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1. Introduktion
Grønt Flag Grøn skole (GFGS) har i en årrække fungeret som det centrale undervisningsprogram
for uddannelse for bæredygtig udvikling i den danske grundskole. Med mere end 200 deltagende
skoler over hele landet og ambitioner om at tiltrække flere er GFGS centralt placeret i forhold til at
udvikle danske skolelevers opfattelser af komplekse begreber koblet til miljøproblematikker og
bæredygtig udvikling. Formålet med denne pilotevaluering af GFGS er et få indsigt i hvilke styrker,
udfordringer og perspektiver for udvikling, der indlejret i den nuværende GFGS program.
Evalueringen benytter sig af en åben realistisk evaluerings metode, der har sit udgangspunkt i ideen
om at lade informanter og praktikere komme til orde i et forsøg på at beskrive de processer og
mekanismer, de finder mest interessante og presserende i forhold til deres daglige arbejde.
Pilotevalueringen giver dermed et bud på, hvilken rolle undervisningsprogrammet spiller i den
danske folkeskole, og hvordan man kan synliggøre programmets styrker og svagheder samt de
kontekster, programmet implementeres i. Projektet tager således form som et eksplorativt pilotprojekt, hvor vægten dels ligger på de processer og mekanismer, der påvirker praksissen omkring
GFGS-programmet, dels på at udvikle analytiske perspektiver med henblik på at kvalificere en
potentielt mere omfattende og fokuseret hovedevaluering. Pilotprojektet trækker på interviews med
ledelse, lærere, elever og andre nøglepersoner og observationer på fire udvalgte folkeskoler. Det
overordnede formål med Pilot-evalueringen er således at fungere som indholdsmæssig og metodisk
afsæt for en mere omfattende hovedevaluering.
Pilotevalueringen af GFGS udvikler og kvalificerer beskrivelser af GFGS programmets effekt på de
deltagende folkeskoler, lærernes undervisning og elevers læringsudbytte. Pilotevalueringen er ikke
en fuldstændig mapping af effekter og resultater af GFGS undervisningsprogrammet, men en
indledende afprøvning af hypoteser, som beskrevet i afsnittet analysedesign og metode.
Pilotevalueringen skaber ikke et massivt empirisk grundlag for det videre udviklingsarbejde, men
gør det muligt at forstå programmets effekt i praksis. Pilotevalueringens resultater vil således skabe
mulighed for at kvalificere og fokusere en mere omfattende hovedevaluering, der med et større
empirisk materiale og omfang kan skabe større sikkerhed omkring effekterne af Grønt flag Grøn
skole programmet.
Pilotevalueringen af GFGS er planlagt i samarbejde mellem forskningsprogrammet læring for
Omsorg, Sundhed og Bæredygtig udvikling (LOBS) på institut for uddannelse og Pædagogik
(DPU), Aarhus universitet og Grønt Flag Grøn Skole sekretariatet ved Jannik Olesen og Eigil
Larsen. Fra DPU’s side er professor (MSO) Jeppe Læssøe, lektor Monica Carlsson og lektor
emeritus Søren Breiting del i en baggrundsgruppe og forskningsassistent Niels Larsen og adjunkt
Jonas Greve Lysgaard har været de primært udførende. Dorte Salomonsen fra Nationalt Center for
undervisning i natur, teknik og sundhed (NTS centeret) har medvirket i planlægningen af
pilotevalueringen.
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2. Resultater
Denne pilotevaluering af Grønt Flag Grøn skole uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan GFGS
aktiviteter opfattes af involverede ledere, koordinatorer, lærere og elever på fire danske folkeskoler
samt af nøglepersoner fra Friluftsrådet. Målet for pilotevalueringen er at afdække mulige styrker,
udfordringer og perspektiver for videre udvikling af GFGS programmet. Dette er gjort igennem et
åbent og eksplorativt fokus på tre overordnede niveauer, det organisatoriske niveau, lærernes
undervisning og elevernes læringsudbytte. De fire skoler, der er blevet besøgt, er vidt forskellige
både i historie, størrelse, geografi og selvfølgelig også i deres fortolkning og integrering af GFGS
programmet i den daglige organisatoriske praksis og undervisning, der finder sted på skolerne. På
baggrund af den realistiske evaluerings teori er de indsamlede empiriske materiale blevet analyseret
med henblik på at forstå, hvad der forventes af GFGS programmet på de enkelte skoler, hvad der
virker, for hvem og under hvilke omstændigheder.
Pilotevalueringens fokus på det organisatoriske niveau viser, at Friluftsrådets målsætning om, at
GFGS kan agere som en åben ramme, der kan rumme et bredt kontinuum af forskellige aktiviteter
på de enkelte skoler, i vid udstrækning vækker genklang på de besøgte skoler. Koordinatorer og
lærere sætter pris på den vidde, GFGS repræsenterer, og de mange muligheder der er for konkret at
udfolde kontekst relevante aktiviteter i forbindelse med GFGS. Der er en stor grad af styrke i den
symbolske materielle manifestation, som selve den årlige hejsning af det grønne flag repræsenterer.
På flere af skolerne er der dog også en mere blandet opfattelse af GFGS til stede, der også påpeger,
hvordan programmet kan virke potentielt rigidt og med for lidt sammenhæng og progression de
forskellige år og temaer imellem.
Lærernes engagement i GFGS programmet er afgørende for succesen af relaterede aktiviteter.
Balancegangen mellem en bredt forankret involvering og ildsjæles store, men også risikofyldte
indsats, er svær, og en række faktorer er her af stor vigtighed i forhold til at sikre og udbygge
lærernes fokus på at inddrage GFGS i undervisningen. Organisatorisk støtte og sikring af ressourcer
og timer er afgørende, men et for stort organisatorisk pres kan også virke kvælende på de lærere,
der kan opleve, at deres undervisning presses fra mange sider. At føle sig som kasteboldt mellem
det store antal initiativer og projekter, der skal inkluderes i et skoleår kan gøre det svært at
overskue, hvordan GFGS aktiviteter skal passe ind i et givent undervisningsforløb. At GFGS ikke
opfatter sig selv som værende i konkurrence med andre initiativer med fokus på miljø og
bæredygtig udvikling er godt, men det er ikke nødvendigvis oplevelsen blandt de lærere, der kan
have svært ved at se, hvordan GFGS kan samtænkes med andre initiativer.
Elevernes læringsudbytte er en svær størrelse at måle og håndtere. Friluftsrådets fokus på elevernes
handlekompetence og mulighed for at reflektere over de komplicerede spørgsmål, der er koblet til
miljø, klimaforandringer og bæredygtig udvikling, har et bredt og ambitiøst sigte. Faren for at dette
sigte ikke overlever mødet med folkeskolehverdagen, og at der er mere simpel information end
handlekompetence er reel. Eleverne deltager velvilligt i GFGS aktiviteterne, men lærerne på visse
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af skolerne er udfordrede pga. en til tider uigennemsigtig sammenhæng mellem læringsmål og
GFGS aktiviteter og en uklar oplevelse af det pædagogiske sigte med GFGS.
Baseret på de tre niveauer træder tre overordnede tematikker frem, der både rummer styrker og
svagheder ved GFGS programmet, men også peger på perspektiver for udvikling. Der er således
stort potentiale i at udbygge og styrke fokus på de udfordringer, der ligger i forbindelse med: GFGS
programmets integration på folkeskolerne, det pædagogiske sigte med GFGS programmet og det
faglige indhold, der relateres til GFGS programmet.
Integrationen på skolerne styrkes af den generelle synlighed på skolerne, flaget og den fortsatte
proces, det repræsenterer. På lærerniveau er integrationen dog udfordret i forbindelse med
koblingen mellem GFGS og anden undervisning. Specielt dokumentationen virker for mange lærere
som et usmidigt og mindre hensigtsmæssigt element. Større gennemsigtighed og synlig brug af
dokumentationen i et fremadrettet perspektiv ville her kunne styrke programmet.
Denne problematik går igen i det pædagogiske sigte. Denne kunne også udvikles i retning af større
sammenhæng mellem dokumentations- og evalueringsformer og de overordnede pædagogiske
hensigter med GFGS programmet. Differentiering af pædagogiske tiltag i forhold til geografisk
placering, størrelse på skolen og erfaringsniveau i forbindelse med GFGS og relevante
problemstillinger er også en markant udfordring, der kan svække GFGS rolle.
Det faglige indhold er også et område, der kunne videreudvikles i forhold til at ramme bredere og
sigte engagerede lærere blandt alle fagområder. Lærere uden en naturfaglig baggrund kan opleve at
komme til kort i forhold til at undervise i emner som f.eks. bæredygtighed, der ofte indtænkes i en
naturfaglighed på skolerne på trods af begrebets sociale og økonomiske perspektiver. Et fokus på
mere konkrete eksempler på hvordan bæredygtig udvikling i børnehøjde efterspørges således bredt
blandt interviewede lærere.
På baggrund af denne pilotevaluering kan det dermed konkluderes, at GFGS programmet har en
stærk position blandt både koordinatorer, skoleledere, lærere og elever på de fire besøgte skoler.
Programmet er vellidt, og der er stor interesse i at fortsætte arbejdet med programmet. Der er dog på
tværs af disse niveauer også store muligheder for at udvikle og styrke områder, der svækker GFGS
programmets aktiviter. Disse områder, som f.eks. dokumentationen og det pædagogiske sigte, kan
med fordel forfølges i en større evaluering, der kan medvirke til at sikre og udvikle GFGS’ position
som det mest markante og bredt funderede undervisningsprogram med fokus på miljø og
bæredygtighed i Danmark.
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3. Teori: Realistisk evaluering og programteori
Det teoretiske grundlag for pilotevalueringen af Grøn Flag Grøn Skole er programteorien og
dermed en virkningsevaluering samt de overvejelser, der er en del af den realistiske evaluerings
tilgang (Dahler-Larsen & Krogstrup 2003).
Bag virkningsevaluering indgår overvejelser over, hvad der virker i processer, og hvad der virker
for at opnå bestemte effekter. Evalueringen tager derfor udgangspunkt i, hvilke forestillinger
aktørerne har om, hvorfor og hvordan en given indsats virker. Det er disse forestillinger, der kaldes
programteori. Programteorien giver således forklaringer på, hvordan indsatsen omsættes til
resultater. Ofte betyder evalueringen, om man kan bekræfte eller afkræfte og dermed udvikle
programteorien og løbende forbedre indsatsen (Dahler-Larsen & Krogstrup 2003).
Den overordnede forståelse bag en programteori er, at der er en årsag-virknings-sammenhæng
mellem forskellige indsatser og de mekanismer, der iværksættes for at opnå en virkning.
’Mekanismen’ er nogle mellemliggende faktorer, der skal sikre forandringer for at opnå resultater
eller effekter af en given indsats.
Forandringer kan gælde psykosociale forhold som menneskers viden, forståelse, adfærd, tænkning,
tro, færdigheder, tillid, motivation, følelser, handling, værdier, læring. Men det kan også være
begivenheder og rammer (Pawson & Tilley 2004).
Den realistiske evaluering forsøger at komme så tæt på og forstå de forandringer, der finder sted
ved at spørge: Hvad virker på hvem, hvornår, hvordan og under hvilke omstændigheder for at
forandringer kan finde sted (Pawson & Tilley 1997).
Dermed vil der i en realistisk evaluering være tale om sammenhænge mellem forskellige aktører,
som det vil være interessant for evaluatorerne at undersøge:





Aktører der står bag programmet
Selve programmet
Aktører, der udfører effektfulde handlinger
Aktører, der er modtagere af handlinger1

I pilotevalueringen af Grønt Flag Grøn Skole har vi derfor valgt at fokusere på processer, der
knytter sig til tre overordnede niveauer: 1) Et organisatorisk niveau med fokus på strategisk
koordinering, ledelse og udvikling af GFGS aktiviteter i samarbejdet mellem skole, kommune og
Friluftsrådet. 2) Lærerne og deres undervisning indbefattende den række af aktører, der udfører
selve GFGS programmets aktiviteter og endelig 3) eleverne som direkte mål for disse aktiviteter.
De tre niveauer skal gøre os klogere på efterfølgende at kunne opstille en programteori for hele
GFGS programmet.

