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Introduktion 

På intet andet tidspunkt i Jordens historie har mennesker haft så stor indflydelse på planetens 

systemer. Uenigheder om, hvordan man bedst kan gribe de problemer, der rejses af 

interaktionen mellem mennesker og Jordens livsunderstøttende systemer, vil fortsat 

udfordre sociale og politiske systemer, og det er klart, at kun en miljøbevidst offentlighed vil 

være i stand til at finde brugbare, evidensbaserede løsninger til disse udfordringer[1] 

Det faktum, at naturen bliver beskadiget dag for dag på grund af menneskelige aktiviteter, og 

denne situation udgør en alvorlig trussel mod alle levende tings liv. Desuden forårsager 

forurening af miljøet global opvarmning ved at forstyrre balancen i økosystemet. Da andre 

levende væsener påvirkes på en negativ måde, bliver det menneskelige samfund også skadet 

på grund af dets egen forbrugsadfærd, der forårsager global opvarmning.  

Siden den industrielle revolution er stigningen i brugen af fossile brændstoffer i toppen af de 

skader, menneskeheden har forårsaget på miljøet. Den stigende koncentration af 

drivhusgasser, der frigives til atmosfæren ved brug af fossile brændstoffer, får planeten til at 

varme mere op, mens stigningen i den globale temperatur medfører klimaændringer, som er 

meget farlige for levende arter. 

Nu står vi over for hidtil usete problemer forårsaget af ubevidst ensidig misbrug af 

naturressourcer har ført til sådanne Covid-19, klimaændringer, smeltning af polare iskapper 

seks gange hurtigere end i 1990'erne, vandknaphed, tørke, ekstremt vejr, stigende 

havniveauer , mange plante- og dyrearter til udryddelse, højere niveauer af luftforurening , 

kulstofemissioner og så videre. Dette minder os om, at vi er en del af naturen, og 

ødelæggelsen af naturen skader mennesker direkte. Vi som Eco-Smart-projektpartnere 

besluttede at handle og udtænkte ECO-SMART-projektet med stor støtte fra EU-

Kommissionen (Erasmus+-programmet).   

Definition af området for miljøfærdigheder 

For at udforme en vurdering af miljøkompetencer er det nødvendigt at begynde med en 

arbejdsbeskrivelse af, hvad "miljøkompetence" er. Internationale definitioner af 

læsefærdigheder, historiske definitioner af miljøuddannelse, nationale og statslige 

beskrivelser af miljøuddannelsesprogrammer og relevant forskning giver alle nyttige 

definitioner, men forskellene mellem dem tyder på, at definitionen af miljøfærdigheder er en 

dynamisk størrelser. Efterhånden som miljø- og uddannelsesforhold skifter, 

miljøuddannelsesprogrammer og -praksis forbedres, og ny forskning dukker op, vil det 

domæne, der skal vurderes, udvikle sig, og definitionerne – og dette dokument – skal 

gennemgås og opdateres . 

Definition af miljøkompetence i form af øko-smarte skoler 

EU's energieffektivitetsdirektiv 2012/27 / EU kræver, at medlemslandene udarbejder deres 

nationale energieffektivitetshandlingsplaner og periodisk gennemgår og fornyer dem hvert 

tredje år. Derfor skal skolerne etablere en fælles forståelse for at sikre deres egen 

energieffektivitet. Inden for Eco-Smart-projektet er vores mål at aktivere og opmuntre skoler, 

elever og skolepersonale til at være mere energibevidste, bevidste om kulstofemissionen og 

tackle miljø- og klimakrisen på vores planet. 
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Grundlæggende har vi inden for hvert område defineret de mere generelle 

miljøkompetencer, som kan være nyttige for i K12 uddannelse og de tilsvarende miljøværdier 

eller moral. 

Med disse rammer vil det være muligt at definere de nødvendige handlinger på et 

adfærdsniveau og engagere skoler, elever og skolepersonale i at være litterære på 

miljøområdet. Disse rammer for at integrere miljøundervisning i læseplanen vil give lærere 

og elever nye muligheder for at analysere problemstillinger; lære om sammenhænge mellem 

vores økonomi, samfund og miljø; støtte økonomisk vækst; være mere energi- og 

miljøbevidste og blive engagerede borgere. 

Hvorfor har vi brug for miljøkompetencer? 

”En miljøbevidst person er en, der både individuelt og sammen med andre træffer 
informerede beslutninger vedrørende miljøet; er villig til at handle på disse beslutninger for 
at forbedre velfærden for andre individer, samfund og det globale miljø; og deltager i 
samfundslivet." 

