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Problemanalyse 

Verdens befolkning står overfor store udfordringer i de kommende år, hvor særligt klima og økonomi er 

omdiskuterede og følsomme områder. Tiltagende mængder af CO2 i atmosfæren er delvist ansvarlig for 

begyndende klimaforandringer, der synes at have enorme konsekvenser. Derfor skal og må der findes 

alternative løsninger, så vi fortsat kan opretholde vores nuværende levevilkår. Mange initiativer til en 

løsning har været taget, men et særligt vigtigt initiativ blev taget ved Brundtland kommissionen i 1987, 

hvor man lancerede begrebet bæredygtig udvikling med følgende formål1:  

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige 

generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare 

Begrebet, bæredygtig udvikling, har siden dets lancering virket som katalysator for mange mindre 

projekter, der kan ses som brikker i det omfattende puslespil, der skal løse de klimaproblemer verden 

står overfor. Der er en bred erkendelsen af at langt større sammentænkning og et bredt samarbejde 

verden over er nødvendigt, hvis problemerne skal til livs. I 2005 erklærede de Forende Nationer(FN), at 

tiåret 2005-2014 skulle være et årti dedikeret til Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU). I dette årti 

skulle FN’s organisation for uddannelse, børn og unge, kaldet UNESCO, stå med ansvaret for et 

internationalt arbejde med det formål at uddanne befolkningen, herunder særligt de unge, indenfor 

bæredygtig udvikling. Som et udspring af dette, indledte man på Danmarks Pædagogiske Universitet et 

større forskningsprojekt for Miljø- og Sundhedspædagogik2, hvor en række skoler skulle arbejde med 

UBU. Erfaringerne opnået ved projektet havde til formål at sætte mere fokus på bæredygtig udvikling i 

det danske samfund. Projektet var imidlertid primært rettet i mod at give en indsigt i hvad bæredygtig 

udvikling dækker over, og i mindre grad mod processen i bæredygtig udvikling. Samtidig fremlagde den 

danske regering I 2006 deres globaliseringsstrategi, kaldet Fremgang, Fornyelse og Tryghed3. Planen var 

at skabe en platform, så vi fortsat kunne være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og 

arbejde. Danmark skal opdrages til at tænke bæredygtigt, for kun ved at inddrage alle samfundslag og 

aldersgrupper kan man gøre en forskel.  

Det betyder, at folkeskolen som institution står overfor en stor udfordring i og med, at de er ansvarlige 

for at give fremtidens medborgere en uddannelse der gør dem i stand til, at tage del i at løse de 

udfordringer Danmark står overfor. Denne udfordring har man prøvet at løfte, eksempelvis ved det 

                                                           
1 http://www.bu.dk/pages/26.asp 

2 Breiting og Schnack 2009 

3 http://www.globalisering.dk/page.dsp?page=259 
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nuværende projekt Grønt Flag - Grøn Skole, hvis formål er at give eleverne en uddannelse i bæredygtig 

udvikling. I projektet arbejder hele skolen sammen, for at komme med bæredygtige løsninger på 

problemstillinger angående områder såsom vandforbrug, energiforbrug eller affaldshåndtering på den 

enkelte skole. Projekt Grønt Flag – Grøn Skole giver hermed eleverne mulighed for at arbejde med 

bæredygtighed, samtidig med at de får mulighed for at deltage i alle processer i en samlet 

handlingsplan. Dette giver eleverne en større indsigt og ejerskabsfølelse, når de er med i såvel 

udvælgelse af problemstillinger, idégenerering af løsninger samt evaluering af projektet. 

Projekt Grøn Flag – Grøn Skole anvender innovation, som arbejdsmetode, da det tillader at elevernes 

egne ideer og forslag til processer og tekniske løsninger inddrages. 

Desværre er det kun et begrænset antal af skoler, der tilmelder sig projektet. Dette betyder at mange 

elever ikke får muligheden for at arbejde ligeså dybdegående med bæredygtig udvikling, som deltagelse 

i projekt Grønt Flag – Grøn Skole ellers giver muligheden for. Årsagen til manglende deltagelse, tror jeg, 

skal findes i det omfang, som projektet skal have, da mindst 15 % af skolens elever skal deltage. 

Ydermere kræver projektet, at der skal nedsættes et miljøråd, tages initiativer, laves en handleplan, 

samt udarbejdes en rapport til Grønt Flag – Grøn Skole for godkendelse. Jeg synes det er en skam, at det 

store omfang af projekt Grønt Flag – Grøn Skole måske er medvirkende til, at mange elever ikke opnår 

en uddannelse indenfor bæredygtig udvikling. Denne uddannelse, mener jeg, er så vigtigt at jeg gerne vil 

undersøge, om man kan give elever i den danske folkeskole en uddannelse inden for bæredygtighed, der 

er mindre omfangsrig. Jeg har valgt at undersøge dette, ved at gennemføre et innovativt 

undervisningsforløb inden for bæredygtighed og beskrive de positive og negative konsekvenser det 

indebærer. Jeg valgt at tage udgangspunkt i faget geografi, da jeg mener, at faget kan rumme den 

kompleksitet bæredygtighed har, samt muliggøre de innovative arbejdsgange. Dette leder mig frem til 

følgende problemformulering. 

Problemformulering 

Hvordan kan man i faget geografi gennemføre en innovativ undervisning indenfor emnet bæredygtig 

udvikling, og hvilke konsekvenser kan der være ved en sådan undervisning? 
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Læsevejledning 

Hensigten med denne opgave er at besvare ovenstående problemformulering. For at kunne gøre dette, 

valgte jeg i forbindelse med min 3. års praktik at lave et undervisningsforløb med fokus på 

bæredygtighed og innovation. Hensigten med undervisningen var, at give eleverne en mulighed for at 

arbejde innovativt med bæredygtighed på en mindre omfangsrig måde, end alternativet Projekt Grøn 

Flag – Grøn Skole tillader det. De overvejelser der ligger forud for undervisningen, samt den viden og de 

erfaringer jeg har opnået ved undervisningens gennemførsel, vil jeg igennem opgaven sammenholde 

med pædagogiske og didaktiske tankegange.  

Indledningsvis vil jeg beskrive emnerne innovation og bæredygtighed, for at give et overblik af 

begrebernes betydning. Herefter vil jeg skildre de didaktiske og pædagogiske aspekter, jeg ser indenfor 

emnet innovation. Til dette har jeg valgt at inddrage tre teoretikere; Lev Vygotsky, Jean Piaget og 

Wolfgang Klafki. I forlængelse af teorien, vil jeg beskrive mit undervisningsforløb, der blev skabt i 

forbindelse med et udviklingsprojekt kaldet Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse – 

nødvendige udfordringer, der udspringer af UBU. Projektet havde til formål at sætte fokus på 

bæredygtig udvikling i lokalområdet Odense havn, samt den kreative og innovative undervisning. I 

forbindelse med dette udviklingsprojekt, har jeg indsamlet elevmateriale og interviewet nogle af 

eleverne, for at give en større indsigt i hvordan eleverne tænker og agerer, når de arbejder innovativt og 

med bæredygtighed. 
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Innovation 

Innovation betyder nyskabelse eller fornyelse. Det kan eksempelvis forstås som en ny eller forbedret 

måde at anvende tilgængelige ressourcer på. Det inkluderer ligeledes nye eller forbedrede produkter, 

metoder, kilder, organiseringer m.fl.. Hovedformålet med innovation er, at der skal være en kommerciel 

anvendelse af ens ide4. Nyskabelse er den innovationsform der er mest fremtrædende i disse år og 

selvom nutidige produkter stadig forbedres, sker dette oftest med et nyt og mere avanceret indhold. 

Innovation er lig med nytænkning, og defineres ofte som processen fra idé til faktura, hvor der er tre 

grundlæggende elementer: idé, produktudvikling og markedsføring5.  

Innovativ undervisning, i dag 

Samfundet er i konstant udvikling. Når nye produkter, organiseringer eller metoder træder i kraft, må 

mennesket følge med og vi bliver nødsaget til at anvende viden og tiltag på nye måder. Folkeskolen er 

ingen undtagelse, og den må, som det enkelte menneske følge med i, hvad der rører sig rundt om i 

verden. Det betyder altså, at når samfundet udvikler nye måder at arbejde og anskue forskellige 

processer på, gør folkeskolen det også. Folkeskolens formålsparagraf foreskriver i §1 stk2 at: 

Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så 

eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling 

og handle. 

Formålsparagraffen foreskriver at eleverne ikke alene skal udvikle deres faglige kompetencer, men også 

deres måde at arbejde og tænke på. Eleverne skal opnå en bred vifte af færdigheder, hvor især 

handlekompetence er en vigtig evne. For at give eleverne de nødvendige færdigheder til deres 

fremtidige virke, forsøger man at implementere anvendelsen af innovation i de danske folkeskoler, da 

innovation som arbejdsmetode i gennem de senere år har vundet større indpas6. Indtil nu har 

implementering af innovation dog kun været begrænset til værkstedsbaseret undervisning, hvor 

eleverne får tilbudt et positivt og anerkendende læringsmiljø, hvor leg og læring er i centrum7. 

Problemet med denne værkstedsbaserede undervisning, er efter min mening, at man begrænser sig til 

et af de tre elementer i innovationsprocessen, nemlig produktionen. Hvis man skal følge selve 

                                                           
4 http://www.pie-growth.dk/PIE%20Growth/hvad%20er%20innovation.htm 

5 http://www.innovation.dk/ 

6 Asterisk nr. 59 september 2011, s 8-9 

7 http://www.folkeskolen.dk/502972/innovativ-og-inkluderende-undervisning 
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definitionen af innovation, må undervisningen stræbe efter både at være nyskabende og 

markedsførende, tilligemed at være produktiv. Da alle tre elementer af innovation ikke er inddraget, vil 

jeg påstå, at innovation endnu ikke er implementeret i de danske folkeskoler. I stedet har folkeskolen i 

mange år, haft fokus på problemorienteret undervisning, med det formål at give eleverne indsigt i og 

handlekompetence til løsning af, såvel lokale som globale problemstillinger. Denne problemorienterede 

undervisning ligger sig op ad innovation, selvom ikke alle delelementer er dækket. 

Et eksempel på et undervisningsområde hvor eleverne skal opnå forståelse, såvel som handlekraft, er i 

faget geografi. Med geografi er det ønsket, at eleverne skal tilegne sig kundskaber, der sætter dem i 

stand til at være: undersøgende, vurderende, skelnende, samt at kunne anvende deres opnåede viden8. 

Deri ligger store dele af det innovative element, som en mulig måde at arbejde med faget geografi.  

Bæredygtig udvikling – Et ideal 

Begrebet bæredygtig udvikling er et ideal. Det kommer sig af, at den uomtvistelige udvikling samfundet 

og mennesket undergår altid medfører, at et givent projekt med tiden vil kunne forbedres. Dette 

dilemma behandler Søren Breiting og Karsten Schnack i introduktionen til deres forskningsprogram 

Uddannelse for bæredygtig udvikling i danske folkeskoler, der er præsenteret, som et led i 

undervisningsministeriets indsats for at støtte UBU. Breiting og Schnack påpeger blandt andet, at 

bæredygtig udvikling ikke er noget entydigt og konkret. Eksempelvis er det ikke muligt at definere et 

givent projekt som værende bæredygtigt, mens det at definere et projekt til ikke at være bæredygtigt 

sagtens kan lade sig gøre. Årsagen skal findes i det faktum, at vi nemmere kan identificere ikke-

bæredygtige løsninger, mens kortlægning af metoder og idéer, som ikke blot kan forsvares i dag, men 

også i tiden som kommer, er langt mere kompliceret. Deraf fremgår det at begrebet bæredygtig 

udvikling indeholder både komplekse og kontroversielle problemstillinger, der kræver nytænkning såvel 

som handling. Derved rammer bæredygtighed bredt over folkeskolens fælles mål, hvorfor det vil være et 

oplagt emne at arbejde med. 

Når man ønsker at inddrage bæredygtighed i undervisningen, er det nødvendigt at inddrage mange 

forskellige fag, for at imødegå den kompleksitet bæredygtige løsninger har. Udover tværfaglighed 

kræver arbejdet med bæredygtighed endvidere både kritisk tænkning og problemløsning.  Ved valg af 

problemstillinger til brug i undervisningen, skal man stræbe efter at gøre dem reelle og virkelige, så 

eleverne kan forstå og forholde sig til dem. Dette påpeger Breiting og Schnack i deres forskningsprogram 

ved at tilskynde til, at undervisningen foregår på et niveau, hvor eleverne både har mulighed for at 

perspektivere og handle. Eksempelvis kan et spørgsmål som; hvordan vores børnebørn skal leve, være 

                                                           
8 Faghæfte 14, s. 3 
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en problemstilling som mange elever har en forestilling om, allerede fra de små klasser. 