1

Inspireret fra Dinesen & de Wit (2012/46)
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Dinesen & de Wit (2012/46) skelner mellem mikro og makro niveauer i programteorien, hvor
makro niveauet handler om selve programmet (her GFGS) og Friluftsrådet, der iværksætter dette
program, mens mikro niveauet er de aktører, der genererer programmet på mikroniveau (lærere og
elever). En realistisk evaluering kan i denne sammenhæng ses som en del af den kæde, hvor
programmet bliver til projekter for den enkelte skole, der evalueres, for derefter at komme tilbage til
programmet i form af de refleksioner, organisationen har med evaluatoren. I den forstand kan man
tale om, at evaluatorerne selv er en del af den refleksive proces, som programteorien vil forsøge at
afdække.
I en programteori indgår en oplistning af: Indsatser – processer – præstationer og resultater.
Samtidig med at makro – og mikro niveauer beskrives.
Programmer er både ’aktive’ og ’åbne systemer’, som udgør en mekanisme, der involverer alle, som
på den ene eller anden måde indgår i programmet (Pawson & Tilley 2004).
I den realistiske evalueringsproces er man derfor hele tiden interesseret i at komme i dialog indenfor
de forskellige sammenhænge, der er på spil i enhver proces, og evaluator indgår sammen med
aktører i diskussioner og refleksioner, der kan skærpe og kvalificerer processen yderligere.
Denne fordring er også gældende i det, der forstås ved innovativ evaluering (Dinesen & de Wit
2012/145). Det centrale i innovativ evaluering er, at det i sidste ende skal komme praktikerne til
gode. Evalueringen ses i innovativ evaluering som en læring på alle niveauer, hvor aktører lærer at
reflektere over arbejdsprocesser, metoder og produkter i en organisation.
Programteorien kan grafisk se ud som nedenstående figur 1, hvor programmets hypoteser om
formodede virkninger hele tiden reflekteres sammen med praktikerne igennem
evalueringsprocessen.
Teorien forstås som en samlet systematisk opstilling af, hvad der virker (mekanismer), for hvem
(outcome) og under hvilke omstændigheder (konteksten). Rationaliteten i figuren er at K + M = O:
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Figur 1. Programteori
Teorier om:
Mekanismer
(M)
Kontekst (K)
Outcome (O)
Program
Der
operationaliserer
hvad der virker,
for hvem og
under hvilke
omstændigheder

Formodninger
om:

Data indsamling

Hvad forventes,
hvad der virker,
for hvem og
under hvilke
omstændigheder

Relevante
metoder
Tolkning af M +
K+O
Analyse af M + K
+O

Kilde: Pawson, R., Tilley, N. (1997)
Realistic Evaluation. London,
SAGE Publications.

Pilotevalueringen har været med til at identificere nogle mekanismer og de kontekster, som GFGS
indgår i, men det vil først være en større hovedevaluering, der kan afgøre mere realistisk og validt,
hvilke virkninger og outcomes, der kommer ud af programmet i forhold til eleverne, lærerne og
Friluftsrådets organisering af GFGS.
Evalueringsaktøren går derfor sammen med Friluftsrådet og opstiller den egentlige programteori,
der skal danne basis for hovedevalueringen. Igennem pilotevalueringen er der opstået nogle
spørgsmål, der vil være vigtige at medtage i den efterfølgende program evaluering.
Pilotevalueringen har kvalificeret hvordan et efterfølgende design vil se ud (inspireret fra Dinesen
& de Wit 2012):




Hvad er det mere præcist og realistisk vi vil vide (efterspørgsel)
Hvordan skal denne viden anvendes (viden i forhold til en kontekst)
Hvordan skaffer vi viden (metoder)
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Hvordan og hvorfor efterspørges denne viden (kvalitet og forsyning af viden)
Hvordan sikres det, at evalueringen bliver brugt (anvendelse – virksom mekanisme).

I den realistiske evaluering tager forskeren praktikerens perspektiv og forsøger at bruge data i et
refleksivt anvendelsesperspektiv sammen med praktikeren:
On the realist approach, stakeholders are regarded as key sources for eliciting
programme theory and providing data on how the programme works. But it is not
assumed that they are all-knowing, nor that they will necessarily agree on how, for
whom and in what circumstances a programme will work. Stakeholders generally
have experience of and thus expertise in particular phases and process within an
intervention. Realist evaluation requires data on process and outcome, and on
individuals, interrelationships, institutions and infra-structures. In order to assemble
this bricolage of data, there needs to be a division of labour of information and
informants

(Pawson & Tilley, 2004/12)

Koblingen mellem praktikernes erfaringer og inside blik og evaluators mere distancerede blik
medvirker til at kvalificere analyser og synteser og dermed skabe grundlag for at reducere
kompleksiteten af de mange og uhyre komplekse processer, der er blevet tydelige igennem arbejdet
med denne evaluering.
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4. Analysedesign og metode
Valget af analysedesign og typer af empiri er nøje koblet med valget af den realistiske
evalueringsteori. Pilotevalueringens udgangspunkt er at gå åbent og eksplorativt til de problemfelter
og analysetemaer, som det, primært kvalitative, empiriske materiale præsenterer.
Analysedesign
Pilotevaluerings formål, og de teoretiske valg der lægger til grund for analysen, åbner op for mange
mulige analysedesigns. Valgene i denne pilotevaluering er foretaget ud fra princippet om både at
skabe en vis diversitet i det empiriske materiale og samtidig forsøge at komme så tæt som muligt på
de faktiske processer i det enkelte skoler, der er involveret i GFGS.
Analysen kan forstås som en såkaldt accelererende analyse (Lysgaard, 2012), hvor vi starter ud med
det store billede, de overordnede organisatoriske udfordringer. Derefter zoomer vi ind på lærerne og
deres arbejde i forhold til GFGS, og til sidst ender vi ved kernen af GFGS arbejde: Eleverne og
deres læringsprocesser. Denne bevægelse fra det mere overordnede til det specifikke giver indsigt i
en bred pallette af processer. Vi har gennem interviews med ledere og lærere fået en god
fornemmelse for, hvordan arbejdet med GFGS arter sig i praksis, og vi har kunnet anlægge flere
analytiske perspektiver på det empiriske materiale. Det betyder ikke, at vi har haft mulighed for at
kortlægge alle processer, der er i spil. En pilotevaluering nyder ikke nødvendigvis godt af et massivt
og svært håndterbart empirisk materiale. Få udvalgte skoler og fokuserede interviews danner
baggrund for analysen. Dette giver fordele i forhold til gennemsigtighed og afprøvning af teser, men
det giver også visse begrænsninger. Specielt det sidste niveau, Eleverne og deres læringsprocesser,
er uhyre kompliceret og ikke noget, man kan få ram på over en enkelt dags samtaler med elever og
lærere. Vores adgang til dette niveau sker således primært igennem samtaler med lærere og deres
opfattelser af elevernes lærerprocesser. På en enkelt skole var det muligt at tale med eleverne, men
selv en sådan samtale afdækker på ingen måde den uhyre komplekse proces, som konceptet
’læreproces’ dækker over. Dette niveau er dog centralt og gennemsyrer de andre to niveauer og
kunne med fordel inddrages i en større om mere omfangsrig hovedevaluering.
Rygraden i pilotprojektet er således disse tre overordnede niveauer med tilhørende analytiske
temaer, og de er guidende for indsamlingen af empiri og den efterfølgende analyse. Mere specifikt
sigter det første overordnede niveau mod GFGS programmets organisatoriske ramme og indlejring
fra friluftsrådets side samt på et overordnet kommunalt og skoleledelses niveau. Det andet
overordnende niveau fokuserer på Grønt Flag Grøn skole programmet og dets indflydelse på
lærerne og deres undervisning. Det tredje og sidste overordnede niveau tager fat i eleverne og deres
læringsudbytte. Disse overordnede niveauer operationaliseres igennem en række analytiske temaer,
der har været styrende for fokus i interviews med skolepersonale på de forskellige niveauer samt
Grønt flag grøn skole personale. Dette giver en overordnet struktur for pilotevalueringen, men
repræsenterer samtidig et forsøg på at lægge et åbent og fleksibelt grundlag for indsamling af empiri
og den følgende analyse. Formålet er, som beskrevet tidligere, at gå til indsamling af empiri og
analysearbejdet med åbne øjne og med åbenhed overfor det væld af dagsordener, interesser og
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udfordringer, enhver situation byder på, og specielt situationer, hvor komplekse spørgsmål om
miljø, klima, bæredygtighed, læring og uddannelse filtres sammen.
Formålet med pilotprojektet er at undersøge, hvorvidt disse temaer, der er aftalt mellem Grønt flag
grønt skole personalet og evalueringstemaet, har klangbund i den praktiske virkelighed på skoler og
i organisationer. Pilotprojektet vil således behandle disse temaer som hypoteser for Grønt flag grønt
skole programmets virkning og udfordringer og kvalificere dem gennem brug af den realistiske
evalueringsmetode med det formål at sikre et stærkt udgangspunkt for at udvikle en større og mere
dybdegående og fokuseret evaluering på basis af pilotevalueringen.
Figur 2 giver en skematisk oversigt over analyseniveauerne og analysetemaerne. Disse niveauer og
temaerne er udarbejdet i samarbejde med baggrundsgruppen, Friluftsrådet og NTS centeret. De er
således på mange måder et udtryk for de opfattelser af udfordringer, styrker og svagheder der er en
del af GFGS programmet. Det gode ved sådanne ideer om niveau og temaer er, at de giver et stærkt
udgangspunkt for at stille skarpt på praksis og indsamle empirisk materiale. Det endnu bedre ved
sådanne forudsigelser er, at de, som alle de bedste planer, aldrig overlever mødet med virkeligheden
og derfor må omtænkes efter, at den reelle kompleksitet har kastet nye spørgsmål og udfordringer
efter den. Det er også tilfældet i denne pilotevaluering, hvor empirien har budt på sammenhænge, vi
kunne komme tæt på igennem de skitserede analytiske temaer, men også sammenhænge, der kom
uventet. Disse er ofte de mest interessante, og den analytiske proces er netop processen med at
strukturere de mest givtige empiriske overraskelser og forsøge at forstå hvilke perspektiver, de
rummer for videre udvikling.
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Fig. 2. Analytiske niveauer og temaer
Niveau: Organisatoriske
styrker og udfordringer

Niveau: Lærerne og deres
undervisning

Niveau: Elevernes
læringsudbytte

Synergi-effekter i skolen, i forhold til
andre skoler og kommunen

Fra små til store skoler. Hvilken
betydning har størrelsen af
skolen for effekten i
undervisningen.

Hvad lærerne eleverne? Hvordan
kobles dette til andre fag og indsigter

Top down og bottom up. Hvordan
vægtes topdown og bottom up
beslutninger af henholdsvis Grønt flag
Grøn skole og de enkelte skoler

Top down og bottom up. Hvordan
vægtes topdown og bottom up
beslutninger af henholdsvis Grønt
flag Grøn skole og de enkelte
skoler

Top down og bottom up. Hvordan
vægtes topdown og bottom up
beslutninger af henholdsvis Grønt
flag Grøn skole og de enkelte skoler

Grønt Flag klasse. Hvilke styrker og
udfordringer bringer dette i forhold til
Grønt Flag Grøn Skoles forsøg på at nå
hele skolen?

Forhold mellem GFGS og lærerne.
Leverer GFGS varen i lærernes
øjne?

Hvordan bidrager Grønt Flag Grønt
Skole programmet til at styrke
elevernes handlekompetence.

Grønt Flags Grøn Skole og presset på
folkeskolerne. GFGS programmet i en
folkeskole der i stigende grad udsættes
for pres omkring elevers læringskrav,
læsefærdigheder etc.

Grønt Flags Grøn Skole og presset
på folkeskolerne. GFGS
programmet i en folkeskole der i
stigende grad udsættes for pres.
Er der tid?

Grønt Flags Grøn Skole og presset på
folkeskolerne. GFGS programmet i en
folkeskole der i stigende grad
udsættes for pres omkring elevers
læringskrav, læsefærdigheder etc.

Friluftsrådet som autoritet. GFGS som
en udefrakommende autoritet der skal
”certificere” skolen?

Friluftsrådet som autoritet. GFGS
som en udefrakommende
autoritet der skal ”certificere”
skolen?

Tværfaglighed og elevernes
læringsudbytte? De
naturvidenskabelige fag imellem og i
forhold til humanistiske/musiske fag.

Generationelle skift og Grønt Flag
Grøn Skole programmet. Hvordan
påvirkes programmet af at erfarne og
ledende kræfter pensioneres og
erstattes af yngre med et andet fokus?
Tolkning af uddannelse for bæredygtig
udvikling. Hvordan er forholdet
mellem de miljømæssige resultater af
Grønt Flag Grøn skole og elever og
læreres forståelse for de sociale sider
af bæredygtighed?

