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Bæredygtige Uddannelsesfremtider

Program:

Et blik på udvalgte VIA indsatser 

Undervisningskompetencer i UBU

Uddannelsesfremtider
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Center for Innovation & Entreprenørskab
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Futures of Education Culture

and Nature (FECUN)

– Klik for at redigere i master

Social Innovation (SI) 

VIABLE

- Tværgående center der forsker og udvikler i feltet bæredygtig innovation og entreprenørskab i professioner



26-11-2021

4

VIABLE fagretninger 
”Designteknologi, Fysioterapeutuddannelsen, Storytelling-, design-
og businessuddannelserne, EVU Pædagogik, CFU, 
Pædagoguddannelsen, Innovation og internationalisering, 
Markedsføringsøkonomi, Animation Workshop, Læreruddannelsen, 
Bygningskonstruktør, Administrationsbacheloruddannelsen, EVU 
Ledelse og vækst, Ergoterapeutuddannelsen og 
Sygeplejerskeuddannelsen”



VIABLE
- EN DEL AF VIAs UNESCO skole indsats
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United Nations Educational, Scientific and 
CulturalOrganization (UNESCO)
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November 1945

” Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men 
that the defence of peace must be constructed”



– Skoler i Danmark er en del af UNESCO’s internationale skolenetværk med 11.500 skoler 
i 182 lande hele verden.

– Netværkets overordnede mål er: - ”At udvikle kvalitetsuddannelse til fremme af fred og 
bæredygtig udvikling.”
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UNESCO Associated Schools 
Project (ASP)



Strategien tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål og med særligt fokus på mål 4 -
Kvalitetsuddannelse og livslang læring for alle. 

Delmål 4.7 er fundamentet for skolernes aktiviteter:

”Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er 
nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i 
bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem 
kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab og 
anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig verden.” 
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ASP Strategi



Indsæt hjælpelinjer til 

hvis  

Bring ideas to life
VIA University College
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Formålet med globalt medborgerskab er at styrke eleverne i at kunne påtage sig en aktiv 
rolle i mødet med og løsningen af globale udfordringer samt at kunne bidrage aktivt til en 
mere fredelig, tolerant og inkluderende verden.

Globalt medborgerskab indebærer en oplevelse af, at man tilhører et større samfund og 
en fælles menneskehed. Det lægger vægt på politisk, økonomisk, social og kulturel gensidig 
afhængighed og indbyrdes forbundethedmellem det lokale, det nationale og det globale.

Uddannelse for globalt medborgerskab sigter at være transformativ. Det betyder, at 
eleverne tilegner sig viden, færdigheder, værdier og holdninger, som er nødvendige for, at 
de kan bidrage til en mere inklusiv, retfærdig og fredelig verden.
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Globalt medborgerskab



Formålet med det faglige fokusområde ‘bæredygtig udvikling’ er at styrke elevernes 
handlekompetence i forhold til at træffe kvalificerede bæredygtige valg.

Bæredygtig udvikling handler om at balancere miljømæssig, økonomisk og social 
udvikling, der alle er gensidigt forbundne. Derfor må økonomisk og social udvikling ikke ske 
på bekostning af miljøet eller omvendt.

Undervisning i bæredygtig udvikling er derfor med til at forhindre at udviklingen i dag ikke 
truer nuværende og fremtidige generationers muligheder for behovstilfredstillelse.
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Bæredygtig Udvikling



VIAs UNESCO skole indsats?
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Ambassadør slide
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Nationalt
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Partnerskab – Et eksempel
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Nationale UC 
eksempler
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Kompleksitet og sprog

Hvad taler vi om når vi taler bæredygtig udvikling og professionshøjskoler?
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Hvordan styrke, opdyrke og nære 
undervisernes kompetencer i UBU?

2 konkrete eksempler
• Internt VIA kursus 

– Verdensmål i undervisningen
• Projekt EUD med bæredygtig profil

- Bæredygtighed i undervisningen



• Skolens strategi
• Verdensmålsskole
• Lokale 

undervisningsplaner

• Bekendtgørelser
• Nationale strategier & 

visioner
• Verdensmålene
• UNESCO
• Fag og branche
• Rammer for videre 

uddannelsesmuligheder
• Planetens tilstand
• Lokalsamfundet

• Hvordan motivere & 
engagere eleverne

• Hvad er det egentlig 
eleverne skal kunne?

• Hvad har det med mit fag at gøre?
• Det er en politisk dagsorden og ikke noget jeg 

skal arbejde med!
• Jeg ved simpelthen ikke hvor  og hvordan jeg skal 

starte!
• Hvordan ved jeg hvad der er den ‘rigtige’ viden 

– Hvad skal jeg bringe ind i undervisningen?
• Jeg har allerede mere end rigeligt jeg skal nå!
• Jeg er ikke selv særlig bæredygtig, så det duer 

ikke, at jeg er den der formidler det til eleverne!
• …..