Breiting og Schnacks forskningsprogram er henvendt til folkeskolen, men UBUs ønske er at uddanne og 

oplyse alle borgere af samfundet, da bæredygtige løsninger kun kan opnås i fællesskab. UBU ønsker at 

give befolkningen de bedst mulige grundlag til at kunne overveje og handle kompetent og engageret, i 

forhold til den nuværende generations, såvel som kommende generationers livskvalitet og globale 

udvikling.  

Eksempler på problemområder kan for eksempel være: 

 Forhold mellem nuværende generationers behov og interesser og hensyn til kommende 

generationers behov og interesser 

 Forhold mellem bevarelse og forandring 

 Forhold mellem rig og fattig med fokus på social retfærdighed 

 Forhold mellem lokale interesser og globale hensyn 

Ved at arbejde med projekter omhandlende bæredygtig udvikling, der kræver elementer som 

eksempelvis indsigt, analyse, bearbejdning, refleksion, diskussion, samt helheds- og 

problemløsningsorienteret arbejde, håber UBU, at der opnås en bred forståelse af begrebet. De 

ovenstående elementer dækker mange af de kompetencer, der er grundliggende for folkeskolens 

formål. Det innovative element kan ses som et supplement til dette, der kan give eleverne plads til 

fordybelse og forståelse, således at idéudvikling og handlekompetence kan få frit spil. 

Bæredygtighed i faget geografi 

Der findes mange lighedspunkter mellem de fælles mål, der opstilles for faget geografi og bæredygtig 

udvikling. Fælles mål foreskriver blandt andet at eleverne i geografi skal kunne9: 

 give eksempler på regionale og globale mønstre i forbindelse med økonomi, produktion, 

ressourceforbrug, bæredygtighed, miljø og forurening 

 give eksempler på menneskets udnyttelse af naturgrundlaget set i sammenhæng med 

bæredygtighed 

Ud fra fælles mål er det muligt for læreren at rammesætte et undervisningsforløb, der enten giver en 

bred eller specifik forståelse af bæredygtighedsbegrebet. Der er mulighed for at anvende anderledes 

arbejdsmetoder, og træffe nogle kvalificerede didaktiske valg. Det er nemlig op til den enkelte lærer at 

                                                           
9 Faghæfte 14 s. 4 
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opstille rammerne for, hvordan eleverne skal arbejde med og lære om begrebet bæredygtighed. Man 

bør dog være opmærksom på, at hvis man gerne vil give eleverne en større indsigt, end blot at kunne 

identificere eksempler på bæredygtig udvikling, kan man inkludere både problemløsning og udvikling af 

løsningsforslag i undervisningsforløbet. Denne type af undervisning, der både vil indeholde 

videnskabelige og sociale begreber, kan sammenholdes med faget geografi. Selvom geografi ikke er et 

videnskabeligt fag, da undervisningen skal have fokus på formidling og ikke egentlig forskning, er der 

flere sammenfald10. I faget geografi er der eksempelvis mulighed for at lade eleverne gå på opdagelse i 

et afgrænset stof, hvilket kan sidestilles med forskningens tilgang til ubesvarede spørgsmål. Ydermere 

skal undervisningen indeholde udflugter, hvor eleverne får mulighed for feltarbejde. Disse sammenfald 

illustrerer faget geografis muligheder for at indramme bæredygtighed, da det er selve samspillet mellem 

menneske og miljø, der giver anledning til arbejdet med bæredygtig udvikling. For eksempel er emner 

under politisk-, social-, økonomisk- og kulturgeografi sammenfaldende med elementer under 

bæredygtig udvikling11. 

Beskrivende teori 

Grundlæggende vil undervisning med bæredygtig udvikling være projektorienteret. Eleverne skal som 

oftest arbejde tæt sammen om både idéudvikling og realisering af produkter. I begge processer er 

samspillet mellem eleverne en stor force, da de ved at bruge hinanden som sparringspartnere, opnår og 

udvikler både personlige og sociale kompetencer. Læreren kan fremme dette ved at sammensætte 

elevgrupper, der tillader, at den enkelte elevs kompetencer kan udfolde sig. Ved sådanne 

undervisningsforløb vil de fleste elever skulle påtage sig andre roller end vanligt og arbejde under 

uvante rammer. Det er i den sammenhæng meget vigtigt, at læreren evner at iscenesætte et 

arbejdsmiljø, der sikrer, at eleverne føler sig trygge til trods for de anderledes rammer, da dette er 

afgørende for en succesfuld idégenerering. 

Som nævnt tidligere har jeg valgt at skildre de didaktiske og pædagogiske aspekter jeg ser indenfor 

emnet innovation, ved at inddrage tre teoretikere; Lev Vygotsky, Jean Piaget og Wolfgang Klafki. I det 

følgende vil jeg ud fra de tre teoretikeres synspunkter give en indsigt i, hvordan eleverne opnår ny viden, 

hvordan et givent undervisningsforløb kan kvalitetssikres og hvordan elevernes subjektive udvikling er 

med til at skabe grundlaget for deres handlingskompetence. 

 

                                                           
10 Kristensen 2011 s 7 

11 Ibid s. 11 figur 1.3 
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Lev Vygotsky 

Vygotsky var socialkonstruktivistisk og han fokuserede i sin teori på hvordan vi selv og med assistance 

fra andre, såvel som i samspil med den kultur og det miljø vi indgår i, konstruerer vores viden og udvikler 

os12. Eksempelvis er gruppearbejde en undervisningsform, der gør det muligt for den enkelte elev at 

opnå ny viden og kompetencer i samspil med gruppens øvrige medlemmer. Professor i pædagogik, 

Gunn Imsen, beskriver i sin lærebog Elevens verden, hvordan Vygotsky anså kommunikation, som 

værende afgørende for den kognitive udvikling, og som et vigtigt redskab til at forklare 

tilegnelsesprocessen af kundskaber med13.  

I følge Vygotsky kan mennesket tilegne sig nye kundskaber via mediering. Mediering, som Vygotsky 

anser som et afgørende redskab, indsættes mellem stimulus og respons, hvor mennesket kan erstatte 

ting med sproglige symboler i tankerne14. Ved at bruge mediering som redskab, børn imellem, 

fremhæver Imsen, hvorledes børn kan lære af hinanden gennem kommunikation og samtidig gøre ny 

viden til deres egen. Mediering, mener Imsen, er nøglen bag den biologiske udvikling i Vygotskys teori 

og det er med til at fordre de psykologiske processer, som kulturen opsætter for individet15. Gennem 

mediering, vil børn ifølge Imsen, få mulighed for at kontrollere deres egne handlinger, da barnet kan tale 

med en anden, inden stimulus og respons påvirker hinanden. Dette gør det muligt for eleven at hæve sig 

over den ydre omverden, der ellers påvirker individet16. Dette beskriver Vygotsky med begrebet den 

proximale udviklingszone. Den proximale udviklingszone er et udtryk for det evneniveau, som barnet 

kan magte ved mediering17. For at kunne arbejde med en elevs proximale udviklingszone, må den 

enkelte elevs niveau være anskueliggjort. Når niveauet for en elev er kortlagt, kan man som lærer 

koncentrere sig om at tilrettelægge en undervisning der fordrer den udviklingszone, der ligger nærmest 

for den enkelte elev. Som lærer betyder det, at man må undervisningsdifferentiere og have tålmodighed 

i forhold til progressionen i undervisningen, da den ofte ligger forud for elevens udvikling18. Ved denne 

undervisningsform spiller mediering, som redskab, en stor rolle, da elever der er stærke indenfor et 

bestemt felt kan fremme vejen til løsninger i fællesskab. I den sammenhæng ser man Vygotskys kobling 

mellem læring og det sociale aspekt, da eleven både opnår faglige og sociale kompetencer19.  

Anvendelse af undervisningsdifferentiering for at nå en række udviklingszoner er dog ikke uden 

                                                           
12 Imsen 2008, s 221 

13 Ibid, s 222 

14 Ibid, s 223-224 

15 Ibid, s 224 

16 Ibid 

17 Ibid, s 225 

18 Ibid, s 225-226 

19 Ibid 
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problemer. Imsen fremhæver problematikken ved at det er op til den enkelte lærer, at vælge hvor 

undervisningens faglige niveau skal være. Skal det eksempelvis være ved den indre eller den ydre 

grænse af elevens proximale udviklingszone, og hvad kan eleven i det enkelte fag og på den pågældende 

dag mestre? Det er en stor udfordring, jeg mener, man som lærer står overfor. Man skal kunne anvende 

den enkelte elevs niveau og kompetencer til sammensætning af elevgrupper med god dynamik, hvilket 

fremmer optimal læring og udvikling. Samtidig kan man ved brug af mediering, give eleverne en 

mulighed for at hjælpe hinanden til forståelse af og fordybelse i et nyt fagligt emne.  

Udover mediering og proximale udviklingszoner, ser Vygotsky et perspektiv mere i forhold til 

undervisningen. Dette perspektiv ligger vægt på leg, og hvordan leg udvikler elevens sanser og 

dannelsen af egne meninger20. Via leg mener Vygotsky, at eleverne kan løsrive sig fra virkeligheden, for i 

stedet at bruge sin fantasi og realisere egne idéer og ønsker. Dette illustrerer, hvordan man som lærer 

kan bruge leg i den innovative undervisning, da innovation netop skal være idéskabende. Hvis eleverne 

får præsenteret en opgave der er baseret på idégenerering, kan det legende perspektiv lette elevernes 

arbejde. Idégenerering er en vanskelig proces, da man let skelner meget til kvaliteten af idéer, hvilket 

hæmmer genereringen. Gennem leg kan pludselige og uigennemtænkte idéer danne grobund for nye 

indfaldsvinkler hos eleverne. Ulempen ved det legende perspektiv kan blive, at elevernes læring bliver 

mere uforudsigelig. 

Jean Piaget  

Jeg har valgt at inddrage Jean Piagets teori om intelligensens udvikling, her mere præcist hvordan 

assimilation, akkommodation er en del af fundamentet for forståelse og intelligensudvikling. Piaget 

anvendte begrebet skema, som hans udtryk for hvordan viden arrangeres. Disse skemaer kan ses som 

værende betydningsfulde for individets videre udvikling, eksempelvis i forbindelse med gruppearbejde. 

Jean Piaget tog udgangspunkt i biologiske undersøgelser, der beskriver hvordan børn tilegner sig 

kundskab fra omgivelserne21. Denne tilegnelsesproces gør det muligt for børn at gøre sig lige med 

omgivelserne, hvor ved de kan fortolke verden ud fra egen erkendelsessammenhæng. Samtidigt kan 

børn også optræde overfor omgivelserne på forskellige måder, hvor man afprøver sin egen forståelse22.  

Gunn Imsen beskriver i bogen Elevens verden, hvordan Piagets teori udspringer af tre vigtige funktioner, 

nemlig de indre repræsentationer, selve processen og drivkraften.  

De indre repræsentationer er forestillinger om den ydre verden, hvori børn skal interagere23. Når børn 

                                                           
20 Imsen 2008, s 229 

21 http://www.leksikon.org/art.php?n=2026 

22 Ibid 

23 Imsen 2008 s 200 
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oplever nye udfordringer eller handler i bestemte sammenhænge, vil de sekvenser der udspringer af 

disse oplevelser, medføre til en opbygning af forskellige skemaer over opnået erfaring for senere 

anvendelse. Blandt Piagets forskellige skemaer, anser jeg som lærer især de kognitive skemaer som 

interessante, da det er her selve tænkningen kommer ind i billedet. Barnet lærer at tænke før det 

handler, hvilket derfor er råmaterialet for eksempel skolearbejde24. Sættes dette sammen med 

innovation, bliver udfordringen at få de nye faglige begreber bearbejdet, så de kan udfoldes til 

handlinger. Eleven skal her nå en vis dybde i det faglige materiale, før de bliver klar til at skabe nye idéer 

og produkter. 

En anden af Piagets vigtige funktion er; Proces, da vi skal kunne beskrive hvordan læringen finder sted. 

Imsen fremhæver i Elevens verden, to af Piagets læreprocesser; assimilation og akkommodation, som 

værende vekselvirkende for et barns læring25. Assimilation sker når noget nyt og ukendt reduceres til 

noget vi kender i forvejen, og på den måde tilpasser vi den nye viden, til allerede eksisterende 

skemaer26. 

