Patruljen består af 8-11 elever i udskolingen, der ung-
til-ung formidler energibesparelse, CO2 og klimaforandringer for de yngre 
kammerater. Det motiverer til handlinger på skolen, der reducerer og holder 
energiforbruget nede. Energipatruljen har 10 år på bagen og startede på initiativ 
fra lærer Henrik Kristian Fenneberg, der har kørt det lige siden som koordinator. 

SÅDAN 
GØR 
LÆREREN

EFFEKTIV ENERGIPATRULJEN 
MED STOR VIRKNING

GRUNDSKOLE

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN
Energipatruljen varetager to faste årsaktiviteter på bag-
grund af idéer udviklet af elever i patruljen. Den ene er en 
smiley-ordning for indskolingen med det formål at reduce-
re energiforbruget i frikvartererne. Den anden er en slo-
gan-konkurrence for mellemtrinnet for at spare på vandet. 

SMILEY-ORDNINGEN
Smiley-ordningen er udformet, som en konkurrence over 
to måneder. De 11 udskolingselevers Energipatruljen forbe-
reder egenhændigt korte oplæg for alle indskolingsklasser 
om, hvorfor det er vigtigt at sparre på energien og bremse 
CO2-aftryk og dermed klimaforandringerne. Herefter star-
ter konkurrencen om at være den bedste klasse til at spare 
energi og holde det bedste indeklima. Efter hvert eneste 
spisefrikvarter får de små klasser besøg af to elever fra Ener-
gipatruljen, som tjekker om der er slukket lys og computere 
og om der er luftet ud i pausen. Klasserne tildeles den farve 
smiley, der matcher dagens indsats – grøn, gul eller rød. Ef-
ter to måneder gør de status og klassen med flest grønne 
smileys vinder på hvert klassetrin. Præmien er en aktivitets-
kasse til brug i frikvarterne. 

Smiley-konkurrencen har betydet, at skolen nu har 
CO2-neutrale frikvarterer. Desuden tager de små elever de 

gode vaner med hjem og deler med familierne. Det udbre-
der samtalen om bæredygtighed. 

SLOGAN- KONKURRENCEN FOR MELLEMTRINNET 
Slogan-konkurrencen handler om at finde på de bedste 
'spar-på-vandet'- slogans. Forud for konkurrencen besøger 
Energipatruljen alle klasser på mellemtrinnet og fortæller 
om betydningen af at spare på vandet. De fremviser alle 
de steder på skolen, hvor det kan ske. De kan bruge det 
lille skyl på toilettet, de kan undgå at 'lege' med vandauto-
maten osv. Herefter skal klasserne komme med bud på et 
slogan. Skoleledelsen og Energipatruljen udvælger i fælles-
skab det bedste slogan fra hvert klassetrin, som hænges 
op strategiske steder på skolen ved håndvaske og toiletter. 
Vinderklasserne får også (nye) aktivitetskasser udleveret. 

Udover de to faste årsaktiviteter finder Energipatruljen 
løbende på nye aktiviteter. 

Det vigtige ved initiativerne i Energipatruljen er, at det 
er elevernes aktiviteter. De skal opleve, at det er deres ide-
er, der bruges. Henriks rolle er at understøtte og hjælpe 
med praktikken. 

Energipatruljen formidler også på andre skoler og i re-
levante skolefora om de gode initiativer. 

SÅDAN GØR HENRIK
Ved skoleårets start samler Henrik Energipatruljen en 
time, hvor de sammen fastlægger årsplanen. Et par 
uger efter samles de til en idéudviklingsdag. Her har 
Henrik inviteret en lokal kontakt fra House of Science i 
Sønderborg med til at inspirere med viden og kendskab 
til lignende aktiviteter i kommunen.

Rekruttering af nye elever til Energipatruljen fore-
går efter hver sommerferie. Her besøger Henrik de ud-
skolingsklasser, som han vil have ansøgere fra. Eleverne 
skal skrive en ansøgning og Henrik vælger de bedste ud. 
Kriterier for udvælgelse er, at man er mødedygtig, mo-
tiveret og har mod på at formidle til mindre elever. Det 
er en pointe, at det ikke nødvendigvis er de fagligt mest 
dygtige, som Henrik udvælger. Det er dem, som kan løfte 
opgaven. Eleverne oplever det, som en stor anerkendel-
se, at måtte undervise de små elever, og de vokser med 
opgaven. 

FAGLIGE MÅL
•  At de yngre elever opnår 

indsigt i betydningen ved at 
spare på energi og vand

•  At elever på hele skolen bliver 
opmærksomme på, at deres 
individuelle mindre indsatser 
har stor fælles betydning

•  At give elever i Energi-
patruljen formidlingserfaring 
og ansvar

ELEVGRUPPE Indskoling, mellemtrin og udskoling | TID Ca. 2 måneder om året, år for år
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•  Energipatruljen bør bestå af flest elever fra udskolingen, senere kan man måske begynde at 
rekruttere fra mellemtrinnet 

•  Vælg 'sikre' elever, som er motiverede, mødedygtige og har lyst og mod på at formidle 
•  Brug lokale samarbejdspartnere som ex. House of Science, der inspirerer Energipatruljen og som læreren 

kan sparre med
•  Lad eleverne komme på banen. Det er deres projekt og idéer, der er centrum 
•  Bare prøv det af og lad eleverne undervise de yngre elever 

LÆRERENS TIPS

Henrik bruger omkring 30 min. 
ugentligt på Energipatruljen og 
hans opgave er, at understøtte og 
hjælpe, når eleverne skal bruge 
noget praktisk. 

Henrik anbefaler at afsætte 
1-1,5 time ugentligt i den første pe-
riode, indtil man er kommet godt 
fra start. Eleverne i patruljen bru-
ger ca. 3-4 frikvarter om ugen på at 
besøge klasserne i de to måneder, 
som smiley-konkurrencen står på 
samt 3x1 lektioner til at holde de-
res oplæg inden. 

Lærerne i indskolingen fortæller, at der er en særlig ro 
i klassen, når det er ældre elever, som underviser. De 
lægger mærke til, at de små elever render rundt og 
slukker lys, når de kommer forbi tomme lokaler. Lærere til 
elever i Energipatruljen oplever, at eleverne bliver styrket i 
deres mundtlige formidling og i at det hjælper i forhold til 
projektopgaveformen. 

RESSOURCEFORBRUG 
 
 8 afsatte timer til kontaktlæreren for Ener-
gipatruljen i august og september 
•  Timer afsat + transport og forplejning 

til den årlige tur til Lærfest i København 
for 4xelever

•  En årlig tur til Heidepark eller lignende 
for alle elever i Energipatruljen

•  Aktivitetskasser om året til præmier: én 
kasse pr. 0.-6.klassetrin til vinderne af 
Smiley- og Slogankonkurrencen.

LÆRERENS  
TIDSFORBRUG

DET SIGER DE ANDRE LÆRERE

»DET ER SJOVT AT FØLGE DE 
ELEVER, SOM NORMALT ER 

USIKRE. NÅR DE KOMMER IND 
I PATRULJEN OG PLUDSELIG 

MÆRKER, AT DE HAR STYR PÅ DET 
HER, SÅ VOKSER DE HELT VILDT 

MED OPGAVEN. – SOM OM DET ER 
NOGET, DE ALTID HAR GJORT«

– HENRIK

SÅDAN 
GØR 
LÆREREN

GRUNDSKOLE
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•  Engagementet svingede. 
Første dag var alle med. 
Nogle sprang siden enkelte 
udfordringer over 

•  Da forløbet sluttede, 
stoppede kontakten på 
WhatApp også. Læringen 
er, at der skal en tovholder 
på, hvis elevkontakten skal 
fortsætte 

”Erfaringen er, at vi har svært 
ved at være vedholdende. Næste 
skridt må være: Hvordan kan for-
bindelsen til naturen og de bæ-
redygtige handlinger integreres 
i os og fortsætte, så det ikke kun 
bliver ved øvelsen?” – Lærer Ca-
milla, Ølsted skole.

UDFORDRINGER

Camilla Weidinger fra Ølsted skole har med sin 9. klasse og en tysk venskabsklasse 
udviklet undervisningsforløbet 'The Power of Kindness'. Forløbet strakte sig 
over 7 dage, hvor eleverne dagligt arbejdede med en bæredygtig udfordring, 
der forbindes til noget sanseligt, nærværende og æstetisk. 

SÅDAN 
GØR 
LÆREREN

THE POWER OF KINDNESS

ELEVGRUPPE 9.kl. Danmark/Tyskland. Natur-, samfundsfag, dansk/tysk/engelsk
TID 5 t. opstart + 7 dage forløb

”Det gav et særligt fællesskab at arbejde med en lille indsats hver dag. ”

Eleverne reagerede især positivt på de håndgribelige aktiviteter, såsom lav en genbrugsstation. Specielt drengene var 
udfordrede på abstrakte opgaver, som at se solopgang. 

Camilla observerede, at det var lettere for hendes (teenage-) elever, at kommunikere med andre om et fælles tema og 
skiftende aktiviteter, fordi de var så mange nye, der ikke kendte hinanden i forvejen. Så alle ’stod lige’.

DET SIGER ELEVERNE 

LÆRERENS TIPS
•  Find en venskabsklasse at gøre det med. 

Når eleverne forbindes med andre unge, 
de ikke kender, tager de sig mere sammen, 
fordi de ikke har forforståelser/-domme 
om hinanden 

•  Afsæt god tid til dialog og opstart. 
Kombinér det med bevægelse og 
oplevelser i naturen, for eksempel 
Walk’n’talk i et par timer 

•  Forventningsafstem og sæt mål efter 
øvelsen. Hvad ønsker de at gøre med det, 
de har lært? Hvilke nye tiltag ønsker de?

•  Fokuser på oplevelser med naturen. Det 
skaber positive forandringer i sindet, 
skaber mening og motiverer os til at leve 
mere bæredygtigt 

FAGLIGE OG SOCIALE MÅL
•  Kulturmøde, hvor natur- og kulturfag understøtter 

elevernes praktisk-æstetiske læring og erkendelser om 
forhold til naturen

•  At vende klimaangst til en aktivistisk tankegang, hvor 
man handler på naturudfordringer

•  Fokus på venlighed og samarbejde 
•  Vende selvoptagethed til en interesse for andre 

mennesker og omgivelserne 
•  Forbinde sig med naturen gennem fælles oplevelser i 

naturen
•  Løse daglige elevopfundne ’udfordrings-lektier’ i 7 

dage og udveksle løsninger med andre

GRUNDSKOLE

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN
Eleverne mødtes over to dage med jævnaldrende elever fra deres partner-
skole i Tyskland. Her brugte de tiden på at reflektere over deres forhold til 
natur sammen. Programmet var tilrettelagt sådan her:

DEL 1: KORTLÆGNING: Eleverne reflekterer over spørgsmål på en lang 
walk’n’talk: Hvordan har I det i naturen? Hvor føler I jer i kontakt med 
naturen. Hvad betyder naturen for jer? 

Gennem elevernes dialog og svar bliver de forskellige forhold til natu-
ren tydeliggjort: Nogen finder tryghed i at gå i en skov, andre finder det 
næsten angstprovokerende.

DEL 2: AKTIVITETER: I fællesskab beslutter eleverne sig for aktiviteter, som 
skal udgøre en 7-dages udfordring. Det skal være aktiviteter, der foregår 
udenfor og som har fokus på bæredygtighed og forbindelse til naturen. 
Det kan eksempelvis være; Se en solopgang. Gå en rute og saml affald. Lav 
en genbrugsstation i dit lokalområde. 

Inden eleverne skiltes, oprettede de en WhatsApp-gruppe for at holde 
kontakten mellem Tyskland og Danmark.

DEL 3: 7-DAGES UDFORDRINGEN: Tilbage i hvert sit land får eleverne til-
sendt udfordringer på WhatsApp fra hinanden, som de skal arbejde med 
efter skoletid. Når opgaven er løst, skal de hver især poste et billede og 
sende en kort beskrivelse af deres oplevelser til hinanden på WhatsApp. 
Billederne favner oplevelsen og må ikke være selvportrætter. Resultatet 
er en lang tråd med beskrivende billeder og elevernes egne ord på na-
turoplevelserne, hvor læringen om natur, bæredygtighed og deres sanse-
lige oplevelser med udfordringen står i centrum. 
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Elever fra 4.S: 
”Det var svært at finde ud af at fordele pengene” 
”Det var sjovt, men også svært at blive enige”

DET SIGER ELEVERNE

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN
Charlotte Madsen er inspireret af Model United på Esper-
gærde Gymnasium, og besluttede sig for at lave en model 
for mellemtrinnet i grundskolen, hvor der over to dage 
især er fokus på samarbejde og ulighed.

DAG 1
Forløbet indledes med ‘U-retfærdighedslege’ som eksem-
pelvis Volley, hvor nogen træder på en landmine og kun må 
hoppe på ét ben. Fodbold med ulige store og små mål eller 
en opgave, hvor eleverne skal ’over floden’, men hvor dren-
gene får instruktionerne i et brev på dansk og pigerne får 
det på somalisk.

”Eleverne synes det er fedt, sjovt, uretfærdigt. Vi sam-
ler op efter legene og reflekterer: Hvori består uretfærdig-
heden? Hvor kan verdensmålene hjælpe”, fortæller lærer 
Charlotte Madsen.

Klassevis inddeles eleverne derefter i tre lande, som 

hver tildeles en kuvert med 40.000 kr. Landene skal for-
dele pengene på de fire verdensmål: 1 Afskaf fattigdom, 
2 Stop sult, 4 Kvalitetsuddannelse og 13 Klimaindsats. 
Grupperne udpeger repræsentanter for hvert mål, som 
skal mødes i fire verdensmålsråd med de andre gruppers 
repræsentanter for samme mål på tværs af årgangen. Her 
præsenterer eleverne, hvor mange penge hver af deres 
lande har valgt at prioritere på målet. Alle pengene sam-
les i én fælles pulje.

Verdensmålsrådene vælger en ordstyrer og en forper-
son for deres kommission. Der fordeles en lærer pr. ver-
densmål, som viser sin gruppe en film om det specifikke 
mål og præsenterer en tilhørende case. Det kunne eksem-
pelvis være mål 4: Carlos bor langt væk fra sin skole, og skal 
gå langt for at komme derhen. Han bliver træt. 

Nu skal rådet diskutere, hvordan de bedst hjælper bør-
nene fra deres case. De får en indkøbsliste med priser ud-
leveret, inspireret af UNICEF, og skal prioritere, hvad de vil 
købe; vandbrønde, nødhjælp eller legetøj. 

•  Opfordr både elever og lærere til at tage pænt tøj 
på for at opnå en følelse af, at det er en vigtig dag

•  Invitér ledelsen til at VIP-gæste præsentationerne, 
som repræsentanter fra WHO eller FN. Få dem til at 
stille spørgsmål til præsentationerne

•  Lav en materialekasse med kuverter til hvert land 
og mål. Brug den tid det kræver at forberede første 
gang, så det kan genbruges år for år

•  Brug to hele dage i streg på forløbet
•  For at undgå ventetid under forberedelse af 

præsentationer, kan de øvrige elever arbejde 
med Viktoria og Verdensmålene eller verdensmål-
vendespil

Hav det sjovt og lad eleverne køre det derhen, hvor de 
synes, det er mest spændende 

LÆRERENS TIPS 

Hvert år lærer 0.-9. klasse fra Skolen i Bymidten i Helsingør om FN’s 17 verdensmål 
over to dage. I den forbindelse har Charlotte Madsen, der er lærer på skolen, 
udviklet et FN-topmøde for 4. årgang, der finder sted i løbet af de to dage. Her 
skal eleverne løse problemer og dilemmaer i grupper og beskæftige sig med 
økonomisk bæredygtighed ved at prioritere penge på udvalgte verdensmål. 

SÅDAN 
GØR 
LÆREREN

URETFÆRDIGE LEGE 
OG ET FN-TOPMØDE

GRUNDSKOLE

MERE VIDEN
Forløbet er designet med 
inspiration fra bl.a.:
UNICEF.dk 
verdensmaalene.dk
ggimpactgames.com
Heleverdeniskole.dk

ELEVGRUPPE 4. årgang dansk, matematik, idræt. Ca. 96 elever medvirker hvert år. Kan tilpasses udskoling.
TID 10 lektioner fordelt på to dage. Derudover 2 lektioner på at spise ‘FN-frokost’ sammen.

DAG 2
Grupperne fortsætter deres arbejde fra dagen før med 
at prioritere deres midler. Netop som de har lagt en plan, 
kommer der en katastrofe: Jordskælv, sygdom, konflikt eller 
oversvømmelse. Grupperne modtager nu et brev, hvor de 
skal aflevere en andel af deres penge og omprioritere deres 
midler. Typisk bliver eleverne vildt forargede og oplever det 
som snyd, men så må de i arbejdstøjet igen. De må gerne 
være kreative og tænke udover indkøbslisten for at spare 
penge. Læreren hjælper grupperne med at fastsætte priser 
på deres nye forslag. 

Når det nye budget er lagt, forbereder grupperne de-
res præsentation med begrundelser for valg og fravalg. På 
FN-topmødet præsenterer hver gruppe sin case og ver-
densmål, og hvordan de har valgt at prioritere deres midler 
og penge.

Som afrunding spiser klasserne en FN-frokost, hvor alle 
har taget en ret med.

”FN-topmødet er et afbræk fra den normale skoledag. 
Eleverne synes, det er sjovt. De tager opgaven på sig og går 
op i det. De vil gerne have mere af den slags undervisning”  
– lærer Charlotte Madsen.
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BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN

Sønderskovskolen blev kontaktet af Generation Sustania, 
der havde arrangeret, at 17 grund- og gymnasieskoler skul-
le arbejde med et verdensmål hver og komme med idéer 
til, hvordan de enkelte verdensmål kan omsættes til hver-
dagshandlinger. Oprindeligt var planen, at skolerne skulle 
samles i Auderødlejren i uge 17 og fremvise deres arbejde 
med målene. Det blev sidenhen i stedet til online præsen-
tationer.  

Sønderskovskolen arbejder med LEAPS og valgte der-
for, at deres måde at arbejde med Verdensmål 16 skul-
le være ud fra LEAPS tankegang. Hvert år laver skolen et 
LEAPS-projekt, som er funderet i UNESCO og FN’s 17 ver-
densmål for en bæredygtig udvikling.   

Skolen startede det flerfaglige undervisningsforløb 
med et kick-off for forældre. Herfra dykkede fagene paral-
lelt ned i Verdensmål 16 henover to måneder. De arbejdede 
i dybden med delmålenes betydning og tog spørgsmål op 
som: Hvorfor er der fred i Danmark? Er alle lige i Danmark?    

