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Skoler er markedsplads for miljøundervisning

Det er nemt og bekvemt. Billigt og underhol-

dende. Og så er det autentisk undervisning baseret

på oplevelser og erfaringer: Lad et energiselskab

eller en interesseorganisation undervise om miljø i

folkeskolen, og resultatet er win-win for de implice-

rede parter. Skolen opfylder kravet om, at eleverne

skal arbejde med ‘grønt islæt’. Læreren får inspira-

tion udefra og et tiltrængt frikvarter. Eleverne er

glade for at bryde det monotone skoleskema, som

når de besøger et kraftværk, laver udstillinger om

miljø eller lytter til en udefrakommende, der fortæl-

ler miljøhistorier på en autentisk og fængslende fa-

con. Og den eksterne aktør får mulighed for at sætte

sine budskaber på skolens dagsorden, samtidig med

at aktøren viser sig som en god samfundsborger. 

Det er næsten for godt til at være sandt. Og des-

værre er samarbejdet mellem skolen og de eksterne

aktører ikke uden problemer. Det fortæller Monica

Carlsson og Birgitte Hoffmann, som i nogle år har

arbejdet sammen om projektet ‘Undervisning om

energi – børns rolle og handlemuligheder på ener-

giområdet’. De har forskellige indfaldsvinkler til em-

net, men samarbejder på baggrund af en fælles

interesse for udvikling af lære- og forandrings-

processer på miljøområdet. Mens Monica Carlsson

er cand.pæd. og adjunkt ved Danmarks Pædagogi-

ske Universitet, er Birgitte Hoffmann uddannet in-

geniør og lektor ved Danmarks Tekniske Universitet.

De er forankret i to fagmiljøer, som har arbejdet

sammen om emnet gennem 10 år. Begge ser de

skolen som central aktør til at sætte processer i gang

i lokalsamfundet. De har for nylig afsluttet et projekt

om evaluering af den energirelaterede undervisning

i folkeskolen og er ved at lægge sidste hånd på en

antologi, der belyser samarbejdet mellem skole og

eksterne aktører om undervisning om energi og de

mange interesser, der er i spil, når miljø og energi er

på skoleskemaet. 

De mange tilbud 

Ifølge Monica Carlsson og Birgitte Hoffmann er der

et behov for at undersøge, hvordan skolen og de

eksterne aktører ’bruger’ hinanden, og hvilke barrie-

rer og potentialer der er i det samarbejde. 

»Antologien er et forsøg på at sætte miljøunder-

visning på dagsordenen. Vi har set, at der er et be-

»Det er et show, vi kommer til. Vi bliver
inviteret, og de betaler bustransporten
frem og tilbage – det er en fin tur.«
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Gratis undervisningsmaterialer og ekskursioner er populære midler, når miljøorganisationer og energivirksomheder skal sælge

grønne budskaber. Det kræver imidlertid kritiske lærere at uddanne elever til miljøagenter, konkluderer forskningsprojekt.

miljø og energi. Mange lærere er søgende og føler,

at de mangler noget. Typisk er der lærere, som un-

derviser i natur/teknik, som ikke er uddannet til det.

Så der er virkelig et marked her, som man kan

komme ind på, hvis man gerne vil profilere sig over

for skolen. Og det er der rigtig mange, der gerne vil,«

siger Birgitte Hoffmann.

