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De hemmelige kuverter (motivator) 
 



Fastholde perspektivet på mennesker 
og samfund 

Det er mennesker, 
der har problemer, 
og som har forvoldt 
dem…….  

 

Og det er kun 
mennesker, der kan 
løse dem. 



Lærerens opgave 

I UBU er opgaven ikke at 
undervise eleverne i 
værdier,  

 

men at hjælpe eleverne til 
at blive mere reflekterede 

  

og at udvikle deres egne 
værdier  

 

– f.eks. Kan polariserende 
metoder være 
stimulerende 

 

Undgå moralisering! 



Bæredygtig udvikling handler grundlæggende om 
 
• At vore handlinger i dag former fremtiden  
• Om hvordan vore livsbetingelser er i dag og i fremtiden 
 
Men der er altid alternativer og dermed  
muligheder for valg  
i dagligdagen og politisk 

Nu Gamle dage Forskellige fremtider 

Hvilken 
fremtid 
ønsker vi ? 

Bæredygtig udvikling er afhængig af demokratisk deltagelse 
 
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling er også afhængig heraf 



Vigtig skelnen 
Skelne mellem: 
opdragelse  
(leve-regler, god opførsel, 
fornuftig indretning, som  
holde orden, gode vaner, 
passe på sine ting,  
ikke bruge mere end 
nødvendigt,  
ikke spilde penge eller andre 
resurser =  
Umiddelbar SUND FORNUFT,  
ikke kontroversielt eller 
komplekst.) 
 
og så UBU med fokus på 
samfundsmæssige 
problemstillinger, der er 
komplekse og kontroversielle  
 
 



Afgørende at skelne mellem 
* Management og konkret udvikling 

på uddannelsesorganisationen, 
f.eks. vedr. miljø, sociale forhold, 
trivsel, sundhed osv. 

 

Og 

 

• Uddannelse (UBU),  

 

Men konkrete forandringer kan 
benyttes som læringssituationer 



Metaforen et slynget vandløbssystem 
for lære-processen (i UBU) 



Problemstilling for undervisning 

Hvad er afgørende for fastholdelse af elevernes engagement  

 i problemstillinger,  

 der ikke er i elevernes umiddelbare objektive interesse,  

 når undervisningsforløbet er afsluttet? 

Før 
Arbejde med en 
problemstilling 

Efter 



Fagligheden i UBU 

• Det eksemplariske princip: 

 

• Generelle træk* læres ved hjælp af gode 
eksempler (projekter), som eleverne udvikler 
et dybt og langvarigt engagement i. 

 

*) Begreber, principper, sammenhænge, 
angrebsmåder, handlemuligheder, 
handleerfaringer….. 



Nye begreber skal forstås i mange 
sammenhænge 

Termen (= etiketten) er kun en lille 
del af begrebet. 

 
Forskellige begreber med samme 

term, ex ’strøm’. 
 
Begrebsindholdet er det vigtigste. 
 
Et begreb forstås aldrig isoleret fra 

andre begreber. 
 
Skal ’opleves’ og anvendes i mange 

sammenhænge. 



Udviklingsproblemer er kontroversielle 

2.  Ikke alle har den samme interesse i, hvordan udviklingen 
bliver (der er interessemodsætninger) 

 

3.  På det politiske niveau /strukturelle niveau er der også 
interessemodsætninger 

 

1. Og så har vi personligt masser af personlige dilemmaer om, 
hvad vi gerne ser sker. 

 

Alle kan f.eks. forstås i forhold til udnyttelsen af naturresurserne 



Nogle principielle aspekter til UBU 

Kan belyses gennem chokolade ‘provokationen’ 



Vore dilemmaer 1 

• Den ulige fordeling af 
resurser 



Vore dilemmaer 2 

• Er problemet de, der har 
‘for meget’ –  

 

• Eller 

 

• De, der har ‘for lidt’? 



Vore dilemmaer 3 

• Kan man gøre noget 
vedr. fordelingen I 
dag, hvis det 
ønskes? 

 

• Kan man gøre noget  

    vedr. fordelingen I 
fremtiden, hvis man 
ønsker det? 



Vore dilemmaer 4 

• Kortids fordele  

versus 

   Langtids fordele 



Vore dilemmaer 5 

• Er det sundt eller usundt at 
spise chokolade? 
 

• Matters of fact:  
‘Mørk chokolade skulle 
være OK – måske 
ovenikøbet sundt’ 
 

• Matters of opinion:  
Er det godt for mig? (vægt 
versus psykisk 
tilfredsstillelse) 



Vore dilemmaer 6 

• Skal jeg købe økologisk 
chokolade for at passe på 
Jorden - eller købe den 
billigste chokolade? 