Temaerne blev omsat til elevernes egne produktioner 
om fred, vold, forskelsbehandling, kriminalitet mm. I pro-
cessen lærte eleverne om og skabte selv haikudigte, slo-
gans, podcasts, videoer og design af plakater. Produktio-
nerne skulle kunne bruges konkret på skolen – inspireret 
af en tilgang kaldet LEAPS, som skolen bruger.   

Alle elever stiftede bekendtskab med alle udtryksfor-
merne, hvorefter de kunne vælge deres foretrukne, som 
de fik tid til at fordybe sig i.    

Fagene arbejdede tæt sammen og hele tiden parallelt. 
For eksempel lyttede de til podcasts i dansk, hvorefter de 
producerede podcasts i engelsk, så viden fra det ene fag 
kunne bruges i det andet.   

Forløbet inddrog også fysik og kemi. Her lærte elever-
ne om lysbølger og farver og overførte deres viden herom 
til udstillingen, hvor til de skabte nogle simple malerier 
optegnet med selvlysende tape. Den effekt bidrog til en 
særlig stemning i cykelkælderens mørke rum. Ønsket var 
at undersøge, hvordan et rum opleves forskelligt i lys og 
mørke.  

Forløbet sluttede med ét samlet fælles produkt i form 
af udsmykningen af cykelkælderen, plakater ved skolens 
indgang samt en demonstration. To elever stod for at fil-
me og dokumentere hele processen og den endelige ud-
stilling.  Alt blev præsenteret online for de øvrige 16 skoler 
i Generation Sustania-projektet. Klassen oplevede således 
også, hvordan de andre skoler fra 7. klasse til 3.g havde ar-
bejdet med at gøre verdensmål til hverdagshandlinger. En-
gelsklærer Haysam Gheith fra Sønderskovskolen synes, det 
var rigtigt rart at se, at eleverne gik til emnet på så for-
skellige måder. Og så er det altid inspirerende at komme 
udenfor skolen og være 'ude i marken'.   

•  I kan med fordel arbejde med 
delproduktioner frem mod et samlet 
produkt  

•  Lav produktioner, der kan bruges varigt 
på skolen. For eksempel i cykelkælderen  

•  Brug udtryk fra elevernes liv, som 
rammer dem – for eksempel graffiti, 
podcast, demonstrationer   

•  Brug podcasts til at få de mere generte 
elever til udtrykke sig mundtligt i 
sprogfagene  

•  Gør noget ud af det æstetiske udtryk. Tryk 
for eksempel professionelle plakater af 
elevernes værker  

•  Det er en faglig fordel at have en 
billedkunst lærer med ind over for det 
kreative udtryk  

LÆRERENS TIPS 

På Sønderskovskolen i Sønderborg har engelsk og dansk arbejdet tæt 
sammen om et kreativt undervisningsforløb for at gøre verdensmål 16 Fred, 
retfærdighed og stærke institutioner til hverdagsmål. Det kom der blandt 
andet en flot udsmykning af skolens cykelkælder ud af. Undervisningsforløbet 
var en del af et samarbejdet med 16 andre skoler, som hver har arbejdet i 
dybden med et verdensmål.  

SÅDAN 
GØR 
LÆREREN

GENERATION SUSTANIA 
– FRA VERDENSMÅL TIL 
DELMÅL FOR 7.KL.-3.G 

ELEVGRUPPE 7.klasse til 3. g. | TID Undervisningsforløbet forløb over en periode på 2 måneder 

Ghaima og Michael fra 7.A:  ”Vi har lært en masse om 
retfærdighed og fred!”  

Mikael: ”Det var mere spændende på den her måde. Jeg 
havde lyst til at vise noget frem, som jeg havde arbejdet 
med i lang tid. Det stillede større krav til os, at vi skulle 
tænke et andet publikum ind.”  

Ghaima ”Man bliver mere nervøs, når andre skal se det. 
Men på den gode måde. Det er ret sejt, at vores produkter 
hænger i cykelkælderen og skolens indgang. Jeg bliver glad, 
når jeg ser dem.  

DET SIGER ELEVERNE

GRUNDSKOLE
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SÅDAN 
GØR 
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GRUNDSKOLE

UDFORDRINGER  
Det udfordrende var hele tiden at tænke fagene sammen. Det krævede godt samarbejde og god koordination. 
Forløbet var over mange uger, og derfor måtte lærerne samtidig have blik for de faglige mål.  

VERDENSMÅL 
16 ER ÉT AF DE 
MÅL, SOM IKKE 

BLIVER TAGET SÅ 
MEGET OP. DET 

VAR SPÆNDENDE 
AT TAGE FAT PÅ 

DET. DET VAR ET 
MÅL MED EMNER, 

SOM ELEVERNE 
HAVDE MANGE 

HOLDNINGER TIL. 
–LÆRERCITAT

FAGLIGE MÅL  

Eleverne skal lære at:   
•  arbejde i dybden med et verdensmål sammen 

med andre, og udtrykke deres læring gennem 
kreative produkter 

•  skabe en podcast om verdensmålet på engelsk  
• producere en rigtig plakat til podcasten  
•  stifte bekendtskab med digte, billeder og udtryk, 

både som inspiration og provokation  
•  undersøge et mørkerum  
•  lære om lys og refleksioner  
•  samle film  

MERE VIDEN
Se elevernes film om 
projektet: 

Se padlet med 
elevernes 
færdige 
produkter: 
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SKOLEN

DESIGNTÆNKNING PÅ 
PEDERSBORG SKOLE
Pedersborg skole har ikke en fast model for, 
hvordan designtænkning ser ud i praksis. De gi-
ver sig selv tid og rum til at eksperimentere og 
’fejle’ undervejs. De ønsker at gøre designtænk-
ning fri af fag og i stedet indarbejde det som en 
kultur blandt personale og elever.

De organiserer indsatsen via en arbejdsgrup-
pe bestående af ledelsen og skolens fagvejledere 
som mødes og idégenererer, erfaringsudveksler 
og planlægger, hvordan de kan dele viden med 
deres kollegaer. Gruppen af vejledere afprøver 
noget i lille skala og det som virker godt, går de 
videre med til resten af lærerkollegiet. 

Samtidig har skolen et ’legende spor’. Det 
består i, at Skolernes Akademi med jævne mel-
lemrum mødes med hele personalegruppen og 
leger i et par timer. Der er bevidst ikke opsat 
læringsmål for aktiviteten. Det skal stå som en 
erfaring, der kan give lærerne mod på og inspi-
ration til at prøve nyt i egen undervisning. 

Èn konkret måde, hvorpå skolen har brugt designtænk-
ning til at nytænke undervisning er i forbindelse med en-
gelsk og tyskfagene i 6. klasse. Her bruger de nu projekt-
arbejdsformen som ramme for al undervisningen. 

De har gjort op med paradigmet om, at man ikke kan 
have en lektion i tysk i umiddelbar forlængelse af engelsk. 
I stedet har de fundet en måde, hvorpå sprogfagene sup-
plerer hinanden gennem projektarbejdsformen. Eleverne 
undersøger fakta, vurderer og kommer med handlingsfor-
slag til et selvvalgt emne på engelsk. Til slut fremlægger 
de deres projekt på tysk. Alle projekter hviler på elevernes 
egenproduktion. Sproglærerne oplever, at deres elever er 
mere motiverede, når de arbejder med selvvalgte emner.

Eleverne starter med at arbejde sig ind i emnet i engelsk, 
som de er mest sikre i. Herfra opstiller tysklærer Hanne Klæ-
bel nogle kriterier for, hvordan de skal arbejde med samme 

selvvalgte emne, men nu i tysk. Hanne oplever, at eleverne 
bliver mindre hæmmet af at sige noget på tysk, fordi de 
netop har sagt det på engelsk. Hanne har aldrig hørt børn 
i 6. klasse sige så meget på tysk – og det er en del af de-
signtænkning at gå nye veje og gøre op med gamle normer. 
”Det suveræne her er, at engelsk og tysk laver det samme. 
Det havde vi aldrig før troet kunne blive en succes. Man tror 
elever bliver sprogforvirret. Men det gør de ikke.” 

Hanne oplever, at hvor det før har været svært med 
meningsfulde samarbejder mellem sprogfagene, så lærer 
eleverne sprog sammen gennem projektarbejdsformen og 
eleverne bidrager med gode idéer til hinandens læring og 
undersøgelser.

SOCIAL BÆREDYGTIG 
SKOLE? – ’ELEVERNES 
STEMME’ ER ET MANTRA 
Skolens måde at udvise social bæredygtighed 
på er gennem opfostring af kreativ tankegang 
blandt eleverne. Skolen prioriterer at lade ele-
verne komme til orde, når de har noget på hjer-
te, og konkret inddrage deres ideer. Elevernes 
stemme er et mantra på skolen.

Skolen har en skærpet opmærksomhed på en 
kultur, hvor man lytter til eleverne, når de kom-
mer med noget og samtidig synliggør for elever-
ne, når de faktisk kommer igennem med noget.

Samtidig ligger det skolen på sinde, at eleverne 
skal trænes i og guides til, hvordan de kan henven-
de sig på en konstruktiv måde. Skoleleder Helene 
Bæhr ønsker at motivere elever til at handle i ste-
det for at ”brokke sig”. Når elever henvender sig 
ordentligt, får de taletid. Hun kan godt finde på at 
sige til elever, at de skal tænke lidt mere over, hvad 
det er de vil og komme igen i morgen. 

Et konkret eksempel på, hvordan skolen for-
søger at bakke op om elevinitiativer og motive-
re til handling var en episode, hvor to drenge var 
begyndt at sælge kakaomælk i skolegården. Det 
kom de voksne for øre, og drengene blev sendt 
på kontoret. Her forventede de at få skæld ud, 
men blev i stedet opfordret til at starte en sko-
lebod og blev ansat på skolen. 

Pedersborg skole arbejder med designtænkning som en metaskill, de ønsker skal 
gennemsyre hele skolen. Skoleleder Helene Bæhr er inspireret af begrebet ’Den 
menneskelige superkraft’ i forhold til bæredygtig omstilling: ”Hvis vi gør det, vi 
hele tiden har gjort, sker der hvad der allerede sker. Og der skal ske noget nyt”. 
Skolen ser designtænkning som en god måde at arbejde med Verdensmålene 
og bæredygtighed. Visionen er, elever 
som er dygtige til at udvikle strategier 
for det, som er svært.

DESIGNTÆNKNING SOM 
METASKILL – BÅDE FAGLIGT 
OG SOCIALT

ELEVGRUPPE Udskolingen | TID 3-årig indsats

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN
Skolen blev optaget af kreativitet, og hvordan de kan bru-
ge den menneskelige superkraft til at løse de menneske-
skabte problemer, vi står med i dag. 

De ser verdensmålene som et godt afsæt til at for-
løse evner hos deres elever, som de i dag ofte oplever 
forbliver uforløste. De oplever, at elever ofte mangler 
vedholdenhed, hurtigt ’giver op’ eller anlægger en ’det-
gider-jeg-ikke’ indstilling, når noget bliver svært. Håbet 
er at udfordre og rokke ved den mentalitet. På den bag-
grund kontaktede de Skolernes Akademi, som hjælper 
med at udvikle en treårig indsats for at indarbejde de-
signtænkning i skolekulturen. Skolen arbejder ud fra en 
slow-learning tankegang og har derfor givet sig selv tre 
år til at eksperimentere og afprøve forskellige måder at 
indarbejde designtænkning i praksis.

SKOLENS TIPS: 
•  At turde fejle og have det ubehageligt. Med 

designtænkning undersøger man sammen med sine 
elever. Man famler sig frem, og som lærer har man 
ikke altid styr på, hvor eleverne er, fordi de er tyve 
forskellige steder

•  Gå ind i det lange seje træk. I stedet for en 
verdensmålsuge, så gør bæredygtighed og kreativ 
tænkning til et mindset året rundt 

•  Ledelsen skal gå forrest og frisætte lærerne og 
fortælle, at det er i orden at smide lidt af disciplinen og 
tænke læring på nye måder

•  Lyt til eleverne og gør det trygt for dem at henvende 
sig. Vis dem hvor de kan henvende sig og hjælp dem til 
at være konstruktive i henvendelsesformen 

•  Undersøg verden sammen med børn i stedet for at 
være den kloge, der ved det hele:

GRUNDSKOLE

BÆREDYGTIG PROJEKTARBEJDSFORM I ENGELSK OG TYSK

Læs om designtænkning her:

MERE VIDEN
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AF XXXX | FOTO XXX

NYE 
TEKNOLOGIKOMPETENCER
I det følgende skitserer vi de i alt 4 kompetenceområder og 
knytter relevante uv-materialer til, som understøtter social, 
økonomisk eller miljø/klimamæssig bæredygtig og FN’s 17 ver-
densmål:

TEKNOLOGIFORSTÅELSES 4 KOMPETENCEOMRÅDER
I modellerne på de næste sider, giver vi dig og dine teams nog-
le spørgsmål, som du kan stille til din undervisning for at se, 
om dine elever er på vej til at opnå de rette kompetencer for 
fremtiden.

Vi kobler spørgsmålene med bud på spændende undervis-
ningsmaterialer, som er lige til at bruge. 

Videointroduktion til kompetenceområderne.

DE ANALYSERENDE OG KRITISKE 
De to første kompetenceområder, som vi skal se nærmere på, 
omhandler analyser af den tekniske opbygning og samfunds-
mæssige betydning af de teknologier som omgiver os. 

1. DIGITAL MYNDIGGØRELSE – formål, intentioner og konse-
kvenser af de teknologier som omgiver os.

To centrale spørgsmål, som skal undersøges:
Hvorfor ser teknologien ud, som den gør (konteksten og pro-

cessen for dens udvikling)?
Hvilke konsekvenser har en teknologi i en specifik kontekst (tek-

nologiens brug og afledte betydninger for mennesker og natur)?

EKSEMPEL: Kan man være ven med en robot? (dansk, 5.kl.)
”Vi kan tale til vores fjernsyn, køleskab og bil. Vil robotterne i 
fremtiden blive så avancerede, at de kan erstatte social kontakt?” 
Det spørgsmål undersøger forløbet, hvor man gennem en tekno-
logianalyse bliver klogere på chatbots. 

– Forløbet er udviklet af Anja Godtliebsen (UCN) og Lone Niel-
sen (UCL)

2. COMPUTATIONEL TANKEGANG – forståelse af verden gen-
nem modeller og algoritmer

To centrale spørgsmål, som skal undersøges:
Hvilken rolle spiller data i en eksisterende teknologi eller ud-

viklingen af en ny teknologi?
Hvordan er data struktureret i modeller eller algoritmer?

EKSEMPEL: Genbrugsspillet (natur og teknologi 5. kl.):
Affald er et komplekst miljøproblem med mange årsager og løs-
ninger. En vigtig del af løsningen er, at vi skal blive bedre til at 
sortere vores affald – både globalt og lokalt. Med afsæt i viden 
om affaldssortering skal eleverne derfor designe og programme-
re et spil, som kan spilles af andre, så de bliver bedre til at sor-
tere deres affald. Eleverne skal derfor ikke bare samle viden om 
affaldssortering, men også prioritere og modellere denne viden, 
når den skal formidles i et spil. 

– Forløbet er udarbejdet af Allan Skindhøj Sørensen

Hvordan underviser vi i bæredygtig teknologi, 
har du selv et godt bud på det? Hvis ikke, så 
følg med her, for de næste sider vil nemlig 
svare på, hvordan du kan undervise i teknologi, 
der understøtter bæredygtighed og FN’s 17 
verdensmål, og hvilke materialer du frit og 
nemt kan bruge?

TEMA: 
TEKNOLOGIFORSTÅELSE
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TEMA: 
TEKNOLOGIFORSTÅELSE

DE PRAKTISKE OG KREATIVE 
De to sidste kompetenceområder har fokus på de praktiske og 
kreative sider af at arbejde med teknologi. Her skal eleverne 
prøve at have teknologierne i hænderne og forsøge både at til-
passe eksisterende teknologier og udvikle deres egne. 

3. DIGITAL DESIGN OG DESIGNPROCESSER – processen for ud-
vikling af nye teknologier

To praktiske kompetencer, som skal udvikles:
• Hvordan opbygger eleven en proces fra idé til prototype?
•  Hvordan undersøger eleverne brugernes ønsker og behov 

for en teknologi?

EKSEMPEL: Intelligent tøj (håndværk og design 6. kl.):
Kan du designe en kasket, hvor der tændes en lille propel, når 
temperaturen når over et vist antal grader? Og er det noget teen-
agere vil bruge? I dette forløb skal eleverne anvende teknologi til 
at redesigne genbrugstøj, så det er smart for nutidens unge. Der 
skal arbejdes med mode, genbrug, teknologier og tekstiler. 

– Forløbet er udarbejdet af Bolette Kremmer Hansen (KP) 
og Mark Krogh Holler (UCN)

4. TEKNOLOGISK HANDLEEVNE – programmering og 
sikker adfærd

To praktiske kompetencer, som skal udvikles:
Hvordan kan eleven anvende programmering 

til at tilpasse eksisterende programmer samt selv 
at udvikle egne basale programmer?

Hvordan kan eleven undersøge risici, når 
de bruger digitale teknologier, for eksempel 
backup af data og sikkerhed omkring kode-
ord?

EKSEMPEL: Spil dig sund (matematik 4. kl.):
Hvad er et godt spil? Og kan man bruge 
spil til at øge elevers lyst til motion? Det 
skal eleverne finde ud af i forløbet. Det 
sker gennem elevernes egen undersøgel-
se og analyse af det gode spil og efter-
følgende brug af selvvalgte teknologier 
til at design og programmere deres egen 
udgave af et spil.

– Forløbet er udarbejdet af Peter Sø-
gaard (VIA)

Kreditering: De fire kompetenceområdet er 
udviklet af Børne- og Undervisningsministeri-
ets ekspertgruppe, som forarbejde til ’Forsøg 
med teknologiforståelse i folkeskolens obliga-
toriske undervisning’. 

Professionshøjskolerne har udviklet de 110 
forløb, som eksempler er taget fra, for Børne- og 
Undervisningsministeriet som en del af ’Forsøg 
med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske 
undervisning’. •

GRUNDSKOLE 

Undervisningsministeriet lavede et for-
søg med at udvikle ’teknologiforståelse’ 
på grundskoleområdet. Det blev gennem-
ført af et konsortium bestående af samt-
lige danske professionshøjskoler og Ram-
bøll i samarbejde med 46 forsøgsskoler.

