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Utfordringene verden står ovenfor er mange, og klimakrisen er et av flere samfunnsproblemer 
dagens ungdomsgenerasjoner konfronteres med. Tunge klimarapporter fra FN, etterfulgt av nye 
toppmøter med politikere og ikke minst bilder og nyhetssaker av ekstremvær skyller inn over oss i 
dagliglivet og skaper frykt, uro og/eller kombinert med apati.  Vi mennesker har en tendens til å 
distansere oss når vi blir stilt ovenfor «dommedagsbudskap» (Harré, 2011). Samtidig trer ungdoms 
manglende fremtidsoptimisme på grunn av  klimakrisen  frem (Fløttum, Scheurer & Dahl, 2021).  

Lærere står i en brytningstid og en tosidighet mellom oppgaven å videreføre gitte normer og verdier, 
samtidig som de skal undervise elever  for en verden vi ikke kjenner. Hva betyr endring og hvordan 
det kan skje, er gode spørsmål når elever og lærere skal jobbe med spørsmål om hva et bærekraftig 
samfunn er, og hvordan vi kommer dit (Kvamme & Sæther, 2019).  Likevel handler 
bærekraftsundervisning oftest om normative aspekter om hva skolen bør gjøre, men  mindre om  det 
deskriptive, hvilke praksiser som finnes og hvordan de fungerer. 

Dette verkstedet inviterer til en kritisk diskusjon og refleksjon rundt læringsmål, metoder og praksis i 
nordisk kontekst i forholdt til bærekraftsundervisning. Med utgangspunkt i en 
dilemmatreningsøvelse utviklet av Raftostiftelsen, vil innledere gi sine vurderinger fra ulike 
teoretiske perspektiv med mål om å dele erfaringer, lære av hverandre i utfordringene og 
mulighetene vi står ovenfor med tanke på utdanning av bærekraftige medborgere. 

Workshop: 1, 5 time 
Spørsmålet som diskuteres i dilematrennignsøvelsen er: Hvem har ansvar for brudd på 
menneskerettighetene som begås i mobilproduksjon? Etter en 20 minutters introduksjon av øvelsen 
«ansvarskortene» vil to innledere gi en 15 minutters presentasjon av sine vurderinger med ulike 
perspektiv etterfulgt av spørsmål fra en opponent og publikum. 
https://www.rafto.no/no/undervisning/aktiviteter/dilemmatrenings%C3%B8velse-ansvarskort  

Time: Monday 4.4, 13:30, room C215 
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