 

• Bør jeg købe den dyrere 
fair trade chokolade for at 
støtte fattige mennesker I 
andre lande ? 

 



Vore dilemmaer 7 

• Bør samfundet regulere 
vores adfærd og ‘frie 
vilje´? 
– Skat på chokoladebønner 

– Skat på sukker 

– Anti chokolade kampagner 

– Påtvungen økologisk 
produktion? 

    

• Hvad med international 
handel og globalisering? 



Vore dilemmaer 8 

• Skal det være den 
enkeltes ansvar?  

 

eller 

 

• Et fælles ansvar? 

 

• Hvem vil gøre noget (take 
action)? 

 

 



I UBU focus på 

Interessemodsætninger kombineret med: 
 
- Fordeling af resurser 
 
- Livskvalitet og betingelser herfor 
 
- Behov og/ eller ønsker 
 
- Social retfærdighed 
 
- Fremtidige udvikling – hvem skal den gavne? 



Vi må tage fat i konkrete udgangspunkter: 
Vanten fra flaske eller vandhane 

Hvad er bedst? 
Hvad er mest bæredygtigt? – 
Eller mindst bæredygtigt? 



Hvilke omkostninger er der? 

• Hvad koster ¼ liter vand? 

 

• Hvad er sundest? 

 

• Hvad smager bedst? 

 

• Hvilken brug er bedst for børnebørnene? 



Et centralt fokuspunkt i UBU? 
• “At fokusere på potentielle konflikter mellem 

kommende generationer og nuværende mennesker” 

 

Oversat til dagens skole: 

 

• Hvad vil vore børnebørn sige til, hvad vi gør 
vedrørende brug af resurser og (en fair) fordeling af 
adgang til basale ting, retten til at have et godt liv, 
etc. etc.? 

 



Børnebørnene synlige i klassen 
 

(Vedr. Forhold mellem nuværende generationers behov og interesser og hensyn til 

kommende generationers behov og interesser.) 



Opbygning af identifikation 



Hvordan kan vi støtte elevernes udvikling, så de bliver aktive 
borgere i forhold til disse vanskelige og ofte deprimerende 

problemer? 

 
Forskellige strategier afhænger af elevers alder 

 
Men fælles for alle: 
• Lad dem arbejde med deres egne bekymringer, - ikke med lærerens! 

 
• Lad dem undersøge problemer og emner, som de finder vigtige. 

 
• Hjælp dem til at identificere sig med andre og disses synspunkter, livsbetingelser etc. 

 
• Støt elevernes mulighed for at handle ‘i virkeligheden’ i overensstemmelse med deres 

egen mening. 
 

• Sørg for, at deres engagement bliver synligt for andre, gerne uden for skolen. 
 
• Lad være med at moralisere! 

 
• Styrk deres følelse af selvværd og handlekompetence 

 
• Læg vægt på, at problemer er skabt af mennesker – og det må løsninger også være. 

(Naturen har ikke problemer) 



Klassens arbejde:  
Undersøge brugen af en lokal naturresurse 

Forberedelse i klassen: Fokus på en ‘natur-resurse’  
f.eks. Vand –  forberede interviews:  
Fælles spørgsmål + gruppens egne 

1. Hver gruppe interviewer  
ældre folk i lokalsamfundet 

Om hvordan resursen blev brugt i  
gamle dage og deres følelser  

vedr  brugen i dag.  

2. Interviewe aktive folk i  
lokalsamfundet om den samme  
resurse: Hvordan bruges den?  
Hvilke  problemer er der etc.? 

  3. Spørge alle om deres forventninger 
til fremtiden i forhold til resursen: 

Hvad forventer man vil ske? 
Hvad ville man ønske sker? 

Tilbage I klassen: 
 

Grupperne opsummerer  
deres ‘fælles’ + egne interviews 

Grupperne bearbejder deres  
egne observationer: 

Opsummerer deres egne  
indtryk 

Hver elevgruppe  
forbereder  

4 store posters 

Undersøgelse ude i samfundet: 

Tilbage i klassen: 



Tilbage I klassen:    
Tegn lokalsamfundet  

vedr. den udvalgte resurse gennem tiden 

Før Nu 

Fremtiden 1 
Vi frygter 

Fremtiden 2 
Vi forventer 

 
Fremtiden 3 
Vi håber på 

(og vil måske 
stræbe/handle efter) 

 

Development Udvikling 

Plakaterne viser 

Brugen af denne resurse  
i‘gamle dage’ 

Brugen og problemerne  
med resursen I dag 

Hvilken 
fremtid? 