Inspireret af Beck (2017): Pædagogikum mellem teori og praksis



Underviserens rejse – Hvordan ser den ud og hvordan kan den igangsættes og understøttes
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2 kurser – Forskelle og ligheder
• Internt kursus VIA

• Interne midler

• 2018-2021 – 100 deltagere igennem 5 dages 
kursus

• Transdisciplinært

• Videregående uddannelser

• Vekseluddannelser

• 4 deltagere i projektgruppe
Sund, Design, Erhverv/Byg & EVU
- ‘Nyt’ med kompetenceudvikling på tværs af 

uddannelser

• ‘Eksternt’ kursus for 5 skoler

• Eksterne regionale midler

• 2020-2021 - 30 deltagere igennem 3 
dages kursus

• Transdisciplinært

• Ungdomsuddannelser

• Vekseluddannelser

• 1 kursusplanlægger fra det 
erhvervspædagogiske felt
- Erfaring med kompetenceudvikling på 

tværs af uddannelser





Transformative learning for people and the planet 

is a necessity for our survival and 

that of future generations. 

The time to learn and act for our planet is now
https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-en.pdf

Transformativ læring handler om, at omdanne 

”[…] problematiske referencerammer, (indstillinger, mentale vaner, 
meningsperspektiver), antagelser og forventninger, så de bliver mere omfattende, 
indsigtsfulde, fordomsfri, reflekterende og følelsesmæssigt åbne for forandringer.”

De omdannede rammer rummer muligheder for at udvikle overbevisninger og 
opfattelser, der er 
” […] mere rigtige og egnede til at styre vores handlinger.” (137)

Mezirow, Jack: Transformativ læring; I: Illeris, Knud (2019): 15 aktuelle læringsteorier.

Mulige referencerammer

https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-en.pdf


8 + 2 nøglekompetencer
1. Kunne håndtere systemisk tænkning i komplekse sammenhænge

2. Kunne foregribe og forstå mulige, sandsynlige og ønskelige fremtider

3. Kunne forstå de normative værdier der er i spil i interessekonflikter

4. Evnen til at tænke og arbejde strategisk og kollektivt

5. Evnen til at samarbejde og respektere andres værdier i samarbejder

6. Evnen til kritisk tænkning

7. Evnen til at forstå ens egen rolle i lokale, nationale og globale sammenhænge

8. Evnen til at kunne løse komplekse problemer ved hjælp af forskellige metoder

https://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/247444e.pdf

1. Opportunities competency

2. Action-based competency

(Bieberhofer et.al. 2019)

https://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/247444e.pdf


Learning objectives for teachers to promote ESD 

• Know about sustainable development, the different SDGs and the related topics and challenges 

• Understand the discourse on and the practice of ESD in its local, national and global context 

• Develop their own integrative view of the issues and challenges of sustainable development by taking into account the social,

ecological, economic and cultural dimensions from the perspective of the principles and values of sustainable development, 

including that of intergenerational and global justice 

• Take disciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary14 perspectives on issues of global change and their local manifestations 

• Reflect on the concept of sustainable development, the challenges in achieving the SGDs, the importance of their own field of 

expertise for achieving the SDGs and their own role in this process

• Reflect on the relationship of formal, non-formal and informal learning for sustainable development, and apply this knowledge in their own professional work 

• Understand how cultural diversity, gender equality, social justice, environmental protection and personal development are integral 

elements of ESD and how to make them a part of educational processes

• Practice an action-oriented transformative pedagogy that engages learners in participative, systemic, creative and innovative 

thinking and acting processes in the context of local communities and learners’ daily lives 

• Act as a change agent in a process of organizational learning that advances their school towards sustainable development 

• Identify local learning opportunities related to sustainable development and build cooperative relationships 

• Evaluate and assess the learners’ development of cross-cutting sustainability competencies and specific sustainability-related learning outcomes

https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-08/unesco_education_for_sustainable_development_goals.pdf

https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-08/unesco_education_for_sustainable_development_goals.pdf


Form & indhold
• Forstå, relatere til og reflektere over feltet 

• Illustrere og udfolde feltet og en undervisningsform der inddrager mange forskellige aktører, en 
form der engagerer og understøtter eller motiverer deltagernes handlekompetence & deltagelse

• ‘Undervisning gennem’ - Fra entreprenørskabsundervisning (Hannon, 2005)
Praksiseksperimenter som del af kompetenceudvikling - https://www.via.dk/-
/media/VIA/forskning/innovation-entreprenoerskab/Filer/hypotesebaseret-praksisudvikling.pdf

• Pragmatisk og eksplorativ tilgang til metode, partnerskaber, teori og praksis med henblik på at:
- Opdyrke og understøtte UBU kompetencer hos undervisere
- Understøtte transformation på tværs af organisationen
- Skabe nye samarbejder/partnerskaber (Internt og eksternt)
(Barth, 2019)

https://www.via.dk/-/media/VIA/forskning/innovation-entreprenoerskab/Filer/hypotesebaseret-praksisudvikling.pdf