Er du blevet nysgerrig og vil være med til at 
gå den grønne tek-vej, så kan du hente alt 
det, som du skal bruge om teknologiforstå-
else og undervisningsmaterialer her: 

EMU og 
uv-materialer

Tek-forsøget  
og uv-materialer
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Som del af det landsdækkende projekt ’Forsøg med teknologiforståelse i 
folkeskolens obligatoriske undervisning’, der er et 3-årigt forsøg under Børne- 
og Undervisningsministeriet, har Anne Ørskov fra Østervangskolen arbejdet 
med teknologiforståelse som et selvstændigt fag i indskolingen. Anne har 
især været inspireret af teknologiforståelsens læringsmetoder. Didaktikken 
fra forsøget har inspireret hende til at styrke elevernes teknologiforståelse. 
Det kan gøres i et   selvstændigt fag, men også som en del af den almene 
dannelse og tværfaglige aktiviteter.

SÅDAN 
GØR 
LÆREREN

NÅR INTERNETTET FLYTTER 
IND – HVEM F(LYTTER) MED?

BÆREDYGTIGE  
DIMENSIONER
I en socialt bæredygtig kontekst sættes 
der i dette forløb fokus på elevernes di-
gitale handlekompetencer og evne til at 
kaste et analyserende og (selv-)kritisk blik 
på egen og forældrenes online-adfærd og 
kunstig intelligens. 

Forløbet starter med en historisk indflyvning, der tager ud-
gangspunkt i både video og artikel om mobiltelefonens ud-
vikling. Eleverne tages med tilbage til en tid, hvor telefoner 
var knap så mobile til i dag, hvor de kan det meste. Anne 
medtog dette i forløbet for ligesom at ”sparke døren ind” 
til emnet, som hun selv siger. Hendes elever skal lære, at der 
også var en tid før internettet. 

Herefter skal eleverne lave en såkaldt ’artefaktanalyse’ 
ved at interviewe hinanden om, hvad mobilen kan og hvor-
dan eleverne selv bruger den. 

I en lille brugerundersøgelse indsamler og bearbejder 
de data om, hvornår og hvor meget de bruger mobiler selv 
sammenlignet med, hvor meget tid de bruger på at sove og 
gå i skole. Alt sammen for at blive klogere på deres egen og 
andres online-adfærd. 

Herefter bygger forløbet bro til, hvordan teknologi også 
kan være med til at ændre vores adfærd. Eleverne undersø-
ger, hvordan internettet kan gætte, hvad vi vil skrive, når vi 
’googler’, før vi endnu selv har skrevet færdig og hvordan 
computeren kan kende forskel på, om det er en lærer eller 
en elev, der søger online. 

I forløbet sættes spørgsmålstegn ved mange forhold 
som for eksempel, hvad sker der med alt den data, vi fodrer 
internettet med, når vi søger, streamer, chatter og ‘accep-

terer alle cookies’? og hvad er kunstig intelligens og hvad 
betyder ‘internet of things’? Forløbet gør også brug af pro-
grammer, som for eksempel Auto-Draw, der på baggrund af 
få streger kan færdiggøre ens tegning. Og det er sjovt!

Anne forklarer, at den oprindelige plan var at afslutte 
med et forældremøde, hvor forældrene kom og fik viden 
af eleverne via plancher og stande, som forældrene kunne 
gå rundt til. Til sidst skulle forældrene og eleverne i fælles-
skab lave fælles regler om online adfærd. Det kunne for ek-
sempel være, at eleverne ikke måtte 
sende beskeder til hinanden efter et 
vist tidspunkt om aften, eller aftaler 
om, at der ikke blev spillet com-
puterspil, der var anbefalet 
til børn over 16 år. Men på 
grund af corona-situationen 
mundede forløbet i stedet 
ud i et produkt i form af en 
flot pamflet med 10 gode 
råd om god online opførsel 
målrettet elevernes egne 
forældre.

INTERNETTET LYTTER MED

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN

Formålet med aktiviteten er at give eleverne en forståelse for og 
erfaringer med konsekvenserne af deres online adfærd i eget liv, og 
hvordan de gennem en øget opmærksomhed på deres brug af IT-tek-
nologi kan opnå en øget social bæredygtig livsstil. Noget de kan tage 
med sig videre i livet. 

I Annes forløb og opgaver skal eleverne agerer, reagerer og analyse-
rer deres eget digitale, online liv med mobiltelefonen. Alt sammen 
inspireret af et gratis undervisningsmateriale, der ligger tilgængeligt 
for alle interesserede lærere og elever på tekforsøget.dk.

Om forløbet siger Anne selv: ”Jeg er meget glad for, at jeg med dette 
forløb i teknologiforståelse, er med til at give eleverne en kompeten-
ce til deres fremtidige liv, som meget få af folkeskolens øvrige fag 
giver børnene”.

TEKNOLOGI KOMPETENCER
Gennem et historisk teknologiperspektiv, brugerundersøgelser og et kig på kunstig intelligens 
opnår eleverne øget digital myndiggørelse og en styrket computationel tankegang. De lærer 
at analysere og opføre sig kritiske. Vigtige kompetencerområder indenfor teknologiforståelse.

UNDERVISNINGS-
FORLØB

NÅR  INTERNETTET  FLYTTER  IND

TEMA: 
TEKNOLOGIFORSTÅELSE

ELEVGRUPPE 3. Klasse (4. Klasse) | TID ca. 20 lektioner 

GRUNDSKOLE 

 Red Barnet – Sikker på nettet
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DET SIGER ELEVERNE
Eleverne synes det er sjovt med de gamle tegninger af bygninger 
de kender, og det at få lov og redesigne. De er vilde med det, hvis 
de får lov at give bygningen et helt nyt look.

Detaljeret  
forløbsbeskrivelse 

MERE VIDEN 

SÅDAN 
GØR 
LÆREREN

GRØNNE OASER PÅ 
BYENS TAGE

BÆREDYGTIGE 
DIMENSIONER
Der arbejdes både med den grønne bære-
dygtighed, når eleverne skal tænke grønt 
design ind i deres tag- eller vertikale ha-
ver, og så arbejdes der med de sociale 
dimensioner af bæredygtighed, når ele-
verne skal sikre, at haverne kan bruges af 
beboere i alle aldre.

TEKNOLOGI KOMPETENCER
I dette forløb arbejdes der bl.a. med de praktiske og kreative 
kompetencer indenfor teknologiforståelse, når eleverne med ud-
gangspunkt i virkeligheden skal omsætte idéer til digitale proto-
typer gennem digitalt design og designprocesser.

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN
Til at designe haverne bruger eleverne programmet Minecraft 
Education – en undervisningsvenlig version af et i forvejen vel-
kendt program for eleverne. Eleverne bruger originale arkitekt-
tegninger af et lokalt boligbyggeri, som lærerne på forhånd har 
fundet online, og genskaber ud fra dem de lokale bygninger i pro-
grammet. Programmet har dog visse tekniske udfordringer og 
begrænsninger ift. hvor præcist eleverne kan gengive bygninger-
ne, hvilket udfordrer eleverne tidligt i processen til at diskuterer 
og tage valg.
Taghaverne og de vertikale haver skal leve op til tre kriterier:
1. Haverne skal give afgrøder til beboerne i ejendommen
2. Beboere i alle aldre skal kunne bruge haverne
3. Haverne skal være bæredygtige

Hele klassen kan arbejde sammen i den samme ’verden’ om at 
bygge et helt boligkompleks, eller eleverne kan arbejde i små 
grupper i hver deres ’verden’ og nøjes med at bygge en af bolig-
blokkene. Valget afhænger af, hvor fokus ligger i kompetenceud-
viklingen ift. samarbejde, koordinering og kommunikation.

Derefter følger en idé-genereringsfase, hvor eleverne udveks-
ler idéer og laver skitser af deres tag- eller vertikale haver, før 
de træffer endelig valg og laver de endelige haver i programmet. 

Eleverne skal gennem hele processen dokumentere deres ar-
bejde med billeder, video og lyd. Dokumentationen benyttes i den 
endelige præsentation af deres forslag til, hvordan bygningens 
tage og facader kan benyttes.

FAGLIGE MÅL
Fagområder: Matematik, Natur/
Teknik, Teknologi og innovation

Kompetencer: Undersøgelse, 
modellering, idégenerering, 
produktion og præsentation 
(design, video, foto og lyd) 

TEMA: 
TEKNOLOGIFORSTÅELSE

ELEVGRUPPE 6.–9. Klasse. | TID kan afholdes både som fagdag og som forløb over en længere periode. 

Nina Blaabjerg, Skolekonsulent og matematikvejleder fra TekX Rødovre har 
sammen med sine kollegaer udviklet et forløb der fokuserer på verdensmål 11 – 
Bæredygtige byer og lokalsamfund. Her skal eleverne undersøge begreberne 
'vertikale haver' samt 'urban- og rooftop gardening', med henblik på at 
designe vertikale haver og taghaver til lokalmiljøets bygninger og tage.

GRUNDSKOLE 
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TEMA: 
TEKNOLOGIFORSTÅELSE

Når man arbejder med at implementere teknologi forståelse i grundskolen, er 
der som med alt nyt, mange måder at gå til opgaven på. I Hillerød kommune har 
man arbejdet med teknologiforståelse både i fagene og som et selvstændigt 
fag. Rasmus Frederiksen er Pædagogisk konsulent i Skoleafdelingen i Hillerød 
Kommune og har det overordnede ansvar for implementeringen af dette 
arbejde. Han giver her 6 gode råd til en bred, bæredygtig indsats omkring 
arbejdet med teknologiforståelse.

SÅDAN GØR KOMMUNEN

TEKNOLOGI KOMPETENCERNE 
SKAL BO PÅ SKOLERNE 

1. ET KLART STRATEGISK OPHÆNG OG LØBENDE OPFØLG-
NING MED SKOLELEDERE
I Hillerød kommune lavede man i 2019, på tværs af Børne- og 
ungeområdet, en strategi for læring og digitalisering, der om-
handler alt fra indkøb af hardware til pædagogiske og didakti-
ske indsatsområder, og herunder ligger arbejdet med teknolo-
giforståelse som både pædagogisk og didaktisk indsatsområde. 

Om arbejdet med denne strategi siger pædagogisk konsulent 
Rasmus Frederiksen: ”Vi har arbejdet med de enkelte skoler om 
at hver skole skal have oparbejdet både nogle kompetencer til at 
arbejde med det her område og noget teknologi, som medarbej-
derne kan bruge og som kan komme eleverne til gavn”. 

I det arbejde fungerer strategien som et ophæng, der kan 
hjælpe med at systematisere arbejdet for medarbejdere, men 
i særdeleshed også ledere, så det er lettere at gå til opgaven.

2. KOMPETENCEUDVIKLING FOR LÆRERE OG RESSOURCE-
PERSONER
Som del af den kommunale strategi har hver skole udarbej-
det en lokal handleplan for arbejdet med teknologiforståelse, 
og med fokus på udvikling i praksis, holder Hillerød kommune 
hvert kvartal kompetenceudvikling for udvalgte undervisere, 
som arbejder med at understøtte teknologiforståelsen. Her 
arbejdes der hands-on med teknologierne, men også med de 
enkelte skolers strategiske forankring. 

Rasmus fortæller: ”Vi har holdt fire temadage på Hillerød 
Ungdomsskole i deres makerspace, hvor vi har arbejdet med Fu-
ture Classroom Lab under KP, som er dygtige og har nogle gode 
kompetencer og et fedt sted. Fokus har været på nogle af de 
overordnede begreber ift. teknologiforståelse som for eksem-
pel 'hvordan arbejder man med en designproces, 3D print eller 
programmering i forskellige programmer?' Og så har lærerne 
skulle udvikle deres eget forløb” Rasmus fortsætter: ”altså en 
helt lavpraktisk understøttelse ved at tilbyde nogle kurser som 
har fokus på, hvordan vi arbejder med kompetenceområderne i 
faget teknologiforståelse, og hvordan vi kan omsætte det til en 
praksis, som vi kan tage med hjem, på egen skole”.

3. SIKRE BREDT KENDSKAB BLANDT UNDERVISERNE TIL 
POTENTIALET I TEKNOLOGI (BL.A. VIA PLC) 
Hvordan man arbejder bedst med teknologiforståelse er svært 
at svare på ligesom det er svært at svare på, om det er bedst, 
som et selvstændigt fag eller som en del af fagene. Men et af 
de vigtige første skridt er at sikre bredt kendskab til potentialet 
i at arbejde med teknologiforståelse.

Rasmus siger: ”Det vi kan se, og det vi ved, det er, at eleverne 
synes, at det er vildt fedt at arbejde med det her (teknologifor-
ståelse red.)” Rasmus fortæller i forlængelse deraf ”at arbejdet 
med at indfri vores strategi gør, at så mange som muligt stifter 
bekendtskab med potentialerne i at arbejde med teknologi i 
undervisningen og at alle skoler får nogle særlige kompetencer 
indenfor det her område, som vil kunne spredes, men det er 
ikke sådan, at alle behøver være eksperter. Vi kan se, at vi har 
interesserede på alle skoler, som kan se, at det her kan noget 
særligt og det er dem, vi skal have fat i.”

4. VIDENSDELING OG ET KOMMUNALT OVERBLIK OVER 
RESSOURCER
I forlængelse af arbejdet med førnævnte kompetenceudvikling 
og lokale handleplaner, har man gennem møder med ledelse 
og medarbejderrepræsentanter fra alle skoler kunne danne sig 
et kommunalt overblik over, hvilke ressourcer de enkelte skoler 
har. Både hvad angår medarbejdere, men også indkøbt hard-
ware. Rasmus forklarer, hvordan man på den måde kan bidrage 
med ”hel lavpraktisk understøttelse, hvor det ikke er mig (Ras-
mus red.) der skal facilitere skolens indsatser, men qua over-
blikket over, hvad der sker på X, Y eller Z skole er det muligt at 
skabe lokal videndeling mellem lærere, pædagoger og ressour-
ce personer”. Rasmus fortsætter: ”det er vigtigt, at vi spiller hin-
anden stærke og hele tiden har øje for hinandens ressourcer. 
Særligt skole og skole imellem, for det er der ikke altid tradition 
for. Men lærerne vil rigtig gerne lære af hinanden.”

5. KOMPETENCERNE SKAL BO PÅ SKOLERNE OG I PLC
Spurgt ind til forudsætningerne for at lykkedes med at understøt-
te arbejdet med teknologiforståelsen lokalt svarer Rasmus: ”Vi skal 
have ejerskabet ud at bo på skolerne hos nogle ressourcepersoner 
og der er det oplagt, at det ligger hos PLC-medarbejdere, men det 
er ikke alle skoler, som har PLC-medarbejdere, som synes at de har 
de nødvendige forudsætninger. Så der er også noget forandring-
steori i, hvordan vi får klædt dem på til opgaven, eller hvordan vi 
får koblet nogle af de mennesker, som synes det her er sjovt ind i 
PLC, så de kan byde ind med den del” Rasmus fortsætter: ” Og så 
har vi Ungdomsskolen som et meget kraftigt supplement både ift. 
at have et makerspace med meget relevant og alsidig teknologi, 
men også at Ungdomsskolen understøtter skolerne ved at komme 
ud og hjælpe dem, hvor der er behov for det”.

6. DE 4 KOMPETENCEOMRÅDER – START MED DE 
LAVTHÆNGENDE FRUGTER 
Nogle gange skal man ikke gøre ting sværere end de er, og der-
for kan det være godt at tage udgangspunkt i noget man allere-
de kender, når man skal til at lære noget nyt. Når Rasmus bliver 
spurgt ind til, hvordan man kan arbejde med de 4 kompetence-
områder Digital myndiggørelse, Digital design og designproces-
ser, Computationel tankegang og Teknologisk handleevne frem-
hæver han de første to områder, som gode steder at starte.

”Digital myndiggørelse er et omskrevet ord af digital dannelse 
og hele det aspekt, er noget, der er nærliggende at arbejde med i 
en bred fagrække blandt andet i dansk ift. kommunikation, så det 
er en lavthængende frugt”. Rasmus supplerer om digitalt design 
og designprocesser: ”det er oplagt at arbejde med som en kreativ 
proces inde i fag – hvordan vi når fra A til B for at skabe noget, og 
hvornår vi bruger teknologi for at det skal være meningsgivende 
for eksempel i ‘Håndværk og design’” Rasmus tilføjer: ”Rigtig man-
ge undervisningsforløb og metodiske tilgange har det allerede 
tænkt ind – 1. Sæt dig ned og få nogle idéer 2. Brainstorm 3. Ud-
tænk en plan for, hvordan du kan komme fra A til B 4. Hvad skal du 
bruge af materialer? 5. Lav en prototype, hvad enten det er klippe/
klistre eller kodning 6. Præsenter det for dine klassekammerater”.

Sværere behøver det ikke være.

MERE VIDEN 
Læs om strategi for 

læring og digitalisering 
i Hillørd Kommune

6 GODE RÅD TIL EN BRED, BÆREDYGTIG INDSATS 
OMKRING ARBEJDET MED TEKNOLOGIFORSTÅELSE:
 
1. Et klart strategisk ophæng og løbende opfølgning med skoleledere
2. Kompetenceudvikling for lærere og ressource personer
3. Sikre bredt kendskab blandt underviserne til potentialet i teknologi (bl.a. via PLC) 
4. Vidensdeling og et kommunalt overblik over ressourcer
5. Kompetencerne skal bo på skolerne
6. De 4 kompetenceområder – start med de lavthængende frugter. 

GRUNDSKOLE 
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GRUNDSKOLEGRUNDSKOLE

Lader vi vores elever selv opleve nye 
måder at tænke økonomi på? 

Tilbyder vi for eksempel byttedage eller reparations-
cafeer? 

12.5
12.8

Er vi opmærksomme på, at aktiviteter i 
skolen bliver til gavn for lokalområdet? 

Inviterer vi bedsteforældre til at lære os at reparere 
ting og tøj? Forærer vi indholdet fra den bugnende 
glemmekasse til Røde Kors? Rydder vi op lokalt? Invite-
rer vi på middag i madkundskab? 

12.8
11.3

Overvejer vi, hvordan vi bedst bruger de 
ressourcer, der er til stede allerede? 

Har vi undersøgt, om vores elever og deres forældre 
kan bidrage med noget, som kan være til gavn for un-
dervisningen og os andre? Er der nogen som har noget 
viden, de vil dele med klassen? 

12.8

Bidrager vores undervisning eller skole-
kultur til, at eleverne kan se og opleve, 
hvordan de selv kan bidrage til skolens 
økonomi? 

Når de passer på materialerne og de fysiske rammer, 
slukker lyset, forbruger mindre vand, hjælper rengø-
ringen - hvad sparer skolen så, hvad udløser det for 
eleverne og hvordan er det synligt for alle? 

4.4
12.8 

BÆREDYGTIGHEDS-
SPØRGSMÅL TIL  
GRUNDSKOLEN
Hvor bæredygtig er din undervisning egentlig? 