Akkommodation finder sted, når det eksisterende ikke længere er tilstrækkeligt. Derved ændres eller 

finjusteres de nuværende skemaer, hvilket er grundlaget for dannelsen af mere generelle eller abstrakte 

skemaer27. Akkommodation giver derved udvikling og ny læring, da man gennemgår en forandring af det 

kendte, og herigennem tilegner sig nyt fra omgivelserne. Denne læring sker grundlæggende i 

nervesystemet, men også ved den ligevægtsbalance, Piaget mener, vores kognitive skemaer er opbygget 

af. Der vil ved ubalance i disse skemaer ske forandringer og enkle strukturer ordnes og bygges ind i 

større og mere komplicerede strukturer28. I opbygningen af disse strukturer, beskriver Imsen, hvordan 

Piaget ser en klar sammenhæng mellem logikkens love og intellektets udvikling. Dette kædes sammen 

med det Piaget kalder for reversibel tænkning, altså at man kan rekonstruere specifikke 

handlingsrækker i tankerne i omvendt rækkefølge29. Man er, ifølge Piaget, i stand til at kompensere og 

konservere både tanker og handlinger, hvilket gør det muligt at manipulere idéer og antagelser på et frit 

grundlag30. Elever vil altså, på dette udviklingsniveau, den formelt-operationelle, kunne håndtere og 

arbejde med problemstillinger, der har en vis kompleksitet, og stadig kunne bearbejde og forholde sig til 

dem.  

Udfordringer omkring dette, kan især opstå ved gruppearbejde, da der kan opstå fejllæring blandt 

                                                           
24 Imsen 2008, s 200-201 

25 Ibid, s 203 

26 Ibid, s 201 

27 Ibid, s 202 

28 Ibid, s 204 

29 Ibid, s 205 

30 Ibid, s 209 
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eleverne. Dette skyldes, at den mediering, der ifølge Vygotsky, er mellem elever i en gruppe, kan skabe 

fejllæring, hvilket man som lærer skal være opmærksom på. Det er særligt ved de assimilative processer, 

hvor eleverne snakker og diskuterer indbyrdes, at opmærksomheden skal rettes. Ifølge Piaget, skal 

grundstrukturen i intellektet nemlig findes i ikke sproglige handlinger, men i stedet skal den enkelte elev 

konstruere deres egen version af den ydre viden31. Dette er overensstemmende med Piagets begreb 

reversibel tænkning, hvor at eleven frit skal kunne tage stilling til egne ideer og antagelser. 

Ser man nærmere på den akkommodative proces, er den ifølge Piaget lysten bag motivationen. Dette 

mener Piaget skyldes, at ligevægtsprincippet gælder, hvilket giver eleven en indre lyst til at 

akkommodere for at regulere de ubalancerede faktorer. Denne indre lyst skaber et naturligt behov for 

at udvikle og virkeliggøre nye kundskaber, da vi tiltrækkes af problemer32. Når problemer assimileres og 

akkommoderes, kan vi selv udforske dem, hvilket i høj grad ligger op til Piagets teori om undervisning. I 

følge Piaget, skal undervisning præges af både aktive og personlige konstruktionsprocesser33. Det 

betyder kort sagt, at hvis der arbejdes med problemer, vil interessen skærpes. Dette sker dog kun under 

forudsætning af, at stoffet ikke er for svært, da eleven ellers vil have vanskeligt ved at forstå og handle.  

Piaget kobler på den måde, de biologiske processer til en undervisning, hvor eleverne vil føle sig naturlig 

motiveret, samtidig med, at man som lærer skal fremme at elevernes får dannet deres egen opfattelse 

af emnet. Dette muliggør, at man som lærer kan opfange elevernes egne tolkninger, og få et indblik i 

deres tankegange. Netop i dette spændingsfelt ser jeg muligheden for at skabe en undervisning med 

fokus på aktuelle problemstillinger, der både kan udfordre elevernes forståelse og faglige niveau. 

Wolfgang Klafki  

Den sidste teoretiker jeg har valgt at inddrage er Wolfgang Klafki. Han beskriver hvordan eleverne skal 

lære at begribe omverden og sig selv, gennem det han kalder for kategorial dannelse. Samtidig beskriver 

han, hvordan en given undervisning skal være præget af det eksemplariske princip, for herigennem at 

gøre eleverne i stand til at tage stilling og handle hensigtsmæssigt i givne situationer. 

Ser man nærmere på selve individet, ser Klafki individets udvikling gennem en dobbelt åbning. Denne 

åbning er et udtryk for det, at eleven kan åbne sig op for et nyt stof og det stof åbner sig for eleven. Det 

betyder, at der sker en syntese hvor reagenterne består i at synliggøre et alment kategorialt oplysende 

indhold. Dette kan opfattes som den objektive side. Den subjektive side, der kan ses som resultatet af 

                                                           
31 Imsen 2008, s 215 

32 Ibid, s 329 

33 Ibid, s 210 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012



Morten Relster Studie nr.: 21108122 Bæredygtighed og innovation 
 

 
Side 13 af 42 

 

syntesen, er de oplevelser og erfaringer, som er med til at give klarhed over almene indsigter34. Klafki 

har formuleret hvordan individet begriber verden i kategorier på følgende måde: 

”Dannelse er kategorial dannelse i den dobbeltbetydning, at en virkelighed "kategorialt" har åbnet sig 

for et menneske og dette menneske netop dermed selv er blevet åbnet for denne virkelighed - takket 

være indsigt, erfaringer, oplevelser af "kategorial" art som dette menneske selv har fuldbyrdet.” 35 

Med dette menes der, at man ved at tilegne sig forskellige kategorier, kan opnå en kategorial dannelse 

der giver mulighed for, en forståelse af det samfund og den kultur man lever i. Det skal gennem 

undervisningen ske ved, at eleverne opnår erfaringer der gør det muligt, for dem selv, at kategorisere 

disse på en hensigtsmæssig måde, så de kommer til at forstå mere. Det er i denne proces, at eleverne 

skal hjælpes til myndighed, for herigennem at udvikle evner såsom selvbestemmelse, medbestemmelse 

og solidaritet, inden de forlader skolen36. Med denne måde at anskue skolen på, fremsætter Klafki otte 

epoketypiske nøglespørgsmål37. I forhold til dette projekt har spørgsmålet angående miljøproblemer 

særlig interesse, da det dækker over de problemstillinger samfundet og naturen står overfor både i dag 

og i fremtiden. For ikke at indsnævre dette perspektiv inddrages den ”mangesidige udvikling af 

interesser og færdigheder” der skal virke som en modsætning til udfoldelsen af ”menneskets 

flerdimensionale aktivitet og modtagelighed”. En undervisning som denne betegner Klafki som 

problemundervisning, hvor selve undervisningen rækker længere ud end indhold og tema. Dette skal 

gøre eleverne i stand til at tage stilling og handle gavnligt i andre situationer. 

I udvælgelsen af det faglige indhold til undervisningen, mener Klafki, at der ved et eksemplariske fagligt 

materiale, både indgår det elementære og det fundamentale. Det elementære ses som værende selve 

den grundviden der åbnes op for i det faglige indhold, hvilket giver eleverne en objektiv forestilling. Det 

fundamentale opnår eleverne gennem en basal indsigt, hvilket gør det muligt for eleven at forholde sig 

til verdenen. Men for at undervisningen virkelig skal bære frugt, skal eleverne knytte sig til den objektive 

virkelighed. Hvis dette sker, vil eleven som subjekt og den objektive virkelighed, give et mere 

indtryksfuldt og eksemplarisk udtryk. I forbindelse med dette skal man som lærer gøre op med sig selv, 

om ”det man har og byde eleverne, overhovedet er umagen værd”38.  

                                                           
34 Jank, 2006, s. 176 

35 Jank 2006 s. 177 

36Ibid, s. 189 

37Ibid, s 192 
38Ibid, s. 165 
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Denne problematik har medført at Klafki har opstillet følgende fem grundspørgsmål39, som læreren bør 

inddrage i sin forberedelse af undervisningen: 

1 Hvilken betydning har det pågældende indhold for børnenes åndelige liv, og 

hvilken betydning bør det – set fra et pædagogisk synspunkt – få i elevernes 

bevidsthed? 

Betydning her og nu 

2 På hvilken måde kan temaet få betydning for elevernes fremtid? Betydning i fremtiden 

3 Hvordan er indholdets struktur? Indholdets struktur 

4 Hvilke almene forhold, hvilke almene problemer åbner det pågældende 

indhold op for? 
Eksemplarisk betydning 

5 Hvilke særlige sagsforhold, fænomener, situationer, forsøg kan gøre det 

pågældende indholds struktur interessant, værd at stille spørgsmål til, 

begribeligt, ”anskueligt” for eleverne, på det givende udviklingstrin, i den 

givende klasse?  

Tilgængelighed 

I forbindelse med geografiundervisning, er der bemærkelsesværdig mange af hans epoketypiske 

spørgsmål, der kan give anledning til geografiske problemstillinger, som eksempelvis40: 

1. Opretholdelse af fred og orden 

2. Forholdet mellem nationalitet og internationalitet 

3. Miljøspørgsmål: naturgrundlaget for menneskelig eksistens 

4. Befolkningsudviklings i verden 

5. Den samfundsskabte ulighed i vort eget og andre lande 

6. Forholdet mellem industrilandene og udviklingslande 

7. Muligheder og farer ved den nye teknologi 

8. Seksualitet og forholdet mellem kønnene 

Her har især spørgsmål 3, 4 og 7 afgørende betydning for bæredygtig udvikling, og det er her elevernes 

virkelighedsforståelse skal gøres mere nuanceret. Det vil i forhold til Klafki betyde, at eleverne skal 

møde verden og problemerne omkring os med deres egen forudgående forståelse, altså deres egne 

kategoriserede erfaringer41. Derved vil eleverne få mulighed for at åbne et møde mellem deres indre 

kategoriseringer og den ydre verden, for derigennem at opnå en ny eller bredere forståelse. Dette møde 

opstår kun, når en refleksion over såvel det nye, som det eleven kender i forvejen finder sted.  

Af den grund er både emne- og temavalg særlig vigtig i et fag som, for eksempel, geografi, fordi faget 

både skærper elevernes indre og ydre forståelse af den verden de lever i, men også måden hvorpå det 

                                                           
39 Jank 2006, s 165 

40 Kristensen 2011, s 21-22 

41 Ibid s 19 
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præsenteres42. Som lærer er det vigtigt at overveje, hvordan man præsenterer et givent emne. Det er 

ikke meningen, at man som lærer skal farve elevernes opfattelse, med ens egne holdninger, men sørge 

for at de opnår større faglig og personlig indsigt til selv at tage stilling. Igennem dette håber man, at 

eleverne ved deres afgang fra folkeskolen har erhvervet sig et klarere billede af den virkelige verden. En 

verden der kræver både indsigt og handledygtighed. 

Handlekompetence 

Et af folkeskolens mål er, at eleverne opnår en demokratisk dannelse, der gør dem i stand til at tage del i 

vores samfund. Hvis man ser nærmere på dette dannelsesperspektiv, så ligger der centralt i det, at vi 

tilegner os handlekompetence, da det forventes at vi selvstændigt bidrager til vores samfund. Søren 

Breiting m.fl. beskriver i bogen Handlekompetence, interessekonflikter og miljøundervisning, at der på 

lang sigt ønskes en evne og vilje hos eleverne til at tage kritisk del i demokratiske processer43. Herved 

kan begrebet handlekompetence opfattes som et ideal, da man aldrig kan godtgøre, hvornår man 

handler nok eller mest rigtigt. I forhold til folkeskolen er det klart, at målet er, at give eleverne et sagligt 

og kritisk indblik i, hvordan man forholder sig og handler ud fra ens faglige viden, personlige erfaringer 

og bedste overbevisning. Meningen er, at eleverne i fremtiden skal deltage i den udvikling der styrker 

vores demokratiske, retfærdige og bæredygtige samfund44. 

I forhold til dette, mener Breiting m.fl., at skolen skal anspore og bane vejen for, at eleverne kan 

reflektere kritisk og tage del i fremtidens samfundsmæssige problemer. Da eleverne skal formå at 

handle ud fra deres faglige viden, skal handleperspektivet medtænkes i undervisningen. Dette kræver 

imidlertid, ifølge Breiting m.fl., at eleverne skal arbejde problemorienteret og tværfagligt, samtidig med 

at man anlægger et anderledes syn på undervisningen. Fordi en ting er den faglige viden, noget andet er 

selve interessen og værdien bag en given problemstilling, og det er her eleverne skal kunne vælge kritisk 

og foreslå handlinger, de mener, kan forsvares.  

Breiting m.fl. har gennem et empiristudie konkluderet, at eleverne opnår større forståelse af komplekse 

sammenhænge, hvis omdrejningspunktet i undervisningen er baseret på interessekonflikter45. Eleverne 

vil gennem interessekonflikter møde problemstillinger, der gør dem i stand til refleksion og stillingtagen. 

Dette giver tilsammen eleverne det nødvendige grundlag for at udvikle deres handlekompetence set i 

forhold til såvel de sociale, personlige, værdimæssige og kognitive aspekter som begrebet indeholder.  