Shopping i skolen

I projektet »Undervisning om energi – børns rolle og

handlemuligheder på energiområdet« har Monica

Carlsson og Birgitte Hoffmann set på syv caseak-

tører, som alle har tilbud til folkeskolen og er synlige

aktører på området: Eksperimentariet, Elmuseet,

Energihuset, Grønt Flag – Grøn Skole, NESA, Skoler-

nes EnergiForum og Shell. En central pointe i Monica

Carlsson og Birgitte Hoffmanns projekt er, at samar-

hov for at tematisere det, for der er i stigende grad

tilbud udefra til folkeskolen. Der er masser af aktører,

som gerne vil slå kløerne i skolen og vil have dem til

noget,« siger Birgitte Hoffmann. Og Monica Carlsson

tilføjer: »Det styrende for projektet og antologien er,

at undervisning om energi og miljø ikke bare er én

ting, da forskellige folk konstruerer det på forskellige

måder afhængigt af, hvor de sidder henne i samfun-

det. Vi prøver at løfte interesseperspektivet frem og

sige, at det er vigtigt at afdække interesser, og det

skal også indgå i læreprocesserne for eleverne. De

skal være med til at afdække interesserne.« 

Monica Carlsson og Birgitte Hoffmann oplever, at

stadig flere aktører gerne vil samarbejde med folke-

skolen om undervisning om energi. »Nogle af de

eksterne aktører er meget bevidste om, at der er be-

hov for materialer og behov for undervisning om

bejdet mellem skole og eksterne aktører er præget

af ’shopping’-relationer, hvor skolerne shopper mel-

lem tilbuddene fra de eksterne aktører. Er disse til-

bud billige, eller måske endda gratis, og er de oven i

købet tilpasset læseplanerne, tager skolerne velvil-

ligt – og ofte ukritisk – imod dem. For det er vitterlig

nemt og bekvemt. Som en lærer siger om skolens

valg af NESAs undervisningstilbud: »Vi har altid sagt

ja til alt sammen. Det kostede ikke skolen en øre. Og

så sparer vi jo en masse penge, for de har jo alle ma-

terialerne med.« En anden lærer beskriver en 7. klas-

ses besøg på det lokale energiselskab med disse

ord: »Det er et show, vi kommer til. Vi bliver inviteret,

og de betaler bustransporten frem og tilbage – det

er en fin tur.«

Da mange skoler ikke har ressourcer til at købe

deres egne miljøundervisningsmaterialer og efterud-

Energibranchen vil gerne have fat i de helt unge forbrugere. De skal nemlig lære deres forældre at spare på strømmen.

FO
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danne lærerne til at undervise om miljø, natur og

energi, falder de eksterne aktørers lukrative tilbud på

et tørt sted. Men ifølge Monica Carlsson og Birgitte

Hoffmann er det for nem en løsning at invitere de

eksterne indenfor i folkeskolen, hvis ikke man er kri-

tisk og reflekterer over aktørernes interesser. Ellers ri-

sikerer man, at eleverne bliver bærere af andres

budskaber:

»I det øjeblik, der kommer eksterne aktører ind i

skolen og tilbyder undervisningsmaterialer, kurser

osv., er der en masse interesser i spil. De eksterne

aktører har jo nogle interesser og nogle mål, som de

nærmest har defineret på forhånd, som handler om,

at der for eksempel skal skæres ti procent i energi-

forbruget. De kommer ind i en skolekontekst, som jo

ikke handler om at opfylde de mål, men nogle andre

mål. Vores projekt viser, at der er nogle klare interes-

seforskelle mellem de mål, som ligger i de eksterne

aktørers tilbud, og det overordnede mål for skolen

som er, at eleverne skal udvikle deres evne til at

kunne deltage i samfundet,« siger Monica Carlsson.

Undervisning eller ej?

Hos de eksterne aktører møder man mange forskel-

lige mål, interesser og typer af tilbud: »Nogle er me-

get optaget af idealistiske forestillinger om miljø og

energi, for eksempel nogle af NGO’erne, som gerne

vil sætte et tema på dagsordenen og gerne vil i dia-

log med skolen. Så er der andre typer af aktører, som

har nogle mere snævre erhvervsmæssige interesser

og gerne vil profilere sig, for eksempel i forhold til

fremtidige kunder. De vil meget gerne ind i skolen og

have at børnene tager det materiale, de får, videre

med hjem til forældrene, så de kan profilere sig som

et seriøst selskab. Det er for eksempel Shell og

NESA. De profilerer sig på at lave undervisningsma-

teriale. NESA har en specifik lovmæssig forpligtelse.