Bæredygtig udvikling handler grundlæggende om 
 
• At vore handlinger i dag former fremtiden  
• Om hvordan vore livsbetingelser er i dag og i fremtiden 
 
Men der er altid alternativer og dermed  
muligheder for valg  
i dagligdagen og politisk 

Nu Gamle dage Forskellige fremtider 

Hvilken 
fremtid 
ønsker vi ? 

Bæredygtig udvikling er afhængig af demokratisk deltagelse 
 
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling er også afhængig heraf 



Det officielle fagspektrum for BU 

Men dette er nok 
mest for at 
understrege bredden 
i selve begrebet i BU. 
 
I virkeligheden 
omhandler 
udviklingsproblemer 
jo meget mere, nok 
så vigtige er  
 
Politik (herunder 
afvejning af hensyn, 
værdier og interesser) 
 
Kulturelle forhold 



Undervis ikke i løsninger, - de har 
begrænset rækkevidde 

Hvad signalere GRØN ?  
 
Ofte vel genbrug, men her er det  
affaldskontainere i Blekinge, Sverige,  
og det, der skal i den grønne,  
er affald til forbrænding  
 
Fokusér i stedet på forskellige 
materialers  
Fysiske, kemiske, biologiske og tekniske 
egenskaber (i forhold til menneskets 
anvendelsesmuligheder). 



Faldgruber at undgå i UBU 

• Undervis ikke i ‘løsninger’ 

 

• Vær ikke moraliserende 

 

• Lad være med at undervise i 
bestemte værdier 

 

• Vær ikke pessimistisk 

 

• Forvent ikke at have svar på 
alle spørgsmål 



Hvad er i fokus i UBU? 

• Ikke så meget fokus 
på naturen eller på 
menneskets 
relationer til naturen 

• Men nok så vigtigt ….. 



Fokus på fremtiden og kommende 
generationer 

Vi har ikke arvet jorden efter vore forældre – men lånt den af vore børn!’ 



Hvilken rolle skal I indtage 



Hvilken situation skaber bedst en 
følelse af ejerskab  

til en fremlæggelse/ fælles opsamling og 
dermed mest engagement og udbytte? 



Hvad giver dig mest følelse af ejerskab 1 

A                                                   B 

 
Du er selv den,  
der præsenterer  
gruppens arbejde 

Du er ikke den,  
der præsenterer  
gruppens arbejde 



Hvad giver dig mest følelse af ejerskab 2 

A                                                   B 

 
Du hører  
nogle almene ting,  
som der ikke er noget  
nyt eller konkret i 

Du hører  
mange konkrete ting,  
som du let kan  
spejle dine tanker i 
 



Hvad giver dig mest følelse af ejerskab 3 

A                                                   B 

 
Du kan ikke genkende  
nogle af de ting,  
du har sagt i gruppen, i 
gruppens fremlæggelse 

Du kan genkende  
mange af de ting,  
du har sagt i gruppen, i 
gruppens fremlæggelse 



Hvad giver dig mest følelse af ejerskab 4 

A                                                   B 

 
Du har måttet  
argumentere hårdt  
for nogle synspunkter, 
som dog kommer med 
I fremlæggelsen 

Det var meget let for 
dig at få dine 
synspunkter med 
i fremlæggelsen 
 



Hvad giver dig mest følelse af ejerskab 5 

A                                                   B 

 
I de andres fremlæggelse 
er der jævnligt nogen, der 
henviser til nogle synspunkter  
fra din gruppe, som du var  
ophavsmand til 

I de andres 
fremlæggelse 
er der ingen 
henvisninger til  
synspunkter  
fra din gruppe 



Hvad giver dig mest følelse af ejerskab 6 

A                                                   B 

 
Der er faktisk en  
hel del ting i din  
gruppes fremlæggelse, 
som du ikke forstår 

Du forstår hvert 
et ord i din  
gruppes 
fremlæggelse 



Hvad giver dig mest følelse af ejerskab 7 

A                                                   B 

 
Næste dag er der ingen,  
der siger noget,  
som du kan genkende  
som noget, der kom fra dig. 

Næste dag siger læreren 
noget, som du er sikker 
på, at det er kommet fra 
dig, selv om hun ikke 
nævner dit navn 



Hvad giver dig mest følelse af ejerskab 8 

A                                                   B 

 
Du har haft  
meget svært ved  
at se meningen  
med gruppearbejdet. 