                                                           
42 Kristensen 2011, s 19 

43 Breiting 1999 s 42 

44 Ibid, s 42 

45 Ibid, s 44 
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Emperi 

 I min 3. års praktik var jeg på Sct. Hans skole, og havde der geografi i en 8 klasse. Før praktikperioden 

begyndte, blev min praktikpartner og jeg inviteret til et udviklingsprojekt indenfor UBU. Kernen i 

projektet var at se nærmere på, hvordan bæredygtig udvikling kan kombineres med både at fremme 

kreativt iværksætteri i folkeskolens undervisning og, hvordan lærere kan blive bedre til at fremme 

elevers innovative kraft i skolen.  Det var herigennem der blev udarbejdet et geografiforløb indenfor 

bæredygtig byudvikling, her mere præcist udvikling i Odense havn, hvor eleverne skulle finde på nye 

ideer til havnemiljøet. Opgavebeskrivelse og forløb kan ses på bilag 1. 

I denne praktikperiode besluttede jeg at skrive bachelor om emnet, og derfor blev der indhentet både 

tegninger, produkter og interviews fra eleverne og læreren. Dette blev først koblet sammen til projektet 

UBU, mens jeg herefter har analyseret videre på det indsamlede data. Det vil blive forklaret hvordan det 

blev indhentet, samt præsenteret senere under elevmateriale. 

Beskrivelse 

Første time var en tegnetime hvor eleverne skulle komme med deres uberørte ideer om en havn og 

området omkring. De første udbrud var: Sagde du en havn, hvilken? Og jeg kan ikke tegne!  

Efter en mindre snak om opgavens beskrivelse igen, var de næste udbrud: Jamen bare vores tanker, jeg 

ved da ikke hvad der er på en havn? Her måtte vi gentagne gange fortælle, at de bare skulle tegne det 

de kunne komme i tanke om, og hvad de mente der var på en havn. Efter dette kom turen til området 

omkring havnen, og de samme udbrud kom igen: Jamen hvad er omkring en havn? De var de dog hurtigt 

i gang og fulgte, ligesom et regneudtryk, bare lærerens opgave. 

Dag to var en planlagt gåtur på ca. 1 time og 10 min, hvor eleverne forinden havde fået udleveret et kort 

og fokuspunkter. Meningen var at de skulle fokusere på den udvikling som havnen befandt sig i, samt 

skabe egne ideer, se eventuelle problemstillinger og landskabet. Eleverne var desværre for gode til at gå 

og snakke, og derfor valgte vi at stoppe dem enkelte steder og lade dem diskutere fokuspunkterne. De 

skulle her snakke om eventuelle gamle, slidte og nye bygninger osv. Samtidig havde de kameraer med, 

og derfor blev der taget mange fotografier, der kunne bruges i det efterfølgende projekt.  

Gåturen blev fulgt op af en time med deres fælles ideer, så en brainstorm kunne tage form, og eleverne 

kunne barbere en masse fra og koncentrere sig om en enkelt eller et par. Men inden de blev slippet løs, 
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snakkede vi om hvad bæredygtighed var. Dette gjorde vi for at spore eleverne ind på emnet, og for at 

danne en fælles platform, så alle kom med deres meninger om bæredygtighed. De første udbrud var: 

Jamen er det ligesom om skolen her kan bære sig selv? Er det så bedre med jern da det kan holde mere? 

Disse udbrud sporede diskussionen ind på selve skolen. Den blev udbygget for et par år siden, hvor man 

byggede en ekstra etage på. Her kunne eleverne godt se problemet med at man havde bygget ovenpå 

noget gammelt. Og de næste udbrud var: Skal vi så rive skolen ned og bygge en ny? Det blev svaret af en 

anden: Hvor skulle den så ligge? På den måde fik vi en god snak om hvilke tanker og overvejelser man 

havde når man skulle bygge nyt. Her havde mange af dem gode ideer, og også en god forståelse for 

hvilke alternative energikilder man kunne udnytte. Derved blev timen en vigtig platform for projektets 

videre forløb, fordi emnet bæredygtighed blev bragt ned på et niveau de kunne forstå, og noget de 

kunne relatere til havnen. Herefter gik eleverne i gang gruppevis med deres individuelle brainstorm, og 

fik hurtigt fyldt ideer på papiret, mens jeg agerede konsulent, og kunne byde ind med tanker og præge 

grupperne til at tænke anderledes. 

Inden grupperne fortsatte med den videre ideskabelse, fik de udleveret en mere rammesættende 

opgaveformulering, der ikke beskrev hvad de skulle, men hvor de kunne udfolde sig indenfor. Desværre 

kom der en del sygdom, og flere grupper blev kraftigt reduceret, hvilket også kunne ses i den sidste 

ende. Dette snakkede med vores praktiklærer Rasmus om, og han mente at vi kun kunne fortsætte af to 

grunde; 1 vi ville lære en masse og 2 eleverne vil sommetider opleve dårlig undervisning, men det dør de 

ikke af, og sygdom kan ingen vide sig sikker på. 

Den sidste tid inden fremlæggelserne var nogle meget koncentrerede timer, hvor eleverne også forstod 

hvor få timer de havde tilbage. Her kunne vi som lærere agere hjælpere og forskellen mellem grupperne 

blev pludselig meget store. De grupper der hurtigt havde fået sporet sig ind på en idé var allerede nået 

langt, mens andre stod på en meget vaklende grund.  

Den sidste uge blev brugt på at lave fremlæggelserne; konstruere videoer, tegninger, power points og få 

styr på hvem der sagde hvad og hvornår. 
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Elevmateriale 

Inden eleverne blev sendt ud på deres lille rejse gennem det innovative og bæredygtige univers, skulle 

de først tegne og beskrive deres opfattelse af, hvad en havn og området omkring en havn er. Her kom 

der mange spændende beskrivelser og forskellige opfattelser frem, selvom det generelt var gældende, 

at en havn ikke havde noget med industri at gøre, og betydningen af dette, skulle vise sig at være meget 

interessant i elevernes endelige produkter.  

Deres umiddelbare forestilling om, hvad en havn var, gav mig indtrykket af, at de lever i en by uden en 

industrihavn. En havn var for dem et sted med små sejlskibe, sport og samvær. Et sted hvor man kan 

hygge sig og dyrke idræt. En dreng havde tegnet hvordan man spillede fodbold på havnen og et lille skib. 

En pige havde tegnet en masse små sejlskibe, samt bænke på kajen.  

Deres opfattelse stemmer derved, efter min opfattelse, overens med hvad man finder i den nye Odense 

havn. Her er der en lille marina, plads til boldspil, samt grillpladser og borde og bænke. Når man ser på 

deres tegninger af området omkring, fortsætter denne opfattelse. Drengen havde tegnet en sportsplads, 

samt veje og huse. Pigen havde udvidet området mere, og inddraget en skole, supermarked, benzintank, 

marina og sportsplads. Dette område ligner igen Odense, især området skibhuskvarteret, hvor også Sct. 

Hans skole ligger. Disse tegninger giver derfor mulighed for at få et indblik i deres umiddelbare 

opfattelse, og grundet dette, fandt vi det vigtigt at lade dem gå på opdagelse, uden de selv vidste det. 

Dette kunne også have været gjort med begrebet bæredygtighed, men grundet at eleverne skulle 

bevare et åbent sind til gåturen, blev dette ikke prioriteret. 

Når deres forestillinger sammenholdes med opfattelsen af, at vi dannes af samfundet omkring os, er det 

klart at Odenses plan om at gøre Odense havn til et nyt bycentrum med plads til alle, allerede er 

indprentet i elevernes forestilling. Det må dog påpeges, at selvom eleverne allerede ser havnen som en 

del af byen, så beskriver tegningerne ikke noget om, hvordan det mere specifikt ser ud nu eller i 

fremtiden. Derfor blev den udflugt eleverne to på, mere inspirerende end jeg troede. Mange af eleverne 

havde nemlig aldrig set den side af havnen før, og de havde aldrig oplevet den industri og de mange 

både nye og forfaldne huse og fabriksbygninger, der ligger i området. På den måde blev deres 

umiddelbare forestilling udfordret og de blev nødt til at forholde sig til de nye input, før selve projektet 

går i gang.  

Netop i denne fase blev grobunden skabt, for det videre projekts mange forskellige ideer. Det var af den 

grund højt prioriteret, hvorfor at de brugte to timer af projektets i forvejen kostbare tid på dette. Men 

ser man nærmere på udbyttet af selve turen og grundfundamentet i faget geografi, så skal eleverne 
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opleve hvordan teori og praksis hænger sammen for herigennem at udvikle det subjektive, da eleverne 

oplever verden med egne øjne. Her kom deres sanser i spil, og her startede processen. 

Projektet afsluttes med en fremlæggelse hvor følgende ideer kommer på bordet: 

 Vandkraftcenter 

o Dette skulle benytte Odense kanal, men samtidig drives af vind- og solenergi 

 Strand 

o Denne skulle ligge i den inderste del af havnen, og være et CO2 neutralt samlingssted for 

alle aldre med både restaurant og kiosker omkring.  

 Bådhotel 

o Skulle bruges i to etaper; om sommeren et cruise rundt i DK, og om vinteren et hotel midt 

i Odense. Båden skulle anvende vand-, vind, og solenergi til at drive skibet, samt til alle 

dens aktiviteter.  

 Bæredygtige og store nye lejligheder 

o En film om: Et større perspektiv til havnen, hvor alle nye bygninger skulle bygges store, så 

der var plads til ekstra etager, samt masser af glas for at udnytte solen maksimalt, og 

selvfølgelig solceller på tagene. 

 En større ændring af strukturen og opbygningen af havnen 

o Få flere mennesker til havnen ved at lave den til en ny bydel, med både lejligheder, 

butikker og mere natteliv. De ville samtidig beholde en del af havnen som 

fabriksområde til den erhvervsaktivitet der stadig ville være. 

 Havnen – den nye grønne by i Odense 

o En film om: Store høje lejligheder af glas med solceller på tagene. Flere kontorpladser, et 

tivoli, en strand og et sted hvor unge kan hænge ud. 

 

Den sidste gruppe kom desuden med dette slide, hvor de 

forklarede hvordan solenergi virkede, hvilke omkostninger og 

besparelser der var. Gruppen gav altså et meget specifikt bud 

på hvorfor det er godt med solenergi, og hvad der er sparet. 

Eksempelvis 300 kvadratmeter regnskov. 

 

Som man kan se er deres ideer meget forskellige, og deres kreativitet har fået lov til at blomstre. 
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Eleverne har på den måde ikke kun været kreative, men også arbejdet under nogle anderledes 

præmisser. Dette betød blandt andet at nogle elever arbejdede bedre under de friere rammer, mens 

andre fandt det besværligt. En pige fortalte at hun synes det var for løst, og havde svært ved at finde på 

ideer og være kreativ, når der ikke var nogle mere specifikke rammer. Samtidig oplevede en dreng det 

modsat, og fandt det ikke kun befriende, men også meget lærerigt rent fagligt og personligt. Han 

oplevede hvordan et gruppearbejde kunne skabe noget større sammen. Disse erfaringer fra eleverne 

kom frem under de interviews der blev foretaget efter projektet og som jeg ville beskrive nærmere 

senere i opgaven. 

Ser man imidlertid først nærmere på elevernes produkter, var det tydeligt, hvilke grupper der havde 

arbejdet godt sammen, samt hvilke grupper der ikke havde været ramt så hårdt af sygdom i de første 

uger af idéfasen. Disse grupper fandt naturligvis hurtigere frem til deres produkt, og kunne hurtigere 

arbejde med ideerne, samt gå mere grundigt til værks. Det oplevede jeg blandt andet i gruppen med 

bådhotellet, hvor de ikke kun havde tænkt på design, men også anvendelsesmulighederne året rundt, 

hvilken type mad og hvilken type energi båden skulle anvende. Her havde gruppen taget inspiration fra 

diverse nye energifrie biler og både og implementeret det i deres ide. En anden gruppe som lavede, 

Bæredygtige og store nye lejligheder, havde animeret en film om byens nye look, hvordan bygningerne 

skulle se ud, samt hvordan de skulle bygges. Her var det meget interessant at deres argument for, at 

bygningerne skulle bygges høje, var at med udgangspunkt i såvel Odense kommunes egne 

byudviklingsforslag, men også i klodens generelt voksende befolkning. Samt deres argument for at 

bygningerne skulle have glasfacader for maksimal udnyttelse af solen, både til opvarmning, men også til 

besparelse af strøm. 

