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Og miljøet er truet, biodiversitet, grundvandskvalitet, og 

så er der ressourcerne …



Udgangspunkter

■ Der er reelle problemer med bæredygtig udnyttelse af 

landskabet, som lærerstuderende og folkeskoleelever bør 

undervises i, og som angår både biologi og geografi

■ Australske studier (Boon 2011 og Effeney and Davis 2013): 

Manglende sammenhæng mellem holdninger, 

mestringsforventning og reel faglig kompetence blandt lærere 

angående undervisning i bæredygtig udvikling (UBU)

■ Hansen og Sillasen: Negativ korrelation mellem 

mestringsforventning og faglig begrebsforståelse ang. UBU 

(111 danske lærerstuderende i naturfag, Dunning-Kruger

effekten (Dunning 2005))



Dunning-Kruger
■ “The participants typically believed they were confident in 

their abilities to engage with education for sustainability with 

self-efficacy increasing with increased levels of perceived 

knowledge.

■ However no relationship was found between perceived 

knowledge and actual knowledge which suggests that the 

participants either do not feel constrained by their lack of 

knowledge, or are perhaps unaware of their actual 

knowledge of sustainability issues.

■ This lack of relationship may have implications for the 

development of pedagogical content knowledge with pre-

service teachers potentially developing shallow, tokenistic 

approaches to education for sustainability

(Effeney and Davis, 2013)

Spørgsmål: Undervurderer de studerende emnets kompleksitet 

(antagelse: det har en negativ effekt på deres undervisning)?



Lidt data (før der kommer en masse tørt 
…)



Oprindelige forskningsspørgsmål:

1) Hvordan vurderer folkeskolelærere og 

lærerstuderende deres kompetence til UBU før og 

efter et undervisningsforløb i BU? (opfattede 

kompetencer)

2) Hvordan vurderer vi (projektdeltagerne) 

folkeskolelærernes og de lærerstuderende 

kompetence i UBU før og efter et 

undervisningsforløb i BU? (reelle kompetencer)

Overordnet projektformål:
At kvalificere undervisningen i bæredygtig udnyttelse 

af landskabet (UBUL) i læreruddannelsen (geografi og 

biologi) og i folkeskolen (bagvedliggende antagelse: 

det sidste følger af det første)



Vi vil med interventionen (et uv-forløb):
■ Vise de studerende emnets kompleksitet og give dem 

dybdekendskab

■ I vores dataanalyse lede efter tegn på øget forståelse af 
kompleksiteten og effekten af den på de studerende

■ Bruge data til at blive klar over, hvor udfordringerne ligger 
for de studerende/på læreruddannelsen ift. UBUL, 
fagfagligt og fagdidaktisk

Vi regner med at få viden om:
■ lærerstuderendes holdninger, mestringsforventninger, 

viden, opfattet viden og fagdidaktiske beredskab ift. UBU 
generelt og specifikke delemner af UBUL (uddøen af 
arter, vandforsyning, udledning af stoffer, 
landskabshistorie/udvikling, arealudnyttelse; bl.a. 
gennem analyse/åben kodning af åbne svar m.m.)

■ effekten af en konkret intervention (et 
undervisningsforløb om UBUL) på ovenstående



Dataindsamling blandt lærerstuderende 
og lærere på efteruddannelse

■ Spørgeskema. Bygger videre på de australske 

spørgeskemaer, oversat til dansk og tilføjet lukkede 

og åbne spørgsmål

■ CoRe´s

■ Fokusgruppeinterview (intervention 2)

■ Forhåbentlig: Observation af studerende i praktik -

forår 2020



Baggrund for 
dataindsamling og 
undersøgelsesdesign:

”PCK-konsensus modellen”: 
Delelementer i læreres 
undervisningspraksis.

Dertil i vores undersøgelse 
”Self-efficacy”, 
mestringsforventning



Projektfaser

Forår 18

Efterår 18

2020

Efterår 19

Forår 19

Litteraturstudie, fastlæggelse af forskningsdesign, 

intervention og ankerpunkter, standardisering med 

tidligere undersøgelser

Intervention/dataindsamling 1 før-og-efter. 

Lærerstuderende i geografi og biologi, lærer på 

efteruddannelse i geografi (ca 70 respondenter, 

spørgeskema, CoRe)

Intervention/dataindsamling 2 før-og-efter, 

lærerstuderende i geografi og biologi (ca 50 

respondenter, spørgeskema, CoRe, 

fokusgruppeinterview) 

Databehandling 2 og dissemination. Observation af 

studerende i praktik

Databehandling 1 og begyndende dissemination. 

Revision af design, intervention og ankerpunker



Faglige ankerpunkter

• Landskabsudvikling og 

landskabshistorie

• Bæredygtighedsbegrebet og 

2030 mål

• Natursyn

• Biodiversitetskrise

• Begrebet Antropocæn

• Stofkredsløb (vand)

• Prioriteringer og perspektiver 

i arealanvendelse

Intervention 2: Revideret undervisningsforløb i 
UBUL for geografi og biologistuderende

Fagdidaktiske ankerpunkter

• Undersøgelseskompetence

• Feltarbejde og ekskursioner

• Digitale værktøjer

• Når der arbejdes med 

bæredygtig 

landskabsudnyttelse, arbejdes 

der med perspektiver fra et 

andet fag (biologi/geografi) 

Dertil: Aftaler om fælles litteratur, figurer og hjemmesider



Spørgeskemaet omfatter spørgsmål om:

■ Baggrundsoplysninger

■ Self-efficacy/mestringsforventning ift. UBU 

generelt

■ Holdninger til UBU (”forstærkere og filtre”)

■ Self-efficacy/mestringsforventning ift. at 

undervise i specifikke emner om UBUL 

(vandforsyning, udledning af stoffer til 

miljøet, uddøen af arter, 

landskabsudvikling, arealudnyttelse)

■ Indholdsviden om emnerne 

bæredygtighed, vandforsyning, udledning 

af stoffer til miljøet, uddøen af arter, 

landskabsudvikling, arealudnyttelse

■ Derudover mulighed for åbne svar



Foreløbige udvalgte data

"Jeg er sikker på, at jeg kan 

planlægge relevante 

undervisningsforløb om 

bæredygtighed” (spørgsmål om 

generel 

selvefficacy/mestringsforventnin

g om UBU)



"Som underviser kan jeg spille en vigtig rolle i at løse 
bæredygtighedsproblematikker gennem min undervisning”

(holdninger til UBU/forstærkere og filtre)



Selfefficacy/mestringsforventning
- konkrete emner



Harmonerer ikke alt for 
godt med den specifikke 
selfefficacy …



Eksempel på åbne svar: ”Nævn tre vigtige tiltag, der vil 
kunne gøre vores anvendelse af landskabet mere 

bæredygtigt
(postsvar E18, fra NVivo)



CoRe´s



Vores Big Ideas



En 2. års studerende i geografi
- før og efter



Forventede resultater 
(baseret på ny viden):

■ Revideret og forbedret 

UBUL på 

læreruddannelsen i VIA

■ Anbefalinger til 

UBU/UBUL på UC´ere

generelt

■ Anbefalinger til UBU/ 

UBUL i folkeskolen