Generationelle skift i GFGS.
Hvordan påvirkes programmet af
at erfarne og ledende kræfter
pensioneres og erstattes af yngre
med et andet fokus?
Tolkning af uddannelse for
bæredygtig udvikling. Miljø,
social og økonomisk
bæredygtighed

Deltagelse. Hvilken rolle spiller
deltagelse i de aktiviteter hvor Grønt
Flag Grønt skole har effekt?

Det processuelle spænd mellem
idealisme og rutine.
Implementeringsprocessen i et
historisk perspektiv. Hvordan udspiller
spændingsfeltet mellem den tidlige
iderigdom og kreativitet og den senere
mere rutineprægede hverdag sig ud?

Det processuelle spænd mellem
idealisme og rutine. Kreativitet og
gentagelse.

Hvordan bidrager Grøn Flag Grøn
Skole til at styrke elverens forskellige
måder at lære på?

Tolkning af uddannelse for
bæredygtig udvikling. Den
miljømæssige, sociale og økonomiske
side.
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Empiri
De niveauer og analytiske temaer, der er skitseret herover, er en stærk medspiller i valget af metode
til indsamling og behandling af empiri. Vægten er således på kvalitativt empirisk materiale, forstået
som åbne semistrukturerede samtaler, interviews om man vil, med ledelse, lærere og elever på
skoler involveret i GFGS og med personale fra GFGS. Mulighederne er mange, når der skal
besluttes hvilken strategi, der skal styre indsamlingen af empirisk materiale, men fokus på den
eksplorative proces og muligheden for at lægge en stærk bund for en kommende større evaluering
førte til et gennemgående vægting af den kvalitative tilgang.
Processen har krævet nært samarbejde mellem GFGS-personale og evalueringsteamet. Indledende
har GFGS sekretariatet identificeret 10 skoler af særlig interesse. Denne ’særlige interesse’ dækker
ikke over en række lukkede udspecificerede faktorer, men over hvad GFGS fandt var skoler, der
både repræsenterer det spændende og udfordrende med arbejdet med GFGS
uddannelsesprogrammet, men samtidig ikke maler et skønbillede. Disse 10 skoler, samt deres
indrapportering til GFGS er primært blevet brugt i den indledende del af evalueringsprocessen, for
at sikre en bredde i de udvalgte skoler og samtidig gøre det muligt for evalueringsteamet at få en
fornemmelse for centrale temaer på de 10 skoler koblet til GFGS. De 10 skolers hjemmesider er
blevet besøgt og deres arbejde med GFGS undersøgt. Ud fra disse 10 skoler udvalgte
evalueringstemaet 4 skoler ud fra principper om spredning i geografi (Jylland og Sjælland),
størrelse af skolen (mellem 102 og 660 elever) og år de har deltaget (fra 5 til 2 år). De fire skoler,
Utterslev skole i København, Høsterkøb skole i Nordsjælland, Eltang Skole i Kolding og Langmark
skole i Horsens repræsenterer et bredt spektrum med vidt forskellige tilgange til GFGS
uddannelsesprogrammet.
Disse fire skoler er blevet besøgt af henholdsvis Jonas Greve Lysgaard (Høsterkøb og Utterslev
skole) eller Niels Larsen (Langmark og Eltang skole), og der er foretaget interviews med
enkeltpersoner og grupper og foretaget observationer af aktiviteter og skolens faciliteter. I tråd med
den realistiske evalueringsmetode er ideen med besøgene ikke at følge stramme låste
interviewdesigns eller krydse en liste af, men i større grad at forsøge at få en føling for, hvordan
Grønt flag Grønt Skole programmet har påvirket den enkelte skole. Baseret på de overordnede
analyseniveauer og undertemaerne vil fokus være at afdække hvilke tiltag og pædagogikker, der har
haft den største effekt på skolerne. Der er således blevet gennemført interviews med både
skoleledere, lærere fra indskoling, mellemtrin og udskoling, GFGS koordinatorer, engagerede
forældre, teknisk administrativt personale samt elever. Processen med at indsamle empiri har ikke
været identisk på alle skolerne. På alle skolerne har vi talt med ledere eller koordinatorer, der var
direkte knyttet til GFGS, det samme gælder involverede lærere. På to skoler har vi talt med teknisk
administrativt personale, på en enkelt var der mulighed for at tale med elever og på en anden skole
var der mulighed for at tale med forældre, der var direkte involveret i GFGS. Materialet er således
ikke homogent eller udtømmende, hvilket passer fint ind i det overordnede sigte med
pilotevalueringen.
Disse interviews fra skolerne er kombineret granskning af eksisterende policypapers og interviews
med personale fra Grønt Flag Grønt skole. Dette giver muligheden for en tilgang til
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pilotevalueringen, der trækker på indsigter på tværs af de forskellige erfaringslag i GFGS
programmet.
Analysen af de tre overordnede temaer baseres således primært på 3 kategorier af empiri:
1. Indrapporteringer fra 10 Grønt Flag Grøn skole folkeskoler til Grønt Flag Grøn Skole.
Primært anvendt i den indledende del af evalueringsprocessen.
2. Interviews med lærere, ledere og skolepersonale fra 4 udvalgte folkeskoler foretaget på
skolerne af henholdsvis forskningsassistent Niels Larsen og adjunkt Jonas Greve Lysgaard
3. Et interview af ca. 2 timers varighed med Eigil Larsen og Jannik Olsen fra Grønt Flag Grøn
Skole ud ført af Jonas Greve Lysgaard og Niels Larsen.

Formålet med at inddrage denne type primært kvalitativ empiri er at kunne skabe en forståelse for,
hvad der virker og ikke virker i Grønt Flag Grøn Skole programmet med fokus på de fire udvalgte
skoler. Håbet er, at sådan en forståelse vil kunne styrke Grønt Flag Grøn Skole programmet og
underbygge virkningsstærke tiltag. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at
generaliseringspotentialet for en pilotevaluering er begrænset. Svagheden ved en sådan
undersøgelse er, at relativt få skoler er blevet undersøgt, og at de tendenser, det er muligt at
fremhæve ved hjælp af en pilotevaluering, ikke nødvendigvis kan genfindes på den store mængde af
andre GFGS skoler. At der ikke er foretaget en tilfældig og vilkårlig udvælgelse af skolerne sikrer,
at pilotevalueringen kan præsentere indledende indsigter, men hæmmer mulighederne for at udtale
sig mere generelt. Et arbejde som den foreliggende pilotevaluering vil derfor kunne bane vejen for
en større evaluering med potentielt mere omfattende og langsigtede resultater. Disse kunne være
markant styrkelse af den eksisterende viden omkring udbyttet og virkningen af store dele af Grønt
Flag Grøn Skole programmet og muligheden for at anvende denne viden til videre udvikling,
positionering og udbygning af programmets aktiviteter.
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5. Beskrivelse af de fire skoler
De fire skoler, der er blevet besøgt i forbindelse med denne pilotevaluering, er et billede på den
forskellighed, der kendetegner de over 200 GFGS skoler over hele Danmark. Der er store skoler,
små skoler, skoler fra landdistrikter og skoler fra storbyer. Der er skoler, der har været med i GFGS
i lang tid og andre, der først for nylig er kommet med på vognen. De fire skoler er dog ikke
repræsentative for den mangfoldighed, GFGS programmet indeholder, men giver bud på en række
kerneudfordringer i det organisatoriske og pædagogiske arbejde med GFGS
undervisningsprogrammet.
Utterslev Skole København
Utterslev Skole er en relativt ny folkeskole fra 2002 med 660 elever. Skolen er naturfaglig
profilskole for Københavns kommune, og deltagelse i GFGS italesættes af både lærere og ledelse
som en naturlig forlængelse af skolens fokus på det naturfaglige.
Det er et ønske fra både kommune og skole, at natur og naturfag skulle have gode vilkår på
Utterslev Skole. Skolens udearealer domineres af en kanal med regnvand, der opsamles fra taget og
ledes ud i kanalen. I det daglige fungerer kanalmiljøet som gangzone, opholdssted og mødested for
skolens elever og besøgende og som eksperimentarium for naturfag, hvor kanalens planter, fisk og
små sluser kan bruges i naturfaglige eksperimenter.
Også de øvrige udearealer er udformet, så der er plads til at udfolde sig og bruge kroppen og
fantasien. Skolegården er væk - i stedet er der forskellige udearealer, hvor de nuværende store træer
bliver en del af udemiljøet sammen med krat til at gemme sig i, skovlegeplads, små hyggekroge,
hængekøjer, bålplads, køkkenhave og boldbaner.
Skolens GFGS koordinator Gry Nielsen er nyansat i 2013, men har erfaring fra andre skoler med
GFGS arbejdet. Skolen har en lang tradition for at deltage i ”alt hvad de overhovedet kan deltage i”
i forbindelse med miljø og naturfaglige arrangementer som f.eks. Big Bang Konferencen. Desuden
bruges Utterslev skole som inspirationsskole for andre Københavnske skoler, der gerne vil med i
GFGS.
Miljørådet på skolen består af elever, lærere og pædagoger og er grundlaget for arbejdet med GFGS
på skolen. Al undervisning på skolen foregår i fagteams, der kombinerer både det
humanistisk/kreative og det naturfaglige.
Under besøg på skolen blev der foretaget interview med GFGS koordinatoren og lederen af
læringscenteret på Utterslev Skole, Pia Mølholm. Desuden blev der foretaget interview med fire
lærere, der er direkte involveret i GFGS.
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Høsterkøb skole i Rudersdal kommune

Siden 1916 har Høsterkøb skole hørt hjemme i den hvide hovedbygning nær centrum i den lille by
Høsterkøb i Nordsjælland. Skolen dækker børnehaveklasse til 5. klassetrin og ca. 250 elever. Det er
en smuk skole placeret ved siden af et større skovareal. Skolen ligger i en dejlig natur med mange
muligheder, som danner baggrund om undervisning og ekskursioner.
Skolen har været tilknyttet GFGS siden 2010, og programmet er nært knyttet til både undervisning
og driften af bygninger. Rudersdal kommune, hvor skolen hører hjemme, har en vision om at spare
20% af deres energi forbrug i 2016, hvilket bl.a. har medført ESCO-projektet, der køres sammen
med NCC og er et centralt tiltag i forhold til Høsterkøbs skoles arbejde med Grøntflag Grøn skole.
Flere andre nationale og internationale tiltag, f.eks. WWF’s affaldsdag, danner også ramme om
arbejdet med GFGS på Høsterkøb skole.
Skolens statur i lokalsamfundet har ført til et nært samarbejde med forældre og andre dele af
lokalmiljøet, hvilket også kom frem i interviewene, der blev foretaget på Høsterkøb skole, hvor
flere engagerede lærere deltog.
Undervisningen på de enkelte klassetrin er organiseret i teams bestående af lærere og pædagoger,
og det er disse teams der står for udførelsen af GFGS aktiviteter igennem skoleåret.
På Høsterkøb skole blev der foretaget et gruppeinterview med 10 deltagere fra Høsterkøb skole,
heriblandt skolelederen, GFGS koordinatoren, lærere og engagerede forældre.

Langmarkskolen i Horsens
Skolen er en overbygningsskole (3 spor) med godt 500 elever, der ligger i et naturskønt område.
Der er lige tiltrådt en ny skoleinspektør, som er med på, at skolen er GFGS. ”Hun er blevet
overbevist”, fortæller GFGS koordinatoren på Langmark skolen, naturfagsvejleder Henrik
Rosenkvist. Skoleåret 2013-2014 er 5. år som Grøn Flag Grøn skole. GFGS koordinatoren har 40
timer om året til arbejdet.
I hele Horsens kommune er der fokus på naturfag, for eksempel har de udgivet et
undervisningsmateriale: Affaldsdetektiverne, der fungerer som et slags spil.
Skolen har gode natur-teknik lokaler i nederste etage med døre lige ud til grønne områder, hvor der
gennem årene er udviklet forskellige biotoper.
Der er nedsat et miljøråd som består af 3. – 6. klasse. Eleverne i miljørådet er meget imponerede
over, at så mange andre skoler er med, ikke kun i Danmark, men også i udlandet. På dagsorden til
det første møde i skoleåret var punkterne: 1) Tilsyn af klasser, 2) Informationer fra miljørådet til
skolens samlinger, 3) Brug af skolens hjemmeside, 4) Udarbejdelse af miljøordensregler. I 3.klasse
skal man i år arbejde med hverdagens kemi. 4. klasse vil arbejde med naturen, blandt andet smådyr i
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naturen. 5. klasse arbejder med affald, og 6. klasse skal også arbejde med kemi i hverdagen. Skolen
har fået fat i solceller, som skal bruges til undervisningen.
Skolen har også tidligere deltaget i internationale projekter: Comenius-CURA (Climate Audit), der
udviklede en guide til, hvordan man kan undersøge sit nærmiljø i forhold til Klima og energi. I
øjeblikket er skolen med i QUEST projektet, hvor 43 skoler i Århus, Horsens, Holstebro, Randers
og Silkeborg skal udvikle skolernes naturfagsundervisning og samarbejde mellem skolerne. Det
sker i samarbejde med Århus Universitet og VIA-University College (www.questprojekt.dk).
Skolen er stolt af at kunne hejse det grønne flag én gang om året, og skolens yngste elever er stolte
af at være med i miljørådet. Det kan være en ulempe, at der oplistes meget restriktive og
adfærdsorienterede miljø ordens regler. Sådan er de ikke tænkt fra Friluftsrådets side.