Elevernes mange forskellige fremstillinger og præsentationer af deres produkter, skyldes 

opgavebeskrivelsens udformning. Vi havde valgt en mere løs model, så der kunne skabes mere plads til 

elevernes individualitet og forskellighed. Nogle fandt det bedst med PC og andre med papir, men til 

fælles havde de alle, at deres kreative udtryk kunne få frit lejde. Dette didaktiske valg, synes jeg giver et 

godt billede af, hvordan dele af et innovativt miljø kan se ud fra og efter min opfattelse bør være. For at 

opnå et mere innovativt miljø, skulle det markedsførende element have været inddraget, hvilket der dog 

ikke var tid til i det anvendte undervisningsforløb. Man kunne have valgt at gøre projektet mere 

tværfagligt, ved eksempelvis at inddrage matematik, så de kunne have arbejdet videre med det 

økonomiske, men grundet de få timer, var dette ikke muligt. 
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Delkonklusion 

Ser man nærmere på de præmisser, der var for selve forløbet, så blev eleverne udfordret på mange 

områder. Eleverne havde ikke arbejdet på denne måde før, og derfor var det min praktiklærer Rasmus 

Mouritzen, der var ansvarlig for at lave grupper, efter at han havde fået præsenteret projektets formål. 

Men selvom han kender eleverne godt, laver han normalt ikke så frie undervisningsforløb og i så stort et 

omfang. Dette betød at nogle grupper havde svært ved at arbejde sammen. Til dette kan der være flere 

begrundelser her både sammensætningen, elevernes nye arbejdsvilkår og et nyt emne. Dette gav nogle 

elever flere udfordringer end andre. En pige havde haft svært ved arbejdet, og til det fortalte Rasmus, at 

hun normalt er dygtig, men har det bedst under mere kontrollerede arbejdsopgaver. Det modsatte kom 

til udtryk i en drengs udsagn og arbejdsindsats, der efter Rasmus’ mening var meget over hans normale 

standard.  

Her var det interessant at følge elevernes forskellige tilgange til projektet, og til hvordan de forholdte sig 

til den løse opgavebeskrivelse. Samtidig var det også interessant at se hvordan dette havde indvirkning 

på gruppens arbejde. Det betød at nogle elever fik nye roller end de normalt havde i større projekter, 

både som ledere, idemænd og de praktisk anlagte. Nogle kunne se det færdige produkt for sig, mens 

andre havde svært ved at forklare hvor langt de var, samt hvad det skulle ende med. Dette gav eleverne 

mulighed for at lære af hinanden, og forklare sin viden og ideer til andre. 

Men da det var svært at overskue, lærte de så noget? Kom de med noget konkret? Fik de blandet nok 

bæredygtighed ind i deres ideer? Og hvad har de egentlig lært om byudvikling? 

Eftersom at projektet skulle gå under byudvikling, har de selvfølgelig set noget om hvordan Odense, og 

hvordan den kan udvikle sig. De har stiftet bekendtskab med alternative energikilder, men ikke arbejdet 

i dybden med deres deciderede funktion. De har stiftet bekendtskab til den historiske udvikling af 

Odense havn, samt kommunens planer, men hvad har de taget med sig? Dette er selvfølgelig et alment 

pædagogisk paradoks, da man aldrig kan se hvornår eleverne har lært noget. Man kan tolke og vurdere 

om de er med, men aldrig være sikker.  

Hvis man skal vurdere deres projekter, og hvad de kom frem til, ser jeg at eleverne har lært meget 

forskelligt, lige fra en historisk tilgang, til at komme med et konkret produkt på, hvad de mener der skal 

være på havnen. I disse produkter ser man deres kritiske stillingtagen til, hvordan de mener deres 

samfund skal se ud og præsentere sig. Man kan her diskutere hvorvidt de interessekonflikter, som 

emnet indeholder, eleverne faktisk har berørt og taget til sig. Men jeg mener, at det er sikkert, at de har 

fået et billede af de alternative muligheder der byder sig. Man kan samtidig håbe, at de også har taget 

nogle af de personlige og værdimæssige aspekter med. 

Jeg ser dog stadigvæk det største materiale ligge og vente på at blive brugt fremover. Eleverne får en 
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ejerskabsfornemmelse af deres projekt, og det mener jeg, skal anvendes fremover. Når man skal tage 

fat på et nyt emne, kan man drage tilbage til de forskellige projekter og hente de klare billeder frem. 

Hvis man derudover gemmer produkterne, vil eleverne hurtigere få en forståelse af, hvad det handler 

om samt sætte sig ind i den nye teori. For eksempel når man skal have om alternative energikilder eller 

sund mad, kan man snakke om bådhotellet, nye lejligheder eller vandkraftcentret, for herigennem at 

udvikle deres viden.  

Samtidig kan det diskuteres om omfanget af projektet har været for stort eller småt? Generelt har faget 

geografi meget få timer, og hvis man skal godtgøre brugen af timerne, er det meget blandet. Ved et 

mindre forløb ville eleverne ikke få samme personlige udvikling, mens det rent faglige, efter min 

mening, godt kunne læres på den givne tid. Men dette skal igen vejes mod fagets formål, hvor 

undervisningen skal bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser46, og derfor valgte vi at 

udvide projektets omfang, for herigennem at styrke andre sider af elevernes udvikling. Samt få et 

dybere og bredere perspektiv på dette og selve forløbet og udbyttet heraf, blev otte af eleverne 

interviewet efter forløbet. 

Interviews 

Eleverne blev her delt op i to grupper, hvor de første fire blev interviewet lige efter, mens de sidste blev 

ca. en måned efter forløbet var færdigt. 

Dette blev gjort af to grunde. Dels fordi vi ville se nærmere på, hvordan de enkelte elever havde følt og 

reageret på projektet, samt hvor meget af selve projektet der stadig sad fast efter en længere periode.  

Interviewet fandt sted i et lokale hvor vi sad en lærer og en elev ad gangen, for på den måde at få et 

fortroligt og uforstyrret møde. Her havde vi lavet en række spørgsmål på forhånd, og skrev ned samtidig 

med. Dette kunne have været bedre med en mikrofon, men dette blev droppet, da det virkede meget 

voldsomt på eleverne. Ikke fordi der havde været problemer fra forældrenes side, men enkelte elever 

havde meldt ud, at de ikke synes dette var behageligt. Udvælgelsen af disse elever stod vi selv for, og 

valgte derfor dem hvor vi havde observeret enten en positiv eller negativ udstråling, for at se nærmere 

på hvilke faktorer der var på spil hos de enkelte elever. 

Jeg vil nu komme med enkelte udmeldinger fra eleverne, for herigennem at kunne drage paralleller til 

det observerede, og senere det teoretiske, disse to pigers interview kan ses på bilag 2: 

En pige M blev interviewet lige efter forløbet.  

Hun synes at forløbet havde været: Godt. Sjovt at finde på noget selv. Svært med bæredygtighed. 

Om opstarten: Tænkte: god start, da man ikke vidste hvad det handlede om.  

                                                           
46 Formål for geografi stk. 2, faghæfte 14  
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Gåturens udbytte: Hyggelig at lave noget andet. Ikke bare skal sidde og se det på en pc eller i en bog. 

Gruppearbejdet: M, skrev om havnen, P om fremtiden, A om historien. Alle sagde noget. Det var en fin 

fordeling. Vi fik det til at fungere. 

Bæredygtighed i jeres projekt: Vi skulle bygge et tårn, til det folk gerne ville mere af. Mere motion, 

svømmehal. Restauranter, flere mennesker. Og så om solenergi. Det er smart. Energi til jorden fra solen, 

så man ikke bruger penge på olie, ny energi, tårnet kunne også give ny energi.  

Indflydelse: Vi fik lov til at bestemme mere, da I ikke sagde noget. I sagde ikke at det lød dumt. Vi 

byggede på vores ideer. 

Om hele forløbet: Godt at starte med at tegne, man tegner bare. Tegningen havde været anderledes. 

Godt at I bare fortalte hen ad vejen. Det er ikke fedt at vide hele processen, fordi så går jeg i baglås. Ja 

det er fedt, jeg ser hvad jeg når. Mere overskueligt. Mere let når jeg får af vide i etaper. I hjælper os ikke 

helt, fordi vi selv skal finde noget. Men så kommer vi i tanke om noget, og så arbejder vi. I siger ikke hvad 

der er godt eller skidt. Det bestemmer vi selv. Jeg har hvertfald lært noget. Det har været sjovt. Rasmus 

kunne godt lave noget mere i denne stil. Han skal ikke forklare for meget. Vil gerne prøve at komme 

mere selv frem til tingene. Bæredygtighed var et fuldstændigt mærkeligt, professor ord. Ingen kendte til 

det. En anden pige og jeg snakkede om hvad fanden er bæredygtighed. Synes det blev en rigtig god 

præsentation. 

Generelt havde M en god opfattelse af forløbet, hun synes det havde været sjovt og anderledes og det 

virker som om hun har lært noget. Det er især vigtigt at bide mærke i hendes umelding om 

arbejdsformen, hvor det er lærerigt at prøve og lære det selv, samt hvordan den løse form gav hende 

mere frihed.  

Det kan dog være svært at sætte en finger på, hvilke faglige begreber hun har lært. Til gengæld har hun 

overordnet fået forklaret begrebet bæredygtighed og arbejdet mere koncentreret med det og over 

længere tid. Dette synes jeg afspejler effekten af det innovative miljø, hvor ideerne har været 

grundlæggende for den faglige indsigt. 

En anden pige A, blev interviewet efter en måned: 

Forløbet havde været: Meget sjovt og spændende, når det har noget med os at gøre. Vi kan godt bruge 

det. Mere relevant når det er ens lokalmiljø. 

Opstarten: Meget sjovt, jeg var ikke helt sikker på hvad jeg ville. Lidt anderledes, det skulle gå lidt stærkt, 

så det bare fantasien. 

Gåturens udbytte: Så havnen fra en anden side. Havde aldrig været der før. 

Gruppearbejdet: Alle lavede noget. Men vi piger lavede mest. Men drengene lavede mere hen mod 

slutningen, men godt at være mere end 1. Man står ikke med sin egen mening, man har en mening og de 
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andre kan godt have andre perspektiver, og det kan man godt lære meget af. 

Bæredygtighed i jeres projekt: Solceller på taget, ellers ikke andet godt for miljøet. Stranden kunne godt 

lykkedes, men en stor udfordring, for at der ville komme flere til havnen. Boldbaner ville for eksempel 

også give flere mennesker, og være sundt. 

Indflydelse: Det ville være godt at have mere indflydelse, man får lavet mere, man gider det mere. Nogen 

gange har man et emne der bare er så kedeligt. Det orker man bare ikke. Men interessen er der, så vil 

man gerne fordybe sig.  

Om hele forløbet: Et sjovt og anderledes projekt. Fedt at arbejde med egne ideer og prøve at gøre mere 

end bare at tegne dem. Selvom vores fremlæggelse blev god, synes jeg ikke der var nok bæredygtighed 

med. 

Et vigtigt aspekt i A’s interview, er hendes udmelding om gruppearbejdet og indflydelse. Her kan hun 

lære af de andres meninger og perspektiver, og hun føler at projekterne er mere interessante når det er 

ens egne ideer.  

Generelt virkede det som om, at A havde en stor faglig indsigt inden projektet, da hun kom med mange 

gode ideer. Om hendes indstilling til emnet har ændret sig er svært at sige, da hun synes der var for lidt 

bæredygtighed med. Om dette skyldes hendes personlige mening hvis det skulle realiseres, eller om det 

var ift. de andres og vores udmelding om deres projekt, kan være svært at beskrive.  

Interview med lærer 

Jeg har samtidig snakket med min praktiklærer Rasmus Mouritzen om, hvordan han bærer sig ad og 

underviser i bæredygtighed, for at se nærmere på, hvorledes en erfaren lærer griber dette emne an. 

Anvender du nogle særlige arbejdsmetoder? 

Det er meget forskelligt fra klasse til klassen. Hvor meget man har dem eller hvor meget jeg kan sprede 

undervisningen imellem fagene, emnerne og opgaverne, og hvordan de arbejder sammen.  

Har du lavet noget lignende før, og hvad med fremover?  

Jeg har lavet lignede ting før ja, det er jo et spændende emne. Men ikke i samme størrelse, da det er 

meget tidskrævende. 

Snakker I i lærergruppen om, hvordan I evt. kan anvende innovativ undervisning?  

Vi vender det af og til, mest i forbindelse med nye materialer, en god hjemmeside man har opdaget, en 

godt emne til et projekt som en har prøvet. Ikke noget der som sådan er på programmet, men noget der 

opstår i det professionelle samspil mellem lærerne.  

Tager I skridtet videre fra inkluderende undervisning og laver mere eksperimenterende undervisning, 

hvor fokusset mere ligger på selve nyskabelsen og produktet?  
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Gør det mere når man har hold, og når timerne er parallellagte, således logistikken bag er nemmere at 

få til at fungere. 

