
Utdanning for
bærekraftig utvikling

http://folk.ntnu.no/alestr/kurs/UBU_Gauldal_nov2019.pdf (NB: Understrek_i_mellomrom)

http://folk.ntnu.no/alestr/kurs/UBU_Gauldal_nov2019.pdf


Finn ditt klimaavtrykk!

https://www.enova.no/privat/inspirasjon/finn-ditt-klimaavtrykk/
Google: Klimaavtrykk Enova

https://www.enova.no/privat/inspirasjon/finn-ditt-klimaavtrykk/


https://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=705279&within_tid=705275



Stikkord for dagen

• Bærekraftig utvikling

• Utdanning i/for/om/som bærekraftig utvikling

• Læring vs handlingskompetanse

• Bærekraft i lys av medborgerskap, 
livsmestring og dybdelæring





Hva betyr bærekraftig utvikling?



«Utvikling som imøtekommer dagens 
behov uten å ødelegge mulighetene for at 

kommende generasjoner skal få dekket 
sine behov»

Kilde: FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport
Vår felles framtid (1987)

behov

Gro Harlem Brundtland



CC-BY-SA-4.0 Opphavsmann: Bjørn Norheim

behov ?



behov ?vs. rettigheter



Hva påvirkes vi av?
(Hvem definerer våre behov?

nasjonalforeningen.no



Praktisk info: https://www.youtube.com/watch?v=pvk0V-LX1KU

https://www.youtube.com/watch%3Fv=pvk0V-LX1KU


Hvem sier hva?
Hva tror vi på?



• NDLA: https://www.youtube.com/watch?v=82rMEUIk1w0

https://www.youtube.com/watch%3Fv=82rMEUIk1w0


Hvem sier hva?
Hva tror vi på?



Tre dimensjoner

Miljø

Sosiale forhold

Økonomi



Tre dimensjoner

Miljø

Sosiale forhold

Økonomi

Å gi mennesker god utdanning, bra arbeidsvilkår 
og gode helsetilbud.

Menneskerettigheter, levevilkår, helse, kulturelt 
mangfold og likestilling mellom menn og kvinner.



Tre dimensjoner

Miljø

Sosiale forhold

Økonomi

Å sikre folks økonomiske trygghet.

Minke fattigdom, vurdere rettferdig fordeling av ressurser, 
vurdere nasjonal og global markedsøkonomi og ta hensyn til 
arbeidsvilkår og inntekter. 



Tre dimensjoner

Miljø

Sosiale forhold

Økonomi

Å ta vare på naturen på en slik måte at den er en fornybar 
ressurs for oss mennesker. 

Bruk av naturressurser og landarealer, redusere 
forurensning av natur, unngå tap av biologisk mangfold, 
minske klimaendringer og forebygge natur- og 
miljøkatastrofer. 



Tre dimensjoner

Sosiale forhold

Økonomi

Rettferdig



Tre dimensjoner

Miljø

Sosiale forhold

Akseptabelt



Tre dimensjoner

Miljø Økonomi

Gjennom-
førbart



Tre dimensjoner

Miljø

Sosiale forhold

Økonomi

BÆRE-
KRAFTIG

Akseptabelt

Gjennom-
førbart

Rettferdig



Avhengighetsmodell

Miljø

Sosiale forhold

Økonomi

Økonomi: Verktøy
Sosiale forhold: Mål
Miljø: Nødvendighet



Hva mener du er det viktigste tiltaket for en bærekraftig utvikling?

Grubletegninger:
naturfag.no



Hva mener du er det viktigste tiltaket for en bærekraftig utvikling?

Jeg tenker at vi må
slutte å spise kjøtt

Vi må reparere og
gjenbruke i istedenfor

å kjøpe nytt Det må bli forbudt å
bruke fossile
energikilder



Hva mener du er det viktigste tiltaket for en bærekraftig utvikling?

Jeg tenker at vi må
slutte å spise kjøtt

Vi må reparere og
gjenbruke i istedenfor

å kjøpe nytt Det må bli forbudt å
bruke fossile
energikilder

Miljø

Sosiale forhold

Økonomi

BÆRE-
KRAFTIG

Akseptabelt

Gjennom-
førbart

Rettferdig



Ditt/dine trinn:
Hvilke(t) fag har «hovedansvar»?

Miljø

Sosiale forhold

Økonomi



Flere fag om samme tema?



Monofaglighet
Alt på fagets egenart



Kryssfaglighet
Låner begreper/innhold og metoder fra andre fag



Flerfaglighet
Parallell tilnærming av felles begreper og metoder, på et (eller flere) felles tema



Tverrfaglighet
Utvikling av felles begreper og metoder om et felles tema



Transfaglig
Samarbeid med aktører utenfor skolen

Et eksemel: Den naturlige skolsekken (https://www.natursekken.no)

https://www.natursekken.no


Hva er mulig for deg/dere?



Hva skal eleven sitte igjen med?

Læring
Hva er det?