Eltang skole i Kolding komune
Skolen er en lille landskole fra 0. – 6. klasse med godt 114 elever. Naturen omkring skolen
dominerer med adgang til et varieret landskab og et skoleområde, der bruges som naturskole for
andre skoler. I skolens målsætning vægtes bevidstheden om skolens miljø højt og den enkelte elevs
ansvar for naturen. Skolen har formuleret arbejdet med ’designpædagogik’, hvor der blandt andet
indgår arbejde med genbrug og miljø.
Kolding kommune arbejder aktivt med ’Grønne Institutioner’ for at sætte fokus på den måde,
borgerne sætter grønne fodaftryk. Herunder arbejdes med CO2-reduktionen og økologi i de
kommunale køkkener.
Hele skolens elevråd udgår samtidig GFGS miljøråd. Naturfagsvejlederen Peter Blirup er både
tillidsmand og bibliotekar på skolen.
Skolen er bygget sammen med den lokale børnehave, og både børnene i børnehaven og skolens
klasser bruger ofte naturen til læringsaktiviteter. Lige i nærheden findes en å, en sø, skov og strand.
På femte år arbejder skolen aktivt med affaldssortering i form af kildesortering i de enkelte klasser.
Hele skolen arbejder i år med friluftsliv, hvor man henter inspiration fra naturskolen og teknisk
forvaltning. SFO’en arrangerer hvert år en ’skraldiade’.
Skolen arbejder internationalt gennem Comenius projekter. Skolen håber på, at få et nyt
internationalt projekt op at køre om et udviklingsprojekt omkring bæredygtighed og udvikling af
design. Det internationale arbejde har over en årrække været præget af et fokus på kulturel
udveksling, IT-samarbejde til bæredygtighed.
Det er almindeligt, at Friluftsrådet anbefaler, at omkring 15% skal være med i miljørådet, men her
er der 100%, da alle skolens elever er repræsenteret gennem elevrådet, som samtidig er miljøråd.
Skolens leder var blevet inspireret til at gå ind i GFGS gennem den kontakt, Friluftsrådet havde til
den centrale skolepolitiske niveau i kommunen.
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6. Analyse
Analysen af det indsamlede empiriske materiale er sket på baggrund af det teoretiske grundlag, først
og fremmest med forhåbningen om at lade de interviewede komme til orde og lade dem præsentere
og forklare de udfordringer, styrker og perspektiver ved GFGS programmet, de finder mest
relevant. Analysen følger de overordnede analytiske niveauer og gransker spørgsmålet om, hvordan
GFGS programmet påvirker undervisningen og hverdagen på de fire folkeskoler.
Overordnet niveau: De organisatoriske styrker og udfordringer

At lægge ud med de organisatoriske udfordringer og styrker giver mulighed for at få et indblik i
hvilke processor, der er afgørende for ledelsen på de involverede skoler, og hvordan samarbejdet
med GFGS og friluftsrådet opleves. Forhåbningen fra friluftsrådets side er, at GFGS kan agere en
åben og fleksibel baggrund for skolernes arbejde med centrale temaer som miljø og bæredygtighed.
Vi prøver at være en ramme, uden at vi fortæller alting fra A til B. Det kan vi ikke
overkomme. Vi vil gerne have fat i de lærere, der ud fra de rammer vi sætter, selv
bestemmer hvad de og børnene gerne vil. (Friluftsrådet 2013).
Denne vision om at være en arena for de engagerede læreres arbejde genkendes af ledere og lærere
på alle fire skoler. Som lederen af det læringscenteret på Utterslev skole fortæller:
I de fire år vi har samarbejdet med GFGS har vi været rigtigt godt tilfredse. GFGS
har været fantastiske, vi har et virkeligt godt samarbejde. De bruger os, sætter ting i
gang og skubber på for at vi får ting i gang, men de misbruger os ikke. (Utterslev
skole, 2013).
En sådan overordnet positiv retorik er gennemgående for de fire skoler. Både ledere og
koordinatorer udtrykker sig generelt positivt om samarbejdet med GFGS og de muligheder, det
giver for skolerne. GFGS åbner således op for en tilbagevendende inkorporering af temaer som
miljø og bæredygtighed i undervisningen, men der er også store forskelle i, hvordan ledelse og
lærere opfatter friluftsrådets rolle i forhold til udviklingen af deres praksis på hver enkelt skole. Et
tilbagevendende tema er således udfordringerne med at integrere GFGS programmet på den enkelte
skole og sikre, at der hele tiden nytænkes omkring det strategiske og pædagogiske sigte med GFGS.
Flere udtrykker frustration over, at GFGS programmet kan virke rigidt og mere som noget, der
appellerer til dem, der lige er kommet med i folden end dem, der har været med i årevis.
”Vi synes indimellem, at kriterier fra GFGS bliver for specifikke, målrettede og
urealistiske. I mange tilfælde kan vi sige, at det har vi gjort. (…) GFGS kunne sige, at
hvis man har arbejdet med det tidligere så kunne man sige, at det skal fastholdes, det
der er etableret. Der er forskel på om man skal sætte noget nyt i gang hele tiden, eller
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man skal vedligeholde, det, der er etableret. Det skelner GFGS ikke meget imellem.
Som vi læser ’reglerne’, skal vi ny etablere. Og man kan jo kun ny etablere til en vis
grænse. Vi kan jo ikke plante træer midt på en fodboldbane vel? Derfor er vi ikke med
på alle temaer, men har stop ind imellem, og er med, når det giver god mening, i
forhold til at vedligeholde, det vi har etableret.” (Langmark skole, 2013).
Faren kan således være, at de skoler der har været med i en længere periode ikke føler, at der er så
meget til dem i GFGS regi, men at de i større grad er tvunget til at etablere projekter, som de enten
har været igennem eller som de ikke føler taler til deres kontekst. Dette strider som sådan ikke imod
Friluftsrådets vision om at se GFGS som en overordnet ramme, de enkelte skoler kan agere
indenfor. Problemet kan identificeres der, hvor skolerne ikke har overskud til at navigere i disse
rammer og føler sig tvunget i en retning, som de måske ikke billiger eller finder minder relevant i
forhold til deres undervisning. Et bud på en løsning kommer fra Langmark skole:
Man kunne skelne mere tydeligt mellem etablering, vedligeholdelse og fremtidssikring
i forhold til de initiativer, der bliver meldt ud. Det vil også betyde en mere fleksibel
proces. Så vil der være en større diversitet, i forhold til at opfylde de kriterier, der
udstikkes fra GFGS. (Langmark skole, 2013)
Problematikken med at sikre relevansen af at inddrage GFGS i skolernes organisatoriske arbejde og
som en generel satsning kobles også på flere af skolerne til det generelle pres, ledere og lærere
oplever, folkeskolen udsættes for. GFGS er et program, der af flere af de interviewede understreges
som værende i konkurrence med andre projekter og tiltag i forhold til at lægge beslag på den
sparsomme undervisningstid.
Det er absolut ikke naturligt at tage GFGS op. Blandt andet på grund af alle de
projekter skolen er involveret i. Ud over GFGS er vi gået i gang med et andet
naturfagsprojekt: Quest her i samarbejde med læreruddannelsen og fagteam om
naturfaglige arbejdsmåde2r. Et samarbejde mellem VIA – læreruddannelsen og DPU,
Århus. Samt flere kommuner i det central og midtjyske. (Langmark skolen, 2013).
Der er mange interesser på spil, når man ser på det organisatoriske lag. Ud over at sikre kvaliteten
af skolens undervisning er der også stærke interessere forbundet med profileringen af den enkelte
skole i forhold til andre skoler i kommunen, men også nationalt. Dette betyder, at GFGS
programmet ikke kun har et pædagogisk sigte på skolen, men også bliver brugt i hvad der for
lærerne kan opleves som et skakspil med tid og ressourcer.

QUEST er et projekt, der de næste fire år involverer Aarhus Kommune i udvikling og fornyelse af grundskolens
naturvidenskabelige undervisning. Målet er ”bedre undervisning, og midlet er at styrke lærernes faglige
samarbejde på hver enkelt skole, og mellem skolerne indbyrdes”. I projektet deltager i alt 450 lærere fra 43
skoler i Aarhus, Horsens, Holstebro, Randers og Silkeborg kommuner. 150 lærere er direkte med og kommer på
2

kurser, mens 300 deltager gennem arbejdet i faggrupper på skolerne.
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Der bliver også på Utterslev skole slået rigtigt mange brød op og mange bliver til
noget og mange bliver ikke bagt. Der er emneuger, ugeskole, projekter og GFGS. Det
er skidefedt, men så kan det være svært at finde nogen der kan brænde for det hele.
Kræfterne er blevet spredt tyndt ud og det kan være svært at få det hele dokumenteret.
Det kan godt lede til hovsaløsninger og mindre gennemtænkte løsninger (Utterslev
skole, 2013)
Kampen om undervisningstiden kan være hård, og flere understreger, at GFGS er en ting, der blandt
mange ses som et udtryk for, at det til tider kan være svært at koble GFGS og andre projekter på
den enkelte skole. Om end dette ikke er ønsket fra friluftsrådets side, der i stedet lægger vægt på
mulighederne i GFGS for at kunne inkorporere mange forskellige vinkler og andre projekter ind i
kernetemaerne.
Vi har ikke nogen ”konkurrenter”. Når de kommer fra Naturvidenskabsfestivalen og
siger: Nu har vi i år ”Energi til Livet”, så siger vi: Super, brug det i Grøn Flag Grøn
Skole til det og det. Når de kommer fra Danmarks Naturfrednings Forening og siger:
Nu har vi affaldskampagne: Super, brug det under affaldstemaet. Vores pointe er: Vi
synes affald kampagnen er fin, den kan bare ikke stå alene. Det er fint med en
affaldskampagne, men der skal bare mere til. Der skal være noget inde, der skal være
noget efter og der skal være formidling.(Friluftsrådet, 2013)
På nogle skoler tænkes GFGS ind i samme rammer som andre projekter, der f.eks. er diktereret fra
kommunen, hvor der på andre skoler er problemer med denne udfordring. Det kan resultere i, at
GFGS ikke tænkes ind i en større sammenhæng, men er i fare for at ryge ud til siden, når andre
projekter presser sig på.
Men vi fastholder forbindelsen til GFGS. Det har lige været på et
skolebestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet at opprioriterer arbejdet igen. Så nu
kommer overbygningen med igen. Vi må argumentere for vores sag. Det er en stadig
kamp at bibeholde vores projekt, som GFGS. Netop fordi der er så mange projekter.
Der hvor det er svært er, at der ikke følger penge med. For eksempel har vi et nyt
sundhedsprojekt, hvor der følger penge med. (Langmark, 2013)
Diskussioner omkring den grundlæggende positive indstilling til GFGS og udfordringerne med
integrering af GFGS i en travl folkeskolehverdag understreger samtidig en række markante
organisatoriske styrker ved GFGS programmet, der udnyttes vidt forskelligt på de enkelte skoler.
Netop muligheden for at forstå GFGS som en omfavnende eller til tider rigid ramme for arbejdet
med miljø og bæredygtig udvikling, og som noget der både kan indgå i samarbejde med andre og til
tider værre i et konkurrenceforhold til andre projekter, understreger vigtigheden af det
organisatoriske niveau, og hvor meget det betyder for ledelse og lærere på de enkelte skoler i deres
arbejde med GFGS. De steder, hvor GFGS opleves som en aktiv og stærk medspiller i skolernes
undervisning og det organisatoriske arbejde, hænger det nøje sammen med, at GFGS og kontakten
med friluftsrådet fungerer i samspil med de etablerede organisatoriske strukturer, både på og
udenfor skolen, der styrer institutionens overordnede vilkår.
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Et vigtigt perspektiv på alle skolerne er, at netop GFGS, på trods af konkurrencen med andre
projekter, adskiller sig fra de mange nye ting, skolernes kastes ud i. Den fysiske og symbolske
manifestation af GFGS i form af flaget er uhyre vigtig og understreges igen og igen af ledere, lærere
og forældre som et tegn på, at skolerne føler sig forpligtigede til at deltage i GFGS også over en
længere årrække. GFGS løber ikke over tre år og går så i glemmebogen, men er noget der fortsat er
en udfordring for de enkelte skoler og også tænkes ind i det fremtidige arbejde på skolerne.
Vi vil her på skolen gerne tage et ansvar og medansvar og finde nogle synlige mål for
at kunne gøre noget. GFGS er et godt eksempel på noget der er håndterbart. Vi
integrerer bæredygtig udvikling i vores undervisning, men bruger ikke altid GFGS så
meget. Det kunne være interessant at spørge hvad vi kan bruge dem (GFGS) til.
Høsterkøb skole, 2013)

