
 

 
 
 

 

 
 
Hvad er undervisning for bæredygtig udvikling? 
 
I artiklen om bæredygtig udvikling så vi at mange perspektiver bidrager til udvik-
ling af bæredygtighed: 

• det økologiske 
• det økonomiske 
• det sociale 
• det kulturelle 
• det demokratiske  

 
Det betyder, at alle fag i undervisningen kan bidrage til undervisning for bæredyg-
tig udvikling – både i de enkelte fags faglighed, men også i egentlige tværfaglige 
forløb. Udvikling af enkeltfaglighed og tværfaglig kompetence bør gå hånd i hånd 
ligesom kritisk tænkning, problemløsning, vurdering af muligheder og risici osv. 
 
Holdepunkter for undervisningen kan derfor være 

• forholdet mellem de nuværende generationers behov og interesser og hen-
syn til de kommende generationers behov og interesser 

• forholdet mellem bevarelse og forandring 
• forholdet mellem rige og fattige og social retfærdighed 
• forholdet mellem lokale og globale interesser 

(Breiting og Schnack 2009) 
 
Med udgangspunkt i definitionen for miljøundervisning 

- undervisning i interessemodsætningerne i udnyttelsen af naturgrundlaget 
 
så kan undervisning for bæredygtig udvikling defineres som 

• undervisning i interessemodsætningerne mellem de nuværende og kom-
mende generationer  

 
Mange emner og temaer bidrager til at forståelsen af bæredygtig udvikling – og 
miljøproblemer er sådan et eksempel på det. 
 
Miljøundervisning med undervisning for bæredygtig udvikling betyder så  

• undervisning i de nuværende interessemodsætninger og interessemodsæt-
ningerne med de kommende generationer om udnyttelsen af naturens res-
sourcer. 

 
Miljøundervisning bliver på denne måde et væsentligt bidrag til undervisning for 
bæredygtig udvikling. 
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På www.ubuportalen.dk og www.ubu10.dk kan du læse mere om undervisning for 
bæredygtig udvikling, om FN’s 10-år for undervisning for bæredygtig udvikling 
o.m.m. 
 
På www.tubu.dk kan du downloade udviklingsarbejde ”Uddannelse for bæredygtig 
udvikling i danske skoler” (Breiting og Schnack 2009). Her finder du fire eksempler 
på, hvordan danske skoler har arbejdet med undervisning for bæredygtig udvik-
ling. Her er flere gode ideer til fx at arbejde med interessemodsætninger mellem 
de nuværende og kommende generationer i 3., 7. og to 8. klasser. 
 
På www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ kan du finde en række engelske 
eksempler på sustainable schools. 
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