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• Denne presentasjonen omhandler erfaringer 

fra vårt tverrfaglige prosjektet «Sjøuhyret på 

Helgeland» (2014)

• Dagens og fremtidige generasjoner møter 

enorme miljøutfordringer. 

• Det er essensielt at utdanningen fremmer 

elevenes bevissthet og handlingskompetanse 

for å kunne bidra til en bærekraftig utvikling 

(BU).

• Kreative og skapende læringsprosesser er 

betydningsfulle for elevenes forståelse og 

engasjement innenfor tema marin forsøpling.



Perspektiver i UBU

• LK-20 legger føringer for hvordan bærekraftig utvikling skal undervises (Udir. 2020):

- Tema for undervisningen skal ligge i FN`s bærekraftmål (UN, 2015), og fagene som skal inngå må synliggjøres.

- problemstillingene må baseres på dilemma som favner både sosiale, økonomiske og miljømessige perspektiv i BU

(Regjeringen, 2017). Denne tverrfagligheten krever kompetanse og dermed lærere fra ulike fag (NOU, 2015:8, s. 49).

• Kulturell bærekraft er ikke nevnt eksplisitt som bærekraftsperspektiv, men inngår hovedsakelig i det

sosiale perspektivet. Kulturell bærekraft er imidlertid anerkjent som et likeverdig perspektiv, og

omhandler menneskers forhold til hverandre og deres holdninger til lokalsamfunn og miljø (Härkonen et

al., 2018, Sazonova, 2014, Soini & Dessein, 2016).

• Stedet bidrar til å bygge opp elevenes identitet, og det kan føre til at elevene føler sterkere tilhørighet og

motivasjon for å ta vare på stedet gjennom å gi eierskap til problemstillingene i eget lokalsamfunn

• Elever trenger å oppleve og erfare verden i virkeligheten, også i undervisningen (Sinnes, 2015; Sørmo,

Stoll & Gårdvik, 2015).



Kulturell bærekraft som likestilt perspektiv i UBU. Modifisert etter 
Soini & Dessein (2016)



Kompetanser i UBU

• I de nye læreplanene i LK-20 finner vi kompetansemål som kan benyttes i tverrfaglig undervisning innen BU 
i de fleste skolefagene. 

• Sinnes (2015) fremhever seks nøkkelkompetanser som er spesielt viktig i UBU; kritisk tekning, kreativitet, 
kommunikasjon og samarbeid, systemforståelse, handlingskompetanse og fremtidstenkning.

• Teknologisk kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og 
miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling står sentralt. Det legges vekt på produktutvikling, 
materialkunnskap, gjenbruk og upcycling, og dette fremmes ofte i forskning som omhandler KH-fagets rolle i  
UBU (Näumann, Riis & Illeris, 2020; Lutnæs og Fallingen, 2017). 

• Tema innenfor BU er reelle og omhandler samfunnsaktuelle problemstillinger som kan utfordre elevene 
følelsesmessig. KH-faget kan legge til rette for å gi elevene utløp for følelser, fantasi og kreativitet i møte med 
skapende arbeidsprosesser. 



Kreative og affektive komponenter i UBU, modifisert etter Mogensen 
og Schnack, 2010.



Det affektive aspektet 

• UBU inkluderer affektive komponenter og søker å skape 
holdninger som tro på, - visjoner om og motivasjon for å handle 
for en bærekraftig fremtid. 

• UBU-tema inneholder problematikk som kan vekke tunge 
følelser, som kan være vanskelige å takle for elevene 

• Hvordan elever mestrer disse utfordringene er avhengig av at 
undervisningen legger til rette for samhandling, bearbeiding og 
kommunikasjon av stressfulle hendelser og negative følelser 

• Ojala (2013) kritiserer at UBU i liten grad tar hensyn det 
følelsesmessige aspektet og at dette kan hemme elevenes 
refleksjoner rundt tematikken og dermed også deres læring og 
handling. 



• LK-20 gjør rede for at elevenes læringsutbytte øker når de gjennom 
dybdelæring utvikler en helhetlig forståelse av fag og ser sammenhengen 
mellom fagene, og samtidig greier å anvende det de har lært til å løse 
problemer og oppgaver i nye sammenhenger (Udir., 2020). 

• UBU og dybdelæring henger tett sammen siden begge handler om 
systemforståelse og overføring av kunnskap og ferdigheter til nye 
situasjoner. Begge omfatter kreativitet, problemløsning, kritisk tenkning og 
teamarbeid (Pellegrino & Hilton, 2012). 

• Tematikken i UBU utfordrer elevene ofte emosjonelt. Dybdelæring handler 
om å ha kroppen med på laget, å få kroppen til å frembringe de affektene og 
følelsene som motiverer, inspirerer, forlanger og krever, kort sagt å få eleven 
til å ville lære (Dahl & Østern, 2019, s. 51). 

• Kroppslige og konkrete fysiologiske prosesser reder grunnen for det som 
skjer i hjernen, og at følelsene må være med siden kroppen 
gjennomstrømmes av affekter. Derfor er den affektive og kroppslige, 
sanselige, relasjonelle og skapende delen av det å lære i dybden viktige 
elementer i UBU. 

• Et viktig aspekt i KH-faget er å gi rom for det kroppslige og det affektive, 
og faget kan dermed bidra til å fremme elevenes refleksjon, forståelse, 
holdning og handling innenfor bærekraftig utvikling.



Kunst og håndverk og UBU



Prosjektbeskrivelse



Erfart opplevelse med marin forsøpling



Medfølelse

Det er litt trist at dyr, at de spiser - . De spiser 
plastikken fordi de vet ikke hva det er, de tror det er 
mat. Og så ender de opp, eller plastikken gjør at det 
blir mindre og mindre plass, og så dør de av sult fordi 
de ikke kan spise noe.



Systemforståelse

.. i sommer  [..] husker flere ganger da vi har vært og badet sammen 
med venner så er det venner som begynner å kaste søppel i havet. Da 
sier vi «Nei, du får hoppe ut i havet og hente det igjen fordi det skal 
ikke være slik at det skal ligge og flyte bokser og papir ute i havet, det 
er ikke bra».



Handlingskompetanse



Eksplisitt uttrykk av følelser

Familien min skulle kjøre ut med en sånn stor båt, og så 
bestefaren min er jo veldig fokusert på forsøpling. Og så mens 
vi kjørte så så han en plastikkpose ute i vannet og så tok han ut 
på håndtaket ved siden av båten og lente seg nedi for å få tak i 
(posen).
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