Prøv at stil følgende spørgsmål til dig selv, dit team, ledel-
sen og eleverne for at afklare, hvor I står. Der er spørgsmål til 
de sociale og økonomiske dimensioner, og miljø og klima. De 

hjælper jer med at få øje på gamle vaner og blinde vinkler, så I 
kan justere fag og aktiviteter i en mere bæredygtig retning og 
understøtte FN’s 17 verdensmål. •

SPØRGSMÅL UDDYBNING/EKSEMPLER VERDENSMÅLS 
DELMÅL

Kan vi planlægge aktiviteter og under-
visning med et cirkulært økonomisk 
mindset? 

Kan vi for eksempel skabe en lokal forsyningskæde på 
skolen, hvor vi udelukkende laver julepynt af genbrugs-
materialer eller bruger de gamle ribber, som hegn om 
skolehaven?
Kan vi involvere kollegaer og andre aktører i arbejdet? 

17.17. 

Stiller vi krav til vores elever om brug 
af resurser og økonomi i projekter og 
innovationsforløb? 

Giver vi dem cases og opgaver, der fordrer at de tager 
stilling til forbrug, data og dilemmaer, så de kan prøve 
kræfter med grønne løsninger og iværksætteri? 

12.6. 

Introducerer vi alternative økonomi-
former, som eksempelvis deleøkonomi, 
genanvendelse, genbrug eller den grøn-
ne bundlinje? 

Introducerer vi dem for nye måder at tænke forbrug 
på, for nye typer butikker og services, hvor man som 
forbruger ikke køber nyt og ikke ejer noget, men 
bruger det en tid, eller deles om det, for eksempel 
transport, varer eller services.
Kan vi gøre det samme på skolen?

8.4

ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED
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SPØRGSMÅL UDDYBNING/EKSEMPLER VERDENSMÅLS 
DELMÅL

Er vores eget sprogbrug inklude-
rende? 
 

Forstærker vores sprogbrug stereotyper om køn, etnicitet og 
seksuel orientering?
 Bruger vi for eksempel vendinger der forstærker kønsstere-
otyper, såsom ”pigefnidder”, “rigtige drenge”, ”tøsedrenge”, 
”pigefornærmet”, ”de stille piger”, “12-talspiger”,“jeg skal lige 
bruge nogen stærke drenge”, ”mandeinfluenza”? 

Giver sproget udfoldelsesrum til at udtrykke sig på forskellige 
måder og er der måske brug for at forny sproget og introdu-
cere ukønnede ord og pronomener.

4.5.

Bruger vi sprog der fremmedgør 
minoriteter, kulturer eller seksua-
liteter? 
 

Hvordan bruger vi jokes og 'frisprog' på vores skole? 
Bruger vi (også internt i personalegruppen) ekskluderende ord, 
vendinger og beskrivelser? 

Taler vi om de normer, der eksisterer og drøfter dem med 
vores elever? Anerkender vi, at forskellige privilegier findes, 
og at langt de fleste af os har både bevidste og ubevidste 
fordomme vi kan se på og undersøge nærmere? 

 

4.5.
5.1. 

Sørger vi for bred repræsentation i 
vores i billedmaterialer? 
 

Bruger vi billeder, der repræsenterer diversitet? Er der for 
eksempel kun slanke, hvide mennesker i vores slides og 
præsentationer eller er der også minoritetsgrupper i kendte 
hverdagsbilleder? Repræsenterer vores billedmateriale et 
åbent syn på køn, farve, familieformer og kropstyper? 

10.4. 

Forærer vi eleverne brede, interes-
sebaserede identitetsmuligheder?

I stedet for pigegrupper og drengegrupper kan der så etable-
res grupper på tværs for os der kan lide at tegne, løbe, spille 
musik, være vilde eller stille, fordybe sig, elsker kunst, har 
grønne hænder, er vilde med naturen eller noget helt sytten-
de, der giver dannelses- og fællesskabsmuligheder udover 
dem, der førhen har baseret sig på køn.

4.7
4.5

Sørger vi for bred repræsentation 
i de mennesker eleverne møder 
udenfor klasserummet? 
 

Er der diversitet i de mennesker, vi lader eleverne møde 
udenfor skolen?
Møder vi et menneske i kørestol eller fagfolk med andre kul-
turelle kendetegn end os selv? 

4.4
5.c 

SOCIAL BÆREDYGTIGHED

Er vores fysiske klasserum tilgæn-
geligt? 

Er vores undervisningslokaler tilgængelige for mennesker med 
funktionsnedsættelser såsom nedsat syn, nedsat hørelse eller 
kørestol? Kan alle finde rundt og bruge materialer og skolens 
resurser? 
 

4.3
4.5

Tager vi aktivt stilling til, hvordan 
læringsrummet påvirker alle vores 
elever? 
 

Føler vores elever sig inviteret ind i klassen? Er der nedsæt-
tende og/ eller seksualiserende billeder, graffiti, tegninger i 
klasseværelset eller på elevtoiletternes inderdøre? 

8.8
8.6

Arbejder vi aktivt med sundhed og 
trivsel i vores undervisning? 
 

Sørger vi for fysiske aktiviteter, og en fysisk og aktiv didaktik?
Hjælper vi vores elever til samarbejde og gruppedannelse? 
Er der plads til at finde ro i pauser og undervisningen.

 3.4 
 16.7

Husker vi det globale udsyn? 
 

Bruger vi eksempler fra Sverige, Tanzania eller andre steder i 
undervisningen? Hvordan er skoler i andre lande? Hvad lærer 
de der?  

Forbereder vi vores elever på, at normer og kulturer kan være 
forskellige på skoler, institutioner og arbejdspladser i Dan-
mark og i andre lande og internationale miljøer? 
Hvordan styrkes elever og læreres interkulturelle kompeten-
cer? 

 4.7

Bidrager vi til at aktivere det aktive 
medborgerskab hos vores elever? 
 

Hvor tit husker vi egentlig at koble vores undervisning på 
noget, der foregår lokalt? Når vi laver smuk kunst og musik, 
udstiller vi det på det lokale bibliotek? Når vi lærer om aktivi-
teter og sport, kan vi så lærer det videre til 0.klasserne? Når 
vi træner i højtlæsning eller i at holde oplæg, kan vi så gøre vi 
det på det lokale plejehjem?

12.8

Bidrager vi til at træne den demo-
kratiske muskel hos vores elever? 
 

Giver vi mulighed for elevinvolvering i vores undervisning? 
Har nogle af vores elever en stor viden eller særlige færdighe-
der på et område, og har vi overvejet, hvordan det kan sættes 
i spil i vores tilrettelæggelse af undervisningen? 
Hjælper vi vores elever til at finde de rette kanaler, hvis de har 
forslag til ændringer på skolen eller i lokalmiljøet? 

16.7
4.7

Er vi opmærksomme på at frem-
me trivsel og selvbestemmelse 
i forhold til hjemmearbejde og 
projekter? 
 

Husker vi for eksempel at tage højde for, at nogle elever har 
store familier på lidt plads, eller ikke adgang til deres egen 
computer eller telefon? 
Er vi opmærksomme på, at nogle elever kan få mere hjælp 
end andre derhjemme? 
Husker vi, at der er stor forskel på det tidsforbrug elever har 
til en given lektie? 

10.3

Bidrager vi til, at mange typer 
elever bliver givet deltagelsesmu-
ligheder? 
 

Er vi eksempelvis opmærksomme på, at vores elever lærer 
gennem mange sanser? Overvejer vi, hvordan vi differentierer 
i sværhedsgrader, men også i opgavetyper? 

10.2

Fejrer vi flere slags højtider i skolen 
end de kulturelt traditionelle?

Markerer vi for eksempel Eid, Hanukka eller kinesisk nytår?
 

10.3

GRUNDSKOLEGRUNDSKOLE
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Hvor er der muligheder for affaldssorte-
ring (ressourcesortering) i læringsrum-
met? 
 
 

Har vi gode strukturer i klassen og har vi ek-
sempelvis klimadukse, der sørger for at mindske 
forbruget af el, papir og affald?

12.5

Slukker vi lys, elektronik og varme, når 
vi forlader lokalet? 

Har vi standarder for, hvor meget varme vi 
bruger eller hvornår elektronikken skal være 
slukket? 
Har vi systematiseret opgaverne med en 
energipatrulje eller et klimaråd, der udarbejder 
standarder for hele skolen, involverer eleverne 
og “nudger” os alle?

12.2. 

Hvor meget papir bruger vi egentlig i 
undervisningen? 

Bruger vi genbrugspapir og skal vi have en græn-
se for, hvor meget vi kan printe og bruge? Kan vi 
bruge andre værktøjer, som kan udføre samme 
funktion? Skal vi have mulighed for at måle, hvor 
meget papir vi forbruger mindre i undervisnin-
gen? 

12.2

Kan vi lave aftale med lokale leverandø-
rer om materialer? 

På hvilke områder vil det være brugbart at lave 
aftaler med lokale leverandører? Har vi eksem-
pelvis en aftale med den lokale maler eller foræl-
dre om rester til håndværk og design.

17.17

Når vi møder udfordringer med mate-
rialer, herunder opbevaring, forbrug 
og bortskaffelse, udfordrer vi så de 
strukturelle foranstaltninger, der gør 
det svært? 

Har vi selv ideer til, hvordan vi kan forbedre 
vores drift, og har vi en dialog med driftsperso-
nalet? 
Taler vi med ledelsen, når vi opdager struktu-
relle barrierer såsom utilstrækkelig og ukorrekt 
sortering af affald/ressourcer, eller hvis vores 
systemer ikke lever op til ambitioner om en grøn 
dagsorden? 

12.7
16.6

Hjælper vi vores elever til at adressere 
barrierer? 

Er vi åbne for elevernes forslag, og husker vi at 
spørge dem? Giver vi dem mulighed for at un-
dersøge alternative løsninger i undervisningen? 

16.7

Inddrager vi vores elever i valget af em-
ner og materialer? Måske ved de noget, 
som vi ikke selv ved? 

Er vi åbne for elevernes forslag, og husker vi at 
spørge dem? Giver vi os tid til at give os selv of 
eleverne mulighed for at undersøge alternativer 
til eksisterende materialer i undervisningen? 

4.7

Hvordan arbejder vi med dataforbrug? Har vi fået hjælp og har vi undersøgt, hvilken 
påvirkning dataforbrug har på skolens CO2-af-
tryk? Brug eksempelvis klimaklogt.dk/guides/
dataforbrug/ eller Den Store Klimadatabase i 
madkundskab og matematik.

16.10

SPØRGSMÅL UDDYBNING/EKSEMPEL VERDENSMÅLS DELMÅL 

Tager vi løbende og tilbagevendende 
stilling til mulighederne i grøn omstil-
ling i undervisningen og skolens drift? 

Kan vi mindske vores forbrug af materialer 
og udnytte dem bedre i det daglige? Er der et 
kontinuerligt samarbejde mellem ledelse, elever 
og medarbejdere om en grønnere drift i et 
tværgående verdensmålsråd, grønt udvalg eller 
lignende? 

13.3. 

Bruger vi skolens udearealer på en 
måde, hvor klima- og miljøhensyn bliver 
synlige for elever og forældre?

Kan vi for eksempel finde inspiration hos Vild 
med vilje, biboer, skolehaver, insekthoteller, vand-
opsamling og smarte affaldsspande eller finde 
på gode ideer til et retursystem på skolen, hvor 
de små elever måske kan tjene pant på de store 
elevers dåser og flasker?

12.8
11.7

Bruger vi vores oplagte muligheder for 
bæredygtighed i undervisningen i eksi-
sterende fag på alle klassetrin?

Har vi det bæredygtige perspektiv med, når vi ar-
bejder med temaer om vand, dyr, landbrug, ener-
gi og fødevarer eller tager på tur og lejrskoler.

12.8
4.7

Har vi taget stilling til materialevalg og 
forbrug i undervisningen? 

Har vi taget stilling til materialeforbrug i Hånd-
værk og design, Billedkunst og Madkundskab og 
synliggjort det for eleverne?

12.7
11.6

Lærer vi eleverne om de forskellige 
former for genanvendelse af materialer, 
og præsenterer vi dem for forskellen 
mellem genanvendelse og genbrug? 

Opstiller vi reduktionsmål og andre kriterier 
undervejs i undervisningen og bliver vores elever 
bedømt på det? 

12.5

Giver vi mulighed for, at eleverne kan 
genbruge og/eller upcycle de materialer, 
de anvender i undervisningen

Skal eleverne genbruge materialer, og kan vi ska-
be forløb, hvor eleverne kun må bruge genbrugs-
materialer eller upcycle? 
Lærer eleverne også om downcycling, når vi 
lærer dem om at upcycle? 

12.5
12.2

KLIMA/MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED

GRUNDSKOLEGRUNDSKOLE
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Her er et bud på lærerens planlægningsredskab og tjekliste til forberedelse 
og evaluering af undervisning med de tre bæredygtige dimensioner.

Når eleverne beskæf-
tiger sig med et nyt 

kompetenceområde, vil 
undervisningens omdrej-

ningspunkt ofte være omkring fagets 
didaktik, materialer og processer.

Som eleverne opnår de nødven-
dige faglige kompetencer, kan der 
introduceres mere frie opgaveformer, 
såsom cases og problemstillinger, der 
gerne kobler sig til elevernes egen 

virkelighed. I det bæredygtige under-
visningsforløb kobles fagets kompe-
tencemål med de nye bæredygtige 
elementer, som aktivt og positivt på-
virker verdensmålene.

Gennem konkrete bæredygtige re-
fleksioner, handlinger og dialog under-
vejs, imødekommer undervisningen 
samfundets efterspørgsel på borgere, 
der har bud på bæredygtige løsninger. 
Tjeklisten hjælper os med at have for 

øje, hvilke dimensioner vi konkret vil 
bidrage til og vælge at fokusere på. Og 
hvilke dilemmaer giver det? 

Er det CO2-udledning, social ulig-
hed, eller genanvendelse af ressour-
cer vi vil vægte – og kan man egentlig 
det hele på én gang, fordi det faktisk 
hænger sammen? Det skal undersø-
ges sammen.

Find den digitale version på 
unesco-asp.dk

DIMENSION KLIMA OG MILJØ 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, meto-
der og processer, der kan bidra-
ge til negative klima- og miljøfor-
andringer.

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

At opnå indsigt i, viden om, samt 
forholde sig til og identificere, 
hvilken virkning en løsning, ser-
vice eller et produkt har på men-
nesker. At opnå indsigt i, viden om 
og forholde sig til hvilken virkning 
en løsning, har på mennesker, re-
lationer, normer, demokrati, ret-
tigheder og kulturer.

TRE  
SPØRGSMÅL

Hvordan en løsning/produkt på-
virker miljøet /omgivelserne/
klimaet?

Hvad skal eleverne vide, før de 
kan vælge bæredygtige alterna-
tive løsninger?

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

Hvordan er løsningens /materi-
alevalgets /metodens holdbar-
hed på sigt?

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

Hvordan er løsningen økono-
misk/ressourcemæssigt forsvar-
lig? (f.eks. cirkulær økonomi, ar-
bejdsfordeling, løn, m.m.)

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

Hvad er brugergruppens behov mht. 
elevernes produkter/løsninger? (f.eks. 
fagfolk/håndværkerne selv, leveran-
dører af f.eks. værktøj, isolering m.m?)

Hvordan er løsningen/metoden/
produktet socialt forsvarlig? (fx kil-
der, eksterne eksperter, hjemmesi-
der, databaser, tekniske specifikati-
oner, CO2 – omregner m.m.)

Overvej, hvilken vægtning din undervisning skal have…

% Hvordan balancerer det med cir-
kulær økonomi, resourcemæssig 
og social bæredygtighed?

Hvordan balancerer det med klima 
eller miljø og økonomi samt social 
bæredygtighed, distributionskæ-
der og social bæredygtighed?

Hvordan balancerer det med den res-
sourcemæssige, økonomiske bære-
dygtighed og klima eller miljø?

TJEKLISTE

EMNE
Med udgangspunkt i Folkeskolens formål 
og fagenes mål vælges et emne eller en 
læringsaktivitet. Hvilke(t) verdens- og 
delmål passer til det, med udgangspunkt 
i, hvad faget aktivt kan påvirke positivt?

INDSÆT EMNE INDSÆT VERDENSMÅL 
OG DELMÅL

KOMBINATIONSMÅL
Indsæt de faglige mål, som du sædvan-
ligvis ville arbejde ud fra.

Vi vil sætte gang i en bevidstgørende
proces om, hvordan de 3 dimensioner
spiller sammen. Hvilke udvidede

kompetencer skal eleverne opnå? Udvid 
dine målpinde, så de kommer ind på dit/
dine udvalgte verdensmål og delmål.

Dimensionerne fylder ikke altid lige
meget. Brug gerne tjeklisten som inspi-
ration til din forberedelse.

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

BESKRIV, HVORDAN DU OVERSÆTTER MÅLPINDENE TIL ELEVENS 
LÆRING:
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

HOLDNINGER TIL  
BÆREDYGTIGHED
Vi udvikler elevernes holdninger gen-
nem perspektivering og ved at sætte 
fokus på bæredygtighedsdimensio-
nerne.

Eleverne inviteres til at tage stilling til, 
hvordan deres projekt/opgave forhol-
der 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:

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

KLIMA OG MILJØ
Hvilke fordele og ulem-
per har det for miljø, 
CO2-udledning, biodi-
versitet og klima?

ØKONOMI OG  
RESSOURCER 
Hvordan hænger det 
sammen økonomisk 
og ressourcemæssigt? 

SOCIAL 
Hvordan påvirker det
mennesker og kultu-
rer individuelt
og i fællesskaber?

LÆRERENS PLANLÆGNINGSREDSKAB 
TIL GRUNDSKOLER

TILFØJ DINE EGNE MÅLPINDE FRA FOLKESKOLENS FORMÅL 
OG FAGMÅL:

Udvid/supplér de eksisterende målpin-
de med elementer fra de 3 bæredygtig-
hedsdimensioner, som komplimente-
rer fagets indhold

•  Viden – hvad skal eleverne opnå af 
viden?

•  Færdigheder – hvad skal eleven 
kunne udføre?

•  Holdninger – hvilke holdninger skal 
eleven arbejde med?

•  Hvilke udvidede kompetencer skal 
de opnå?

EMNE



SOCIALØKONOMI

KLIMA
OG MILJØ
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KAPITEL 2
STX
BÆREDYGTIG STX
Hvordan går elever og lærere til bæredygtig undervisning på STX? 

Er det ok at tage erhvervsrettede aspekter med i en ungdomsuddannelse, 
der traditionelt har fokuseret på dannelsesaspektet? I dette kapitel er der et 
godt bud på hvordan, og ideer til hvordan STX kombinerer teori med praksis. Ele-
verne skal ud at have noget møg på hænderne og præge lokalsamfundet aktivt.