Væksten i den menneskelige befolkning og den stigende kraft af vores teknologi betyder, at 
vi ikke længere kun er en af flere millioner arter, der bor på denne planet. Vi er nu en aktiv 
agent for fysiske, kemiske, biologiske og geologiske forandringer. Vores afbrænding af fossile 
brændstoffer har ændret atmosfærens evne til at fange varme og dermed ændret klimaet 
[IPCC 2001]. 

I takt med at befolkningen stiger, vil behovet for mad, rent vand, brændstof og plads stige, og 
det betyder den uundgåelige stigning i efterspørgslen på verdens naturressourcer, der 
forårsager ressourceudtømning og mere forbrug. Formålet med at forbedre 
miljøkompetencen er at forberede folk til at forstå og håndtere sådanne problemer. Kun en 
miljøbevidst offentlighed vil være i stand til at finde brugbare, evidensbaserede løsninger på 
disse udfordringer. 

Med dette enorme behov er integration af miljøuddannelse i skoler i hele Europa og udvikling 
af en miljøkyndig befolkning, der er i stand til at løse de miljømæssige og sociale udfordringer, 
vi står over for i dette århundrede, en af de bedste løsninger til at aktivere samfundet ved at 
føre unge individer til at være miljøvenlige. læse- og miljøbevidste. Øko-Smart-projektet 
anerkender vigtigheden af miljøfærdigheder og sigter mod at fremme integrationen af 
miljøundervisning i skoler i hele Europa. Rammer for miljøkompetence omfatter affektive, 
viden, kognitive færdigheder og adfærdskomponenter, der understøtter yderligere læring og 
ny adfærd.  
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Retningslinjer for at forberede IO1 miljøkompetence framework 
Dette afsnit giver detaljer om strukturen og indholdet af hver kompetence og læringsudbytte. 
Hver kompetence vil omfatte: 

 

• Kompetenceområde 

• Kompetenceerklæring 

• Læringsudbytte opdelt i  
o Viden 
o Færdigheder 
o Holdning 

 
Ramme modellen kendt som Blooms taksonomi , blev udarbejdet af Bloom og hans 
samarbejdspartnere og bestod af seks hovedkategorier: Viden, Forståelse, Anvendelse, 
Analyse, Syntese og Evaluering. Når du beskæftiger dig med dette dokument, kan Bloom's 
Taxonomy-trin og verberne betragtes som en reference. 
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Kompetenceområde #1 Miljømæssig og social viden  

Kompetence 
formulering 

Miljøfølsomhed eller påskønnelse, i form af ansvarlige 

holdninger til forurening, teknologi, økonomi, bevaring og 

miljøindsats, og en vilje til at anerkende og vælge blandt 

forskellige værdiperspektiver forbundet med problemer og 

problemstillinger. Motivation til aktivt at deltage i 

miljøforbedring og miljøbeskyttelse, lyst til at afklare egne 

værdier og tillid til at træffe beslutninger og domme om 

miljøspørgsmål i henhold til ens moral 

 

Viden 
1.1 Anerkender betydningen af miljøfærdigheder  

1.2 Forklarer miljøprocesser og -systemer 

1.3 Forstår de nuværende klimaændringer som et menneskeskabt 

fænomen som følge af de øgede grønne gasser og kulstofemissioner 

1.4 Kender til de vigtigste økologiske, sociale, kulturelle, økonomiske 

konsekvenser af klimaændringer lokalt, nationalt og globalt 

 

 

Færdigheder 1.5 Forklarer økosystemets dynamik og de miljømæssige, sociale, 

økonomiske og etiske konsekvenser af klimaændringer 

1.6 Opmuntrer andre til at handle og beskytte klimaet 

1.7 Samarbejder med andre og udvikler fælles aftalte strategier for at 

håndtere klimaændringer 

 

Ansvar og autonomi 1.8 Evaluerer om hans/hendes handlinger er klima- og miljøvenlige og – 

hvis ikke – skaber nye adfærdsmønstre som helhed over for miljøet 

1.9 Fremmer klimabeskyttende og energibevidste offentlige politikker 

1.10 Understøtter personligt og borgerligt miljøansvar 
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Kompetenceområde #2 Elektricitet og skolevarme  

Kompetence 
formulering 

At kende til kombinationen af ansvarligt el- og varmeforbrug, 
viden, færdigheder, ansvar og holdning, der er nødvendig for at 
træffe beslutninger vedrørende el- og varmeforbrug og i sidste 
ende tage skridt til at reducere den negative effekt af el- og 
varmeforbrug. At forstå og anvende den korrekte og 
bæredygtige tankegang, der kræves for at reducere det 
individuelle og institutionelle el- og varmeforbrug. 