1. Bæredygtighed i undervisningen

2. Bæredygtig skole (drift) 

3. Bæredygtig organisationskultur 

4. Bæredygtighed i forskning og udvikling

5. Partnerskaber omkring bæredygtig udvikling

5 tilgange til arbejdet med verdensmål i EUD
https://unevoc.unesco.org/up/gtg.pdf

‘Bæredygtighed i undervisningen’ – Kompetenceudvikling af lærere - Birgitte Helbæk Marcussen  / VIA University College   

https://unevoc.unesco.org/up/gtg.pdf




• 9.00 – 15.00

• 29/4 - Online
• 20/5 - Skive College
• 3/6 - UCH

Tid og sted

Bæredygtighed i undervisningen - Dag 1 /  Birgitte Helbæk Marcussen  / VIA University College   









UBU 1
Adfærdsændringer ud fra bestemte og definerede mål
Oplysning ,  information & teknologi - Faktuel viden 
– Undervisning om og i konkrete måder at arbejde med bæredygtighed

UBU 2
Diskutere hvad bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab er 
– Åbne kollaborative, innovative, refleksive og kritiske processer - Kritisk korrigerende på UBU 1
- Nutid og fremtid præget af usikker viden og kompleksitet 
- Det vi ved i dag er ikke tilstrækkelig viden i en bæredygtighedssammenhæng

(Madsen og Lysgaard, 2020), (Læssøe, 2016) & (Vare & Scott , 2007)

UBU 1 & 2 → Indhold & form



Dannelse i det antropocæne
- ’Menneskets nye tid’

• Grækerne – Det gode liv 

– Demokrati 

- Mennesker

• I dag – Det gode liv?

– Demokrati, fred, lighed, planet/universet,

levende væsner . . . . F.eks. mennesker

Paulsen, 2019 https://12b99c38-5677-c68b-3c7e-26b9065cd27e.filesusr.com/ugd/18a379_21ccddcec8414465aa92f58a1a375c17.pdf

Se også: https://emu.dk/stx/paedagogik-og-didaktik/dannelse/antropocaen-dannelse-og-baeredygtighed-i-gymnasiet

For redegørelse af det historiske perspektiv omkring begrebet bæredygtig udvikling, se også :
Garsdal, Jesper (2020): Efterskrift: Om begrebet bæredygtig udvikling. I : Bæredygtighed og bæredygtig udvikling: 
uddannelse, dannelse og fagdidaktik i skole, erhvervs-og professionsuddannelser.  https://www.via.dk/-/media/VIA/forskning/innovation-entreprenoerskab/Filer/peas-udgivelse1.pdf

https://12b99c38-5677-c68b-3c7e-26b9065cd27e.filesusr.com/ugd/18a379_21ccddcec8414465aa92f58a1a375c17.pdf
https://emu.dk/stx/paedagogik-og-didaktik/dannelse/antropocaen-dannelse-og-baeredygtighed-i-gymnasiet
https://www.via.dk/-/media/VIA/forskning/innovation-entreprenoerskab/Filer/peas-udgivelse1.pdf


Kursusdesign – Før, under og  & efter

‘Bæredygtighed i undervisningen’ – Kompetenceudvikling af lærere - Birgitte Helbæk Marcussen  / VIA University College   



Skabelon til forløb

• Findes på teams

• Skal være udfyldt til den sidste kursusdag



Hvad uddanner du til?

I dag?

I fremtiden?

https://en.unesco.org/futuresofeducation/
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Uddannelse og pædagogik

Uddannelse skaber ikke bæredygtig udvikling, men det er svært at forestille sig bæredygtig udvikling uden 
læreprocesser

Uddannelser skal fremme kapaciteten til at tænke længere ud i fremtiden end vi er vant til

Pædagogik til understøttelse af bæredygtig udvikling må have dilemmaer som væsentligt omdrejningspunkt

(Læssøe, J. I: Lysgaard og Jørgensen, 2020)
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NÆR

TÆT

Uddannelsesfremtider

FJERN

Historisk

Post 2050

2030

Nu

Futures of Education  -
Learning to become

Verdensmålene

Konkrete rammer
og forhold

Uddannelse responder ikke kun, den transformerer også*

*https://en.unesco.org/futuresofeducation/initiative
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Hvilke fremtider ser I?



26-11-2021

46

https://en.unesco.org/futuresofeducation/news/save-date-launch-futures-education-report

Thinking together so we can act together to 
make the futures we want

Forskningscenter for Innovation og Entreprenørskab
https://www.via.dk/forskning/innovation-og-entreprenoerskab

https://www.via.dk/forskning/innovation-og-entreprenoerskab


Tak
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