Læs også eksempel på en best practice med undervisning i samspillet mel-
lem menneske og natur. Der er fokus på energiforbrug lokalt og globalt. 

Vi linker til det grundige baggrundsmateriale med mange forslag til artikler 
og film om at gå fra fossilt brændstof til grøn energi. Læreren har selv fundet 
frem til det hele. Tjek alle de flotte kollegiale bidrag til fællesskabet ud og lad 
dig inspirere i UNESCO’s ånd.
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Steen Friis Jensen underviser i geografi på Næstved Gymnasium, der udover 
at være en UNESCO Verdensmålsskole også er en Grøn Skole, som kan prale 
af et særligt miljøråd. Han satte sig for at lave et forløb, som viste samspillet 
mellem menneske og natur med fokus på energiforbruget lokalt og globalt.

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN

MERE VIDEN

SÅDAN 
GØR 
LÆREREN

FRA FOSSILE BRÆNDSLER 
TIL VEDVARENDE ENERGI

ELEVGRUPPE Geografi B, 3.g, 29 elever  | TID 18 moduler og en del forberedelsestid for læreren

FAGLIGE MÅL
Læs mere om Naturgeografiportalen, 
Systime 3.8.3 Bioenergier her: 
naturgeografiportalen.systime.dk

1.  Hvad er energi? 
2.  Hvilke energityper findes? 
3.  Hvorledes påvirker Danmarks energifor-

brug miljøet? 
4.  Energiproduktionens generelle miljøpå-

virkninger af kloden?
5.  Hvorledes det globale energiforbrug er 

sammensat? 
6.  Fordelingen af de fossile reserver?
7.  Hvilken sammenhæng er der mellem 

energiforbruget og et lands grad af ud-
vikling?

8.  Hvorledes USA, Kinas og Danmarks ener-
giforbrug og energiproduktion adskiller 
sig fra hinanden? 

TIPS FRA  
UNDERVISEREN 

•  Kombiner tekster fra lærebogen, 
avisartikler, infomedia og film 

•  Brug lokale eksempler for at gøre 
forløbet nærværende for eleverne. Hos 
os skulle eleverne for eksempel kunne 
forklare, hvilke naturgeografiske forhold, 
der kan have indflydelse på placeringen 
af en vindmøllepark i vores kommune. 
De arbejdede med deres egen husstands 
energiforbrug og sammenlignede 
forbruget med landsgennemsnittet

Steen ville skabe et sammenhængende forløb om grøn omstilling 
og implementerede film, gruppearbejde og fremlæggelser. Målet 
var, at eleverne skulle lære om konsekvenserne ved Danmarks store 
energiforbrug, vores afhængighed af energi og hvad Danmarks mu-
ligheder er for grøn omstilling. 

Da Steen skulle udtænke forløbet, stod der rigtigt meget i aviserne 
om Klimarådets kritik af regeringens politik, hvilket inspirerede ham 
til arbejdet. Inden forløbet gik i gang, var han en smule bange for, 
at eleverne pludseligt ville få nok af emnet, da det var et temmelig 
langt forløb. Eleverne vedblev dog at være meget interesserede og 
lavede nogle rigtigt gode og velforberedte oplæg for resten af klas-
sen – nok fordi de rent faktisk er interesserede i og nervøse for, om 
vi kan gennemføre den grønne omstilling i virkeligheden. 

Der var ingen særlige udfordringer undervejs, men Steen brugte 
lang tid på at finde relevante artikler til eleverne og aktuelt mate-
riale til gruppearbejdet. Portalen har mange arbejdsspørgsmål og 
opgaver, som man kan lade sig inspirere af.

STX

Læs Steens forberedelsesoplæg til 
undervisningsforløbet her:
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FAGLIGE MÅL
Forløbet dækker nedenstående formål fra læreplanen i 
Naturvidenskabelig Faggruppe (NF):
•  I arbejdet med virkelighedsnære, fællesfaglige 

emner skal eleverne blive i stand til at se helheder og 
sammenhænge mellem fagene og få forståelse for 
relationerne mellem naturvidenskab, teknologi og 
samfund. Undervisningen har fokus på lokale, regionale 
og globale problemstillinger og sammenhænge

•  Eleverne får herved baggrund for en nuanceret og 
kompleks omverdensforståelse, således at de kan 
forstå betydningen af bæredygtig udvikling som 
princip og kan deltage i den demokratiske debat med 
de opnåede naturvidenskabelige kompetencer

Samt naturfaglige mål og kernestof: 
•  Sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold 

ind i en regional eller global sammenhæng og forstå 
globale processers lokale konsekvenser

•  Kernestof fra biologi: økologi, herunder viden om 
faktorer, organismer og processer i økosystemer, 
samspil mellem arter, mellem arter og deres 
omgivende miljø, samt biodiversitet

•  Kernestof fra geografi: vandressourcer, natur- og 
menneskeskabte stofkredsløb, naturbetingede 
ressourcer, produktion, teknologi og bæredygtighed

•  Kernestof fra kemi: kemiske bindingstyper, 
tilstandsformer og blandbarhed, organiske 
og uorganiske molekylers og ionforbindelsers 
opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse

Rune Sjødahl, Lene Marie Pedersen og Birte Reichel fra Roskilde Gymnasium, 
ønskede med udgangspunkt i et besøg hos en lokal landmand at udfordre 
elevernes kendskab til bæredygtighed i dansk landbrug, og hvordan eleverne 
med fordel kan bruge deres viden fra de tre fag til at få et mere nuanceret syn 
på dansk landbrug og vandmiljø. Forløbet skulle dække en stor del af pensum 
i et fællesfagligt tema med titlen ‘Vand og liv’. De tre lærere benyttede den 
kontakt, som skolens Grøn Skole-udvalg i forvejen havde etableret til en lokal 
landmand og fik en aftale i hus om at besøge Bondegaarden i Østrup.

SÅDAN 
GØR 
LÆREREN

FORSTÅ VERDENSMÅLENE  
GENNEM LOKALT LANDBRUG 

ELEVGRUPPE 1h NF | TID 20 x 1,5 time moduler (inkl. besøg). Aktiviteten indgår som en del af et fagligt projekt i HF 
(PoP1), hvor eleverne også skal arbejde med erhvervsrettede aspekter

DET SIGER ELEVERNE

LÆRERNES TIPS
Lad eleverne selv lave undersøgelser af vandkvaliteten i vandløb og søer for-
skellige steder på bondegården, så eleverne via feltarbejde får forståelse af 
samspillet mellem mennesket og dets omgivelser
•  Lad eleverne undersøge biodiversiteten på bondegården – eksempler på 

planter, dyr og mikroorganismer
•  Lad eleverne hjælpe til med at fodre dyrene, så de får en forståelse for 

dyrevelfærd og ansvarlig kødproduktion
•  Giv eleverne den udfordring at undersøge, hvordan bondegården 

opfylder FN’s 17 verdensmål, så eleverne kan forstå betydningen af 
bæredygtig udvikling som princip. Det glemte vi selv i denne omgang!

BIOLOGI
1.  Økosystemers opbygning og de for-

skellige faktorers funktioner og sam-
spil – Økologi.

2.  Langbruget/Bondegården som øko-
system – afgrøder og kreaturer – fo-
tosyntese og næringsstoffer.

3.  Forskelle på økologisk/bæredygtigt 
landbrug versus moderne landbrug.

4.  Vandmiljøer, som økosystemer og 
konsekvenser ved nitratforurening 
(Iltsvindsforløb).

5.  Besøg på Bondegården.
6.  Undersøgelser af biodiversitet på Bon-

degården og i nærliggende vandmiljø 
(vandkvalitet, rentvands-Indikatorer). 

7.  Måling af CO2-udskillelse/respiration 
& fotosyntese – fra planter, jordprø-
ver, kokasser m.m. 

GEOGRAFI
1. Vandets kredsløb, herunder forsøg. 
2.  Nedsivning og infiltration, herunder 

forsøg.
3.  Indvinding og forurening af grund-

vand.
4.  Forureningskilder til grundvandsfor-

urening (pesticider).
5. Nitrat i grundvandet.
6. Besøg på Bondegården.
7. Vandmiljøplaner.
8.  Grundvandsanalyser (både på Bon-

degården og i elevernes eget nær-
område).

KEMI
1. Vand egenskaber, herunder forsøg.
2.  Ioner og ionforbindelse, herunder 

forsøg.
3.  Fældningsreaktioner, herunder for-

søg.
4.  Koncentrationsbegrebet og tilhøren-

de mængdeberegninger.
5.  Syrer, baser og pH, herunder forsøg.
6.  Gødning og måling af nitrat.
7.  Besøg på Bondegården, måling af pH 

og nitrat på Bondegården.

•  Kokasser gav et spændende og virkelighedsnært 
indblik i omsætningen af næringsstoffer i landbruget

•  Eleverne var meget overraskede over, hvor rent vandet 
i vandprøverne viste sig at være

•  Eleverne blev bevidste om bæredygtig kødproduktion

STXSTX

LEKTIONSPLAN: BÆREDYGTIGT LANDBRUG
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TIPS FRA UNDERVISEREN 
•  Vær ydmyg. Det fungerer supergodt i starten at 

italesætte, at det kan være svært. Prøv at sige: 
”Vi skal alle øve os i at være normkritiske” 

•  Brug sproget og kroppen aktivt. Det er 
underviserens opgave at tale om det her i en “ja”-
tone og en “det er faktisk bare” -tone, så det hele 
ikke virker så tungt, men mere let og positivt 

•  Brug kroppen og brug dig selv til at skabe en 
positiv tilgang og forståelse for det nye 

•  Sproget: Leg med at gøre dit sprog mere kritisk 
overfor hvilke normer, det spejler

STX

Menneskers identiteter og præferencer er meget forskel-
lige. Det er både spændende og udfordrende at blive klog 
på. Det er især vigtigt at lære forskellene på de to størrel-
ser at kende; seksuel orientering (homo, bi, hetero etc.) 
og kønsidentitet (trans, nonbinære etc.). For de to har ikke 
rigtigt noget med hinanden at gøre. Bliv klogere på begre-
ber på lgbt.dk

I UngAalborg er Signe Olenius tovholder for Ung-til-ung gruppen Sexualister-
ne, der rådgiver andre unge om sikker sex, prævention, følelser, kærlighed og 
sexsygdomme. Signe er også tovholder for Ungebyrådet i Aalborg. I alle hendes 
projekter og arbejdsområder underviser hun i, hvad seksuel orientering og køn-
sidentitet er og hvordan man møder modstand, når man bryder med normerne. 

SÅDAN 
GØR 
LÆREREN

JEG BRUGER LARM, NÅR JEG 
UNDERVISER I KØN 

Ung-til ung tilbuddet ’Sexualisterne’ har 5 hovedemner, hvor 
et af dem er køn. Signe manglede noget, som kunne forklare 
om køn på en “ikke-løftet pegefinger -måde”. Signe hørte om 
materialet ’LARM for LGBT-rettigheder’ på et kursus for Sexu-
alisterne, og blev meget inspireret til at inddrage det i sit eget 
arbejde. Først var hun bange for, om det ville være i børne- og 
ungehøjde. Men det kræver ikke noget særligt og hun har ikke 
mødt nogle udfordringer med selve materialet. Nogle gange 
kropsliggør hun forklaringer om begreber som binær og nonbi-
nær kønsidentitetsforståelse. Signe er uddannet lærer med fa-
gene dansk, engelsk og billedkunst og underviser også i drama. 

Signe fortæller: ”At få unge til at forstå, hvad kønsidentitet 
er og at nogen mennesker ikke har den samme identitet, som 
andre, det kan være svært. I ungdomsskolen kan vi bruge tid på 
det. Til folkeskolebrug er materialet også supergodt i forhold 
til det obligatoriske emne ’Sundheds- og seksualundervisning 
og familiekundskab’. Vi kobler ikke emnet til verdensmålene, for 
det er ikke noget, vi som sådan arbejder med. Vi arbejder med 
social bæredygtighed ud fra respekt og ligestilling ift. kønsfor-
ståelser og seksuel orientering.”  

Signe fortsætter: Vi underviser unge selv og unge fra Sexu-
alisterne, som skal undervise andre unge. Der er stor forskel 
på eleverne, og hvor i landet de kommer fra - desværre. Jeg 
oplever, at eleverne fortæller med deres forældres ord, så det 

er vigtigt også at give dem nye perspektiver, som de ikke er  
eksponeret for derhjemme.  Mange elever synes, at det bliver 
abstrakt, når det kommer til kønsforståelser. Det er ofte svært 
for dem at forstå pronominer og at kunne sætte sig i en andens 
sted. Eleverne spørger: 

“Kan man så føle sig som en pingvin?”  
“Jeg kan bare ikke forstå, hvordan man kan føle sig som 'ikke no-
get' (køn)? Det er da underligt” men de siger også “Selvfølgelig 
vil jeg respektere pronominerne De/Dem, hvis det er” “Folk må 
føle, som de vil, jeg er ligeglad”. 

PODCAST 
SIDESPORET 
Signe udgiver også Podcasten 
Sidesporet for AalborgUng om 
unges dilemmaer om kærlig-
hed, ensomhed, alkohol m.m. 
Der hører undervisningsma-
teriale med til det. 

SEXUALISTERNE 
Sexualisterne er unge formidlere (ca. 15-20 år), 
som besøger klubber, ungdoms- og efterskoler 
og holder oplæg om og går i dialog med unge 
om sex, køn, følelser, seksualitet, sexsygdomme 
og prævention.

LARM for LGBT-rettigheder er et gratis 
undervisningsmateriale. Find det på larmlgbt.dk

ELEVGRUPPE Ung-til Ung-undervisere, 7.-10.klasse, ungdomsuddannelser, specialtilbud 
TID Materialet LARM er nemt at gå til. Det har til gengæld taget en del tid at forberede hele temaet. 

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN UNDERVISNINGSFORLØB
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FAGLIGE MÅL 
Billedkunst, design og arkitektur i samarbejde 
med biologi, naturteknologi og fysik.

DET SIGER  
ELEVERNE 
”Det er mega-innovativt at 
sam  ar bejde med folk udefra 
omkring bæredygtighed og ar-
kitektur. Det giver mig blod på 
tanden, og jeg kan godt fore-
stille mig, at skulle lave sådan 
noget, når jeg er færdig med 
gymnasiet”, siger Carla fra 3. 
årgang på Nørre Gymnasium.

BIODIVERSITET I 
BYENS RUM

BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN 
På Nørre Gymnasium i Brønshøj hoppede 2. og 3. g’erne 
i arbejdstøjet for at skabe en ny og grøn parkerings-
plads, der både er bæredygtig og brugervenlig for ele-
verne. 

Projektet er opdelt i fire faser. De to første faser er 
en del af research fasen og omfatter en byvandring 
og teoretiske oplæg med forskere inden for byudvik-
ling og urban planlægning. De to sidste faser omfatter 
praktisk arbejde og designproces samt præsentation 
og formidling.

”Forløbet har et klart fokus på klimaforandringer og 
klimatilpasning i bynatur- og rum for både mennesker 
og dyr. Eleverne arbejder tværfagligt, innovativt og un-
dersøgende med naturvidenskabelige og humanistiske 
fagligheder, når de konkret skal skitsere og omdanne 
vores kedelige parkeringsplads til et ny biodiversitets-
byrum” siger Cecilie Bepler. 

KUNST OG NATUR BEKÆMPER DET 
DYSTOPISKE FREMTIDSBILLEDE 

I opstartsfasen brugte eleverne og Cecilie meget tid på at resear-
che og besøge andre byrum, hvor man allerede har brugt kunsten, 
biodiversitet og klimatilpasning til specifikke problemstillinger med 
fokus på brugervenlighed. De var især optaget af at besøge byrum, 
som har brugt borgerinddragelse. Derudover har de også samar-
bejdet med Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns 
Universitet og fået et oplæg om byens pladser og rum i historisk 
perspektiv. Eleverne fik også et indblik i, hvordan man laver feltar-
bejde og undersøger adfærd i byrum, og Copenhagen Contempora-
rys formidlingschef tog med på en byvandring, hvor de undersøgte, 
hvordan kunst bruges som et greb i udviklingen af byrum. For Cecilie 
er det vigtigt, at eleverne forstår den historiske kontekst, hvis de 
skal kunne bidrage med samtidstidsløsninger. 

Ifølge Cecilie skal kunst og kultur hele tiden forholder sig til en dis-
kussion om, hvad der er muligt. 

”Betragter man dette aspekt i et historisk perspektiv, så har kunsten og kul-
turen altid diskuteret begrebet natur, ikke mindst ud fra et cirkulært perspektiv. 
Tænk på, hvordan kunstnere og arkitekter har inkorporeret det organiske i deres 
værker helt tilbage til antikken. Med det in mente kommer begrebet bæredygtig-
hed på banen: det bæredygtige som noget cirkulært. Om man tænker det ud fra 
’donut-modellen’ eller ud fra en ’organisk centrifugering’ eller ’genfortælling’, så 
er det vigtigt, at man medtager historikken”, siger Cecilie Bepler. 

Da projektet kræver en forståelse af 
det historiske og den natur, vi er om-
ringet af, var det en stor succes for 
eleverne at forstå sammenhængen 
mellem de forskellige fag via samar-
bejdspartnernes perspektiver, mener 
Cecilie Bepler, og eleverne var begej-
strede for de udefrakommende input.

”Det er totalt cool, at vi har sam-
arbejdet med både universitet og 
Københavns kommune om udform-
ningen af vores nye p-plads på Nør-
re Gymnasium. Og da vi fik fortalt, 
hvordan man bedst placerer træer, så 
de kan drage nytte af hinanden i by-
rummet. Det er fedt at lære om ver-
densmål og især bæredygtighed, for-

di vi er den nye generation, som kan 
gøre en forskel”, siger Sara der er elev 
på 3. årgang på Nørre Gymnasium.

Eleverne blev bedt om at forholde 
sig konkret til spørgsmål om natur- og 
klimaforhold på skolens grund, de bio-
logiske muligheder og begrænsnin-
ger i området. Det var altså ikke nok 
at ønske sig en flot parkeringsplads 
til mennesker. Elevernes måtte un-
dersøge områdets vegetation og tage 
højde for, at insekter og andet dyreliv 
fint kunne finde sig til rette i beplant-
ningen omkring p-pladsen. 

De første to faser af projektet er 
overstået og de sidste to faser venter 
nu på at blive gennemført. 

