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HOLDEPUNKTER I MODERNE MILJØUN-
DERVISNING 

 

 
 miljøproblemer betragtes som samfundsproblemer 

 
 miljøundervisning betragtes som tværfaglig og problem-
orienteret, og der lægges stor vægt på elevernes medbe-
stemmelse og medansvar 

 
 der lægges vægt på arbejdet med interessemodsætninger i 
naturudnyttelsen, samt at eleverne får mulighed for at 
vurdere og tage stilling til problemernes etiske aspekter 

 
 der lægges vægt på, at eleverne kommer uden for skolen 
og undersøger de problemstillinger, der arbejdes med, 
herunder at de får kontakt med mennesker med forskelli-
ge meninger om det konkrete problem 

 
 det kan være frugtbart, at eleverne får erfaringer med at 
afprøve nogle handlemuligheder i forhold til det miljø-
problem, der arbejdes med 
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Hvad værdsætter eleverne 
(ombearbejdet efter Søren Breiting) 

 
 

 at arbejde tværfagligt med virkelige problemer, der op-
tager dem eksistentielt og som også optager folk uden for 
skolen 

 
 at arbejde i grupper med frihed til at organisere deres 
arbejde og få ideer til undersøgelser 

 
 at få indflydelse på klassens konkrete undervisning ved-
rørende mål, indhold, tilrettelæggelse og konkrete ud-
formning 

 
 at blive respekteret for det arbejde, de laver, både af 
skolen og af folk uden for skolen 

 
 at opleve institutioner og miljøer uden for skolen og mø-
de tankeprovokerende mennesker og synspunkter 

 
 at få lejlighed til at gøre noget for løsningen eller mod-
virkningen af miljøproblemer 

 
 at få lejlighed til at bearbejde indtryk både intellektuelt 
og følelsesmæssigt 
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Spørgeskemaundersøgelse om elevers 
viden om miljøspørgsmål og tiltro til eg-

ne handlemuligheder 
(http://bi.gymfag.dk/forening/rapport.htm) 

 

 

ELEVER, DER HAR ARBEJDET MED MILJØPROBLEMER - 
I FORHOLD TIL ELEVER, SOM IKKE HAR: 

 
 

 de udtrykker i højere grad opmærksomhed overfor mil-
jøproblemers løsning 

 de angiver at have større grad af tiltro til egen indflydel-
se 

 de angiver i højere grad, at undervisningen har haft ind-
flydelse på deres tiltro til egen indflydelse samt deres 
lyst til at beskæftige sig med løsningen af miljøproble-
mer 

 de angiver i højere grad lyst til at handle som del af un-
dervisningen 

 de har flere korrekte besvarelser på snævre videns-
spørgsmål 

 
men 
 
viser ikke dybere forståelse af miljøproblemerne 

Erfaringer med miljøundervisning - fordelt på skoleform

62 32 6

42 43 15

Jeg har i skolen/gymnasiet
arbejdet med miljøproblemer

gymnasium

Jeg har i skolen/gymnasiet
arbejdet med miljøproblemer

folkeskole

%

ja

%

nej

%

ved ikke

p < 0,001
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Miljøproblem 
 
 
 

elementer   
 
- årsager 

 
 motiver  
 begrundelser 

 
- påvirkningen 

 
 handlemønstre 

 
- effekt 

 
 naturens reaktion 
 livsbetingelser 
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ARBEJDET MED ET  
MILJØPROBLEM 

 
         Interesse 1             Interesse 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søge svar på, f.eks: 
Hvorfor og for hvem er det et 
problem?  
Hvilke livsbetingelser er på-
virket? 
Hvilke handlemønstre forår-
sager problemet? 
Hvilke motiver og begrundel-
ser ligger bag? 
Hvilken historisk forud-
sætning gælder? 
Hvilke lovgivningsmæssige 
og administrative aspekter er 
der? 
Hvordan giver problemet sig 
til udtryk i naturen? 
Hvilke økologiske/biologiske 
processer er involverede?  