SKAPE

Læring



SKAPING
KUNN

Læring

(EN) E



SKAPINGKUNN

Læring



SKAPINGMENINGS

LæringDybde



EKSPLISITT

Læring vs. hukommelse

IMPLISITT

Bjørklund, 2006



«Hjernen er et styringsorgan for 
kroppen»

«Kroppen muliggjør det som 
skjer i hjernen»

Descartes (1596-1650) vs. Damasio, 1994





Kognitive prosesser

Sanseinntrykk

Relasjoner mellom personer og 
omgivelserKroppslige reaksjoner og prosesser



Læring
vs.

handlingskompetanse



Utdanning for bærekraftig utvikling
Utdanning i bærekraftig utvikling

Utdanning som bærekraftig utvikling
Utdanning om bærekraftig utvikling

Utdanning for bærekraftig utvikling



Vi må vite hva vi 
kan gjøre

Vi må vite om problemet

Vi må være motivert for å gjøre noe

Kunnskap

Ferdigheter

Holdninger



Kunnskap Ferdigheter Holdninger =++ Handlingskompetanse



Individ

Lokalt

Nasjonalt

Globalt

«Handle lokalt, tenke globalt»



Utdanning for 
bærekraftig utvikling



Kunnskap

Ferdigheter Holdninger

Elevenes handlingskompetanse 
som bærekraftig medborger



Kunnskap

Elevenes handlingskompetanse 
som bærekraftig medborger

•Klima
•Energi
•Forbruk og ressurser
•Interessekonflikter
•Deltakelse og demokrati
•Biologisk mangfold
•Naturområder
•Helse
•Avfall og gjenvinning
•Vannressurser



Ferdigheter

Elevenes handlingskompetanse 
som bærekraftig medborger

•Kritisk tenking
•System forståelse
•Evne til samarbeid
•Kommunikasjon
•Problemløsing
•Kreativitet



Elevens
handlings-

kompetanseKunnskap

Ferdigheter Holdninger

Elevenes handlingskompetanse 
som bærekraftig medborger

•Tro på muligheter og evner til å påvirke omgivelsene
•Håp og visjoner for framtiden
•Motivasjon for å agere innen miljøspørsmål



Lærernes profesjonelle
handlingskompetanse til å utdanne 

«bærekraftige medborgere»

Kunnskap
om utdanning

Ferdigheter
som lærer

«Holdninger»
i læreryrket

Lærerens
profesjonelle

handlings-
kompetanse

•tilegne seg kunnskaper og ferdigheter (om egen 
og elevenes læring)

•tilegne og utvikle yrkesidentitet sammen med 
andre

•mestre ytre faktorer
•handlings-, og utviklingsberedskap



Betydning av følelser



Hvor stor sjans tror du det er for at noen du er glad i blir alvorlig skadd i en bilulykke?
1 = liten, 9 = stor

NRK: Folkeopplysningen, Kjernekraft



A Short History of America - The Future According to Robert Crumb, 1998

Hvilket bilde synes du er mest 
motiverende for å gjøre noe

som begrenser negative 
effekter av klimaendringene?



Elevens strategier for 
mestring av egne følelser

•Følelsesorientert
•Problemorientert
•Meningsoreinter

t



Utforskende arbeidsmåter



«5E-modellen»



Lærer
Engasjerefasen:

Nøkkelen til «læringsdøra»



Elev



Vurdering



Vurdering - Holder læringsdøra åpen

Vurdere



Et undervisningsopplegg



https://www.youtube.com/watch?v=flphUXfntYA



Hva er det viktigste tiltaket for en bærekraftig utvikling?

Jeg tenker at vi må
slutte å spise kjøtt

Vi må reparere og
gjenbruke i istedenfor

å kjøpe nytt Det må bli forbudt å
bruke fossile
energikilder



Utdype (beskrive aktiviteter)

Vurdering (for læring)

Tittel/ tema: 

Aktivisere(beskrive aktiviteter)

Vurdering (for læring)

Overordnet mål/ kompetansemål
Elevene skal kunne…

Læringsmål
Etter timen/ aktiviteten skal elevene kunne…

Vurderingskriterier/ kjennetegn på 
måloppnåelse…

Engasjere (beskrive aktiviteter) Vurdering (for læring)

Utfordre (beskrive aktiviteter) Vurdering (for læring)







Utfordring/Muligheter

• Vurdering

• Tverrfaglighet/Flerfaglighet

• Nærhet/relevans

• Mestring av følelser



Lenker til filmer

• NDLA: https://www.youtube.com/watch?v=82rMEUIk1w0

• Praktisk info: https://www.youtube.com/watch?v=pvk0V-
LX1KU

• FN-film: 
https://www.youtube.com/watch?v=8WrMCdnSnqc

https://www.youtube.com/watch%3Fv=82rMEUIk1w0
https://www.youtube.com/watch%3Fv=pvk0V-LX1KU
https://www.youtube.com/watch%3Fv=8WrMCdnSnqc