SÅDAN 
GØR 

SKOLEN

Eleverne fra Nørre Gymnasium var 
utilfredse med gymnasiets store 
asfalterede p-plads, som de mente 
ikke bliver udnyttet optimalt. Ce-
cilie Bepler der underviser i billed-
kunst, design og arkitektur på Nør-
re Gymnasie blev opmærksomme 
på Københavns Kommunes ‘Biodi-
versitets Pulje’ og valgte sammen 
med eleverne at tage sagen i egen 
hånd og gentænke p-pladsen med 
fokus på klimatilpasning og biodi-
versitet i byrummet.

STX

MÅLGRUPPE 30 elever fra 2. og 3.g. | TID 2 måneder / 10-12 moduler + ca. 1 måneds forberedelsestid. 

AKTØRER UDEFRA GIVER BLOD PÅ TANDEN

Københavns Kommunes 
Bio diversitets Pulje blev 
oprettet i foråret 2021. 
Her opfordres borgere 
til at udvikle og udtænke 
projekter der får mere 
natur ind i byen på of-
fentlige pladser, gade-
plan og i lokale boligfor-
eninger. Med puljen vil 
kommunen fremme na-
turen i byen og bryde en 
negativ udvikling, hvor 
dyrearter trues på eksi-
stensen.
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SKOLENS TIP 
•  Giv de andre lærere ejerskab over indsatsen, så de bliver 

og føler sig inkluderede
•  Hav tålmodighed. Det kræver tid at ændre en struktur 

og tænke på en ny måde. At se muligheder i stedet for 
begrænsninger

•  Afhold temadage løbende
•  Sikre opbakning fra ledelsen
•  Hold hele tiden gryden i kog. Sørg for at engagere 

eleverne, men også lærerne, som skal undervise 
eleverne i det. For eksempel har gymnasiet et fast punkt 
på klassemøderne, hvor lærerne gør opmærksom på, og 
påminder klasserne om at have verdensmålene med i 
deres undervisning

BESKRIVELSEN AF AKTIVITETEN

VERDENSMÅLENE ER 
FORANKRET I ALLE KROGE 
AF SKOLEN 

MÅLGRUPPE Alle inkl. TAP-personalet. Pedellerne er også med. | TID En fortløbende indsats 

UNESCO-udvalgets mål er at forankre verdensmålene på gymnasiet, så 
de ikke står som en isoleret enhed. Derfor opfordrer udvalget lærer-
staben til løbende at inkorporere verdensmålene i undervisningen og 
på klassemøder og brede verdensmålsudfordringerne ud på tværs af 
klasser, fag og landegrænser.

UNESCO-udvalget startede med at være en arbejdsgruppe på fire 
lærere, der ønskede at Aurehøj gymnasium skulle blive en verdensmåls-
skole. I starten var det mest de fire lærer, der stod for initiativer, som 
temadage og -uger for elever og kollegaerne.

Først brugte de Ungdomsbyen til at stå for en kickstart-workshop 
om verdensmålene til lærerstaben. 

Dernæst brugte de elevernes temauge til at introducere ver-
densmålene på tværs af fakulteterne; naturvidenskab, humaniora og 
samfundsfag. Eleverne valgte selv hvilke verdensmål og udfordringer 
de ville tage fat i. Det har siden resulteret i tiltag og projekter, som ele-
verne udstiller om fredagen på skolen. Temaugerne har lige siden væ-
ret dedikeret til verdensmålene og således blevet til verdensmålsuger. 

Hele vejen igennem har ledelsens udvist opbakning til lærernes ini-
tiativer. Henriette Bruun pointerer, at det havde været meget udfor-
drende, hvis de ikke havde haft ledelsens opbakning. 

Som nye UNESCO Verdensmålsskole skulle lektor Henriette Bruun og resten 
af UNESCO-udvalget på Aurehøj Gymnasium introducere FN’s 17 verdensmål 
for gymnasiet, og her så de en oplagt mulighed i den årlige temauge. Med 
udgangspunkt i emnerne: Verdensborgerskab og innovation, har temaugerne 
været et godt startskud for at arbejde med verdensmålene for både elever 
og lærer på tværs af fag og fakulteter. 

SÅDAN 
GØR 

SKOLEN
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FEM BÆREDYGTIGE 
ANBEFALINGER FRA 
UNGDOMSBYEN
Ungdomsbyen indsamler, samskaber og udvikler eksempler, 
redskaber og gode nyheder fra skoler landet over, der arbejder 
med bæredygtighed på mange måder. 

Vi kommer helt tæt på erfaringer og god praksis, og har lært 

at bæredygtig undervisning er noget vi gør sammen og at bæ-
redygtighed er noget man underviser med frem for i. 

Vi har samlet fem anbefalinger til dig, der gerne vil arbejde 
bæredygtigt i din undervisning:

Som pædagogiske konsulenter i Ungdomsbyen har vi i mange år arbejdet 
med bæredygtig undervisning og på baggrund af vores erfaring, har vi samlet 
fem anbefaling til dig, der gerne vil arbejde bæredygtigt i din undervisning.

Involvér jer med andre. Andre skoler, andre skoleformer, andre 
klasser, videnspersoner og -institutioner. Tænk ud over skolens 
vægge og søg inspiration og forpligtende fællesskaber, der styr-
ker elevernes nysgerrighed og demokratiske dannelse.  •

Brug FN’s 17 verdensmål som forståelsesramme for bæredygtighed. Dyk ned i delmålene og find ud af, at globalt 
udsyn, inkluderende skolemiljøer, engagement i lokalsamfundet, kampen mod racisme, sexisme og homofobi også 
er temaer, der er på den bæredygtige dagsorden. Støt dine elever og lær dem relevante demokratiske arbejdsgange 
når de har noget på hjerte. 

Du kommer til at møde barrierer. Mange måske. Strukturelle, 
pædagogiske, økonomiske m.m. Dine kollegaer er en kæmpe 
ressource, som du kan involvere, når I adresserer de problemer, 
I gerne vil løse. Pedellerne har styr på affaldssortering og ude-
områder. Administrationen og rengøringen har styr på drift, 
produkter og bestillingsaftaler. Involvér hinanden, arbejd fler-
fagligt og find nye løsninger. 

Dine elever har med garanti forskellige interesse- og motivationsområder. Nogle vil helst tage 
afsæt i det helt nære, andre vil gerne gøre en forskel i det store billede. Inddrag dine elever i 
valg af emner, aktiviteter og ture og husk, at man godt kan arbejde med det samme på forskel-
lige måder.

Kig din praksis og vaner igennem og se, om der er steder, du gerne vil justere. Brug ’Bære-
dygtighedsspørgsmålene’ (side 42) og undersøg, om dit billedmateriale er repræsentativt, 
om dit sprog har gamle vaner og om I bruger de lokale muligheder, I har for genbrug, up-
cycling og cirkulære systemer. 

RÆK UD5

4
3

1
HUSK AT BÆREDYGTIGHED ER 
MERE END AFFALDSSORTERING

BRUG ALLE DINE 
KOLLEGAER 

ONE SIZE DOESN’T 
FIT ALL

START MED DIG SELV 

2



KAPITEL 3
Erhvervsskoler  
og -gymnasier
BÆREDYGTIG ERHVERVSSKOLE OG -GYMNASIUM
Hvordan går elever og lærere til bæredygtig undervisning på de erhvervsrettede 
ungdomsuddannelser herhjemme og i udlandet. Det kan du læse mere om her.

Mange har stadig brug for redskaber til at levere en bæredygtig undervis-
ning, for man kan ikke længere bare gøre, som man plejer. Nye ideer står dog 
bedst på et solidt og fagligt fundament, men måske er der nogle nemme knap-
per at skrue på til en start? 

I dette kapitel beskriver et Videncenter, hvordan Lærerens planlægningsred-
skab skaber effektiv udvikling på nogle udvalgte uddannelser.

Læs også om en bæredygtig business-case udviklet af driftige elever og en 
etableret virksomheds opgør. 
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ELEVFORTÆLLING

ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER

ELEVER UDVIKLER 
BÆREDYGTIG TØJBYTTE-APP

Mads og Mathias deltog i en Masterclass om iværksætteri på deres skole. 
Det førte til, at de i dag er medejere og udviklere af den bæredygtige 
tøjbytteapp Swop, som de står i spidsen for at teste og udbrede på bl.a. 
UNESCO's Verdensmålsskoler.

Mathias og Mads går på HHX, Business Science Elite på Det In-
ternationale Gymnasium, Niels Brock i København. Da de starte-
de der, vidste de ikke, at de skulle ende med at blive medejere af 
en virksomhed. Det blev de, da de tilmeldte sig skolens frivillige 
tilbud om en Masterclass i iværksætteri. 

Mathias og Mads havde egentlig bare et ønske om at få 
kendskab til at stifte virksomhed og bruge det konkret en dag 
efter uddannelsen. Men så mødte de iværksætter Lars Richter, 
og det satte skub i tanker og idéer: ”Lars kom med idéen om 
en platform, hvor man kunne bytte og sælge tøj – problemet 
var, at den ikke passede til målgruppen. Så vi elever reviderede 
ideen, ved at splitte den fra hinanden og komme med nye bud 
på, hvordan man kunne udvikle det bedst mulige koncept”, for-
tæller Mads og Mathias. 

Efter masterclassen fortsatte de to drenge samarbejdet 
med Lars. I dag er de medejere af en mindre del af virksomhe-
den og får løn for deres arbejde. 

SAMARBEJDER MED UNESCO VERDENSMÅLSSKOLER
Mads og Mathias har udviklet en plan for lanceringen af 
SWOP-appen på egen skole og er ansvarlig for at testkøre den 

på yderligere 8 skoler, hvoraf de har indgået samarbejder med 
flere af UNESCO Verdensmålsskoler. ”Vi arbejder meget med 
kulturforståelse. Det har været et aktivt valg, at vi vil ud på sko-
ler med forskellige kulturer. Vi vil gerne være i kontakt med for-
brugerne. Vi går ud og tester og får feedback, så vi kan komme 
ud med det helt rigtige produkt”, fortæller de. 

DET LOKALE OG SOCIALE INITIATIV ER VIGTIGT
Èt af deres mange gode initiativer er et sted på skolen, hvor 
brugere af appen, kan indlevere og aflevere det tøj, de bytter. 
”Vi bygger communities op. Folk har mere tiltro til nogen, de er 
tæt på, geografisk og kulturelt, når de handler. Samtidig vil vi 
væk fra, at folk skal sende pakker til hinanden, fordi det belaster 
miljøet”, forklarer Mads og Mathias, og selvom rejsen kun lige 
er begyndt, har appen allerede mange brugere. 

”Vi vil gerne vise, at en grøn og bæredygtig virksomhed godt 
kan tjene penge. Vi vil gerne påvirke mode- og tøjbranchen. Vi 
tror ikke, vi kan undgå at nyt tøj kommer på markedet, men vi 
tror, vi kan påvirke, hvordan tøj bliver produceret på bedst mu-
lig vis”, siger de. Og med en tekstilindustri, der er én af klodens 
største miljøsyndere, er der akut behov for at tænke i nye baner. 

”MAN KUNNE GÅ IND I DEN HER 
MASTERCLASS OG MED DET 

SAMME SE, HVAD DET KUNNE 
BRUGES TIL. MAN KUNNE GÅ UD 
OG BRUGE SINE HÆNDER MED 
DET SAMME VS. NOGET MAN 

LÆSER I EN BOG”
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Alene tekstilfarvning er på globalt plan den næststørste for-
urener af vand efter landbruget. Mads og Mathias ser behovet 
for at skabe en platform, der er miljøbevidst, attraktiv for for-
brugeren og som de selv kan tjene penge på: ”Det, der driver os, 
er en mulighed for at give vores præg på en grønnere fremtid 
på en fornuftig måde. Vi vil gerne tage hensyn til forbrugeren 
på en måde som er bæredygtig, og hvor de stadig kan se sig 
selv i det”. Og de to drenge har store visioner for SWOP’s frem-
tid. Lige nu er det en simpel funktion med at sælge og bytte, 
men på sigt, vil de operere med en hel pallette af ydelser, som 
for eksempel made-to-order, hvor forbrugeren ønsker et speci-
fikt produkt, de vil have, fordi de mangler det. Det er med til at 
gøre, at folk ikke bare køber uden omtanke. De ønsker at påvir-
ke andre virksomheder i en bæredygtig retning og give grønne 
virksomheder mulighed for at have deres produkter på platfor-
men: ”Men det er nødt til at være bæredygtigt og vi stiller krav 

til alle samarbejdspartnere og leverandører om, at de skal være 
bæredygtige”.

TID OG OPBAKNING FRA LÆRERE OG LEDELSE
Mads og Mathias er meget bevidste om, at deres projekt ikke 
ville have været muligt uden den store støtte de har fået fra 
skolen – både fra elever, lærere og rektor. Drengene investerer 
enormt meget tid i projektet, hvor de også tager ud og fortæl-
ler på andre skoler om deres erfaringer. Her udviser Niels Brock 
en særlig forståelse og sørger for at give dem den frihed, der 
skal til, for at projektet kan lykkes.

” Når der bliver set et potentiale her på stedet, får man mu-
ligheder. Projektet har gjort, at vi kan have en mere fri skole-
gang og vores rektor er blevet en form for mentor for os. Vi 
taler ofte med hende og hun kommer med gode råd til os. Rek-
tor kan se et potentiale i os og app’en, og derfor får vi nogle 

særlige tilladelser. Det stiller samtidig store krav til os og vores 
skoleindsats. Men det er alfa omega, at vi ikke får fravær, for det 
vi udvikler og laver” 

MADS OG MATHIAS GODE RÅD
•  Vær opsøgende og grib de muligheder, der opstår. Mange 

mennesker vil gerne hjælpe dig, men kun hvis du selv 
opsøger mulighederne. De opstår ikke af sig selv

•  Spark døren ind på en ydmyg måde – gå til jeres lærer, skriv 
en ansøgning, osv.

•  Sørg for, at jeres skole motiverer elever der kan og vil med 
muligheder og friheden til det 

•  Indgå samarbejder med andre aktører og iværksættere fra 
det virkelig erhvervsliv •

Mads Eriksen er lektor på skolen og har udviklet 
den masterclass Mathias og Mads deltog i:

”Vi udvikler masterclass for at stimulere spirende 
talenter. Vores tanke er at hive rigtige iværksæt-
tere ind i undervisningen, som motivationsfaktor 
for eleverne. Samtidig giver det en mulighed for 
at matche iværksættere med innovative elever, 
der kan hjælpe med den gode forretningsmodel. 
Det er win-win. 

Niels Brock har særligt fokus på bæredygtighed, 
så de iværksættere vi samarbejder med skal tæn-
ke bæredygtigt”. Skolen oplever, at det har væ-
ret nemt og ligetil at få samarbejder med aktører 
udefra op at stå, og skolen vil gerne dele ud af 
deres erfaringer. 

ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER
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KLUMMETITELAF XXXX | FOTO XXX

BLIV INSPIRERET  
AF HOTEL- OG 
RESTAURANTSKOLENS 
LGBT+STRATEGI 

Det er en del af værdigrundlaget på Hotel- og Restaurantskolen, at alle elever 
skal føle sig velkomne, også LGBT+ elever. Og det er ledelsens ansvar at sørge 
for, at det sker. Her får I skolens bud på, hvordan det kan gøres. 

LGBT+ området er komplekst. Samtidig er der flere i sam-
fundet, der står frem og identificerer sig som LGBT+ 
personer. Derfor er der brug for, at man også på de er-
hvervsfaglige uddannelser får kendskab til området 
fra direktionsniveauet. Vicedirektør Søren Poul Niel-
sen fra Hotel- og Restaurantskolen i København har 
sat ind på disse fire områder for at forebygge LGBT+ 
udfordringer på skolen og giver her nogle gode råd. 
Den fulde artikel kan læses på emu.dk under over-
skriften ’Vi ledere har ansvaret for, at alle føler sig 
velkomne på vores skoler’. 

SÅDAN GØR SØREN POUL NIELSEN PÅ HOTEL- OG  
RESTAURANTSKOLEN: 
• Jeg kommunikerer skolens værdier til eleverne 
• Vores procedurer og politikker beskriver nultolerance 
•  Vi har gået vores kommunikation på hjemmeside og 

jobopslag efter i sømmene 
• Vi har en klageinstans og et elevombud 

 
Søren har tre gode råd til andre erhvervsskoler, der vil i 
gang med en effektiv strategi: 

1. START I TOPPEN 
Det er alfa og omega, at både bestyrelse og direktion har 
nogle grundige drøftelser om, hvilke forandringer de ger-
ne vil skabe. 

2. GØR DET MULIGT FOR ELEVERNE AT SIGE FRA OVER 
FOR URETFÆRDIG BEHANDLING 
Skolen skal skabe en kultur, hvor det er i orden at sige til, 
hvis man føler sig uretfærdigt behandlet, for eksempel ved 
at klage.  

3. DISKUTÉR ARBEJDSMILJØ HELT FRA GRUNDFORLØBET 
Vi har ikke ’arbejdsmiljø’ som et fag på skemaet i elever-
nes grundforløb, men det synes jeg, vi burde have. For her 
kunne man tale med eleverne om omgangstone, adfærd, 
grænser og respekt. Det ville gøre eleverne bedre i stand 
til at komme ud i et mangfoldigt samfund og selv være kul-
turskabere og normbrydere. •

 

ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER
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GØR 
SKOLEN
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SKOLER HAR STADIG 
BLINDE VINKLER I FORHOLD 
TIL LGBT+ ELEVER OG LÆRERES 
VILKÅR 

Mange elever, lærere og børn af personer fra LGBT-gruppen møder udfordringer 
i skolen. Som fagprofessionel kan det være svært at vide, hvordan man kan 
støtte eleverne bedst. Heldigvis er der efterhånden produceret en masse 
viden om det og der er også råd og redskaber at hente. EMU har sammen med 
ledende aktører på området udviklet redskaber til at understøtte den sociale 
bæredygtighed og trivsel i en mangfoldig skole. 

HVAD ER PROBLEMET? 
Ifølge Sex & Samfund og LGBT+ Danmark (Landsforeningen for 
bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner), de to organisatio-
ner med mest viden om LGBT+-personers vilkår i Danmark, oplever 
mange unge fra grundskoler og ungdomsuddannelser fortsat diskri-
mination i form af homofobi og diskrimination på baggrund af køn. 

Ifølge fagbevægelsens målinger gør LGBT+-medarbejdere 
det samme. 

Det er ikke kun andre elever, der kan være diskriminerende, 
men også undervisere selv. 

På en erhvervsskole kan det være faglærerne, eller en me-
ster i praktikken. Det kan have som konsekvens, at LGBT+-ele-
ver falder fra – eller at de i det hele taget ikke har lyst til at star-
te på en erhvervsuddannelse, forklarer Andreas Beck Kronborg, 
projektleder i LGBT+ Danmark. 