Generelt giver Rasmus ikke nogen bud på, hvordan en innovativ undervisning kan udfolde sig, men det 

står klart, at omfanget virker for uoverskueligt og uorganiseret for ham. Problematikken ligger for ham i 

det organisatoriske, selvom det er et spændende emne. Samtidig mener jeg, at lærergruppen ikke er 

aktive nok for at gå mere i denne retning. Dette tror jeg igen stammer fra, at det største arbejde ligger 

såvel i forberedelsen og problemerne, samt organisationen af i disse projekter. 

Diskussion 

I dette afsnit ønsker jeg at sammenkæde de praktiske observationer jeg har gjort mig i løbet af min 

tredje års praktik, med den teori jeg har inddraget. Dette vil jeg gøre i håbet om, at kunne give et bud 

på; Hvordan man kan gennemføre en innovativ undervisning i geografi indenfor emnet bæredygtig 

udvikling, og for at kunne identificere de konsekvenser der kan være ved en sådan undervisning?  

Det udarbejdede geografiundervisningsforløb som eleverne gennemførte, var ikke forinden blevet 

undersøgt for hvorvidt det kunne betegnes som eksemplarisk ifølge Klafki. For at kunne undersøge 

dette, vil jeg derfor inden evalueringen af forløbet, besvare Klafkis fem grundspørgsmål vedrørende 

undervisning; 

Betydning her og nu Eleverne lever i området omkring havnen, og følger på tætteste hold den udvikling der 
sker. De har før arbejdet med bæredygtighed, men ikke i forhold til emnet byudvikling. 
Udvikling af såvel faglige kompetencer som handlekompetence. 

Betydning i fremtiden Eleverne bliver bevidste om kommunens udviklingsplaner.  
For at skabe større indsigt i denne udvikling, skal eleverne selv skabe ideer, til det de ser 
som fremtidens havn.  
Den kreative og innovative undervisningsform giver eleverne et indblik i, hvad der 
forventes af mange kommende arbejdsgivere.   

Indholdets struktur Eleverne lærer betydningen af bæredygtighed, og at geografi også omhandler 
byudvikling, samt at dette spiller ind på klima, økonomi og samfund, 
transport/infrastruktur etc. 
Samtidig gælder det om at gøre eleverne opmærksom på de problemer og udfordringer 
verden står overfor. Dette her først i et lokalt perspektiv.  

Eksemplarisk betydning Eleverne skal kunne se betydningen af at leve bæredygtigt – i første omgang med henblik 
på emnet byudvikling og derved dem selv. Men i et større perspektiv, også for bevarelsen 
af Jorden på længere sigt.  

Tilgængelighed Eleverne kommer til at se området selv, samt arbejde med ideer der kan relateres til 
deres hverdag.  
Eleverne kan finde materialer om dette på internettet, i lokale bøger og i deres egne 
forestillinger. 
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På baggrund af ovenstående besvarelse, mener jeg, at undervisningsforløbet kan betragtes som et 

eksemplarisk princip for generel byudvikling. Eleverne møder deres lokale samfund og dennes udvikling, 

hvilket gør det muligt for eleverne at gøre brug af deres evne til at reflektere over vigtigheden af 

bæredygtighed. Ved udarbejdelsen af fremtidige undervisningsforløb til arbejde med bæredygtighed, 

mener jeg, at Klafkis grundspørgsmål bør besvares i samarbejde med kollegaer, da dette vil øge 

anvendeligheden af projektet, dets implementering efter forløbet, samt effektivisere og specificere 

arbejdets formål. 

I forhold til undervisningsforløbet, så blev selve platformen for projektet skabt i forbindelse med de 

indledende tegninger eleverne lavede, samt udflugten. Her blev de første skemaer, jævnfør Piaget, 

skabt og eleverne kunne gennem sproglige symboler og tegn få konkretiseret deres tanker. Denne måde 

at starte et forløb på, anser jeg som værende givende, da man får skabt et klarere billede af elevernes 

umiddelbare forståelse og begrebet bæredygtig udvikling. Ved et sådan udgangspunkt, mener jeg, at 

læreren nemmere kan stille opgaver der ligger i zonen for nærmeste udvikling, hvor eleven med den 

nødvendige hjælp, kan opnå ny viden og forståelse.  

Ved forløbets start fik eleverne ikke udleveret noget konkret opgavemateriale, hvilket gav dem 

mulighed for selv at gå på opdagelse. Ved at anvende denne indfaldsvinkel til undervisningen, har jeg 

som lærer, dog ikke kontrol over, hvilket niveau eleverne ligger for dagen. Jeg kan kun inspirere og guide 

dem til at stile mod en idé, der vil være dem fagligt udfordrende og som forhåbentlig vil indeholde flere 

faglige perspektiver. I forhold til dette ville forudgående kendskab til eleverne have kunnet optimere 

denne guidning, for at eleverne bedre kunne udfordre hinanden og selv blive udfordret fagligt. 

Etablering af disse elevgrupper gav i høj grad fokus på mediering mellem eleverne. Dette skyldes at det 

var et nyt emne, hvor nogle elever havde et større kendskab end andre, og derved hurtigere kunne 

forstå meningen eller så projektets helhed. Under forløbet var det muligt for mig at gå rundt mellem 

grupperne og derved skabe en personlig kontakt til eleverne. Det gav eleverne en tryghed, hvormed de 

turde komme med deres idéer, samtidig med at jeg kunne inspirere grupperne til mere avancerede 

idéer.  

Under forløbet observerede jeg både mediering og social konstruktion mellem eleverne. Dette har 

styrket deres samarbejdsevne, samt deres evne til både at lære fra sig og tage imod viden fra andre af 

gruppens medlemmer. Dette fremgår eksempelvis af de to elevinterviews, hvor gruppearbejdet sættes 

højt. Især A’s beskrivelse af gruppearbejdet, hvorledes at man både kan have sin egen mening og lære af 

andres, var en positiv oplevelse. Ved efterfølgende refleksion over dette, opfatter jeg det mere som om, 

at redskabet mediering i højere grad blev brugt på de andre gruppemedlemmer, mens jeg tror at der 

skete en social konstruktion hos A selv, i forhold til gruppens øvrige medlemmer.   

Hvis man ser nærmere på Vygotskys tanke om, at legen giver eleverne mulighed for at løsrive sig fra 
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virkeligheden, og herigennem at handle selvstændigt i forhold til hvad der perciperes, så giver det valgte 

læringsmiljø mulighed for dette. Eleverne har kunnet ”lege” med deres ideer, og på den måde kunnet 

realisere deres egne ønsker. Legeelementet i undervisningen har eleverne ikke nødvendigvis opfattet 

som sådan, men det har bidraget til, at de har kunnet være mere idégenererende og arbejde med disse 

ud fra et frit ståsted. 

Ifølge Jean Piaget adapterer mennesker hele tiden. Denne proces har til formål, at afprøve vores egen 

forståelse af den virkelighed vi lever i. Dette blev i høj grad afprøvet ved, at eleverne fik mulighed for at 

arbejde med et emne, der vedrører deres egen tilværelse og har indflydelse på deres eget liv. 

Betydningen af dette fremgår af interviewet med A, der beskriver det som positivt at arbejde med ens 

lokalmiljø. Den interesse, som brug af et kendt område som udgangspunkt for arbejdet, fordrede 

samtidigt elevernes forståelse af bæredygtighedsbegrebet. 

Ifølge Piaget skal man være nået et vist niveau, for at kunne bearbejde og forstå ny viden. Dette anser 

jeg for at være en lidt gammeldags fortolkning, men alligevel med en vis anknytning til Vygotskys begreb 

proximale udviklingszone. Begge teorier fremhæver det faktum, at man ikke kan forstå en ny viden, hvis 

den lægger for langt fra ens faglige niveau. Løsningen til dette, mener jeg, skal findes ved anvendelse af 

undervisningsdifferentiering. I geografiundervisningsforløbet var det op til eleverne selv at konstruere 

idéerne til projektet, hvorved at de selv differentierede. Dette skete i og med at de selv valgte det 

niveau de ville arbejde på, mens at jeg kunne prøve at styre dem videre og dybere i det faglige.  

Piagets teori om, hvordan vi udvikler viden ved at koble nyt med noget velkendt, ser jeg, når eleverne 

skal assimilerer begrebet bæredygtighed. Her lavede de forbindelser til noget allerede kendt, såsom 

alternative energikilder eller om en ombygningen af skolen ville være bæredygtigt. De mange forslag 

eleverne kom med i den tredje time, viste tydeligt den assimilationsproces eleverne gennemgik og som 

skabte et fælles fundament for det videre forløb.  

I det følgende dybdegående arbejde med emnet, var det for nogle elever nødvendigt at akkommodere. 

Deres forståelse var altså ikke længere tilstrækkelig, og de blev nødt til at omorganisere eller skabe nye 

sammenhænge i deres viden. Denne udvikling fremgår eksempelvis af elevinterviewet med M, der ved 

projektets begyndelse ikke havde noget forudgående kendskab til bæredygtighed. Alligevel lykkedes det 

hendes gruppe at få emner som alternative energikilder og sundhed med i deres produkt. Derved har M 

gennemgået en stor udviklingsproces, hvilket hun også selv giver udtryk for i interviewet. En sådan 

udviklingsproces fremgår ikke af interviewet med A, og det er vanskeligt at definere hvad projektet har 

givet hende. Det er dog tydeligt at projektet har været tiltrækkende på eleverne, som Piaget mener, 

arbejde med problemer vil være. A’s naturlige behov for at løse problemer bliver en motivationsfaktor 

for hende, fordi hun gerne vil være med til at skabe nye og anderledes løsninger. Hendes, ifølge Piaget, 
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ligevægtsprincip bliver altså ikke sat i ligeså stor ubalance som hos M. Hvilket jeg også tror, kom til 

udtryk i det tillærte, hvor jeg opfatter det som om at M har rykket sig betydeligt i forhold til hendes 

udgangspunkt. 

I forhold til det innovative læringsmiljø generelt, ser jeg et problem i det faktum, at eleverne både skal 

skabe idéer og lære samtidigt. Det kan være svært for eleverne både at skulle bearbejde og opnå ny 

viden, samtidig med at de skal være kreative. Balancen mellem disse to mål i undervisningen kommer 

ligeledes til udtryk i interviewet med praktiklærer Rasmus Mouritzen. Han beskriver, hvordan de 

organisatoriske udfordringer er for store, samt hvordan timetallet til det enkelte fagemne er for få. 

Dette åbner for en meget interessant diskussion til fremtidige projekter, omkring hvordan man skaber 

en balance mellem tid og fordybelse. Piagets teori om, at et givent emne skal være bearbejdet, før det 

kan anvendes, sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt et givent projekt er gennemført på, er tilstrækkelig. 

Skal man eksempelvis berøre fagemnerne først, for herefter at innovation? Denne tilgang til emnet vil 

efter min mening være alt for tidskrævende. Derimod, mener jeg, at forløbet vil have gavn af, at 

tidsperspektivet øges via en større tværfaglighed imellem forskellige skolefag. Det kan emnet 

bæredygtighed, efter min mening, godt rumme da dets kompleksitet netop giver anledning til tværfaglig 

undervisning. På den måde behøver bæredygtighed ikke at blive bearbejdet på bekostning af andre 

fagemner i geografi, da emnet bæredygtighed favner så bredt over folkeskolens fælles mål.  

En tværfaglig undervisning med problemstillinger der kombinerer mange forskellige fagelementer, vil 

også udvikle eleverne subjektivt og vil give dem en desto større faglig dybde og bredere forståelse. I 

forhold til handlekompetencen, er det selvfølgelig ikke muligt for eleverne at få deres idéer fra projektet 

udført i virkeligheden. I stedet vil de gennem arbejdet med produkterne tage et kritisk blik på deres 

lokalmiljø, hvilket er en del af handlekompetencen. Eleverne vil ved at arbejde med deres 

handlekompetence få udviklet deres subjektivitet, hvilket Klafki beskriver som den kategoriale dannelse. 

Ved at eleverne på det grundlag deltager kritisk i de demokratiske processer, kan de ifølge Søren 

Breiting m.fl. opnå den alsidige udvikling, der er med til at gøre dem klar til livet efter folkeskolen.  

Ser man nærmere på det innovative element i projektet er der både positive og negative konsekvenser. 

Det positive ser jeg, som værende mødet med den alternative arbejdsform, som også eleverne 

fremhæver det, samt de kompetencer dette bærer med sig. Her vil især kompetencer indenfor 

gruppearbejde, det kreative og måden hvorpå nye begreber gribes an på, udvikle eleverne og klargøre 

dem til fremtiden.  

