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Hva er en god reise?
Aftenpostens reisetest, 15. november 2015
Oslo - Stockholm

• Transportmåter:
• Tog, fly, bil

• Kriterier:
• Reisetid
• Pris
• Komfort
• Service underveis
• Stressfaktor
• Punktlighet
• WIFI

Kvamme (2015, s. 372-373)



Hva er en god folkehøgskole?

• Hvilke kriterier er knyttet til kvaliteten på 
en skole?

• I hvilken grad kan kvalitet måles?

• Hvilke normative antakelser (normer og 
verdier) ligger til grunn for målinger av 
kvalitet?

Mer konkret:

• Hva vil det si at «skolene har bærekraftig 
utvikling som sentralt tema for sin 
selvevaluering i løpet av tre år»?

Plan over Alta folkehøgskole



Disposisjon

• Kort historisk riss (miljø og 
bærekraft i utdanningen)

• Om begrepet bærekraftdidaktikk

• Kjennetegn ved 
bærekraftdidaktikk
• Refleksjon over 

bærekraftundervisning

• Ulike former for tverrfaglighet

• Danningsperspektivet

• Etiske perspektiver spesielt



Truslene mot livet på kloden i dag og i 
framtida
Historisk situasjon:

Antropocen

En betegnelse på en geologisk periode som 
etterfølger holocen preget av menneskets 
kraftfulle påvirkning overalt på kloden

Økonomisk globalisering

Den store akselerasjon – sterk økonomisk 
vekst i etterkrigstida, først i Vesten og 
senere global rekkevidde
Foto: Unsplash.com



Den økologiske krisen og moderniteten

Menneskets kontroll over natur og samfunn 
for å fremme frigjøring og velferd

• Framveksten av en instrumentell fornuft

• Moderne naturvitenskap

• Teknologiutvikling

• Industrialisering med økonomisk vekst (i 
kapitalistiske og kommunistiske former)

• Universelle menneskerettigheter

Kvamme og Sæther, 2019, s. 21-22.

Foto: Unsplash.com



FNs rolle FNs rolle

• 1970-tallet (Sth, 1972) 

• 1980-tallet (Vår felles framtid, 1987)

• 1990-tallet (Rio, 1992) 

• 2000-tallet (tusenårsmålene, 2000)

• 2010-tallet (17 bærekraftsmål, 2015; 
Paris-avtalen, 2015)

• 2020-tallet (?)

Foto: unsplash.com. Daryan Shamkhali.





Utdanningens rolle

• Norge: 1971: Natur- og miljøvern obligatorisk 
tverrfaglig emne i den midlertidige mønsterplanen

• Sth, 1972: Framhever utdanning

• Beograd-Charteret, 1975;Tbilisi-
erklæringen, 1977

• Agenda 21, kapittel 36, 1992

• FNs tiår for utdanning for bærekraftig 
utvikling, 2005-2014

• Bærekraftmål 4 i Agenda 2030
• Norge: 2020: Bærekraftig utvikling tverrfaglig tema i 

fagfornyelsen av den norske grunnutdanningen

Foto: Santi Vedri, unsplash.com





Bærekraftdidaktikk (2019)
Tidligere på norsk omtalt som «utdanning for bærekraftig utvikling», oversettelse av 
FN og UNESCO sitt begrep «education for sustainable development»

• Det reflekterende aspektet ved engelske 
«education» er didaktikk på norsk

• Didaktikkbegrepet etablerer en kritisk distanse til 
policyfeltet – åpner for å utforske f. eks.

• Motsetninger mellom FNs vedtak og praktisk politikk 
• Forholdet mellom nasjonale hensyn og 

verdensborgerskap
• Kontroversielle sider ved bærekraftagendaen

• En fruktbar spenning mellom allmenndidaktikk og 
fagdidaktikk

• Praksisnærhet i enkeltfag
• Men også fagovergripende hensyn

• Tverrfaglighet og danning

Kvamme og Sæther, 2019



Fem kjennetegn ved en undervisning om 
miljø og bærekraft
• Normativ

• Tverrfaglig

• Elevene skal utvikle evnen til å 
handle (agency)

• Vektlegging av uformelle 
læringsarenaer

• Sammenføring av et lokalt og 
et globalt perspektiv

International Handbook of Research on Environmental
Education, 2013, s. 2



1) Bærekraftagendaen – uttrykk for moderniteten og en 
modernitetskritikk
Hvordan didaktisk håndtere disse spenningene?