Overordnet niveau: Lærerne og deres undervisning

Lærerne er centrale i forhold til GFGS programmet. Den organisatoriske satsning kan være nok så
tydelig og de fysiske rammer tilstede, men det er lærerne, der i deres undervisningspraksis fortolker
og udfører de aktiviteter, der kobles til GFGS programmet. Dette understreges fra friluftsrådets side
igennem udgivelse af materiale, der retter sig direkte imod lærerne og deres undervisning, men
udfordringerne med at få integreret afgørende spørgsmål omkring miljø og bæredygtighed
udvikling er stadig store.
[Lærerne] skal ikke bare lære eleverne om klimaspørgsmål. De skal også lære
eleverne at reflekterer over det og kunne gøre en forskel. Ved at inddrage deres
hverdag. Det er der behov for mange år fremover. Det er vigtigt at understrege
overfor lærerne at refleksion er vigtigt, da det er her eleverne lærer det de har lært.
Det er ved at bruge det, reflektere. Men det er ikke altid der lærerne er. Lærerne er
ofte blot interesseret i at informere og måske lidt i, hvad virkning det har, og nogle
lærere har bevæget sig over i, det der med: hvad kan vi så gøre? Men det er stadig
ofte på det mere informative plan. Her tror jeg, at det, at eleverne får anvendt det, de
har lært til noget mere nyttigt, og at de bliver anerkendt for de, vokser med det.
(Friluftsrådet, 2013)
Lærernes, og dermed forhåbentligt elevernes, refleksion over de temaer, GFGS forsøger at bringe
på dagsordenen, er et markant fokus for Friluftsrådets arbejde, men også en svær nød at knække.
Når GFGS skal integreres i lærernes undervisning og professionelle hverdag, er det således ikke
kun refleksionen over de store miljø- og bæredygtighedsspørgsmål, der er på spil, men også arbejde
med at integrere materialer og koncepter fra GFGS i praksis.
Lærerne her på Utterslev skole planlægger og arbejder i teams. I forhold til Grønt
Flag planlægges fem gange i teamet og der planlægger hvad der skal foregå. Jeg har
fulgt en 8. klasse hvor fremlægningen er i fokus. Det er ikke nødvendigvis et
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naturfagligt emne, det der er i fokus. Det der er i fokus er den gode fortælling. Disse
gode fortællinger kan man knytte til Grønt Flag. Det er meget op til de enkelte lærere
eller teamet, hvis de har vedtaget en specifik vinkel. Nogle gange vælger vi noget der
ikke har noget med Grønt Flag at gøre, men har en anden naturfaglig vinkel.
(Utterslev, 2013)
Den refleksion og det arbejde, der kendetegner lærernes beskrivelse af arbejdet med GFGS, er på
alle fire skoler, vi har besøgt, præget af en konstant igangværende forhandling om, hvordan man
kan opfatte GFGS og dets koncepter, og hvor frit den enkelte lærer er stillet i forhold til at gøre
GFGS relevant i forhold til andre problemstillinger og didaktiske udfordringer.
Didaktisk er det vigtigt at det ikke kun bliver et lærerprojekt. Ungerne skal gerne få
blik for at det er GFGS og at vi ikke bare er ude et par dage. De glemmer det også
hurtigt, men det skal italesættes.. problemet kan være når det bliver et pres ovenfra og
ikke en lyst nedefra. De projekter hvor man oplever at det går godt er ofte dem hvor
man ser det som et ønske nedefra - fra lærerne. (Utterslev 2013)
Samtaler med ledelsen understreger også denne pointe. Det er ikke en selvfølge, at lærerne retter
ind og interesserer sig for GFGS og tager ideen om en refleksiv tilgang til sig. Der italesættes flere
gange et behov for et større eller udvidet fokus på, hvordan man får lærerne til at se meningen i
GFGS og ikke blot føler sig kostet rundt af ledelsen eller ser GFGS som noget, der skal overstås,
inden man kan fortsætte med det ”fag-faglige primære”, som GFGS koordinatoren fra Høsterkøb
skole fortæller.
Samarbejdet med lærerne kommer ikke af sig selv. Det skal være let for lærerne og
sjovt for både lærere og børn. Det er vigtigt at man altid passer det ind. For at sikre at
det sker taler vi om det grønne flag på tværs af teams og i forbindelse med emneuger
og tema dage og specielt om hvad der ikke lige virkede. Hele indsatsen er på den
måde meget båret af lærernes engagement og elevrådets indsats. (Høsterkøb, 2013).
Netop lærernes engagement fremhæves igen og igen som både det springende punkt, når GFGS
aktiviteter skal lykkes, og når den eftertragtede refleksion skal kobles til disse aktiviteter. Et område
er dog specielt svært at få styr på i forbindelse med lærernes indsats i GFGS regi. På tværs af de fire
besøgte skoler dukker dokumentationen op som et problembarn, der igen og igen er problematisk i
forhold til lærere og GFGS koordinator.
Engagementet hører ofte op når vi kommer til dokumentationen. Det gør
dokumentationen til noget af det sværeste ved at arbejde med GFGS. (…) Erfaringen
viser at man virkelig skal hive i folk for at få dem til at dokumentere, og hvis det ikke
sker relativt hurtigt derefter har folk sværere ved det. Det er enormt vigtigt med
dokumentationen og at der er en fast repræsentant for hver årgang der tager sig af
det. ( Utterslev, 2013)
Når de interviewede fremhæver positive aspekter ved GFGS, som de gode muligheder for at arbejde
specifikt og bredt med miljø som tema, så er det ofte ved dokumentationen, og de kræfter der her
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skal bruges, at lærerne finder GFGS mindst smidigt. Diskussionen af udfordringen kobles ofte til
diskussionen af, hvem det er, der sidder med ansvaret for at holde trådene i ethvert GFGS projekt,
og forholdet mellem den enkelte lærer, der er involveret i GFGS, og den overordnede koordinator
for GFGS. Centralt er her en udbredt forståelse for, at der er en stor forskel i, hvor meget lærere
”brænder for det grønne flag”.
Det er svært at få det 100 % ud til alle, nogen må være lidt mere inde i sagerne. Dem
der har været der lang tid syntes at det er Tordenskjolds soldater. Det er ikke alle der
brænder for GFGS, men du stadig ansat på en naturfaglig skole så alt skal
gennemsyres lidt af noget naturfagligt. Teamet skal være enig om hvem der har hatten
er på, ellers kan det ende med at der ikke er nogen der har hatten på. (Utterslev, 2003)
Dem der brænder for GFGS, ’ildsjælene’, er meget markante på alle fire skoler og på mange måder
dem, der driver værket frem. Disse meget engagerede lærere, ledere og forældre kan sætte et væld
af aktiviteter i gang og facilitere processer og er som sådan centrale og markante i arbejdet med
GFGS. Udfordringer ved ildsjæle; faren for udbrændthed, mangel på ejerskab blandt ’ikke-ildsjæle’
og potentiel mangel på robusthed i et projekt, hvis ildsjælen forsvinder, bliver meget tydelige, når
diskussionen om dokumentation dukker op. Ildsjælene kan ikke alene håndtere det krav om
dokumentation, der er en del af GFGS programmet og på trods af, at de kan agere koordinatorer og
langt hen ad vejen facilitere GFGS forløb, så er dokumentationen et område, der udstiller ildsjælene
potentielle sårbarhed. På skoler med en stærk organisatorisk opbakning bag GFGS er dette problem
mindre synligt, da lærere i langt større grad accepterer, at dokumentationen koblet til GFGS er en
del af deres arbejde. Der er dog stadig store udfordringer i forbindelse med at sikre
dokumentationens processen, og denne knast i samarbejdet med GFGS tydeliggøres der, hvor den
organisatoriske opbakning ikke altid er lige stærk.
Dokumentationen skal laves, men det virker bare som om .….at det forsvinder ud i det
blå. Vi sender noget ind, men hører ikke mere. Hvad sender andre ind? Kunne man
ikke forestille sig at man kunne låne noget af de andres? Hvis nu nogle andre har lavet
noget superfedt, kunne man måske låne det? Det ville være dødsmart! (Høsterkøb,
2013)
Ideen om dokumentationen kunne være mere end en sur tjans for de involverede, men i større grad
samtænkes med udviklingen af undervisnings- og inspirationsmateriale er flere inde på.
Undervisningsmateriale er vigtigt for den enkelte lærer, men mindre end færdigbagte
eksempelsamlinger, og bøger til brug i undervisningen kan også gøre det. Interessen for at bruge
GFGS platformen mere aktivt er til stede, men balancegangen mellem det at omdøbe eksisterende
(ofte naturfaglig) undervisning til GFGS aktiviteter eller at sidde afventende og kræve, at
friluftsrådet leverer innoverende nye temaer med komplette undervisningsmaterialepakker, er ikke
altid let at håndtere. En større kobling mellem dokumentationen og en synlig brug af denne
dokumentation, som f.eks. inspirationsmateriale til andre skoler, kunne måske lette arbejdet med at
få den enkelte lærer til at deltage i videnssikring og indrapportering af GFGS aktiviteter.
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Sådanne konkrete eksempler fra andre skoler kan også ses som en måde at synliggøre det
pædagogiske og didaktiske sigte med GFGS programmet. Som Friluftsrådet indikerede i det
indledende citat, så er der altid en reel fare for, at praksis i det enkelte klasseværelse ender med et
relativt simpelt fokus på overføring af viden og information til de studerende omkring klima og
miljø. Det, der mere præcist er det pædagogiske sigte med GFGS, opleves således ikke som helt
klart blandt de interviewede. GFGS risikerer dermed, at blive koblet til et relativt snævert fagligt
fokus på naturfaglige dagsordener og affaldshåndtering, vandforbrug og genbrug. Dette er langt fra
altid normen, og at fag som billedkunst, musik og sprogfag også arbejder med GFGS på de grønne
skoler understreger dette. At kommunikere GFGS pædagogiske sigte er dog stadig en udfordring for
flere af de interviewede.
Det grønne flag får ofte et meget naturfagligt præg og det er uhyre vigtigt at man når
fagligt rundt! Hvis vi reducerer det grønne flag til noget der kun handler om natur og
teknik, så er det næsten ligegyldigt. Det er vigtigt for os at det grønne flag er et
pædagogisk tiltag og ikke blot et teknisk. (Høsterkøb, 2013)