Desværre ser jeg en del udfordringer i at kunne løfte projektet op på et højere niveau, så eleverne vil 

møde et mere realistisk innovativt miljø. Her skal det markedsførende element inddrages, så eleverne 

oplever en større konsensus i forløbet. Det kunne for eksempel ske via et tværfagligt forløb med 
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matematik eller dansk, hvor emner som økonomi eller formidling inddrages. Man kunne for eksempel 

forestille sig, at eleverne skulle lave et nyhedsbrev som projekt til ophængning på skolen eller til 

postomdeling. Derved ville større dele af begrebet innovation kunne inddrages, og helheden ville stå 

klarere for eleven. I forhold til at lave et tværfagligt forløb, bør man være klar over, at kendskab til den 

enkelte elevs faglige niveau er af betydelig faktor. Så for eksempel i en emneuge, hvor flere lærere 

samarbejder om afviklingen af undervisningen, kan det få en negativ virkning på elevens faglige udbytte. 

Jeg tror at det delvis kunne løses ved at lave flere delmål for eleverne, for herigennem at sikre at 

eleverne lærte det pågældende faglige indhold. Grupperne kunne præsentere disse delmål i bidder, 

hvilket ville give læreren en bedre forståelse af deres projekter, den enkeltes udvikling og 

gruppearbejdets dynamik. Endvidere kunne denne anvendelse af delmål, bevirke at tidsplanen lettere 

blev overholdt. 

I forhold til de ydre rammer af et læringsmiljø, mener jeg, at undervisningslokalet bør indrettes, så det 

bedre kan rumme elevernes kreativitet. De skal kunne sidde i små grupper, hvor der er plads til 

fordybelse og bearbejdning. Dette ser jeg som en nødvendig betingelse for, at et sådan projekt kan 

optimeres. Udover grupperum kunne etablering af et fællesrum indenfor klasselokalet fremme 

elevernes sammenhørighedsfølelse omkring projektet. I det anvendte læringsmiljø under 

geografiforløbet sad eleverne i deres grupper og arbejdede inde i klasselokalet. Der var ikke nogle 

rumdelere til rådighed, hvilket medførte at der ofte var uro, som forstyrrede arbejdsgangen. I manglen 

på et fællesrum i klassen, opsamlede vi på elevernes fremgang med projektet, ved at cirkulere mellem 

grupperne. Det ville have været bedre, hvis der havde været mulighed for, at lave et rum hvor eleverne 

kunne få uforstyrret respons. 

Den begrænsede tid afsat til forløbet, medførte at eleverne ikke fik en dybdegående indsigt i det faglige 

indhold, men de fik alligevel lavet nogle flotte og interessante produkter. Årsagen til at emneberøringen 

blev mere overfladisk, tror jeg skyldes, som Rasmus Mouritzen udpeger, det rent organisatoriske, samt 

den faglige udfordring for eleverne. Eleverne blev udfordret ved både at skulle afprøve en ny 

arbejdsmetode og lære nye faglige begreber. Dette opfattede jeg som værende for stor en mundfuld for 

flere af eleverne, selvom de synes det var spændende at arbejde med noget nyt og på en anden måde. 

Her ville et større tværfagligt forløb, have givet mere tid og dermed tilladt en dybere bearbejdning af 

emnet.  

Hensigten med projektet var at indføre en ny arbejdsmetode og anvende den til at give eleverne en 

indsigt i bæredygtig udvikling. Efter min overbevisning er dette lykkedes, da jeg opfattede det som om 

at størstedelen af eleverne fik et udbytte af forløbet. Det kan diskuteres, hvilke faglige begreber og hvad 

undervisningsmiljøet har givet eleverne, men de har fået en forsmag på emnet bæredygtighed, samt 
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afprøvet dele af innovationsmetoden, hvilket de kan anvende fremover. Hvis man for eftertiden 

gennemfører et lignende forløb der strækker sig over længere tid, tror jeg, at eleverne kan tilegne en 

dybere forståelse af det bæredygtige emne og brug af innovation. Selvom indholdet af bæredygtighed 

omfatter mange komplekse emner, mener jeg, at forløbet gav eleverne et blik for begrebets betydning 

og dets vigtighed for fremtiden. Dette håber jeg, er med til at eleverne forstår meningen med en 

uddannelse indenfor bæredygtig udvikling. 

Konklusion 

Ud fra min besvarelse af Klafkis fem grundspørgsmål, anså jeg mit undervisningsforløb som et 

eksemplarisk princip for generel byudvikling. Jeg er dog bevist om at fremtidige undervisningsforløb, for 

at kunne defineres som eksemplarisk, bør afstemmes i samarbejde med kollegaer for at opnå at et 

udarbejdet forløb, der lever op til dets formål.  

Vigtigheden af at der blev skabt en fælles platform i projektets begyndelse, for at finde frem til 

elevernes umiddelbare forståelse af såvel emne som faglige niveau, var tydelig. Den fælles platform blev 

yderligere indkredset ved en samlet diskussion i klassen inden elevernes projektarbejde gik i gang. Dette 

sikrede en mere entydig retning af forløbet, hvilket kom til udtryk i elevernes mange idéer. 

Idégenereringsfasen var en mulighed for, at eleverne både kunne differentiere over egen, men også 

over gruppens fremtidige arbejdsproces.  

Ved at anvende en problemstilling som eleverne kunne identificere sig med, blev deres motivation og 

interesse for arbejdet højnet. I arbejdsfasen er gruppesammensætningen vigtigt, da den bør fordre både 

elevernes indbyrdes faglige niveau og normale arbejdsindsats. Dette lykkedes efter min mening, hvilket 

viser vigtigheden af lærerens kendskab til eleverne, for at kunne sammensætte gode arbejdsgrupper. 

Eleverne havde i deres respektive grupper en gensidig læringsproces, hvor de nye begreber kunne 

bearbejdes og fordybes. I denne proces kan fejllæring hyppigt opstå, hvorfor opmærksomheden på 

gruppernes arbejde er meget vigtig. Fejllæring under forløbet blev efter min mening minimeret, ved at 

vi fulgte elevernes arbejde tæt. 

Eleverne viste ved fremlæggelsen af deres færdige produkter, en fin forståelse af begrebet 

bæredygtighed i forbindelse med byudvikling. Dette indikerer overfor mig at undervisningsforløbet, 

trods dets mindre omfang sammenlignet med Grønt Flag – Grøn Skoles projekt, formåede at give 

eleverne en indsigt i bæredygtig udvikling. Den innovative måde at arbejde med emnet på, kom til 

udtryk ved, at eleverne anvendte forskellige tilgange til projektet og deres idéer blev derfor 

mangfoldige. 
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Nogle af de største udfordringer der er ved innovativ undervisning indenfor bæredygtighed, mener jeg, 

især er tiden og at inddrage alle de innovative elementer. En mulighed for at forlænge den tid der er til 

rådighed til projektet, er ved at arbejde tværfagligt. Eleverne vil gennem sådanne tværfaglige projekter 

få mere tid og dermed mulighed for at opnå en større helhed af begrebet bæredygtighed ved 

inddragelse af folkeskolens andre fag. Den tværfaglige tilgang vil samtidig fordre, at alle elementer af 

innovation kan inkluderes i forløbet. I geografiforløbet manglede det markedsførende element af 

innovation. Ved et tværfagligt forløb kunne dette have været inkluderet ved eksempelvis udarbejdning 

af nyhedsbreve, der kan formidle budskabet af elevernes produkter. 

Et undervisningsforløb som dette kan rent organisatorisk være en stor udfordring. Derfor skal man som 

lærer være meget engageret i såvel emne som undervisningsform og turde arbejde udenfor folkeskolens 

gængse normer. Jeg anser denne form for undervisning som værende meget givende, da eleverne i høj 

grad får mulighed for at gå på opdagelse i et nyt emne og danne deres egne meninger.  

Jeg mener, at det gennemførte undervisningsforløb har givet eleverne en indsigt i hvad uddannelse 

indenfor bæredygtig udvikling rummer. Deraf anser jeg, trods de problemstillinger jeg fremlægger 

vedrørende undervisningsforløbet, at det er muligt at give elever i den danske folkeskole en fyldig og 

nuanceret undervisning i bæredygtighed ved brug af innovation, uden at det kræver at hele skolen 

inddrages. 
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Bilag 1, forløb 

Geografi/historie uge 1-4, minus uge2: 

Det er jeres opgave at: 

 Beskrive hvordan der så ud før 
o Er der bestemte historiske emner 
o Hvad gjorde man før hen, valgte en praktisk løsning, en økonomisk eller en fremtidig løsning 

 Beskrive hvordan der ser ud i dag 

 Tænke tanker om hvordan havnen eller området omkring kan se ud i fremtiden. 

 Beskrive disse tanker med ord og billeder 
o Beskrive hvordan dette kan tage sig ud i virkeligheden 
o Beskrive hvad det skal gøre godt for 
o Beskrive hvem det skal være godt for 
o Beskrive hvor det skal ligge 
o Beskrive hvad der er det specielle ved jeres ideer 
o Beskrive hvorfor i mener det lige nøjagtig er dette der skal laves 

 Lave en præsentation af jeres tanker 
o I må gøre næsten helt som i har lyst til 
o I skal bruge billeder fra gåturen 
o Ellers må i bruge computer, tegninger, kort, modeller, ord, billeder eller andre ting 
o Og selvfølgelig jeres fantasi  
o MEN i har 10 min, og de skal fyldes ud 

 Sidst men ikke mindst skal i beskrive hvordan jeres ideer vil se ud om 50 år, er det en bæredygtig løsning? 

I gruppen skal i nu: 

1. Få skabt en masse ideer, brainstorm 
2. Få gjort ideerne forståelige 
3. Få diskuteret ideerne 
4. Få fordelt arbejdsopgaver imellem jer 
5. Være klar til fremlæggelse tirsdag d. 26. januar 

I kan med fordel bruge følgende hjemmeside: 
http://www.odense.dk/WEB/havnen.aspx 

 Her kan i læse om hvordan havnen engang var 

 Hvordan havnen ser ud i dag 

 Hvilke projekter der er i gang 

 Hvilke visioner ellers kommunen har 
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Tids oversigt: 

Time Indhold Arbejdsform Mål 

1 Geografi 
Man 

1 time 

Introducering til 
bæredygtighed. Hvad er en 
havn? Indhold, her elevernes 
egne forestillinger. 

Almindeligt klassemiljø. 

De får udleveret nogle 
fokuspunkter, som de skal 
ligge mærke til, til gåturen 
næste gang 

Danne en fælles ramme 
for forløbet 

2 Historie 

Tirs 
2timer 

Tur fra skolen til havnen og 
hjem igen 

Det en undersøgende time, 
hvor eleverne går i mindre 
grupper. Lektie: tænke over 
fremtidens havn 

Lade eleverne se deres 
virkelighed, og få 
kreative tanker om deres 
lokalmiljø 

3 Geografi 
Ons 
1time 

Samle op på gåturens tanker. 
Danne mindre grupper og 
lade dem arbejde kreativt i 
disse 

Grupper 

Lektier: Arbejde hjemme med 
ideer til fremtiden 

Samle gåturens tanker til 
nogle mere konkrete 
ideer. 

Terminsprøve 

4 Geografi 
Man 

1time 

Kreative løsninger, 
problemorienterede tanker 
om lokalmiljøet, samt kobling 
med kommunens tanker. 

I de samme grupper skal de 
komme med innovative 
løsninger. Her kan de benytte: 
http://www.odense.dk/ 
web/havnen.aspx. Men vi vil 
også vælge nogle sider ud fra 
kommuneplanen ang. trafik, 
bæredygtighed og byudvikling 

Innovative løsninger til 
deres lokalmiljø. Lade 
eleverne udforske 
bæredygtighed. 

5 Historie 

Tirs 

2timer 

Havnens og 
skibhuskvarterets historie, 
inddelt i de samme grupper. 
Men først se filmen: 
http://odense-
kommune.profilfilm4.com/ 

Undersøge deres lokalmiljøs 
historie mhp en samlet 
fremlæggelse. Kan benyttes 
materiale fra: 
http://www.odense.dk/web/ 
havnen/havnendengang.aspx 

Fri undersøgende time, 
historisk undersøgende, 
samt skabe grundlag for 
innovative løsninger 

6 Geografi 
Ons 
1time 

PowerPoint præsentation Grupperne arbejder med 
deres fremlæggelse 

Arbejde med tanker, 
ideer og noget konkret til 
mulige løsninger af 
lokalområdets fremtid 

7 Geografi 
Man 
1time 

PowerPoint præsentation Grupperne arbejder med 
deres fremlæggelse 

Arbejde med tanker, 
ideer og noget konkret til 
mulige løsninger af 
lokalområdets fremtid 

8 Historie 
Tis 
2timer 

PowerPoint præsentationen 
klargøres 
Fremlæggelse, ca. 10 min per 
gruppe samt diskussion 

Grupperne klargør deres 
fremlæggelse. 