Noen modernitetskritiske elementer:
- Anerkjennelsen av grenser for menneskelig 

utfoldelse

- Anerkjennelsen av kompleksitet

- Beskyttelsen av kulturelt og biologisk mangfold

- Beskyttelsen av urfolks rettigheter

Uttrykk for moderniteten:
- Troen på at løsningene ligger i menneskets fornuft

- Troen på fortsatt økonomisk vekst (bærekraftmål 8)

- Troen på teknologiske løsninger



2) Spenningsfelt – Hvem sitter på definisjonsmakten?

• Regjeringen.no, 19. juni 2018 • Aftenposten, 19. november 2018



3) Tverrfaglighet i en fagoppdelt skole

• Tverrfaglighet forutsetter 
integrasjon mellom fag 

• Ulike grader av integrasjon
• Flerfaglighet
• Transfaglighet

• Hvordan er dette i 
folkehøgskolene?

• Sæther og Kvamme (2019), s. 196-197.



Bærekraftdidaktikk og kritisk danning

• Fornyelsen av tysk allmenndidaktikk etter 
andre verdenskrig – eks. på 
bærekraftdidaktikk

• Wolfgang Klafki:

• Tidstypiske nøkkelproblemer

• Overordnet danningsformål

• Kritisk danning

• Mulig utvidelse: At elevenes kroppslige 
situerte liv blir en del av danningsprosjektet 

• Foto: Wangari Maathai konfronterer lokale utbyggere i 
kampen for å beskytte truede skogsområder. kenyans.co.ke

• Kvamme og Sæther, 2019, s. 29-30.



Etiske perspektiver
Noen fellesverdier
Grunnplanken: Bærekraftagendaen 
handler om å beskytte livet på kloden i 
dag og i framtida

• Sentrale verdier nedfelt i FN-
konvensjoner og i UNESCOs
skolesatsing (UNESCO, 2006):
• Hensynet til mennesker som lever i dag 

(global rettferdighet)
• Hensynet til framtidige generasjoner
• Hensynet til naturen («the greater

community of life», økosystemene, 
biologisk mangfold)

• Ivaretakelse av det kulturelle mangfoldet 
og fredsarbeid

• Foto: Chris Gallagher, unsplash.com



Fellesverdienes 
potensiale
• Tydeliggjøre formålet

• Gi mening og motivasjon

• Et overordnet perspektiv på 
bærekraftmålene 

• Hjelp til tverrfaglighet

• Kritisk målestokk

Foto: Tian Kuan, unsplash.com



Eksempel 1:Miljøfyrtårnsertifiseringen

• Hva fanges opp, og hva er ikke 
lagt inn?

Hentet fra:

https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/fns-
baerekraftsmal/?gclid=EAIaIQobChMItoLJvpa75wIVF6WaCh3w2wuL
EAAYASAAEgI6T_D_BwE

https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/fns-baerekraftsmal/?gclid=EAIaIQobChMItoLJvpa75wIVF6WaCh3w2wuLEAAYASAAEgI6T_D_BwE


Eksempel 2: Skolestreikene for klimaet

• Thunberg og Parisavtalen
• Ikke henvisning til mellomstatlig nivå 
• Appellering til fellesverdiene (i 

forordet, hensynet til kommende 
generasjoner, men også global 
rettferdighet og økologisk bevissthet)

• Det overordnede målet (2 graders / 
1,5 gradersmålet)

Kvamme, under publisering
• Foto: Mickan Palmqvist.



Bærekraftagendaen og en teknisk-økonomisk rasjonalitet

• Nødvendig – og utilstrekkelig

• Kan i praktiske utforminger 
skjule forutsetninger som 
fortjener utforskning og kritikk

• Fanger ikke opp det som ikke kan 
måles og tallfestes som
• rikdommen i den menneskelige 

erfaringsverden
• naturens egenverdi

• Foto: Chris Thompson, unsplash.com



Folkehøgskolene og bærekraftagendaen

• Det lokale og det globale perspektivet ser ut til å 
være godt integrert i folkehøgskolene

• Mange av dere sitter på mye kunnskap

• Formålet om å fremme allmenndanning og 
folkeopplysning er et godt utgangspunkt

• Lettere å initiere tverrfaglighet her enn i 
grunnopplæringen?

• Erfaringer med transfaglighet – samarbeid med 
lokalsamfunnet, veksling mellom formelle og 
uformelle læringsarenaer

• Den helhetlige satsingen på skoledrift og 
undervisning er spennende –her kan 
folkehøgskolene bli avantgardistiske verksteder?

• Viktig å understreke at målet ikke er «bærekraftig 
utvikling», men å beskytte det gode livet på kloden

?
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