
 

                                                                                Geografi og Grønt Flag Grøn Skole 
 
 

 
 

Side 1 

Geografi og Grønt Flag Grøn Skole 
Filip Madsen 
 
Miljøspørgsmål er dybt forankret i faget geografi 
Miljøundervisning handler i bund og grund om menneskets udnyttelse af 
naturgrundlaget og de interessekonflikter, dette medfører. Dermed rammer 
miljøundervisningen direkte ned i den helt centrale kerne af faget geografi.  
 
Netop miljøspørgsmål inddrager geografiens to ben - nemlig natur- og kul-
turgeografien og sammenhængen mellem disse. Et af de helt centrale 
spørgsmål i geografi er, hvordan menneskers levevilkår afhænger af de na-
turgivne og de menneskeskabte omgivelser, og hvordan disse omgivelser 
påvirkes af menneskets levevis. Dermed er miljøspørgsmål dybt forankret i 
faget.  
 
De overordnede mål 
Det gælder overordnet, at undervisningen skal føre frem mod at eleverne: 
 har tilegnet sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte 

forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfun-
denes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer 

 har opnået forståelse af fremmede kulturer 
 kan tage selvstændig stilling til problemer vedrørende udnyttelse af 

naturgrundlag, ressourcer og vurdere konsekvenserne for miljø og 
levevilkår 

 kan bruge fagets redskaber i analyse af regioner, problemstillinger og 
globale mønstre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Naturmiljøet bliver både betragtet som ressource for og resultat af menneskets 
aktiviteter, og derfor opstår der let interessekonflikter i forbindelse med menneskers 
udnyttelse af naturen. Fx vil der ofte opstå problemer med hensyn til miljøet, hvis 
man i for høj grad lader sig styre af kortsigtede, økonomiske hensyn, og det kan 
føre til økonomiske problemer, hvis man kun følger økologiske interesser. At tyde-
liggøre årsager og konsekvenser i sådanne sammenhænge er et centralt geografisk 
perspektiv. Geografi er med andre ord et fag, der helt naturligt inddrager miljø-
spørgsmål. 
I arbejdet med begrebet bæredygtighed og interessekonflikter er det også nødvendigt at 
tage vore egne og andres levevilkår op til diskussion. Heri skal indgå en række hold-
ningsdannende aspekter, hvor eleverne opfordres til at tage stilling og til at udvikle an-
svarlighed i forhold til deres egen livsstil – og i forhold til natur- og kulturgrundlaget og 
mulige konsekvenser for miljø og levevilkår i såvel den nære som den fjerne omverden” 
 
Undervisningsvejledningen for geografi, Fælles Mål. 
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Side 2 

                                     Globale mønstre 

 beskrive det globale kredsløb  kende til befolkningens og befolk-
ningstilvækstens globale fordeling 

 beskrive industrilokaliseringen i forhold 
til råstoffer, transport og markeder 

Naturgeografi og menneskets udnyttel-
se af naturen 

Kulturgeografi - menneskers levevilkår 

Faglige områder 
  
Klima 
 kende […] samfundenes påvirkning af jor-

dens klima 
  
Menneske og natur 
 give eksempler på, at forskellige dyrknings-

mønstre er afhængige af og har indflydelse 
på de givne naturforhold 

 
Grundvand og ressourcer 
 kende til grundvandsdannelse og dens be-

tydning for forekomsten af rent drikkevand. 

Faglige områder 
 
Urbanisering og demografi 
 kende til byvækst […] 
 kende til befolkningsudvikling 
 
Levevilkår: 
 sammenholde regioners erhvervsmæssige 

og økonomiske udvikling med levevilkårene 
 
 
Miljø 
 kende til miljømæssige konsekvenser af 

råstofudnyttelse og produktion knyttet hertil 
 kende konsekvenser af samfundenes for-

brugsmønstre for natur og miljø. 
Arbejdsmåder og tankegange 

Geografiske redskaber fx kort og statistik 
 beskrive levevilkår i forskellige regioner ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler 
 anvende geografiske metoder og færdigheder i forståelse og perspektivering af   […] problemer 

knyttet til menneskets udnyttelse af naturgrundlaget 
 

Oversigt over målene for faget geografi i forhold til miljøundervisning 
 

 
Interessekonflikter 
Naturen er en ressource for mennesket, men samtidig en ofte sårbar stør-
relse, der udsættes for forandring. Graden af udnyttelse og dermed de på-
virkninger, som naturen udsættes for, bestemmer interessekonflikternes 
omfang. Når miljøpåvirkningerne bliver så store, at forandringer i naturen 
får konsekvenser, bliver det et samfundsproblem og dermed et miljøpro-
blem, hvor forskellige interesser ville komme i konflikt. Interessekonflikterne 
i udnyttelsen af naturgrundlaget er et centralt området i geografi. 
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Side 3 

Engagerende undervisning om Klimaforandringer 
Miljøproblemer indeholder både samfundsmæssige og personlige dilem-
maer. Det danner grundlaget for en engagerende geografi- og naturfags-
undervisning.  

 
Debatten om klimaforandringer er et godt eksempel på, hvordan en be-
grundet formodning om ændringer af jordens klima, og de meget store kon-
sekvenser dette kan få, ikke umiddelbart kan finde en løsning.  
 
Da klimaet er et globalt problem og et grundvilkår for alle mennesker, vil al-
le have interesse i, at der gøres noget. Men samtidig vil der være interesser 
i, at det er ”de andre”, der skal løse problemet. Dermed er der lagt op til en 
undervisning, der dels arbejder grundlæggende med problemet i en natur-
faglig sammenhæng, dels inddrager personlige og samfundsmæssige 
spørgsmål i forbindelse med en løsning. 
 
Grønt Flag Grøn Skole konkretiserer geografi-undervisningen 
Skolen har det som en del af sit formål at fremme elevernes forståelse af 
menneskers samspil med naturen, og netop faget geografi tematiserer det-
te samspil gennem arbejdet med mål fra de overordnede kategorier for fa-
get:  
 
Globale mønstre, naturgrundlaget og dets udnyttelse, Kultur og levevilkår, 
Arbejdsmåder og tankegang.  
 
Faget geografi har det som sit arbejdsområde dels at undersøge og beskri-
ve, hvordan mennesker er afhængige af naturens ressourcer og dels, at 
udnyttelsen påvirker ressourcernes fortsatte tilstedeværelse.  
 
Evnen til at iagttage og analysere omverdenen ved hjælp af faglig viden, 
redskaber og metoder er en grundlæggende geografisk kompetence, som 
der også kan arbejdes med i forbindelse med analyse af miljøproblemer lo-
kalt, regional og globalt. Perspektivering af enkeltstående fænomener og 
processer i natur- og kulturlandskabet bidrager til elevernes forståelse af 
sammenhænge og dermed til en mere nuanceret forståelse af deres om-
verden.  
 
Grønt Flag-temaer 
Grønt Flag Grøn Skole giver mulighed for at sætte konkrete eksempler på 
miljøproblemer og interessemodsætninger på dagsordenen i faget geografi 
fx i forbindelse med temaerne: Vand, Energi, Affald, Natur, Økologisk pro-
duktion, Klimaforandringer, Transport samt Forbrug og handel. 