Derfor er Andreas Beck Kronborgs anbefalinger til lærere og 
ledere følgende: 
1.  Erkend, at I også har LGBT+ personer på jeres uddannelses-

institution eller skole 
2.  Gør LGBT+ til en del af jeres øvrige politikker 
3.  Gå jeres samværskodeks efter i sømmene 

4.  Klæd lærerne på til at inkludere LGBT+ perspektiver i under-
visningen 

5.  Send et klart signal til elever og undervisere om, at diskrimi-
nation ikke er tilladt hos jer •

MATERIALER OM KØN 
• EMU.dk  
 –  Find LGBT+ redskaber og artikler til grundskole, 

STX og EUD under temaet ”Demokrati og 
Fællesskab”

 –  Til EUD find: ”Undervisningsmateriale til psykolo-
giundervisning” 

•  DCUM.dk – Klik Grundskole -> Værktøjer og 
inspiration ->Trivsel og tryghed for LGBT+-elever

•  LGBT.DK – Under LGBT + Viden -> 
Undervisningsmaterialer 

•  Ungdomsbyens YouTube-kanal: LARM-kortfilm på 
både dansk og på engelsk (tekstede). 

Jeg oplevede ukomfortabel ’outing’ på skolen 
(outing er at blive udstillet, afsløret). 

Til introdagene på min uddannelse blev 
der fremført et skuespil, der havde fokus 
på homofobi blandt unge. Det førte til en 
Q&A (question and answer), hvor der bl.a. 

blev spurgt, hvem blandt publikum, der 
var homoseksuelle. Det er et fremragende 

eksempel på, hvordan man har prøvet at 
være inkluderende, men i stedet har sat evt. 
LGBT + personer i en ret skrøbelig situation. 

Jeg hører ofte ordene ’bøsse, svans, gay og 
fag’ blive brugt i en negativ kontekst i de 

klasser og på de pladser, som jeg er tilknyttet 
ift. mit arbejde.

Citater: Erhvervsuddannelseselever imod 
fordomme (EIF), Sex & Samfund. 

 Andreas Beck Kronborg er 
projektleder i LGBT+ Danmark.

På utallige bænke og toiletter på min 
skole står der skrevet ubehagelige 
skældsord, og især ’bøsse’ optræder 
mange steder, Jeg forstår ikke, hvorfor 
det stadigvæk bruges som skældsord, 
men jeg hører stadig mange, også i min 
klasse, der bruger det til at beskrive 
noget mindreværdigt og/eller feminint. 
– en elevs beskrivelse af sin tekniske 
skole. 

Ofte er dem, der diskriminerer, slet 
ikke opmærksomme på det. De kan 
ikke se, at de med deres sprog og 
adfærd er med til at reproducere 
skadelige stereotyper
– siger Lene Stavngaard, der er 
national chef i Sex & Samfund. 

“
“ “

ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER

Tekst og citater om EUD stammer fra artikler på EMU som ”LGBTI-proble-
matikker er erhvervsuddannelsernes blinde vinkel” og ” Trivsel og tryghed for 

LGBT+-elever”. Der er også andre EMU-undersider med redskaber og gode råd til 
grundskoler, STX og erhvervsuddannelser og -gymnasier om LGBTI-området. 
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EN VIRKSOMHEDS BUD 
PÅ EN BÆREDYGTIG 
BYGGEUDDANNELSE

Kravene til bæredygtigt byggeri skærpes. Hvilke nye kompetencer har 
virksomhederne brug for hos de nyuddannede håndværkere, og hvordan 
bidrager de selv til at skabe bæredygtige arbejdspladser? 

Ungdomsbyen møder markedsdirektør Peder Johansen fra 
Enemærke & Petersen og Thomas Krogh, som er direktør med 
ansvar for produktionen i Vestdanmark, til en samtale om det-
te. Det står hurtigt klart, at arbejdet på en bæredygtig byg-
geplads kræver solid fagfaglig viden og procesforståelse, men 
også evnen til at kunne sætte sig i kollegaers og kunders sted. 

Peder Johansen lægger ud: ”Vi arbejder målrettet med 
vores bæredygtighedsstrategi i Enemærke & Petersen. Vi har 
formuleret 11 bæredygtighedsmålsætninger fordelt på 3 ind-
satsområder: 
• den grønne byggeplads 
• den grønne virksomhed 
• den grønne bygning 
Byggepladsen driver vi jo selv som virksomhed. Derfor har vi 
fokus på affaldssortering, genanvendelse og på at minimere 
CO2 udledning". 

70 % GENBRUG 
"Vi arbejder med et taksonomikrav om, at 70% af materialer 
i en renoveringsopgave skal genbruges. Det kræver en for-
ståelse for affaldshierarkiet, og for hvordan affaldsstrømme 

styres på en byggeplads, så materialerne kommer det rigtige 
sted hen og kan genanvendes. Samtidig er der behov for at 
lærlinge og vores medarbejdere har viden om de forskellige 
byggematerialers miljøpåvirkning og kan sikre at materialer-
ne anvendes optimalt, så spild af materialer undgås", fortæller 
Peder Johansen. 

Det kræver både viden, kompetencer, men i lige så høj grad 
er der tale om et behov for at ændre adfærd på byggepladsen, 
så dannelse på erhvervsuddannelserne er helt central sam-
men med den fagfaglige kompetenceopbygning. 

SOCIAL BYGGEPLADS GIVER GOD ØKONOMI 
Men bæredygtighed er ikke kun miljø- og klimapåvirkninger, 
fortsætter Thomas Krogh, "bæredygtighed er også social 
bæredygtighed, som vi i Enemærke & Petersen har arbejdet 
meget med igennem mange år. Et godt arbejdsmiljø på bygge-
pladsen, at vores håndværkere er gode til at samarbejde, og at 
kulturen ændres, så vi har mulighed for at rekruttere bredere 
og for eksempel få flere kvinder ind i branchen hos os". 

Thomas Krogh forsætter: “Vi arbejder med at introduce-
re ’Den hjælpende hånd på byggepladsen’. Det handler om, at 

de forskellige faggrupper hjælper hinanden med kom-
petencelette opgaver og herved øger den samlede 

produktivitet på byggepladsen. Denne her proces-
forståelse er vigtig, for den er med til at give større 
respekt mellem forskellige fag, samtidig med at 
det er ressourcebesparende. 

Derfor vægter vi både social og økonomisk bæ-
redygtighed på arbejdspladsen.”

FAGLIG STOLTHED OG KUNDEFORSTÅELSE 
Peder Johansen uddyber: “Derfor udvikler vi kultu-

ren på byggepladsen. I den forbindelse er det helt 
afgørende at fastholde den faglige stolthed i de for-

skellige håndværk. Stoltheden har rødder helt tilbage 
i Middelalderen repræsenteret i de forskellige håndvær-

kerlaug. De betydninger må vi ikke miste. Men samtidig er 
det lige så vigtigt, at vi udvikler kulturen med større fokus på 

kønsdiversitet, procesforståelse, omverdensforståelse og ikke 
mindst bred kundeforståelse.” 

Thomas Krogh fortsætter: “Vi udfører rigtig mange stør-
re renoveringsopgaver i større sociale boligområder samt i 

ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER

DET KRÆVER 
BÅDE VIDEN OG 

KOMPETENCER, MEN I 
LIGE SÅ HØJ GRAD ER 

DER TALE OM ET BEHOV 
FOR AT ÆNDRE ADFÆRD 

PÅ BYGGEPLADSEN

“
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skoler og daginstitutioner. Her bor og lever mennesker, 
så vores kontakt med beboerne er afgørende for vores 
succes. Det kræver den rette indstilling hos håndværker-
ne, der er på pladsen. Der skal være fokus på det gode 
og konstruktive samarbejde. At bygge handler ikke kun 
om det byggetekniske, men også om dialog og processer 
mellem mennesker.” 

Derfor inddrager Enemærke og Petersen beboere di-
rekte i renoveringsprocesser. De har haft gode erfaringer 
med at ansætte unge ledige direkte på et byggeri i deres 
boligområde, og lavet tryghedsvandringer, blokmøder og for-
skellige events. 

ØNSKER TIL ERHVERVSUDDANNELSERNE 
Hvilke krav stiller det så til erhvervsuddannelserne for de kom-
mende håndværkere? Enemærke & Pedersen ønsker, at de 
unge både opnår god fagfaglige viden og kompetencer, sam-

tidig med at der er fokus på de unges holdninger og 
dannelse. De skal evne at kunne sætte sig i kollegaers 
og kunders sted og have forståelse for processer under-
vejs i byggefaserne. Det sidste handler om ændret adfærd, 
og her er det relevant at skolerne bruger værkstederne til 
at vise, hvordan der affaldsminimeres, sorteres og deponeres. 
Samtidig vil det være nyttigt, at eleverne øver sig i at sætte 
sig i kundernes sted. At skolens uddannelse bliver så autentisk 
som muligt. 

Det handler om kulturændringer, og her er verdensmå-
lene og udfordringerne i en bæredygtig omstilling en 
kærkommen forstyrrelse. Vi er nødt til at handle 
anderledes både i uddannelserne og i virksomhe-
derne. 

 Det vil vi gerne samarbejde med erhvervsud-
dannelserne om, slutter de to direktører. •

 (...) AT BYGGE HANDLER 
IKKE KUN OM DET 

BYGGETEKNISKE, MEN 
OGSÅ OM DIALOG OG 
PROCESSER MELLEM 

MENNESKER

“

DET HANDLER OM 
KULTURÆNDRINGER, OG 

HER ER VERDENSMÅLENE 
OG UDFORDRINGERNE I EN 
BÆREDYGTIG OMSTILLING 

EN KÆRKOMMEN 
FORSTYRRELSE

ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER
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DIGITAL OG INTERNATIONAL LÆRING 
Covid-19 har for alvor skubbet til den digitale læring i Dan-
mark og i Sydafrika. Uddannelsesprogrammet bruger video-
konferencer på Zoom eller Teams, virtual 3D og digital læring. 

 I rapporten findes ligeledes cases fra Kina, Kenya, Finland, 
Malta, Nigeria og Singapore. 

Erhvervsuddannelser danner og uddanner fremtidens 
medarbejdere globalt. 

I projektets cases identificeres nødvendigheden af på den 

ene side at sikre de unge får relevant faglig specialistviden, 
samtidig med at de unge kvalificeres til at sætte deres viden i 
spil sammen med andre på tværs af håndværk og i relation til 
kunders og samfundets behov. 

Disse læreprocesser sker i virkelighedsnære undervis-
ningsmiljøer i tæt samspil med erhvervsliv og samfund og 
støttes af ny teknologi, som er med til at bringe virkeligheden 
ind i undervisningslokalet. •

COMETA FORMAZIONE V. COMO SØEN I ITALIEN 
Skolens grundlag bygger på et stærkt samarbejde mellem skolen 
og de lokale virksomheder inden for 
1) fødevarer, restaurant, gæstfrihed 
2) træfagene 
3) tekstilfagene 
Skolen har identificeret og anbefaler, at de unge erhverver sig: 
• konkrete tekniske færdigheder – målrettet deres fag 
•  entreprenante og tværgående kompetencer i form af 

teamwork og selvorganisering. 
 

Skolen vægter færdigheds- og kompetenceområderne lige højt 
og eleverne skal kunne: 
•  Sætte dem i spil sammen med andre 
•  Trænes i reality-baserede læringsmoduler 
•  Opleve læring i skolens egen restaurant, cateringservice, 

bager, snedker/tømrervirksomhed og skræddervirksomhed 
•  Modtage bestillinger på opgaver og produkter fra 

lokalsamfundet 
 

Elevernes læring og udvikling sker i 4 læringsfaser: 
•  Først designes løsningen 
•  Herefter laves et pilotprojekt 
•  Så den egentlige produktion 
•  Endelig levering af bestillinger. 
 Til sidst evalueres læreprocessen ved feedback fra alle modta-
gere

CASE 2. PROJECT BASED TEACHING AND LEARNING 

FOR ELECTRICAL AND PLUMBING IN-SERVICES  
LECTURES I SYDAFRIKA 
Casen beskriver, hvordan undervisere og faglærere kvalificeres 
til at arbejde med projektbaseret undervisning for elektriker og 
vvs-elever i Sydafrika. 

Sydafrika har en meget høj ungdomsarbejdsløshed. I 2020 var 
58% af unge mellem 15 og 24 år arbejdsløse. De sydafrikanske 
politikere vurderer, at de tekniske og erhvervsrettede uddannel-
ser har potentiale til at spille en væsentlig rolle for Sydafrikas ar-
bejdsmarked og de vil øge chancerne for beskæftigelse. 

For at opnå det, er der et stort behov for at styrke underviser-
nes kompetencer. Derfor er der udviklet et virtuelt uddannelses-
program for undervisere. 

Der er defineret 3 kernelæringskomponenter: 
1. Teoretisk viden 
2. Praktisk læring i træningsworkshops 
3. Arbejdspladsbaseret læring 

En ændret definition af underviserrollen til at være ”facilitator 
af industrirelevant og arbejdspladsbaseret læring” understøttes 
i virtuelle træningsprogrammer. Der lægges vægt på det 21. år-
hundredes kompetencer med fokus på nye måder at lære på, di-
gital læring og bæredygtighed, samtidig med at det undervisning 
og træning er tilpasset den industrielle og digitale udvikling. 

Træningsprogrammet bygger på real-life projectbased lear-
ning. Det har fokus på kunderådgivning, produktinformationer, 
tekniske løsninger, installationsvejledninger, kvalitetssikring 
m.m. Der er således både fokus på konkret viden, men også på 
forståelse for samarbejde, kundedialog og innovation.

UNEVOC er UNESCO’s center for de tekniske og erhvervsrette-
de uddannelser. De peger på nye kvalifikationer og kompeten-
cer som erhvervsuddannelserne bør give fremtidens medarbej-
dere. 

Skole- og erhvervslivspartnerskaber er et oplagt områ-
de at øge internationalt. Noget, som Ungdomsbyen sam-
men med relevante erhvervsskoler i Danmark, håber på 
at udvikle. De interkulturelle uddannelsesmøder, er en na-
turlig del af at være en UNESCO Verdensmålsskole. I den-
ne artikel tegner vi et billede af, hvad der sker udenfor 
Danmarks nogle gange måske lidt for snævre grænser.

UNESCO har fornyelig udgivet en undersøgelse, der hedder 
’TVET Delivery: Providing Innovative Solutions’. Frit oversat 
til dansk betyder det ’De erhvervsrettede og tekniske uddan-
nelsers levering af nye innovative løsninger’. Den beskriver de 
kvalifikationer og kompetencer, der skal til, for at løse fremti-
dens udfordringer. I denne artikel vil vi fokusere på projektets 
anbefalinger til ’mikro-level’ – det at levere relevant og kvalita-
tiv træning af unge i overensstemmelse med samfundets og 
arbejdsmarkedets behov. Uddannelserne skal nemlig støtte de 
unges egne bidrag til at skabe løsninger, siger rapportens kon-
klusioner. 

Samfund over hele verden er i hastig forandring. Erhvervs-

uddannelserne er tættest på arbejdsmarkedet og derfor tvun-
get til at kunne designe bidrag til nuværende og fremtidige ud-
fordringer med både digitale og bæredygtige løsninger. 

UNDERSØGELSEN HAR SET PÅ 3 GENSIDIGT  
AFHÆNGIGE OMRÅDER: 
1) makro-level – governance fra ministerier og parlamenter 
2) meso-level – erhvervs-, uddannelses- og lærerorganisationer 
3) mikro-level – den direkte levering af uddannelser i skoler 
og virksomheder 

UNEVOC, som er UNESCO’s afdeling for erhvervs- og gym-
nasieskoler, konkluderer på baggrund af forskning, ekspertud-
sagn og casestudies, at følgende er afgørende: 
•  at identificere hvilken viden og kompetencer den private 

sektor, samfundet og samfundsøkonomien kræver nu og 
fremover. 

•  at integrere dem i fleksible og agile undervisningsplaner 
og – former. 

•  at skabe fleksible læringsstier tilpasset den enkelte elev. 
•  at implementere nye tiltag i innovativ undervisning og 

praksislæring. 

CASE 1 THE SCHOOL ENTREPRISE MODEL –  

DET GLOBALE UNESCO ASP 
NETVÆRKS BUD PÅ NYE 
BÆREDYGTIGE SAMARBEJDER 

Studier viser, at Danmarks udfordringer med at få rekrutteret nok elever 
til erhvervsuddannelserne og erhvervslivet på mange måder er identiske 
på tværs af klodens lande og kulturer. Noget IT-teknologien giver os rig 
mulighed for at udveksle om, så vi kan lære af hinanden. 

Læs mere om projektet 
TVET Delivery: 

Providing Innovative 
Solutions her

CASESTUDIERNES ANBEFALINGER 

ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER
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ET VIDENCENTERS BUD  
PÅ BÆREDYGTIGE BYGGEFAG  
MED LÆRERENS  
PLANLÆGNINGSREDSKAB

Videncenter for Håndværk og Bæredygtighed har ved projektudvikler Bjørk 
Fredslund Andersen i samarbejde med Learnmark ladet sig inspirere af ‘Lærerens 
planlægningsredskab’ fra det gratis katalog 'Kompetent til bæredygtighed' 
fra 2021. Det er han gået i dialog med underviserne på murer-, tømrer- og 
struktøruddannelserne om. 

Bjørk fortæller: ”Jeg besøgte underviserne i deres læringsmiljø, 
hvor vi med afsæt i ‘Lærerens planlægningsredskab’ og de tre 
bæredygtighedsdimensioner drøftede forskellige temaer og 
emner i den enkeltes lektionsplanlægning under de lokale ud-
dannelsesplaner. Vi talte også om, hvordan læringsmiljøet kan 
understøtte en undervisning i bæredygtighed med fotodoku-
mentation.” 

Bjørk fortsætter: ”Vi fik opstillet en række emner inden for 
de tre dimensioner, og talte om, at det er nødvendigt, at alle tre 
dimensioner kommer i spil i løbet af uddannelsen, for at der er 
tale om reel bæredygtighed”. 

På følgende sider ses forslag til forskellige temaer i relation 
til de tre dimensioner på mureruddannelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DE TRE BÆREDYGTIGHEDSDIMENSIONER 
OG MURERFAGET 

LÆRING OM SOCIAL BÆREDYGTIGHED 
Skolen kan lægge vægt på et godt arbejdsmiljø, herunder: 
•  Et sundt arbejdsmiljø (psykisk) 
•  Et inkluderende arbejdsmiljø (uanset køn, hudfarve, 

nationalitet, seksualitet, religion, m.fl.) 
•  En inkluderende undervisning (uden brug af ”det er bare 

for sjov bemærkninger…”, som i virkeligheden måske er 
stødende eller sårende) 

•  Fokus på et sundt fysisk indeklima (eks. lyd, lys og varme og 
luftens kvalitet – korrekt ventilation) 

•  Gode forhold for lærlinge og svende (oplysning om 
rettigheder m.m.).  
 