 

Viden 2.1 At have forståelse for påvirkningen af el- og varmeforbrug i miljøet 

2.2 At have forståelse for påvirkningen af el- og varmeforbrug i miljøet  

2.3 Stiller relevante spørgsmål om el- og varmeforbrugsforhold og 

problemstillinger 

2.4 Kender til vigtigheden af el- og varmeaftryk altså det personlige 

forbrug af el og varme.  

2.5 Forstår begrebet ansvarligt el- og varmeforbrug og konsekvenserne 

af individuelt og institutionelt uansvarligt el- og varmeforbrug. 

2.6 Forstår hvordan elektricitet og varme skabes, skelner mellem 

bæredygtige kilder og udtømmelige fossile kilder. 

Færdigheder 2.7 Beregne og vurdere ens el- og varmefodaftryk 
2.8 Identificere og analysere el- og varmeforbrugsrelaterede 

miljøproblemer 
2.9 Opfordrer andre til at handle for ansvarligt el- og varmeforbrug  
2.10 Samarbejder med sine jævnaldrende om at definere 

handlingsplaner for at øge ansvarligt el- og varmeforbrug i deres 
familier, vennekredse og skoler 

2.11 Får en vis bevidsthed om grundlæggende principper for 
bygningsdesign og -konstruktion for at spare el og varme, 
f.eks. isolering, effektive vinduer, lufttætte konstruktioner, 
intelligent bygningsstyring mm. 

Ansvar og autonomi 2.12  Fortaler for at reducere el- og varmeforbruget i hans/hendes 
inderkreds 
2.13 Evaluerer og foretager personlige vurderinger om el- og 
varmeforbrugsrelaterede miljøspørgsmål 
2.14 Fremmer og implementerer ideer, der tackler uansvarligt el- og 
varmeforbrug og dets konsekvenser Promotes and implements ideas 
which tackle irresponsible electricity and heating consumption and its’ 
consequences 
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Kompetenceområde #3 Vandforbrug  

Kompetence 
formulering 

At anerkende kombinationen af bevidsthed om ansvarligt 

vandforbrug, viden, færdigheder, ansvar og holdning, der er 

nødvendig for at træffe beslutninger om vandforbrug og i sidste 

ende tage skridt til at reducere den negative effekt af 

vandforbrug. At forstå og anvende den korrekte og bæredygtige 

tankegang, der kræves for at reducere det individuelle og 

institutionelle vandforbrug. 

 

Viden 3.1 At have forståelse for vandforbrugets påvirkning af miljøet  

3.2 Forstår de komponenter, der påvirker vandforbruget  

3.3 Stiller relevante spørgsmål om vandforbrugsforhold og 

problemstillinger 

3.4 Kender til vigtigheden af vandaftryk  

3.5 Forstår begrebet ansvarligt vandforbrug  

3.6 Forstå konsekvenserne af individuelt og institutionelt uansvarligt 

vandforbrug lokalt, nationalt og globalt. 

Færdigheder 3.7 Beregner og vurderer ens vandaftryk  

3.8 Identificere og analysere vandforbrugsrelaterede miljøproblemer  

3.9 Opfordrer andre til at handle for ansvarligt vandforbrug 

3.10 Samarbejder med sine jævnaldrende om at definere 

handlingsplaner for at øge ansvarligt vandforbrug i deres familier, 

vennekredse og skoler 

Ansvar og autonomi 3.11  Er fortaler for at reducere vandforbruget i hans/hendes 

inderkreds 

3.12 Evaluerer og foretager personlige vurderinger om 

vandforbrugsrelaterede miljøspørgsmål 

3.13  Fremmer og implementerer ideer, der tackler uansvarligt 

vandforbrug og dets konsekvenser  
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Kompetenceområde #4 CO2 Forbrug 

Kompetence 

formulering 

At øge bevidstheden om påvirkningen og anvendeligheden af CO2-

fodaftryk i miljøet og tilegne sig viden, færdigheder, ansvar og 

motivation, der er nødvendig for at træffe mindre CO2-

emissionsrelaterede beslutninger og i sidste ende træffe foranstaltninger 

for at reducere den negative effekt af kulstof. At forstå og anvende den 

korrekte og bæredygtige tankegang, der kræves for at reducere den 

enkeltes og skolens CO2-udledning ved hjælp af CO2-fodaftryk. På denne 

måde begynder eleverne at opdage og lære om samspillet mellem 

menneskelige aktiviteters fodspor, miljøet og menneskers velvære.  