Du har fundet 
gruppearbejdet 
yderst relevant og 
interessant 



Hvad giver dig mest følelse af ejerskab 9 

A                                                   B 

 
Som effekt af jeres 
gruppes fremlæggelse 
bliver der lavet om  
på den kommende  
undervisning 

Der er ingen 
mærkbar effekt af 
jeres gruppes 
fremlæggelse 
i den kommende  
undervisning 



Hvad giver dig mest følelse af ejerskab 10 

A                                                   B 

 
I præsenterer jeres  
resultater fra gruppen 
i en OH transp, som ingen 
bagefter ytrer sig om 

I præsenterer jeres 
resultater fra 
gruppen i en OH 
transp, som alle 
ønsker at få en kopi 
af 



Online web resurser til UBU 
• www.TUBU.dk  

 
• http://ubuportalen.dk 

 
• www.ubu10.dk 

 
• http://pub.uvm.dk/2008/ubustrategi/ 

 
• http://ubu.emu.dk  

 
• http://www.bu.dk 

 
• http://klimaundervisning.dk 

 
• www.emu.dk/tema/klima/index.html 

 
• http://educationforsustainabledevelopment.com  

 
• www.environmental-education.net  

 
• http://uddannelse.blogspot.com  

 
• http://undervisning.blogspot.com  

 
• www.sorens.org  

 
• http://educationforsustainabledevelopment.com/publications/kvalitetskriterier-esd-skoler.pdf.pdf  se illustration 

http://www.tubu.dk/
http://ubuportalen.dk/
http://www.ubu10.dk/
http://pub.uvm.dk/2008/ubustrategi/
http://ubu.emu.dk/
http://www.bu.dk/
http://klimaundervisning.dk/
http://www.emu.dk/tema/klima/index.html
http://educationforsustainabledevelopment.com/
http://www.environmental-education.net/
http://www.environmental-education.net/
http://www.environmental-education.net/
http://uddannelse.blogspot.com/
http://undervisning.blogspot.com/
http://www.sorens.org/
http://educationforsustainabledevelopment.com/publications/kvalitetskriterier-esd-skoler.pdf.pdf
http://educationforsustainabledevelopment.com/publications/kvalitetskriterier-esd-skoler.pdf.pdf
http://educationforsustainabledevelopment.com/publications/kvalitetskriterier-esd-skoler.pdf.pdf
http://educationforsustainabledevelopment.com/publications/kvalitetskriterier-esd-skoler.pdf.pdf
http://educationforsustainabledevelopment.com/publications/kvalitetskriterier-esd-skoler.pdf.pdf


Kan hentes på 

 

www.TUBU.dk 



Kvalitetskriterier for ESD skoler 

• Inspiration for skoler,  

   der ønsker at tage udfordringen om 
uddannelse for bæredygtig 
udvikling op 

 

• Hjælper med til at undgå alvorlige 
problemer 

 

• Gør brug af fokus på UBU som et 
middel til at udvikle hele skolen 

 

www.EducationForSustainableDevelop
ment.com 

 

 

http://www.educationforsustainabledevelopment.com/
http://www.educationforsustainabledevelopment.com/


MUVIN rapport fra Danmark 

Hent den gratis på 

 

www.environmental-education.net  

http://www.environmental-education.net/
http://www.environmental-education.net/
http://www.environmental-education.net/


Nyttige websites 

• ActionCompetence.com 

 

• EducationForSustainableDevelopment.com 

 

• EnvironmentalEducation.net 

 

• TUBU.dk   

 

http://www.actioncompetence.com/
http://www.educationforsustainabledevelopment.com/
http://www.environmentaleducation.net/
http://www.tubu.dk/


Uddannelse for Bæredygtig udvikling (UBU) 

- En stor byrde – eller en spændende udfordring ? 
 

Arbejde med mad, fødevarer, økologi, 
socialt ansvar og alt dermed 
sammenhængende kan være fine 
eksempler på  

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, 

Se www.TUBU.dk  

 

Især hvis det øger elevernes lyst til 
livet og gåpåmod til at interessere sig 
for det, der ikke kun ligger lige for,  

men også for det, som får betydning 
for deres egen fremtid og for andres 
fremtid. 

 

Med andre ord styrker elevernes 
handlekompetence over for 
udviklingsspørgsmål. 

 

TAK for opmærksomheden! 

http://www.tubu.dk/