Fremlæggelse 

Arbejde med tanker, 
ideer og noget konkret til 
mulige løsninger af 
lokalområdets fremtid 

9 Geografi 
Ons 
1time 

Fremlæggelse, ca. 10 min per 
gruppe samt diskussion 

Fremlæggelse Lade grupperne se 
hinandens tanker og 
ideer, samt udvide deres 
forståelse af 
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bæredygtighed og 
innovation 

Bilag 2, interviews 

Interviews bæredygtighed - M: 

1. Hvad synes du om forløbet 
Godt. Sjovt at finde på noget selv. Svært med bæredygtighed 

2. Hvordan var det at starte med at tegne 
Tænkte: god start, da man ikke vidste hvad det handlede om.  

3. Hjalp gåturen 
Ja. Hyggeligt, at lave noget andet. Ikke bare skal sidde og se det på en pc 

4. Gav gåturen nogle nye billeder af havnen 
Kan godt lide at være der, men ikke frivilligt. Ellers ikke 

5. Gjorde det, det nemmere efterfølgende at se mulighederne 
Nej, der var bare mange bygninger 

6. Virkede jeres brainstorm 
Kan ikke huske, sikkert fint.  

7. Hvordan var det at have et bræk, som terminsprøven gav forløbet 
Man kunne huske hvad man havde lavet, skulle ind i rutinen igen. 

8. Hvordan var det at arbejde med noget i selv fandt på 
Jo, rigtig godt. Skal sende det ind, er godt. Godt at man bruger det til noget. 

9. Gjorde det, det nemmere efterfølgende, altså at fordybe sig 
Ja, men grupperne var lidt dårlige. 

10. Var det en fordel at være 4 i gruppen, med alle de forskellige meninger 
Nej, fordi gruppen arbejde skidt. Men en relevant ide 

11. Hvordan var gruppearbejdet i jeres gruppe. Ligeligt fordelt 
M, skrev om havnen, P om fremtiden, A om historien. Alle sagde noget. Det var en fin fordeling. Vi fik 

det til at fungere 
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12. Var det for kort/lang tid I havde 
Ikke for kort. Det passede ok. Man vidste godt hvad man skulle, man var lidt forberedt. 

13. Hvordan var det i perioden op til fremlæggelsen 
Lavede ikke det mega store, til fremlæggelsen snakker man bare 

14. Synes du det gik godt 
Det vi lavede var relevant, og fremlæggelsen var fin, vi fik sagt det vi skulle 

15. Hvad gik forløbet ud på 
Om at man skulle finde på ideer ned til havnen, som var relevante. Også realistisk, noget man måske 

kunne få bygget 

16. Har du fået en ide om hvad bæredygtighed er 
Noget man kan få gjort. Noget realistisk 

17. Hvad var der i jeres projekt 
Vi skulle bygge det tårn, hvad folk gerne ville. Mere motion, svømmehal. Restauranter, flere mennesker. 

Og så om solenergi. Det er smart. Energi til jorden fra solen, så man bruger ikke bruger penge på olie, ny 

energi, tårnet kunne også give ny energi.  

18. Synes du det var nok 
Har ikke helt forstået bæredygtighed, men smart med solvinduer, den på huse, så man energi. Stort tårn 

= meget energi, men også lavet nyt. Ikke så meget CO2 

19. Var der evt. noget der manglede 
Nej 

20. Hvad var mest interessant ved forløbet? 
Selv skulle finde på noget, som vi selv gerne ville have. Fedt arbejde i grupper når alle kunne arbejde. 

Alle kunne være med 

21. Har arbejdsformen fremmet indlæring og motivation? 
Har både lært noget, og motiverende. Samtaler der hjemme, så kan jeg godt sige noget. Mere interesse 

for ligesom energi. Strøm bruger energi, og det skal tages et sted fra.  Solenergi er bedre end(hvis jeg var 

mor i et hus, så ville jeg gerne have solvinduer, og spare mere strøm). Jeg prøver at huske at slukke lyset 

derhjemme, men er lidt mørkerad, så bruger lidt unødvendigt energi. 

22. Er der noget i forløbet der har været særligt lærerigt? 
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Kan ikke huske, lært meget af at vi selv kom med ideer. Ideen bliver snakket om, og så er der nogen der 

tager det til sig. Man skal komme med det man gerne vil. Arbejdet med ideen. Har fattet solenergi nu. 

23. Er eleverne blevet mere optaget af spørgsmål vedrørende bæredygtig udvikling? 
Tænker mere på solenergi, tænker mere over solens energi kan komme ned på jorden. Føler jeg lyder 

klog på det område. Og det er jeg ikke så tit. 

24. Er de blevet sporet mere ind på at arbejde med alternative løsninger? 
Anderledes løsning: Det er anderledes. Det der med solenergi, det har bare interesseret mig noget 

mere, pga forløbet. 

25. Har de fået øget tiltro til at have indflydelse? 
Vi fik lov til at bestemme mere, da I ikke sagde noget. I sagde ikke at det lød dumt. Vi byggede på vores 

ideer. 

26. Har de fået øget indsigt i mulighederne for at få indflydelse? 
Når RM fortæller om solenergi, snakkede han for meget, nu tænker jeg mere over solenergien. Fordi jeg 

fik lov til at arbejde med det. Det er noget stort her i verden, og normalt ville jeg bare snakke med 

andre. 

Godt at starte med at tegne, man tegner bare. Tegningen havde været anderledes. Godt at vi bare 

fortalte hen ad vejen. Det er ikke fedt at vide hele processen, fordi så går jeg i baglås. Ja det er flot, jeg 

ser hvad jeg når. Mere overskueligt. Mere let når jeg får af vide i etaper. I hjælper os ikke helt, fordi vi 

selv skal finde noget. Men så kommer vi i tanke om noget, og så arbejder vi. I siger ikke hvad der er godt 

eller skidt. Det bestemmer vi selv. 

Jeg har hvertfald lært noget. Det har været sjovt. RM kunne godt lave noget mere i denne stil. Han skal 

ikke forklare for meget. Vil gerne prøve at komme mere selv frem til tingene.  

Bæredygtighed var et fuldstændigt mærkeligt, professor ord. Ingen kendte til det. Emilie og jeg 

snakkede om hvad fanden er bæredygtighed. Jeg forklarede min mor hvad det var. Men ellers snakkede 

vi bare om det i klassen, hvem har lavet det færdigt. 

Interviews bæredygtighed - A: 

1. Hvad synes du om forløbet 
Meget sjovt og spændende, når det har noget med os at gøre. Vi kan godt bruge det. Mere relevant når 

det er ens lokalmiljø. 
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2. Hvordan var det at starte med at tegne 
Meget sjovt, jeg var ikke helt sikker på hvad jeg ville. Lidt anderledes, det skulle gå lidt stærkt, så det 

bare fantasien. 

3. Hjalp gåturen 
Var ikke med 

4. Gav gåturen nogle nye billeder af havnen 
5. Gjorde det, det nemmere efterfølgende at se mulighederne 
Det var sjovt, hvis det var muligt. Man har haft mere om det, også historisk, så man ved mere om det. 

Også rundt om havnen, hvorfor er husene der. 

6. Virkede jeres brainstorm 
Skrev bare en masse ideer ned, det var meget sjovt. Fordi man bare kunne skrive ned uden at tænke, og 

så vælge efterfølgende. 

7. Hvordan var det at have et bræk, som terminsprøven gav forløbet 
Var lidt ligegyldigt. Syne sikke jeg glemte det. Fordi det var et sjovt projekt, da det var selvstændigt. 

8. Hvordan var det at arbejde med noget i selv fandt på 
Tit er det svært, men her kan forklare hvad man har tænkt sig, man kommer mere med ens tanker og 

meninger 

9. Gjorde det, det nemmere efterfølgende, altså at fordybe sig 
Ja 

10. Var det en fordel at være 4 i gruppen, med alle de forskellige meninger 
Det ved jeg ikke, kunne ligeså godt have været 2-3, men godt at være mere end 1. Det kunne være lidt 

voldsomt, især med dem der ikke lavede noget. 

11. Hvordan var gruppearbejdet i jeres gruppe. Ligeligt fordelt 
Alle lavede noget. Men vi piger lavede mest. Men drengene lavede mere hen mod slutningen. 

12. Var det for kort/lang tid I havde 
Lidt for kort tid, men var også syg to af gangene. Gruppen havde ikke fået nået nok. 

13. Hvordan var det i perioden op til fremlæggelsen 
Det blev meget presset, vi blev kun lige færdige. Skulle både tegne og lave PPshow 

14. Synes du det gik godt 
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Ja, det gik fint. Lidt ekstra tid, kunne have gjort det mere udførligt. Kunne have fået mere solenergi. Det 

blev lidt hurtigt lavet til sidst 

15. Hvad gik forløbet ud på 
At man skulle finde noget der var godt for miljøet, og noget man kunne spare på. Og noget der var godt 

for byen og turister, og så noget beboerne ville tage hen og prøve. 

16. Har du fået en ide om hvad bæredygtighed er 
Altså havde en ide i starten, men vidste ikke det om solceller på taget, og andre måder man kan få 

energi på. 

17. Hvad var der i jeres projekt 
Solceller på taget, ellers ikke andet godt for miljøet. Ændringerne i vores projekt var som sådan ikke 

praktiske, men stranden kunne godt lykkedes, men en stor udfordring, for at der ville komme flere til 

havnen. Det synes jeg ville være godt. Boldbaner for eksempel vil også give flere mennesker. 

18. Synes du det var nok 
Synes godt der kunne have været mere, men tidspresset gjorde det ikke muligt. 

19. Var der evt. noget der manglede 
Manglede noget historisk, og igen tidspres. Svært at finde noget om det. Det blev mest det I lærere 

havde talt om, svært at finde noget andet. 

20. Hvad var mest interessant ved forløbet? 
Man selv kunne finde på. Det var godt for mig, at jeg selv kunne vælge, havde frie retningslinjer. Sjovt 

man selv kan finde på. Selvom man ikke interesserer sig for området kunne man finde noget interessant. 

21. Har arbejdsformen fremmet indlæring og motivation? 
Vi er tit i grupper, men det er også godt, man står ikke med sin egen mening, man har en mening og de 

andre kan godt have andre perspektiver, og det kan man godt lære meget af. 

22. Er der noget i forløbet der har været særligt lærerigt? 
Det med de solceller på tagene, hvordan man ligesom kunne få det til at være muligt. Det fandt jeg ud af 

da drengene lavede deres fremlæggelse. 

23. Er eleverne blevet mere optaget af spørgsmål vedrørende bæredygtig udvikling? 
Det ved jeg ikke om jeg har. Det tænker jeg ikke så meget over, har ikke rigtigt behov for, men 

selvfølgelig er det vigtigt. Ved ikke nok om de forskellige områder 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012



Morten Relster Studie nr.: 21108122 Bæredygtighed og innovation 
 

 
Side 41 af 42 

 

24. Er de blevet sporet mere ind på at arbejde med alternative løsninger? 
Det har jeg synes jeg. Men det er svært at tænke meget over det. Det vedkommer ikke helt vildt meget 

mig. Det har jeg ikke herre over. Det kan jeg ikke lige få lavet 

25. Har de fået øget tiltro til at have indflydelse? 
Jeg synes tit vi har en opgave og så er det det vi skal lave, og andre gange er det virkeligt bestemt. Men 

det er lettere at vælge interessen, og så har man også mere lyst til det. 

26. Har de fået øget indsigt i mulighederne for at få indflydelse? 
Det ville være godt at have mere indflydelse, man får lavet mere, man gider det mere. Nogen gange har 

man et emne der bare er så kedeligt. Det orker man bare ikke. Men interessen er der, så vil man gerne 

fordybe sig.  

Et sjovt og anderledes projekt. Fedt at arbejde med egne ideer og prøve at gøre mere end bare at tegne 

dem. Selvom vores fremlæggelse blev god, synes jeg ikke der var nok bæredygtighed med. 
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Interview med lærer Rasmus: 

Benytter i jer nogensinde af særlige arbejdsmetoder: 

Det er meget forskelligt fra klasse til klassen. Hvor meget man har dem eller hvor meget jeg kan sprede 

undervisningen imellem fagene, emnerne og opgaverne, og hvordan de arbejder sammen.  

Har i nogensinde lavet noget lignende, både før og efter:  

Har lavet lignede ting før ja, det er jo et spændende emne. Men ikke i samme størrelse, da det er meget 

tidskrævende. 

Snakker I i lærergruppen hvordan I evt. kan anvende innovativ undervisning:  

Vi vender det af og til, mest i forbindelse med nye materialer, en god hjemmeside man har opdaget, en 

godt emne til et projekt som en har prøvet. Ikke noget der som sådan er på programmet, men noget der 

opstår i det professionelle samspil mellem lærerne.  

Tager I skridtet videre fra inkluderende undervisning og laver mere eksperimenterende undervisning, 

hvor fokuset mere ligger på selve nyskabelsen og produktet: 

 Gør det mere når man har hold, og når timerne er parallellagte, således logistikken bag er nemmere at 

få til at fungere. 

 

 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012




