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Side 1 

Dansk og Grønt Flag Grøn Skole 
Trine Einspur 
 
Hvorfor skal vi arbejde med miljøundervisning i dansk? 
Ofte er det danskfaget, der kommer til at varetage de mange timeløse fag, 
og det kan somme tider føles som om faget bliver aflæsningssted for diver-
se tværfaglige emner af mere almen karakter. Men det giver både mening 
for danskfaget, og det styrker elevernes indsigt og evne til at forholde sig til 
miljøproblemer, når dansk indgår i et tværfagligt miljøundervisningsprojekt 
som Grønt Flag Grøn Skole.  
 
Dansk og miljøundervisning bidrager til udvikling af elevernes almene 
dannelse 
Dansk er et dannelsesfag, hvor de grundlæggende kundskaber og færdig-
heder skal udvikles som helhed gennem skoleforløbet - både i faget dansk, 
og når dansk indgår i tværgående emner og problemstillinger1. Der er ikke 
meget at tage fejl af, når man læser ovenstående formulering; danskfaget 
skal medvirke til elevernes almene dannelse, både i den daglige danskun-
dervisning, og når dansk indgår i en tværfaglig sammenhæng, som for ek-
sempel i arbejdet med miljøspørgsmål. 
 

 
Dansk bidrager til bedre forståelse af miljøproblemerne 

 
Grønt Flag Grøn Skole bidrager til at gøre arbejdet i dansk vedkommende 

 
 
Hvordan medvirker mijløundervisning til elevernes dannelse? 
Men hvad er det for en dannelse, eleverne opnår gennem arbejdet med 
miljøspørgsmål? Ifølge Karsten Schnack medvirker undervisning i miljø-
spørgsmål til elevernes politiske dannelse2. Eleverne skal udvikle sig til 
demokratiske og handlekompetente samfundsborgere, der er bevidste om 
og tager stilling til verden omkring sig. Gennem arbejdet med miljø fokuse-
rer man på menneskets samspil med naturen og søger at få eleverne til at 
reflektere over, hvordan man kan agere på en måde, der også er hen-
sigtsmæssig i forhold til miljøet. 
 

                                                
1 Faghæfte 1, s. 10   
2 Schnack: Handlekompetence og politisk dannelse 
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Side 2 

Det er svært at være uenig i, at vi ønsker, at eleverne udvikler en politisk 
dannelse, som Karsten Schnack beskriver - danskfaget skal gøre sit for at 
medvirke hertil. 
 
Tværfagligt arbejde – det har vi da ikke tid til! 
Ofte hører man dansklærere sætte spørgsmålstegn ved, hvornår de over-
hovedet skal få tid til det danskfaglige stof, som eleverne også skal tilegne 
sig. Ofte er det danskfaget, der kommer til at varetage de mange timeløse 
fag, og det kan somme tider føles som om faget bliver aflæsningssted for 
diverse tværfaglige emner af mere almen karakter. 
 
Læsning, skrivning, stavning, mundtlighed betegnes som de danskfaglige 
kernediscipliner. Set fra en dansklærers synsvinkel kan en oplagt fare ved 
tværfaglige projekter være holdningen til, at dansk så at sige er i alt. Hvis 
man legitimerer brugen af mange dansktimer i et tværfagligt emneforløb 
alene fordi der bliver læst, skrevet og fremlagt, må det siges at udvaske fa-
gets berettigelse i tværfaglige samarbejder. 
  
Hvorfor overhovedet arbejde tværfagligt? 
Gennem tværfagligt samarbejde skal eleverne få en oplevelse af, at der er 
en sammenhæng mellem fagene og at de faglige discipliner, som de arbej-
der med i hvert fag, forekommer relevante og vedkommende, fordi de hver 
især bidrager med viden i det tværfaglige projekt. Gennem de forskellige 
aktiviteter, der indgår i et tværgående arbejde mellem fagene, er det målet 
at eleverne opnår en mere relevant og sammenhængende forståelse af 
verden.  
 
For at undgå at dansk i denne sammenhæng ikke blot ender som et teknisk 
læse- og skrivefag, men derimod indtræder på lige fod med de andre fag i 
den tværfaglige undervisning, må man reflektere over hvilket fagligt indhold 
danskfaget skal bidrage med. Det danskfaglige indhold skal, på linie med 
de andre fag, medvirke til udviklingen af en helhedsorienteret forståelse for 
emnet. Samtidig skal indholdsdimensionen i dansk bestå af nogle dansk-
faglige aktiviteter, som eleverne under alle omstændigheder skal arbejde 
med, men nu får mulighed for at lære i en kontekst. 
 
Miljøundervisning i dansk – hvordan gør vi så det? 
De følgende artikler kommer med nogle konkrete ideer til danskfaglige akti-
viteter, som kan inddrages i et tværfagligt forløb om miljøundervisning. 
Mange af aktiviteterne kan tilpasses forskellige klassetrin, alt efter hvilke 
tekster og hvilke udgangspunkter man vælger. Forhåbentlig er der inspira-
tion til alle klassetrin i arbejdet med miljøundervisning i dansk. 

 