De har aftaler med Miljøstyrelsen om, at de skal

iværksætte energibesparelser. Det kan de blandt an-

det gøre gennem undervisning,« siger Birgitte Hoff-

mann.

Er det forkert, at de eksterne aktører laver materi-

ale til miljøundervisning?

»Nej, men det er forkert, hvis man kalder det un-

dervisning, og det i virkeligheden er en adfærds-

kampagne. Så er det ikke godt nok til skolen,« siger

Birgitte Hoffmann. »I virkeligheden har aktørerne

mange andre interesser end undervisning. Det er

faktisk ikke undervisningen, der er aktørernes inter-

esse, men budskabet. Det bliver først til undervis-

ning, når der er nogle kvalificerede lærere, som har

ressourcer til at gribe de her aktører og bruge dem.

Derfor er det vigtigt, at der skabes støttestrukturer og

ressourcer, for at skolen kan give de eksterne et kva-

lificeret modspil. For det er da rigtig spændende, at

der komme en udefra, for eksempel fra NESA, og det

er kvalificerende for undervisningen, hvis eleverne

kan sige, ’hvad er det her for en type aktør; hvorfor

gør de, som de gør; hvad er det, de vil have os til’ osv.

Hvis man går ind i de refleksioner, er det godt nok.«

Når børn skal lære at være miljøagenter, er samar-

bejde mellem skole og eksterne aktører fornuftigt og

nødvendigt, siger Monica Carlsson og Birgitte Hoff-

mann. Det gør undervisningen autentisk, og det giver

skolen ressourcer til undervisning på et område, der i

høj grad er nedprioriteret. Men der skal være en gen-

sidighed i samarbejdet mellem skolen og lokalsam-

fundet, og der skal være et krav om participation.

»Det er en rigtig god ide, at man i for eksempel

miljø- og sundhedsundervisning bruger eksterne ak-

tører, fordi det er en undervisning, hvor eleverne

netop har mulighed for at komme i clinch med sam-

fundet og se aktørerne og de forskellige interesser

og værdier, der er i spil. Jeg er overbevist om, at en

form for samarbejde er væsentligt for det her om-

råde,« siger Birgitte Hoffmann.

Hvad kan skolen gøre for at få et godt samar-

bejde med de eksterne aktører?

»Skolen må i højere grad stille krav og gå ind i en

dialog med de eksterne aktører. Skolen må stille

spørgsmål til, hvad der foregår, og få eleverne til at

reflektere over det. Men det kræver klart flere res-

sourcer i forhold til at have tid til at planlægge for-

løbene og til at opbygge lærernes kompetencer til at

gøre det. Skolen og lærerne skal kvalificeres til at ar-

bejde mere med samarbejde og ikke bare vente på

de tilbud, der kommer. De eksterne aktører skal nok

tilpasse sig,« siger Birgitte Hoffmann.

Børn er aktører her og nu

Hvad er en god undervisning om energi og miljø?

»Det er en undervisning, som involverer dig. Som

ikke kun siger, hvad du skal gøre, men også stiller

krav til dig om at tage stilling, om at opstille nogle

mål, reflektere og handle,« siger Monica Carlsson.

Og først og fremmest er god undervisning om energi

og miljø forbundet med, at eleverne ikke bare får vi-

den, men også får mulighed for at udvikle erfaringer

med at handle, mener Monica Carlsson og Birgitte

Hoffmann.

»Det er også et spørgsmål om at uddanne nogle

mennesker i samfundet, som kan gå ind og agere

som borgere i et aktivt demokrati. Meget undervis-

ning handler om, at børn skal have en god adfærd

og blive gode borgere. Man ser på dem som fremti-

dige borgere, men vi ser børn som aktører her og nu.