Overordnet niveau: Elevernes læringsudbytte

Som beskrevet i det metodiske afsnit er læringsudbytte af en given aktivitet ikke noget, man kan
blotlægge i et snuptag og igennem et par interviews. Kognitive, sociale og psykodynamiske
processer er dele af det at lære. Et afgørende fokus for GFGS konceptet er dog elevernes
læringsudbytte, og hele denne pilotevaluering er gennemsyret af interessen for sådanne
læreprocesser og et givent læringsudbytte. Derfor er vi været interesserede i, hvilke forforståelser
og rammer, der knyttes til dette tema blandt lærerne og Friluftsrådet. I et enkelt tilfælde har vi
interviewet en gruppe elever for at supplere deres udsagn med de organisatoriske og lærernes
udsagn.
Tilbagevendende temaer i diskussionen af elevernes læringsudbytte er opnåelse af
handlekompetence og demokratisk dannelse gennem GFGS. Et centralt tema er også, hvordan man
opnår, at eleverne reflekterer og vedbliver at ville være undersøgende og eksperimenterende.
Endelig er et afgørende tema, hvordan man kan inddrage eleverne i dokumentationen og dermed
lade det være en del af elevernes læringsudbytte.
Friluftsrådet udtrykker det på følgende måde:
Det er jo det vi gerne vil have ud af den her evaluering – eller den fremtidige
evaluering: Hvordan kan vi gøre konceptet bedre, så vi stadigvæk løfter de værdier vi
synes GFGS står for. At eleverne får nogle handlekompetencer indenfor miljø og
bæredygtighed. At de bliver uddannet demokratisk. Altså det vi synes, som det her står
for. Ja, det er det endelige output, som vil være interessant. Om rammen vi laver, gør
det, vi gerne vil have den til. Vi er jo ikke selv ude at evaluere eleverne. Det vil nok
være en umulig opgave. Men vi prøver at klæde lærerne på så godt som muligt også
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for at kunne justere rammen. Justere den så den flytter mest muligt. (Friluftsrådet,
2013)
For Friluftsrådet er der to elementer i elevernes læring, de gerne vil fremme. Den ene er
handlekompetence i forhold til miljø og bæredygtighed, og det andet element er dannelse til
demokrati. Samtidig fastslås det, at organisationen, Friluftsrådet, ikke selv evaluerer eleverne, men
at de vil danne rammen for, at lærerne så godt som muligt opnår at udvikle elevernes
handlekompetence og demokratiske dannelse.
For friluftsrådet handler elevernes læringsudbytte også om, at eleverne lærer at reflektere sammen
med lærerne:
For os er det væsentligste at eleverne lære at de kan gøre en forskel, gennem
undersøgelser, refleksion og gennem det, at prøve at gøre noget. Det tror jeg stadig
vil være det væsentlige og en vigtig indsats overfor lærerne. De skal ikke bare lære
eleverne om klimaspørgsmål. De skal også lære eleverne at reflekterer over det og
kunne gøre en forskel. Ved at inddrage deres hverdag. Det er der behov for mange år
fremover. Det er vigtigt at understrege overfor lærerne at refleksion er vigtigt, da det
er her eleverne lærer, det de har lært. Det er ved at bruge det, reflektere. Men det er
ikke altid der lærerne er (suk!). Lærerne er ofte blot i at informere og måske lidt om,
hvad virkning det har, og nogle lærere har bevæget sig over i, det der med: hvad kan
vi så gøre? Men det er stadig på det mere informative plan. Her tror jeg, at det, at
eleverne får anvendt det, de har lært til noget mere nyttigt, og at de bliver anerkendt
for det… vokser med det. Det tror jeg stadig vil være centralt. (Friluftsrådet, 2013)
Friluftsrådet nævner ligeledes, at det er vigtigt, at eleverne forstår begrebet ’bæredygtighed’ og får
et ejerskab til det gennem refleksion over deres forbrug og udnyttelse af ressourcer på en
bæredygtig måde.
Fordringen om, dels at læringsudbyttet skal handle om at kunne håndtere begrebet ’bæredygtighed’
og samtidig få eleverne til at reflektere, vender ofte tilbage i diskussionen med Friluftslivet.
Refleksionen drejer sig om, at få både lærere og elever til at svare på spørgsmål som: Hvorfor
hænger det sådan sammen? Hvad er årsagen til problemet? Der kommer ikke endegyldige svar på,
hvilke pædagogiske tiltag eller hvilke rammer, der skulle kunne hjælpe lærerne til denne
udfordring. Der kommer derimod udsagn om, hvad det ikke er at reflektere. Det er ikke kun
information eller at være deskriptiv i forhold til læringsindholdet. Men det understreges, at
elevernes læringsudbytte fremmes, hvis de ”lærer at lære” og dermed reflekterer.
Hos lærerne kan der spores en tilsvarende fokusering på, at elevernes læringsudbytte drejer sig om
handlekompetencebegrebet:
Det vigtigste læringsudbytte er det demokratiske, at eleverne bliver hørt. At de finder
ud af, at det er muligt at forandre tingene. At eleverne kan se, at der sker noget. Så de
kan se, at, når de kommer et år efter, så er der flere insekter i et område. Fokus er
deres handlekompetence. (Langmark, 2013)
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Handlekompetence og demokrati betyder, at eleverne opnår at tænke selvstændigt og kritisk i
forhold til miljøproblemer samtidig med, at de får at blive hørt og er med til at forandre.
Nogle lærere giver udtryk for, at der skal ske en balance mellem at give eleverne handlekompetence
og samtidig sikre, at man ikke tager modet fra dem, så det ender i håbløshed:
Det er vigtige er, at de giver mening for børnene. Man skal jo starte et sted! Balancen
er, at vil skal give børnene nogle handlemuligheder og ikke tage modet fra dem. De
bliver stopfodret med ulykker og det er en balance og en udfordring, at håndtere
det.(Langmark, 2013)
For nogle af lærerne betyder det symbolske i flaget også, at eleverne opnår en slags fællesskab om
det at arbejde med bæredygtighed og miljø. Der opbygges en vis stolthed hos de mindre klasser, når
de er med i GFGS og flaget indgår i dette læringsudbytte som et vigtigt tegn på et fællesskab:
Man skal glæde sig til at komme i 3.klasse og tage det grønne flag. (Utterslev, 2013)
Men der er også kritiske kommentarer fremme om flagets betydning i forhold til læringen:
Er succesen at børnene i 3.klasse kan sige de er med i GFGS eller er succesen, at de
har fået bevidsthed? For mig er succeskriterierne bevidstheden om emnet: økologi,
klima, natur, ikke GFGS. (Langmark, 2013)
Flere lærere henviser til mere negative læringsoplevelser, hvor eleverne skal sortere skrald og
affald, eleverne derefter ser alligevel bliver smidt i den samme container på genbrugsstationen.
Denne episode udvikler sig yderligere, da et miljøråd på en skole tager denne sag op:
Eleverne udvikler handlekompetence, når de for eksempel finder ud af i miljørådet, at
de ikke vil sortere papir og plastik for sig, fordi det alligevel bliver smidt i samme
container ned på genbrugsstationen. Det havde de selv undersøgt. Så det gav ingen
mening (Langmark, 2013)
Her udviser eleverne handlekompetence ved at nægte, at sortere affaldet. På samme skole
interviewede vi eleverne og spurgte dem, hvad de ville gøre for at overbevise de andre elever om
fornuften i at sortere affaldet:

Afrikansk
konkurrence
4.-5. klasse med vand på
hovedet.
4.-5., klasse skulle se hvordan det var
at være afrikaner. så Lena havde lavet
en konkurrence, hvor det gik ud på at
gå længst med en kasse og to flasker
vand på hovedet. Efter konkurrencen
spurgte vi Markus fra 4. klasse om
hvad han syntes om det. Markus
sagde, at han syntes det er sjovt at
prøve noget som de gør i andre lande.
Så spurgte vi Mia fra 4. klasse hvordan
det var at gå med to flasker vand på
hovedet. Mia sagde, at det gør ondt i
hovedet når man skal gå så langt.

Man kunne også gå hen i klasserne og se på det. De skulle
lave en undersøgelse og se, og hver gang de smed noget
plastik skal de sætte en streg. Så vi viste, at der var mange
der gjorde det. Så de kunne se, at man fik brug for
det.(Eltang, 2013)
Det viser, at eleverne ikke kun handler men også arbejder
med undersøgelse og refleksion om hvorfor og hvordan.
Et andet tema, der fremgik at interviewene med
Friluftsrådet, lærerne og eleverne var spørgsmålet om
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dokumentationen eller evalueringen. Herunder opstod der spørgsmålet, om dokumentationen kunne
blive en del af elevernes læringsudbytte.
Den sidste ting jeg vil knytte til dette er jo, at det er lærerne der sidder og udfylder
dokumentationen? Jeg ved at Horne skole på Sydfyn lader eleverne være med. Vi
bliver også ved med at sige: Lad dog eleverne være med. De kan nemt gøre det, som
for eksempel 7., 8., 9. klasser. Og lade dem være ansvarlige for dokumentationen. Det
gør de for eksempel på Horne Skole ved Fåborg og det fungerer fint.
Indrapporteringen er jo en del af undervisningen. (Friluftsrådet, 2013)
Hermed kan dokumentationen indgå som en del af elevernes læringsudbytte. På en af de
interviewede skoler, som var en mindre folkeskole, var det 7.-klasserne, der hjalp med
dokumentationen og formidlingen af de aktiviteter, der skete i årets løb. De ældste elever skriver
om alle arrangementer i en webavis, som på denne måde både fungerer som en formidling af en
emneuge til forældre og andre interesserede, men samtidig også fungerer, som de ældste klassers
dokumentation.
Dette fokus på dokumentationen som et potentielt pædagogisk tiltag illustrerer fint hvordan der i
den foregående analyse er flere temaer og udfordringer dukker op på tværs af de forskellige
niveauer og som både rummer mulighederne for at agere udfordringer for GFGS programmets
arbejde og virke, men samtidig illustrerer styrken ved programmet og mulighederne for nye
perspektiver og udvikling. Dette vil være i fokus i den følgende diskussionen af de temaer der er
blevet blotlagt igennem analysen.
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7. Diskussion
Som illustreret i analysen så har GFGS programmet, baseret på interviews fra de fire skoler, en
stærk position i forhold til at påvirke undervisningen og praksis på de folkeskoler, der er en del af
GFGS. Ledere, lærere, elever og forældre sætter i stor grad pris på programmet og de muligheder,
det repræsenterer. Samtidig er der også en stor spredning i praksis og mærkbart forskellige tilgange
til GFGS på spil iblandt de bare fire skoler, der er det specifikke fokus for denne pilotevaluering.
Pilotevalueringens overordnede spørgsmål om, hvad virker for hvem, hvornår, hvordan og under
hvilke omstændigheder for at forandringer kan finde sted, er således ikke let at svare på (Pawson &
Tilley 1997). Ikke desto mindre er det muligt at identificere en række overordnende problematikker,
der kan genfindes både på det organisatoriske niveau, i forhold til lærernes praksis og elevernes
læringsudbytte. På tværs af disse niveau kan man identificere tilbagevendende styrker og
udfordringer ved GFGS, der relaterer sig til temaerne integration af GFGS i skolerne, det
pædagogiske sigte med GFGS og det faglige indhold i GFGS programmerne. Disse tre overordnede
tematikker, vil være styrende for den følgende diskussion af GFGS programmets styrker og
udfordringer

Integration af Grønt Flag Grøn skole programmet på skolerne

På tværs af de fire forskellige skoler finder vi en varierende grad af samarbejde med GFGS. På
Utterslev skole er den udtalt og tydelig på flere af de andre skoler mere uigennemskuelig. Hvor den
indledende glæde ved arbejde med GFGS programmet og dets koncepter er centralt for alle
skolerne, er det daglige og tilbagevendende arbejde ikke lige let at håndtere på alle skolerne. På
Langmark skole italesættes dette når GFGS koordinatoren taler om, hvordan han oplever GFGS
som et program, der i større grad har øje for at få nye skoler med på vognen og sætte gang i opstarts
aktiviteterne på skolerne, men i mindre grad har øje for vedligeholdet af projekterne år for år.
Udfordringen består øjesynligt i, hvordan temaet fra de foregående år og de installationer og den
læring, der har været koblet til dette tema, kan tilgodeses af kommende temaer og ikke bare ryger i
glemmebogen. På denne måde kan det opleves, såsom at GFGS mest har fokus på det enkelte år,
hvilket kan ses som værende i modstrid med ideen om langsigtet bæredygtig udvikling.
Om end dette kan ses som et kritikpunkt kan det stadig forstås som et udtryk for, at
GFGS er integreret på skolen, og at GFGS præmisser er en integreret, om end ikke uproblematisk,
del af at håndtere involveringen i GFGS. Denne udfordring er også at spore på lærerniveauet, hvor
en fortsat hunger efter konkrete materialer, der kan kobles til temaerne for hvert års flag er markant.
Progression og sikring af viden og læring er hermed centralt og noget, der understreges både af
lærere og ledelse. Dette kan medføre, at lærere føler at de løber tør for materiale eller ideer i forhold
til GFGS aktiviteter. Der er her selvfølgelig stor forskel på lærere, nogle er dygtige til at kombinere
GFGS perspektiver med meget forskellige undervisningsmaterialer, hvorimod andre er mere
afhængige af GFGS materiale. Denne forskellig blandt lærere er ikke en let udfordring for GFGS
programmet, men alligevel et centralt punkt for specielt lærerne. Ikke bare er der en åbenlys faglig
forskel mellem lærere, der underviser i Geografi, natur og teknik, sprogfag, biologi, hjemkundskab
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eller musik. Der er også en ligeså markant og vigtig forskel på lærere, der har henholdsvis to års
erfaring og 20 års erfaring. Specielt de mindre erfarne lærere kan således have problemer med at
kunne relatere GFGS til de efterhånden stramme læringsmål, der er præciseret for hvert enkelt
klassetrin. Grundprincipperne i GFGS er at skabe refleksivitet og handlekompetence i forhold til
miljø og bæredygtighed. Disse principper er både lærere og ledelse glade for. Udfordringen opstår,
når disse principper skal omsættes til den daglige undervisning, og det viser sig, at begreber som
f.eks. handlekompetence kan være svært at håndtere i den daglige praksis. At arbejde med de
vigtige problemstillinger, GFGS programmet repræsenterer, kan således være svært, når det
individuelle læringsudbytte af involvering i GFGS programmet, meget forventeligt, ikke altid er
lige gennemsigtigt for den enkelte lærer eller for skolen som helhed. I samme ånd kan det også være
en udfordring for den enkelte elev at koble læringsprocesser direkte med GFGS aktiviteter.
Disse udfordringer peger dog også på GFGS programmets mange styrker i forhold til
den nuværende praksis og til fremtidig udvikling af denne. GFGS repræsenterer i det fleste skolerne
netop også et brud med de til tider svært gennemskuelige kampagner og projektmål, der kan ligge
bag uddannelsesinitiativer. Netop det grønne flag som fysisk manifestation, og den stolthed og
synlighed, der følger i kølvandet på flaget, er med til at sikre, at GFGS har en skarpere profil end
mange af de projekter, der bliver nævnt af lærere og ledere som ’konkurrenter’ indenfor miljø og
bæredygtig udvikling. Samtidig er også den fortsatte tilknytning og forpligtigelse til at arbejde med
GFGS en styrke, specielt i en tid hvor lærere og ledelse kvier sig under et voksende pres for at fylde
mere og mere ind i undervisningsplanen. GFGS udmærker sig også ved, specielt fra lærernes side,
at have den styrke, at der rent faktisk skelnes mellem tekniske og pædagogiske tilgange, og man
dermed aktivt fra GFGS side modvirker en tendens til at fokusere på tekniske løsninger, når det
kommer til spørgsmål om miljø og bæredygtig udvikling. På trods af opfordring til større fokus på
implementarbart undervisningsmateriale fra lærernes side, så er der også på flere af skolerne en stor
glæde over det allerede eksisterende materiale, og at det favner komplekse spørgsmål på en måde,
der taler godt til folkeskolehverdagen og de udfordringer, der kommer med en sådan. At
handlekompetencebegrebet står centralt for friluftsrådet er tydeligt for de fleste af de interviewede,
der understreger muligheden for, at elever kan engagere sig i GFGS tematikker og aktivt gøre en
indsats som en vigtig pædagogisk styrke.

