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Baggrund 
En kerneopgave for skolen er at danne- og uddanne 
nutidens generation af unge til en bæredygtig fremtid, hvor 
de ikke kun tilegner sig viden om bæredygtighed, men lærer 
at være og leve bæredygtigt, således bæredygtighed bliver 
en integreret del af det at leve og være menneske i 
fremtiden.  
Med handlekompetencebegrebet, der inkluderer elevernes 
integrerede viden, visioner, engagement og handleerfaringer 
ift. givne socio-scientific issues (SSI) har bæredygtigheds- 
undervisningen mulighed for at arbejde med disses årsager 
og påvirkninger på det omgivende samfund.  
Dette projekt vil derfor udvikle en bæredygtigheds-didaktik, 
hvor undervisningen er både autentisk og sjov i forhold til 
elevernes livsverden, hvor skellet mellem skoleviden og 
hverdagsviden nedbrydes, således at eleverne ikke bare 
lærer om bæredygtighed, men lærer, og ønsker, at leve 
bæredygtigt.   
 
Projektformål 
Projektets overordnede formål er at udvikle en 
bæredygtigheds-didaktik, der både er autentisk og sjov 
således eleverne ikke bare får viden og lære om bæredygtig 
udvikling, men at eleverne også motiveres til at være og leve 
bæredygtigt i fremtiden. 
 
Delmål 
Kortlægning (baseline studie) af den eksisterende 
undervisningspraksis på grundskolerne i Aarhus og 
Holstebro kommuner, ift. undervisning i bæredygtig 
udvikling (UBU). Med afsæt i kortlægningen, og i samarbejde 
mellem læreruddannelsen VIA, forvaltning og skoler i Aarhus 
og Holstebro Kommune, udvikles et eksemplarisk katalog 
over good practice for undervisning i bæredygtig udvikling 
(UBU). 
Designe undervisningsforløb ift. bæredygtighed i samspil 
med lærere og eksterne agenter, der kan skabe motivation, 
indlevelse og begejstring hos de deltagende lærere og 
elever. 
Designe undervisningsforløb ift. bæredygtighed, hvor 
eleverne både tilegner sig faglig viden og forståelse for 
komplekse sammenhænge, som udvikler deres 
handlekompetence som samfundsborgere. 
 
 

 
 
 
 
Designe undervisningsforløb ift. bæredygtighed, hvor 
eleverne er aktivt undersøgende i autentiske læringsmiljøer. 
Udbrede de udviklede undervisningsforløb til en bred kreds 
af skoler. 
Løbende gennemføres følgeforskning på projektet, og 
udbrede resultaterne via artikler og konference-deltagelse. 
 
Metoder 
Der anvendes et mixed-methods design med størst vægt på 
interventionen og evalueringen heraf. 
Kortlægning af eksisterende praksis sker gennem 
systematiske søgninger og litteraturstudier, gennem en 
systematisk spørgeskemaundersøgelse samt 
feltobservationer. 
Good practise undersøges med udgangspunkt i UNESCO´s 
mål for god bæredygtighedsundervisning. Den undersøges 
dels på Verdensmåls-skolerne dels på eksemplariske skoler 
med en veludviklet bæredygtigheds-didaktik. 
Der udvikles og afprøves pilot-interventioner i en iterativ 
proces på udvalgte skoler, dette evt. med inddragelse af 
studerende. Arbejdet munder ud i et eksemplarisk katalog 
over good practice for undervisning i bæredygtig udvikling. 
Dele fra dette eksemplariske katalog implementeres 
derefter på en lang række skoler. 
I ovennævnte proces laves der systematisk følgeforskning i 
form af spørgeskema-undersøgelser, feltobservation samt 
interviews med deltagende lærere. BA studerende kan være 
aktive deltagere, f.eks. ved indsamling og analyse af empiri 
m.m., hvorved delresultater fra projektet kan indgå i BA 
rapporter. 
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