Viden 4.1  Eleverne vil være i stand til at definere begrebet CO2-fodaftryk. 

4.2 Elever vil være i stand til at angive strategier (mindst 6) til at reducere 

deres eget, kammeraters og/eller skoles CO2-fodaftryk. 

4.3 Eleverne vil være i stand til at beskrive, hvorfor det er vigtigt at have 

så lille et fodaftryk som muligt. 

4.4 Eleverne vil være i stand til at undersøge udligningsproceduren for 

CO2-fodaftrykket. 

Færdigheder 4.5 Eleverne vil være i stand til at beregne og evaluere deres CO2-

fodaftryk. 

4.6 Eleverne vil være i stand til at vurdere kilderne og antagelserne bag 

fodaftryksberegningerne.  

4.7 Elever vil være i stand til at samarbejde med jævnaldrende for at dele 

og etablere handlingsplaner vedrørende CO2-kompensation for at 

reducere CO2-fodaftryk i deres daglige liv. 

Ansvar og autonomi 4.8 Eleverne vil være i stand til selvstændigt at reflektere over deres 

vaner og den varierende indvirkning på miljøet med hensyn til CO2-

fodaftryk. 

4.9 Eleverne bør identificere de mest nyttige områder og praksisser for 

sig selv og til at reducere kulstofemissioner. 
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Kompetenceområde #5 Klimaændringer 

Kompetence 
formulering 

At øge bevidstheden om virkningen af klimaændringer og dens interaktion 
med miljø og menneskers sundhed og at erhverve viden, færdigheder og 
ansvar og motivation, der er nødvendig for at træffe foranstaltninger for at 
reducere de negative virkninger af klimaændringer. 

Viden 
5.1. Definer de klimatiske forhold, der ændrer sig som reaktion på den 

globale opvarmning 

5.2. Beskriv og definer virkningerne af de skiftende klimatiske forhold 

5.3. Forstå kompleksiteten af klimaforandringerne og dens indvirkning på 

sundheden 

5.4. Beskriv de sundhedsmæssige fordele ved at begrænse klimaændringer. 

5.5. Definer og beskriv tilpasningsstrategier, der er beskyttende for 

menneskers sundhed. 

Færdigheder 
5.6 Kan udvikle et projekt for at adressere en klimatrussel, der vedrører et 

specifikt sundhedsresultat, der er relevant for deres lokalsamfund, stat 

eller region i landet 

5.7. At forberede visuals (plakat, brochure, infografik, video osv.), som er 

en tilpasningsstrategi fra et økonomisk, socialt og miljømæssigt perspektiv 

Ansvar og autonomi 
5.8 Være bevidst om virkningerne af klimaændringer på menneskers 

sundhed 

5.9 At vide, hvad der skal gøres i deres skole først for at reducere 

klimaændringer 
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Kompetenceområde #6 Affaldshåndtering 

Kompetence 
formulering 

At øge bevidstheden hos elever, lærere og medarbejdere om 
affaldshåndtering, og hvordan de ansvarligt kan håndtere affald. At 
tilegne sig viden, færdigheder, tankegang, motivation og følelse af 
engagement til at arbejde individuelt eller i fællesskab for at løse 
miljøproblemer og forebygge dem gennem effektiv affaldshåndtering. 

Viden 6.1 Introduktion til problemerne med affald og dets forurening 

6.2  At forstå konsekvenserne for miljøet 

6.3  At forstå affaldssortering 

6.4 Hvorfor det er vigtigt at REDUCERE, GENANVENDE og GENBRUGE 

affald. 

6.5  Bæredygtigt affald 

6.6 Adfærd og konsekvenser i forhold til affaldshåndtering: Hvad kan du 

gøre derhjemme? 

Færdigheder 6.7 Evne til at identificere miljøproblemer relateret til forskellige typer 

affald i din skole eller lokalsamfund. 

6.8  Analysere adskilte affaldsmængder  

6.9 Affaldskriger 

6.10  Kommunikationsevner til at overføre den erhvervede viden. 

6.11 Uddanne samfundet om kollektivt ansvar for affaldshåndtering i 

skolen 

Ansvar og autonomi 6.12 Ændre udsigterne og skabe adfærdsændringer med hensyn til 

affaldshåndtering. 

6.13  Selvrefleksion omkring affaldshåndtering 

6.14  Opmuntre deres kammerater til at reducere mængden af affald 

i skolen. 

 

 

 

 

 