28

Fig 3. Integration af GFGS
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Det pædagogiske sigte med Grønt Flag Grøn Skole programmet

Grøn Flag Grøn Skole er et miljøundervisningsprogram, der hele tiden prøver at integrere nye
elementer af pædagogik, som vedrører kerneydelsen i GFGS konceptet. Hvor det tidligere var et
miljøundervisningsprogram er det i dag både et projekt, der handler om miljø og bæredygtighed.
Med udvidelsen til bæredygtighed er der opstået nye pædagogiske udfordringer, da dette meget
abstrakte begreb kan være svært at implementere i en undervisningssammenhæng, der skal gøre det
konkret og nærværende for eleverne i deres læreprocesser.
For GGFS er det stadig vigtigt, at konceptet er en ramme for demokratisk miljøundervisning, hvor
den støtte der kommer fra GFGS ikke er letfordøjeligt ’A4 guf’, materiale der er lige til at bruge i
undervisningen. Lærerne skal selv bearbejde og gøre undervisningen konkret og meningsfuld for
eleverne. Samtidig ønsker GFGS, at konceptet skal være genkendeligt og tydeligt for lærerne. For
de mere erfarne lærere, og specielt de lærere der har en naturfaglig baggrund, kan dette sigte være
rimeligt, men for yngre mere uerfarne lærere kan det være et problem, at rammen kan opfattes
utydelig. For det første er begrebet bæredygtigt abstrakt og indebærer flere elementer end det
miljømæssige. En klassisk opdeling er, at bæredygtighed både relaterer sig til det sociale, det
økonomiske og det miljømæssige. En bredere definition indebærer også kulturen som element, og i
det hele taget er bæredygtighed et begreb, der er meget dynamisk og bundet til den aktuelle
diskussion om systemkrise. Derfor kan det være problematisk kun at læne sig op ad en snæver
opfattelse af bæredygtighed. For GFGS er der mest tale om miljøet. Det betyder derfor også, at de
lærere, der har en naturfaglig uddannelsesprofil nemmere får fat i konceptet og kan gøre det
relevant for eleverne.
Der arbejdes imidlertid med pædagogiske dannelsesovervejelser, der er knyttet til det sociale og den
omgang, mennesker har med hinanden. Både den demokratiske dannelse, deltagelsesopfattelsen og
handlekompetencebegrebet, er pædagogiske elementer, der fordrer en social tænkning og
udfordring for lærerne for at gøre GFGS konceptet synligt brugbart for elevernes læring. Denne
integration af pædagogiske elementer, som ikke er naturfaglige som sådan, skaber både positive
gevinster hos lærere, der arbejder mere humanistisk og samfundsorienteret, men den skaber også
udfordringer, når lærerne skal se relevansen i at dokumentere deres arbejde for GFGS
organisationen. Lærerne har svært ved at forstå de pædagogiske argumenter for en dokumentation
og opfatter den som en kontrol. Når der samtidig argumenteres for, at det er noget lærerne skal gøre,
fordi det kræver den internationale organisation Federation for Environmental Education (FEE)
(Friluftsrådet, 2012), så har lærerne svært ved at arbejde konstruktivt for, at det har en positiv
pædagogisk relevans.
På samme måde er evalueringsdelen uklar for lærerne. Hvordan kan selvevalueringen bruges mere
pædagogisk i modsætning til den kontrolstyrede og eksterne evaluering, der argumenteres for hos
FEE? Hvordan knyttes ønsket om refleksion sammen med evalueringsdelen? Der mangler
tydelighed i sammenhængen mellem demokratisk miljø- bæredygtigheds undervisning og styrkelse
af elevernes handlekompetence, opstilling af konkrete og brugbare læringsmål – også i elevernes
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perspektiv, hvor eleverne og lærerne i fællesskab kan udvikle handleplaner for undervisningen, der
senere hen kan evalueres både i forhold til faglige mål (miljø), sociale mål (det sociale) og
personlige mål (hvad kan jeg, hvad vil jeg, hvad gør jeg). Dette kunne også kobles på forestillinger
om mulige fremtids scenarier eller visioner, som elever og lærer sammen udvikler i klassen.
Der udtrykkes et klart ønske hos GFGS organisationen om, at konceptet skal spredes til flere skoler
og flere lærere. Men det er utydeligt hvordan pædagogiske tiltag kan differentieres i forhold til
forskellige typer af skoler (store – små), hvilken geografisk placering de har (landet, byen, Jylland,
Fyn, Sjælland), eller hvordan forskellige typer af lærere skal håndtere GFGS konceptet (erfarne,
uerfarne, humanistisk indstillede lærere eller naturfaglige).
GFGS konceptet har imidlertid nogle styrker, som mange lærere udtrykker det. Dels er konceptet
genkendeligt og på mange måder tydeligt i forhold til miljødelen. Der er en god vekselvirkning
mellem praktiske aktiviteter og teoretiske refleksioner, samtidig er der hele tiden en fordring i at
gøre noget, finde løsninger og ikke bare snakke.
Når der skal etableres et miljøråd og de syv kriterier skal gennemføres betyder det, at hele skolen
bliver involveret. Dette ”whole school approach” er ikke kun strategisk, men også en måde at samle
elever, lærer, personale og ledelse om en fælles identitet og en forståelse af, at det er hele skolen,
der skal gøre noget. Det vil sige skolens samlede sociale kapital nyder godt af initiativet. Teorien
om social kapital understreger, at der er knyttet læring og social tilvækst i en organisation, hvis man
arbejder for andet end sig selv og sine egne behov, men er optaget af, hvordan fællesskabet kan
styrke den enkelte (Bourdieu, 1986). Hos andre teoretikere har begrebet om mentalt ejerskab også
været et begreb, der knytter sig til, hvordan miljø og bæredygtighed sammen med skoleudvikling
kun lykkes, hvis den enkelte føler mentalt ejerskab til indhold og proces (Breiting, 2008).
Identitetsmærkningen gennem den symbolske flaghejsning styrker det mentale ejerskab, specielt for
eleverne.
Derfor styrker det GFGS konceptet når der også tænkes i ”grøn læseplan”, som sigter mod en mere
systematisk integration af GFGS på den enkelte skole, der også kan tage højde for de ovennævnte
udfordringer (Friluftsrådet, 2012).
Elevernes læring kan ofte være kompliceret og gå ad indviklede veje. I mange år har en
konstruktivistisk læringstilgang været den foretrukne i miljø- og bæredygtigheds undervisningen.
Sammenstillingen af elevernes kompetencer og kunnen med mere videnskabelige tilgange og
korrektioner, og ikke mindst afprøvninger igennem eksperimenter i den virkelige verden, er et af
GFGS konceptets kendetegn.
På skolerne kan vi se og høre fra lærerne, at det praktiske, og det, at vi gør noget samtidig med den
demokratiske tilgang, motiverer mange lærere. Dette skal også ses i kombination med mere
entreprenante og innovative former for pædagogik, der gør, at GFGS skole konceptet har noget at
tilbyde de kreative lærere, der vil forandre skolen og elevernes læring i mere bæredygtig retning.
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Fig 4. Det Pædagogiske sigte med GFGS
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Fagligt indhold i Grønt flag Grøn skole programmet

Empirien fra lærerne peger på, at der mangler mere konkrete eksempler og materialer på, hvordan
faglige og tværfaglige forløb kan differentieres på forskellige lærerniveauer og i forhold til
forskellige lærerkompetencer. Det kan være svært for lærerne, der arbejder med de humanistiske og
samfundsvidenskabelige fag at se perspektivet i Grøn Flag Grøn Skole. Dels kan det være i de
specifikke fag, dels kan det være vanskeligt i forhold til det tværfaglige. Specielt hvis det skal være
funktionelt faglighed, har de ikke-naturfaglige lærere svært ved at byde ind.
En anden udfordring ligger i at skelne tydeligt mellem de tekniske perspektiver (at spare på vandet
og forbruget for eksempel) og så de pædagogiske tiltag, der skal til for at gøre ”anvendelsen af
ressourcer” pædagogisk og didaktisk håndterbart. På den ene side fortæller nogle lærere, at kravet
om at spare på energiforbruget kan være urealistisk, som det er stillet op fra GFGS konceptets side.
På den anden side mangler lærerne nogle tydelige eksempler på, hvordan man kan arbejde
tværfagligt og pædagogisk med bæredygtighed, som i sin grundtænkning er holistisk og tværfagligt.
Samtidig peger GFGS på, at konceptet er et undervisningsprogram og ikke et miljøprogram. Det
kan for nogle lærere virke utydeligt, hvordan det skal forstås, da undervisningen ofte føre til
handlinger, der får miljømæssige konsekvenser.
For de lærere, der ikke har en naturfaglig uddannelse, kan det være svært at bidrage med et fagligt
indhold – også når perspektivet er bæredygtighed. Det er svært for de humanistiske faglige lærere at
bidrage med faglige bidrag, når temaet er miljø og bæredygtighed. Det tyder på, at hvis indgangen
er naturen og friluftsliv, er der flere muligheder.
En del skoler har SFO og børnehaver knyttet til skolen, her mangler man igen mere konkrete
pædagogiske anvisninger på, hvordan bæredygtighed kan indgå i ”børnehøjde”. Ofte er der et krav
om besparelser på driften, der overtages af pædagogerne og lederne af børnehaven, så det ender i
mere tekniske fix og løsninger, der ikke inddrager børnenes erfaringer. Der mangler en bredere
pædagogisk – faglig ramme, som ikke nødvendigvis stammer fra videnskabsfagene.
Når lærerne og pædagogerne skal italesætte fordele ved GFGS programmet, er det i ligeså høj grad
ikke-faglige elementer som handlekompetence, handleorienteret aktivitet, eksperimenter, ud-afskolen oplevelser og handleerfaringer, der henvises til. Ikke mindst GFGS konceptets demokratiske
tilgang og arbejdet i miljørådet appellerer til de ikke-naturvidenskabelige professionelle på skolen.
Arbejdet med den grønne læseplan er med til at sikre en progression i fagligheden og forståelsen af
hvad miljø- og bæredygtighedsundervisning er. Det kræver dog et stort arbejde for lærerne at
udvikle denne progression fra børnehave til 9. klasses afgangseksamen. Her kunne visionsarbejdet i
handleplanerne indgå som en naturlig del.
Med den nye skolereforms tanker om en helhedsskole kan der opstå nye fordele ved at tænke grøn
læseplan, men det skal ske i forhold til fag-faglighed, tværfaglighed, og en tydeliggørelse af
integrationen af de ikke-faglige elementer.
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Fig. 5. Fagligt indhold: miljø, klima og bæredygtighed
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Analysen og diskussionen af GFGS programmet præsenterer et bud på en struktureret udlægning af
det væld af opfattelser og praksisser der knytter sig til undervisningsprogrammet. At fokusere på tre
niveauer og udlede tre overordnede udfordringer er et blik ind i den uhyre kompleksitet der omgiver
et tiltag som GFGS. Det er samtidig et forsøg på at fremhæve og understrege de temaer der sprang i
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øjnene under besøgene på de fire skoler. Dermed er dog også sagt at en sådan analyse, diskussion
og tilløb til strukturering langtfra er en udtømning af alle potentielle emner der følger i kølvandet på
selv en så specifik og empiriskbegrænset undersøgelse som en pilotevaluering. Baseret på analysen
og diskussionen hersker der dog ikke tvivl om at de tre temaer, integration af GFGS, det
pædagogiske sigte og det faglige indhold er centrale for den videre udvikling af GFGS programmet.
Ikke bare er det noget der ligger GFGS koordinatorer, ledelse og elever på sinde, men også temaer
der fylder i interviewet med Friluftsrådet. GFGS har en stærk position på de skoler vi har besøgt,
skolerne er engagerede, men denne velvilje er også krydret med frustration og forhåbninger om at
programmet kan udvikles således at det i større grad kan indtænkes i den dynamiske og foranderlige
folkeskole anno 2013 og fremover.