Det er de på mange måder i forhold til miljøet. Børn

er forbrugere på en helt anden måde end tidligere,

og de indgår i meget højere grad i forhandlinger om

forbrug med hinanden og i hjemmene. Vi vil meget

»Der er masser af aktører, som gerne vil
slå kløerne i skolen.«
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gerne gøre op med tankegangen om børn som

fremtidige borgere, fordi børn er i høj grad aktører

her og nu,« siger Birgitte Hoffmann, og Monica Carls-

son indskyder: »Det nytter ikke, at man har den ind-

stilling, at børn skal beskyttes og ikke skal være ak-

tører, for hvis man er blevet behandlet som

ikke-aktør, indtil man er 18, træder man ikke lige

pludselig ind i rollen som aktør.«

Opgør med spare-dagsorden

Meget af den undervisning om miljø og energi, som

finder sted i folkeskolen i dag, peger på begrænsede

og ofte individuelle handlemuligheder, som ikke bli-

ver sat ind i en større global sammenhæng, fortæller

Monica Carlsson og Birgitte Hoffmann. I dag hersker

der for eksempel en meget rationel spare-dags-

orden, som peger på, at såvel børn som voksne hver

især kan handle ved at skære ned på energiforbru-

get. Men når skolen og miljøkampagner fokuserer på

det enkelte individs muligheder for at spare, skæv-

vrider det miljøundervisningen:

»På den ene side lærer børnene, at der er en driv-

huseffekt og store globale problemer med sult, fat-

tigdom, oversvømmelser osv., samtidig med at de

handlemuligheder, de stilles over for, er, at de skal

huske at slukke for lyset, når de går ud ad døren. Det

hænger jo ikke sammen,« siger Birgitte Hoffmann og

bruger kampagnen om standbyforbruget som ek-

sempel på en skævvridning af miljødagsordenen:

»Det er en rigtig god ide, at man skal spare på sit

standbyforbrug. Men man skal ikke gøre sig nogen

illusioner om, at det redder verden. For samtidig har

børnene alle sammen fået computer, fjernsyn og

PlayStation på hvert deres værelse. Det er en enorm

forøgelse af energiforbruget på den ene side, og så

kan man så lige skære de øverste fem procent af ved

standbyforbruget. Der er sat en fuldstændig skæv

dagsorden på det område. Det er jo ikke nok, at man

sætter fokus på den individuelle handling. Man må

udvikle handlekompetencer, og det gør man ofte

stærkest i et kollektiv, for eksempel i en klasse,« siger

Birgitte Hoffmann og påpeger, at et godt udgangs-

punkt for undervisning er at se skolen som en arena,

som eleverne kan agere i, også på miljøområdet.

Skolen som institution er blevet en aktør i samfun-

det, og den er en miljøbelastning. Derfor bliver der i

stigende grad stillet krav til, at skolen som institution

skal forholde sig til miljø, for eksempel ved at gen-

bruge papir og sortere affald. Her kan eleverne spille

en afgørende rolle. Men skolens pædagogiske mål

må aldrig tilsidesættes, understreger Monica Carls-

son og Birgitte Hoffmann. For skolen er først og

fremmest et sted, hvor børn dannes og uddannes,

også når børn skal lære at være miljøagenter. Som

Monica Carlsson siger: »Skolen skal løse så mange

forskellige opgaver. Hvis skolen bliver indskrevet til at

løse samfundsproblemer, for eksempel miljøproble-

mer, og man glemmer dannelsesperspektivet, så sy-

nes jeg, den er glippet. Hver gang du frakobler

refleksionerne i undervisningen omkring, hvad ele-

verne skal lære og hvorfor, så bliver det sårbart. Men

princippet om, at skolen skal være i udveksling med

et omgivende samfund, synes jeg, er sund. Projekter,

der har det som perspektiv, har et godt potentiale.«y

Camilla Mehlsen

asterisk@dpu.dk

»Børn er forbrugere på en helt anden
måde end tidligere. De indgår i meget
højere grad i forhandlinger om forbrug
med hinanden og i hjemmene.«
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