Genbrugssten på skolen. På skolerne anvendes kalkmørtel, 
som – med den korte tid som murværket får lov at stå – 
sagtens kan adskilles igen, og bruges af det næste hold. 

ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER
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 LÆRING OM ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED 

•  Minimering af materialeforbruget, eksempelvis vha. korrekt 
opbevaring af materialer og andet, således at unødigt splid 
reduceres 

•  Brug af materialer og konstruktioner som kan genanvendes 
eller genbruges 

•  Øget fokus på materialelære – herunder kendskab til 
forskellige materialer og deres egenskaber (eks. med 
henblik på ’totaløkonomi’ – altså at vurdere materialer ud 
fra levetider, samt behovet for vedligeholdelse)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
LÆRING OM BÆREDYGTIG PÅVIRKNING AF 
MILJØ OG KLIMA 

•  Sortering af affald, så eleverne lærer om genbrug og 
genanvendelse 

•  Mest mulig genbrug af mursten 
•  Brug af kalkmørtel – kalken brændes ved en lavere 

temperatur, end når der eksempelvis skal produceres 
cement, hvilket udleder mindre CO2. Samtidig er kalk langt 
mere åndbar end mørtel hvor cement indgår. Anvendelse 
af kalkmørtel skal naturligvis bestemmes ud fra en teknisk 
vurdering, hvorvidt det er egnet eller ikke, til en given 
opgave 

•  Mursten er ’tung produktion’, med stor udledning af CO2,  
hvilket bør modsvares af en tilsvarende lang ’levetid’, og 
her menes ’levetid’ som den tid hvormed byggeriet får lov 
at blive stående, hvorfor der som udgangspunkt altid bør 
være et særligt fokus på æstetik (herunder formgivning og 
udtryk) 

Lærerens planlægnings-
redskab findes du her

DOUGHNUT ØKONOMIEN OG  
MODELLEN FOR DE PLANETÆRE GRÆNSER 

Bjørk har erfaret at økonom ved Oxford Universitet Kate Ra-
worth’s teori om 'Doughnut Økonomi' og modellen om plane-
tære grænser giver god forståelse for, hvorfor de 3 dimensio-
ner spiller sammen og er gensidigt afhængige.      

Modellen illustrerer nødvendigheden af et socialt funda-
ment for at sikre bæredygtighed. Her er fokus på sundhed, li-
gestilling, lige adgang til arbejdsmarkedet og uddannelse. Den 
inderste mørkegrønne cirkel viser behovet for det sociale fun-
dament. I forhold til mureruddannelsen handler det om skabe 
et sundt og inkluderende arbejdsmiljø og have kendskab til lær-
linges og svendes løn og arbejdsforhold, altså den sociale og 
økonomiske bæredygtighed. 

Den yderste mørkegrønne cirkel illustrerer planetens græn-
ser for vækst. Her er fokus på klima og miljømæssig bæredyg-
tighed. For murerfaget er det sortering af affald, genbrug af 
mursten, brug af kalkmørtel, isolering m.v. 

Det lysegrønne felt i midten viser muligheder for priorite-
ringer med et bæredygtigt grundlag – et sikkert og retfærdigt 
rum for menneskelig aktivitet. 

På denne måde ses samspillet og betydningen af den gensidige 
afhængighed mellem de tre bæredygtighedsdimensioner. •

BÆREDYGTIG

DET SOCIALE

ØKONNOMIENKLIMA/MILJØ

ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER
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9 TIPS TIL EN GOD  
TEMADAG OM BÆREDYGTIGHED
I September 2021 afholdt Lone Ørsted og resten af hendes kol-
legaer fra Learnmark Horsens en Bæredygtighedsdag for alle 
deres elever på tværs af uddannelser og adresser. De havde et 
ønske om at sætte bæredygtighed på dagsordenen og bidrage 
til den bæredygtige dannelse hos eleverne. Målet var, at elever-

ne skulle arbejde sammen på tværs af uddannelse og løse ud-
fordringer og cases med lige dele innovativt mindset og stærke 
håndværksmæssige kvalifikationer. 

Dagen blev grundigt evalueret af elever og lærere, og der 
kom følgende gode anbefalinger ud af den. 

MÅLGRUPPE STX, HHX, HTX, EUD, EUX | TID 1 dag 

 Forbered både lærere og elever på dagen grundigt og i god 
tid – både dagens program og det faglige indhold og krav

 Tilrettelæg dagen med en struktur, 
så alle grupper ved, hvad de skal og kan 
være aktive dagen igennem

 Læg arrangementet midt i ugen, 
fredage kan godt rime på tidlig weekend

 Lav konkrete, faglige cases, 
som relaterer direkte til elevernes 
uddannelser. Test casene sammen 
med elever inden arrangementet

   Brug reale problemstillinger 
fra erhvervsliv og det 
omgivende samfund, og 
involver parterne i dagen

 Inddrag både elever og 
lærere i planlægning af 
dagen tidligt og ligeværdigt

 Afslut arrangementet med et brag, som ikke er en konkurrence

  Lad eleverne arbejde i grupper, 
hvor de kender hinanden. 
En dag er for kort til at etablere 
et trygt arbejdsfællesskab

 Lad eleverne 
fremlægge 
eller præsentere 
i mindre fora

ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER
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SPØRGSMÅL UDDYBNING/EKSEMPLER VERDENSMÅLS 
DELMÅL

Kan vi planlægge undervisningen (eller dele 
af vores undervisning) efter et cirkulært øko-
nomisk mindset?

Kan vi for eksempel lave en lokal forsyningskæde på 
skolen og i lokalsamfundet, der bidrager med mate-
rialer og aftager affald? Kan vi involvere kollegaer 
og/eller andre interessenter i det?

17.17. 

Stiller vi krav til vores elever omkring diver-
sitet i deres økonomiske overvejelser om ek-
sempelvis en virksomhedscase?

Stiller vi for eksempel en opgave med en virksom-
hed, der skal etableres med nye maskine vs. en virk-
somhed med brugt udstyr?

12.6. 

Bruger vi andre eksempler på brug af resurser 
på bundlinjen end indtjening (trivsel, forbrug 
af energi, indflydelse på lokalmiljø)?

Bruger vi eksempelvis økologi eller fairtrade, hold-
barhed, genanvendelsesmuligheder, lokal produkti-
on som måleparameter og som konkurrencepara-
meter?

12.6. 

Introducerer vi alternative økonomiformer, 
som eksempelvis deleøkonomi, genanvendel-
se, genbrug eller den grønne bundlinje? 

Introducerer vi eksempelvis deleøkonomi, “den 
grønne bundlinje”, og måler vi for eksempel på triv-
sel eller cirkulær produktion? 

8.4. 

Viser vi eksempler på, hvordan virksomheder 
ændrer kultur på baggrund af ændret forbru-
geradfærd?

Det kan eksempelvis være tøjvirksomheder, fødeva-
revirksomheder eller dagligvarebutikker.

12.6. 
12.8.

Viser vi moderne og visionære eksempler på 
modeller, virksomheder og succesparametre 
eller bruger vi mest de konventionelle?

Det kan eksempelvis være socioøkonomiske virk-
somheder, kooperative virksomheder eller virksom-
heder, der bruger deres indflydelse til gode formål. 

8.4. 

Lader vi vores elever selv opleve nye måder at 
tænke økonomi på?

Lærer vi eleverne at tænke i andet end penge, når 
vi snakker økonomi? Besøger vi virksomheder, der 
arbejder ud fra et cirkulært mindset?

4.4. 

Er vi opmærksom på at præsentere forskelli-
ge virksomhedsformer for vores elever?

Præsenterer vi eksempelvis kooperative virksom-
heder, andelsvirksomheder, foreningsdrevet virk-
somheder?

17.17. 

Er vi opmærksom på, at aktiviteter i vores un-
dervisning bliver til gavn for lokalområdet?

Viser vi, hvordan jobfunktioner/virksomheder kan 
give nytte til et lokalsamfund gennem eksempelvis 
sin CSR-politik?

11.6. 

Overvejer vi, hvordan vi bedst bruger de res-
sourcer, der er til stede allerede?

Har vi undersøgt, om vores eleverne kan bidrage 
med noget, som kan være til gavn for undervis-
ningen og os andre? Har eleverne færdigheder in-
denfor områder, som kan kvalificere vores fælles 
uddannelsesrum?

4.4. 

Bidrager vores undervisning til, at eleverne 
oplever, at de kan være med til at styrke sko-
lens økonomi?

For eksempel ved at passe på materialerne og de 
fysiske rammer så som toiletter, sluk lys, forbrug af 
vand, rengøring osv.

13.3. 

SÅDAN BRUGER DU REDSKABET:
Denne oversigt hjælper med at tone undervisningen i en mere 
bæredygtig retning og understøtte FN’s 17 verdensmål for bæ-
redygtig udvikling. 

Stil spørgsmålene til din undervisning og aktiviteter, lad dig 
inspirere af eksemplerne og få kendskab til nogle af de mange 
nye cirkulære økonomi-former, som dine elever skal lære om. 
Så er du i gang.

CIRKULÆRE ØKONOMIFORMER
• Genbrug 
• Recycling
• Upcycling
• Downcycling

EKSEMPLER PÅ DELEØKONOMI: 
Forbrug, tøj og fødevarer 
•  Tøjklubber hvor tøj er til låns i en periode, hvorefter tøjet 

afleveres og nyt tøj modtages som for eksempel VIGGA – 
børnetøj på abonnement

•  Fælles lokal fødevareproduktion for eksempel Urban 
farming som TagTomat 

•  Deling af overskudsmad ved hjælp af digitale platforme 
som for eksempel TooGoodToGo

•  Delebiler

Boligen 
Boligområdet og det lokale fællesskab – en naturlig platform 
for deling: 

•  Kloge kvadratmeter i bofællesskaber – generationers hus, 
del en varmemester, udlån af værktøj og haveredskaber, 
madklubber – fællesspisning

•  Revitalisering af bibliotekets rolle – 3D-printere og anden 
teknologi, byttecentral m.m.

Transport og mobilitet
•  Digitale platforme, delebiler og samkørsel som eksempelvis 

LetsGo og GoMore 
•  Facilitering af elever/studerendes kørsel til 

uddannelsesinstitution
•  Fra trafikplan til mobilitetsplan – sammenhæng mellem 

offentlig transport, delebiler og leje af cykler/løbehjul
•  Mobilitets Hubs - placering af centrale funktioner på 

centrale steder, hvor der skiftes transportmiddel som for 
eksempel stationer

Virksomhedssymbioser
•  Virksomheder i et geografisk område deler og genbruger 

affald for eksempel overskudsvarme som hos Kalundborg 
Symbiose

•  Muligheder for deling af affald: bygge og anlæg, energi, 
spildevand, sygehusaffald, træ og plastaffald

Finansiering 
•  Andelsforeninger
•  Banker der investerer i bæredygtige løsninger som for 

eksempel Mercur
•  Crowdfunding ved hjælp af digitale platforme

REDSKAB TIL UNDERVISNING  
I CIRKULÆR ØKONOMI

Cirkulær økonomi ønsker at bremse CO2-udledningen og tænke forretning, 
distributionskæder og vækst på nye måder. Ud fra et ’køb og smid væk-mindset’ 
skubber den vestlige adfærd fortsat på klimaforandringerne. I Danmark 
påvirker vores transportsektor, madspild samt produktion og forbrug af ’ting 
og sager’ stadig negativt på verdensmål 13 Klimaindsats. Derfor skal eleverne 
lære at tænke og handle indenfor en cirkulær økonomi i stedet. 

ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER

ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED

ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER



88 89Ungdomsbyen Ungdomsbyen

DANMARKSKORT 
OVER UNESCO’S 
VERDENSMÅLSSKOLER 
OG DESIGNATIONER



90 91Ungdomsbyen Ungdomsbyen

KONTAKT EN  
VERDENSMÅLSSKOLE

REGIONSSTAFETTEN
Verdensmålsskolernes Regionsstafet startede i august 2021 og løber 
over 3 år. Hér samarbejder netværkene regionalt og på tværs af alle 
skoleformer. Målet er, at både små og store bæredygtige initiativer kan 
rejse og udvikle sig, så alle UNESCO Verdensmålsskoler kan få glæde og 
gavn af dem. Stafetten overleveres af Ungdomsbyen og netværkenes 
koordinatorer hvert halve år til en ny region. Du kan finde kontaktpersoner 
og kontaktinformationer på de enkelte skoler på unesco-asp.dk

VERDENSMÅLSSKOLER

REGION MIDTJYLLAND: (15)
Asmildkloster Landbrugsskole asmildkloster.dk
Egaa Gymnasium egaa-gym.dk
Den jyske håndværkerskole djhhadsten.dk
Juelsminde Skole juelsminde-skole.dk
Learnmark learnmark.dk
Lindbjergskolen lindbjergskolen.skoleporten.dk/sp
Mercantec mercantec.dk
Paderup Gymnasium paderup-gym.dk
Randers Social- og Sundhedsskole sosuranders.dk
Strandskolen strandskolen.skoleporten.dk/sp
SOSU Øst sosuoj.dk
Tradium tradium.dk
VIA University College via.dk
Viden Djurs videndjurs.dk
Århus Statsgymnasium aarhusstatsgymnasium.dk

REGION SJÆLLAND: (17)
Absalons Skole absalonsskole.skoleporten.dk/sp
CELF
Endrupskolen endrupskolen.skoleporten.dk/sp
Espergærde Gymnasium & HF eg-info.dk
EUC Sjælland eucsj.dk
Faxehus Efterskole faxehus.dk
Helsingør Skole - Skolen i Bymidten helsingorskole.dk/skolen-i-bymidten
Nivå Skole nivaaskole.skoleporten.dk/sp
Næstved Gymnasium og HF naestved-gym.dk
Odden Skole oddenskole.aula.dk
Pedersborg Skole pedersborgskole.aula.dk
Roskilde Gymnasium roskilde-gymnasium.dk
Roskilde Tekniske Skole rts.dk
U Nord unord.dk
VUC Storstrøm vucstor.dk
ZBC zbc.dk
Ølsted skole halsnaes.dk/borger/boern-unge-og-familie/skole-sfo-og-klub/

vores-skoler/velkommen-til-oelsted-skole

REGION NORDJYLLAND: (11)
Aalborg Handelsskole ah.dk
Aalborg Katedralskole katedralskolen.dk
EUC Nord eucnord.dk
EUC Nordvest eucnordvest.dk
Han Herred Efterskole hhe.dk
Vesthimmerlands Gymnasium & HF vhim-gym.dk
Professionshøjskole UCN ucn.dk
Ranum Efterskole College ranumefterskole.dk
Ranum Skole & LBO vesthimmerland.dk
SOSU Nord sosunord.dk
TECH College techcollege.dk

REGION STORKØBENHAVN: (13)
Aurehøj Gymnasium aurehoej.dk
Bagsværd Kostskole og Gymnasium bagkost.dk
Christianshavns Gymnasium cg-gym.dk
Gammel Hellerup Gymnasium ghg.dk
Gefion Gymnasium gefion-gym.dk
Gladsaxe Gymnasium gladgym.dk
Ingrid Jespersens Gymnasieskole ijg.dk
NEXT nextkbh.dk
Niels Brock – Det internationale Gymnasium nielsbrock.dk/handelsgymnasier/det-internationale-gymnasium
Nørre Gymnasium norreg.dk/da
Skovbrynet Skole skovbrynet.skoleporten.dk/sp
Sortedamskolen sortedamskolen.skoleporten.dk/sp
Store Magleby Skole dragoer1.skoleporten.dk/sp

REGION SYDDANMARK: (28)
Alminde-VIUF Fællesskole alminde-viuf-skole.kolding.dk/sp
Alssundgymnasiet Sønderborg ags.dk
Askov Efterskole og Højskole askovefterskole.dk
Bredagerskolen bredagerskolen.skoleporten.dk/sp
Brejning Efterskole brejningefterskole.dk
Business College Syd bcsyd.dk
Båring Børneunivers baaringskole.dk
Dalum Landbrugsskole dalumls.dk
Egtved Skole egtvedskole.aula.dk
Eltang Skole og børnehave eltang-skole.aula.dk
EUC Syd eucsyd.dk
Haderslev Katedralskole haderslev-katedralskole.dk
HF & VUC FYN vucfyn.dk
Holluf Pile Skole hollufpileskole.aula.dk
IBC ibc.dk
Jelling Friskole jellingfriskole.mono.net
Kold College koldcollege.dk
Langelands Efterskole langelandsefterskole.dk
Lillebæltskolen lillebaeltskolen.skoleporten.dk/sp
Odense Katedralskole odensekatedralskole.dk
Rantzausminde Skole rantzausmindeskole.dk
Rødkilde Gymnasium roedkilde-gym.dk
SOSU Esbjerg sosuesbjerg.dk
SOSU Syd sosu-syd.dk
Sønderskov-Skolen soenderskov-skolen.skoleporten.dk/sp
Tietgen Business tietgen.dk
Tønder handelsskole toha.dk
UCL, Campus Jelling ucl.dk



BEST PRACTICE OG BRUGBARE REDSKABER

TIL STRATEGI- OG UNDERVISNINGSBRUG I  
GRUNDSKOLER, STX, ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER

Vil du også gerne tage aktivt del i verdensmålsskolenetvær-
ket UNESCO ASP eller få ideer til at understøtte bæredygtig-
hed i skoleverden? - Så har du fat i det rigtige katalog. 

Her kan du også få indsigt i elever og læreres best prac-
tice, lederstrategier og finde brugbare redskaber. 

Vores første katalog ’Kompetent til bæredygtighed’ hen-
vendte sig kun til erhvervsskoler og –gymnasier. I dette ka-
talog II inddrager vi grundskoler og STX. Hver skoleform har 
sit kapitel. 

Vi deler tips til undervisning i mange fag og sætter ekstra 

spot på menneskerettigheder, teknologiforståelse, cirkulær 
økonomi, klima- og miljø samt LGBT+ området.

Katalog I og II kan frit downloades, enten som samlet kata-
log eller som løsark med enkelte redskaber eller best practice. 

Bemærk, at ’Lærerens planlægningsredskab’ nu også fin-
des i et digitalt wordformat, så redskabet nemt kan bruges i 
egen planlægning.  Find det hele og mere til på unesco-asp.dk. 

Ungdomsbyen ønsker alle god arbejdslyst med at udvikle 
bæredygtige kompetencer.

KOMPETENT TIL BÆREDYGTIGHED II – BEST PRACTICE OG BRUGBARE REDSKABER KOMPETENT TIL 
BÆREDYGTIGHED II