Perspektiver og Grundrids af en fokuseret og udviklende programevaluering af GFGS
programmet

Diskussionen af udfordringer, styrker og perspektiver ved integrationen af GFGS, det pædagogiske
sigte med GFGS og det faglige indhold i undervinsingen understreger mulighederne for at bruge
disse temaer som løftestang i forhold til en mere omfattende hovedevaluering med det formål at
udvikle GFGS programteorien og dermed styrke GFGS programmets mulighed for at være en aktiv
medspiller i den danske folkeskole. Programteorien er en systematisk metode til at beskrive en
indsats på en overskuelig og logisk måde. Meningen vil være at skabe grundlag for en kvalificeret
evaluering, hvor ”teorien” om hvilke aktiviteter eller indsatser, der virker, oplistes som resultater af
den givne indsats. Det vil derefter være muligt, at gennemføre indsamling via forskellige
evalueringsmetoder som efterprøves (Krogstrup & Dahler-Larsen, 2003, Pawson & Tilley, 1997).
Igennem nærværende pilotevaluering har det været muligt at identificere en række aktører i GFGS
programmet på mikro-niveauet, der gennem underliggende (tolkninger hos aktørerne) lokale og
kontekstbestemte mekanismer, der igen har givet sig udslag i nogle refleksioner på makroniveau
(både hos Friluftsrådet men også blandt evaluatorerne) har givet os nogle ideer til, hvordan en
egentlig programteori kan udvikles. Som evaluatorer skal man forsøge at lægge alle observationer
og iagttagelser af handlinger sammen og se på mønstre, der underbygger nogle effekter af den
indsats GFGS har på skolerne. Handlinger vil være bundet til aktørernes rationalitet ifølge
programteorien, så den egentlige analyse sker ved at holde programteorien på makroniveau op mod
de mønstre der registreres på mikroniveau (Dinesen & de Wit, 2012/99).
Iagttagelserne i pilotevalueringen har afsløret forskellige tematikker, der kan indgå i en egentlig
programevaluering. Her skal blot nævnes et enkelt tema og derefter antydes en skitse til den
endelige programteori.
Programteoriens egentlige formål er at kunne anvende og kvalificere implementering af
programmets mål og forskellige indsatser på en realistisk og klog måde i forhold til den refleksion,
viden og læring, der kan opbygges igennem programteoriens gennemførelse.

35

Et gennemgående tema i pilotevalueringen har været afrapporteringen og herunder hvordan
afrapportering kan få en pædagogisk effekt mere end en kontrol effekt.
Udfordringen bag pilotevalueringen har været at spørge ind til og undersøge de antagelser eller
mekanismer, der ligger bag forskellige indsatser i GFGF konceptet. En antagelse for aktørerne på
mikro-niveauet har været at afrapporteringen virkede uoverkommelig og uforstående. På makroniveau har der været en antagelse om, at afrapporteringen virker som en måde at certificere en skole
helt i overensstemmelse med det internationale FEE’s kriterier. Igennem pilot undersøgelsen har der
også været en antagelse om, at afrapporteringen kunne udnyttes som et pædagogisk redskab i stedet
for en certificerings kontrol.
En egentlig programevaluering kan der hermed være en antagelse om, at dokumentationen kan
ændres så den får nogle pædagogiske virkninger i stedet for en kontrollerende virkning. Dette vil
igen føre til nogle mekanismer, som begrunder at antagelserne får en handlekraft, som betyder mere
pædagogisk refleksion i brugen af dokumentationen. Det vil igen betyde at, det er mekanismerne,
der vil være den mellemliggende faktor, som faciliterer en virkning, der gør at dokumentationen kan
ses som mere meningsfuld for aktørerne på mikroniveau (se figur 1 i teori afsnittet). Nedenstående
figur kan illustrere en given program teori indsats:

Ressourcer
Friluftsrådet
Skolens
ledelse
Database
Lærerne

Aktiviteter

Mekanismer

Udvikling af
database

Forventninger
Teorier

Lærerkurser om
evaluering og
dokumentation
Eleverne som
dokumentarister

Praksis
handlemuligheder

Effekter
Øget forståelse af
dokumentations
betydning i forhold
til pædagogik
Inddragelse af
eleverne

Eleverne

Eksemplet i figuren er ikke fuldstændigt, men blot en antydning af, hvordan program indsatstes kan
virke over tid. Der kan knyttes flere elementer til som: eksterne faktorer, som kan være de
ressourcer der findes uden for skolen, som for eksempel forældre, andre projekter i kommunen og
kommunens opbakning bag GFGS. Databasen under aktiviteter er et redskab, som kan udvikles
sideløbende med forandringer i dokumentationsindsatsen.
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Inden den endelige programteori opstilles, er det væsentligt at alle aktører bliver hørt og endelig vil
det være afgørende at, der opstilles realistiske forventninger til en indsats. (Se oplistning af regelsæt
for realistisk evaluering i Dinesen & de Wit, 2012/102).
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8. Konklusion
Denne pilotevaluering af Grønt Flag Grøn skole uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan GFGS
aktiviteter opfattes af involverede ledere, koordinatorer, lærere og elever på fire danske folkeskoler
samt af nøglepersoner fra Friluftsrådet. Målet for pilotevalueringen er at afdække mulige styrker,
udfordringer og perspektiver for videre udvikling af GFGS programmet. Dette er gjort igennem et
åbent og eksplorativt fokus på tre overordnede niveauer, det organisatoriske niveau, lærernes
undervisning og elevernes læringsudbytte. De fire skoler, der er blevet besøgt, er vidt forskellige
både i historie, størrelse, geografi og selvfølgelig også i deres fortolkning og integrering af GFGS
programmet i den daglige organisatoriske praksis og undervisning, der finder sted på skolerne. På
baggrund af den realistiske evaluerings teori er de indsamlede empiriske materiale blevet analyseret
med henblik på at forstå, hvad der forventes af GFGS programmet på de enkelte skoler, hvad der
virker, for hvem og under hvilke omstændigheder.
Pilotevalueringens fokus på det organisatoriske niveau viser, at Friluftsrådets målsætning om, at
GFGS kan agere som en åben ramme, der kan rumme et bredt kontinuum af forskellige aktiviteter
på de enkelte skoler, i vid udstrækning vækker genklang på de besøgte skoler. Koordinatorer og
lærere sætter pris på den vidde, GFGS repræsenterer, og de mange muligheder der er for konkret at
udfolde kontekst relevante aktiviteter i forbindelse med GFGS. Der er en stor grad af styrke i den
symbolske materielle manifestation, som selve den årlige hejsning af det grønne flag repræsenterer.
På flere af skolerne er der dog også en mere blandet opfattelse af GFGS til stede, der også påpeger,
hvordan programmet kan virke potentielt rigidt og med for lidt sammenhæng og progression de
forskellige år og temaer imellem.
Lærernes engagement i GFGS programmet er afgørende for succesen af relaterede aktiviteter.
Balancegangen mellem en bredt forankret involvering og ildsjæles store, men også risikofyldte
indsats, er svær, og en række faktorer er her af stor vigtighed i forhold til at sikre og udbygge
lærernes fokus på at inddrage GFGS i undervisningen. Organisatorisk støtte og sikring af ressourcer
og timer er afgørende, men et for stort organisatorisk pres kan også virke kvælende på de lærere,
der kan opleve, at deres undervisning presses fra mange sider. At føle sig som kasteboldt mellem
det store antal initiativer og projekter, der skal inkluderes i et skoleår kan gøre det svært at
overskue, hvordan GFGS aktiviteter skal passe ind i et givent undervisningsforløb. At GFGS ikke
opfatter sig selv som værende i konkurrence med andre initiativer med fokus på miljø og
bæredygtig udvikling er godt, men det er ikke nødvendigvis oplevelsen blandt de lærere, der kan
have svært ved at se, hvordan GFGS kan samtænkes med andre initiativer.
Elevernes læringsudbytte er en svær størrelse at måle og håndtere. Friluftsrådets fokus på elevernes
handlekompetence og mulighed for at reflektere over de komplicerede spørgsmål, der er koblet til
miljø, klimaforandringer og bæredygtig udvikling, har et bredt og ambitiøst sigte. Faren for at dette
sigte ikke overlever mødet med folkeskolehverdagen, og at der er mere simpel information end
handlekompetence er reel. Eleverne deltager velvilligt i GFGS aktiviteterne, men lærerne på visse
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af skolerne er udfordrede pga. en til tider uigennemsigtig sammenhæng mellem læringsmål og
GFGS aktiviteter og en uklar oplevelse af det pædagogiske sigte med GFGS.
Baseret på de tre niveauer træder tre overordnede tematikker frem, der både rummer styrker og
svagheder ved GFGS programmet, men også peger på perspektiver for udvikling. Der er således
stort potentiale i at udbygge og styrke fokus på de udfordringer, der ligger i forbindelse med: GFGS
programmets integration på folkeskolerne, det pædagogiske sigte med GFGS programmet og det
faglige indhold, der relateres til GFGS programmet.
Integrationen på skolerne styrkes af den generelle synlighed på skolerne, flaget og den fortsatte
proces, det repræsenterer. På lærerniveau er integrationen dog udfordret i forbindelse med
koblingen mellem GFGS og anden undervisning. Specielt dokumentationen virker for mange lærere
som et usmidigt og mindre hensigtsmæssigt element. Større gennemsigtighed og synlig brug af
dokumentationen i et fremadrettet perspektiv ville her kunne styrke programmet.
Denne problematik går igen i det pædagogiske sigte. Denne kunne også udvikles i retning af større
sammenhæng mellem dokumentations- og evalueringsformer og de overordnede pædagogiske
hensigter med GFGS programmet. Differentiering af pædagogiske tiltag i forhold til geografisk
placering, størrelse på skolen og erfaringsniveau i forbindelse med GFGS og relevante
problemstillinger er også en markant udfordring, der kan svække GFGS rolle.
Det faglige indhold er også et område, der kunne videreudvikles i forhold til at ramme bredere og
sigte engagerede lærere blandt alle fagområder. Lærere uden en naturfaglig baggrund kan opleve at
komme til kort i forhold til at undervise i emner som f.eks. bæredygtighed, der ofte indtænkes i en
naturfaglighed på skolerne på trods af begrebets sociale og økonomiske perspektiver. Et fokus på
mere konkrete eksempler på hvordan bæredygtig udvikling i børnehøjde efterspørges således bredt
blandt interviewede lærere.
På baggrund af denne pilotevaluering kan det dermed konkluderes, at GFGS programmet har en
stærk position blandt både koordinatorer, skoleledere, lærere og elever på de fire besøgte skoler.
Programmet er vellidt, og der er stor interesse i at fortsætte arbejdet med programmet. Der er dog på
tværs af disse niveauer også store muligheder for at udvikle og styrke områder, der svækker GFGS
programmets aktiviter. Disse områder, som f.eks. dokumentationen og det pædagogiske sigte, kan
med fordel forfølges i en større evaluering, der kan medvirke til at sikre og udvikle GFGS’ position
som det mest markante og bredt funderede undervisningsprogram med fokus på miljø og
bæredygtighed i Danmark.
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