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Unesco-nationalkommissionen har bestilt et for-
projekt om potentialet i en ny grundfortælling om 
erhvervsuddannelser og bæredygtighed

• Overblik over erhvervsskolernes arbejde med FN`s verdensmål for 
bæredygtig udvikling

• Elevernes motivation i arbejdet med bæredygtighed

• Eksempler på hvordan bæredygtighed oversættes på de enkelte 
uddannelser

• Uddannelse og dannelse til bæredygtighed

• Ledelsens arbejde med bæredygtighed i uddannelser og organisation

• Forslag til hvordan arbejdet med bæredygtighed kan udbredes –
hvordan kan denne proces støttes?



For-projektets metode

• Kvantitative data:

• Spørgeskemaundersøgelse  blandt danske erhvervsskoler om deres arbejde 
med bæredygtighed.

• Kvalitative data:

• Interview på EUC Syd, Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Tønder

• Interview på Hansenberg, Kolding

• Interview på Niels Brock, København

• Interview på Next, København

• Interview på sosu-skolen på ZBC, Slagelse

• Interview med sekretariatschef i Byggeriets Uddannelser.



Kvantitative data – erhvervsuddannelsernes 
arbejde med bæredygtighed.
• Ca. 25% af erhvervsskolerne arbejder med bæredygtighed på 

strategisk niveau.

• Ca. 25% af erhvervsskolerne planlægger at arbejde med 
bæredygtighed på strategisk niveau.

• 86% af skolerne indtænker bæredygtighed i driften af skolen

• 64% af skolerne indtænker bæredygtighed i undervisningen på EUD

• 79% af skolerne indtænker bæredygtighed i de gymnasiale 
uddannelser HHX, HTX og EUX.

• 57% af skolerne inddrager eleverne i udviklingen af arbejdet med 
bæredygtighed.



Elevernes motivation for bæredygtighed.

• ” Skolens fokus på bæredygtighed har været med til at åbne mine 
øjne for bæredygtighed. Jeg havde besøg af nogle veninder, og 
besluttede at lave myslibar med græshopper. De blev lidt 
overraskede, men nogle syntes det var sjovt at prøve”….. ” I det hele 
taget har arbejdet med bæredygtighed modnet mig”, elev ved 
afslutning af 2. grundforløb som gastronom.

• ” Erhvervsuddannelsen kombinere mine hænders arbejde med mit 
hoved. Jeg er glad for at være i gang med en erhvervsuddannelse, 
fordi den giver mig konkret viden og kompetencer til at skabe 
bæredygtige løsninger til fremtiden”, elev på medie og grafik  ved 
start på grundforløb 2.



Underviserne og deres arbejde med 
bæredygtighed
• Oversættelse af begrebet bæredygtighed:

• ”Eleverne skal gøre noget når vi arbejder med bæredygtighed. Sæson 
betonet menu er i vores fag en del af oversættelsen af 
bæredygtighed. Fokus på at undgå madspild er en anden 
oversættelse. For os som undervisere handler det i høj grad om 
hvordan vi formidler bæredygtighed”, lærer på gastronom uddannelse

• Behovet for bæredygtigheds didaktik:

• ” Arbejdet med bæredygtighed kræver en ny didaktik, en didaktik 
med fokus på at give eleverne handlekompetencer, for de unge vil 
gerne gøre en forskel”, underviser på tømreuddannelsen hovedforløb



Bæredygtighed: uddannelse og dannelse

• Bæredygtighed, dannelse og FN`s verdensmål.

• ” FN`s verdensmål danner rammen for vores arbejde med elevernes 
dannelse – almen dannelse, naturfaglig dannelse og den personlige 
dannelse, og bæredygtighed og verdensmålene tænkes ind i alle vores 
uddannelser”, notat fra direktionen på EUC Syd.

• ” Det er således et mål at give eleverne viden om bæredygtighed, 
samtidig med at denne viden udvikler eleverne som personer med 
holdninger i relation til en forståelse af betydningen af at handle 
bæredygtigt”, fra bæredygtighedsstrategi for Hansenberg
Erhvervsskole.



Bæredygtighed som institutionel strategi

• De kvalitative interviews viser at en samlet strategi, der både 
fokuserer på skolens drift og på indholdet i undervisningen er en 
styrke.

• Elementer i en bæredygtighedsstrategi:

• Drift: energiforbrug, affaldssortering, økologisk jordbrug, reduceret 
printforbrug

• Undervisning: Oversættelse til de enkelte fagretninger, 
virksomhedsmodeller, pleje i hjemmet, madlavning

• Markere fremskridt/begivenheder i arbejdet med bæredygtighed.



Anbefalinger til uddannelsessektoren

• Det anbefales at:
• - arbejdet med bæredygtig udvikling sker i partnerskaber
• - uddannelsessektoren indgår som en central aktør i udviklingen af en 

bæredygtig fremtid
• - der lægges vægt på såvel uddannelse som på dannelse
• - der fokuseres på bæredygtighed i skolens drift og i undervisningen
• - der didaktisk og metodisk arbejdes med udvikling af undervisning der 

giver eleverne handlekompetencer til bæredygtige løsninger
• - eleverne inddrages som en ressource i undervisningen til bæredygtighed
• - fokus på bæredygtighed indgår i brobygning fra grundskole til 

ungdomsuddannelse



Generelle anbefalinger til politikere, arbejdsgivere, 
faglige organisationer, uddannelser og andre.

• Det anbefales at der samarbejdes om en ny grundfortælling om 
erhvervsuddannelserne, som uddannelser der uddanner til det 
kreative, det skabende og det bæredygtige, og som tiltrækker de unge 
bredt på tværs af køn, etnicitet og social baggrund.

• Det anbefales at skolen viser og kommunikerer sit arbejde med 
bæredygtighed til lokalsamfundet, da det er med til at give viden om 
og prestige til erhvervsuddannelserne.

• Det anbefales at der i uddannelserne arbejdes målrettet med at give 
eleverne kompetencer i bæredygtige løsninger, så de efterfølgende 
kan drive udviklingen af bæredygtige løsninger på fremtidens 
arbejdspladser.