 

  
 
     Naturfænomen 
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Udtalelser fra lærerinterview 
 
 
"Jeg kan vurdere nu, at.…....tidligere var det nemt for dem at sige, at de 
enten var for eller imod…....en af grupperne startede med at melde klart 
ud, at de var for, men i løbet af arbejdsprocessen ændrede de syn.....det har 
taget noget af de meget firkantede meninger"  
 
 
“På skolen har vi et ønske om, at eleverne skal lære at handle…..det er 
ikke en let opgave; men hvis vi kan få eleverne til at se en sag fra flere 
sider og til at indse, at det nytter, at det enkelte menneske yder et bidrag, 
føler vi, vi er godt på vej. Derfor tror vi, at det er vigtigt at starte med at 
anlægge interessekonfliktperspektivet allerede i de yngste klasser. Ved at 
arbejde med interessekonflikter opøves eleverne i at argumentere for og 
imod forskellige synspunkter. 
   I diskussioner og rollespil oplevede vi ofte, at eleverne syntes, det var 
irriterende og besværligt, at der ikke fandtes en given løsning eller facit 
på problemet. Her det netop vigtigt og meget udviklende for eleverne, at 
de selv tager stilling til, hvad de mener, er den bedste løsning”. 
 
 
Det at arbejde med reelle problemer er selvfølgelig altid givende. Mil-
jøproblemer kan sætte nogle i vanskelige situationer ( til dette emne f.eks. 
landmandsbørn), men der har vægten på interessekonflikter bevirket, at 
arbejdet er blevet nuanceret, og det har givet æren for, at alle har været 
med og haft det fint. 
 
 
"Selve emnet har været langt mere konkret end vores første MUVIN-
projekt!. Da vi gik i gang med emnet, var vi lærere afklaret omkring, hvil-
ke konkrete interessekonflikter, der skulle fokuseres på, og hvad der skulle 
ske i hovedtræk de enkelte dage. Dette, tror jeg, har haft stor betydning 
for, hvordan vi har tilrettelagt undervisningen, så netop tingene er blevet 
synliggjorte for eleverne". 
 
 
"Det har været meget svært at få interessekonflikter ind i undervisningen 
via eleverne. Når vi taler med dem om det, ved de godt, hvad det er, men de 
"glemmer" det i det videre arbejde" 
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EVALUERINGSTEMAER I ARBEJDET MED  
INTERESSEKONFLIKTER 

 
Elevernes arbejde med at forstå miljøproblemet ud fra et konfliktperspek-
tiv kan bl.a. evalueres ud fra følgende spørgsmål: 
 
 har arbejdet med miljøproblemet givet eleverne en forståelse for, at det 

knytter sig til menneskers modsætningsfyldte interesser i at udnytte na-
turressourcerne  - dvs. som et samfundsproblem og ikke et naturpro-
blem? 

 
 har arbejdet med miljøproblemet givet eleverne en indsigt i, hvad det er 

for begrundelser, motiver og holdninger, der forbinder sig til de forskel-
lige interesser? 

 
 har arbejdet med miljøproblemet foregået på en sådan måde, at det har 

givet eleverne en nuanceret opfattelse af konfliktforholdet - og ikke på en 
måde, hvor “skylden” på forhånd har været placeret ét sted? 

 
 har arbejdet med miljøproblemet givet eleverne en indsigt i, hvad det er 

for konkrete menneskelige handle- og adfærdsmønstre, der har foranle-
diget problemet? 

 
 har arbejdet med miljøproblemet givet eleverne indsigt i de naturgivne 

processer, der er blevet berørt af den menneskelige påvirkning - dvs. na-
turens reaktion? 

 
 har arbejdet med miljøproblemet givet eleverne lejlighed til at bruge be-

greber og metoder fra relevante skolefag 
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Videnselementer 
 

(ændret efter Bjarne Bruun Jensen, DPU) 
 
 
 
 
 

viden om årsager 

viden om konsekvenser 
af handlinger 

viden om effekt 
Viden om handle- 
muligheder (alterna-
tiver og strategier) 
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Videnselementer 
 

(ændret efter Bjarne Bruun Jensen, DPU) 
 

 
 
 

viden om årsager 

viden om konsekvenser 
af handlinger 

viden om effekt viden om handle- 
muligheder (alterna-
tiver og strategier) 


