Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU i praksis)
Om UBU i praksis
Overordnet mål for UBU i praksis er å utforske hvordan elever og lærere kan utvikle skolen som en
arena for å fremme handlinger som støtter bærekraftig utvikling. UBU i praksis forsker også på
hvordan erfaringene fra skolenes arbeid med UBU kan anvendes inn i lærerutdanningen for å utvikle
en lærerutdanning som utdanner lærere som kan bidra til en bærekraftig utvikling
UBU i praksis fokuserer på hvordan elever og lærere kan støttes til å utforske og utvikle et fokus på
utdanning for bærekraftig utvikling på hele skolen. Fokus i prosjektet er hvordan skole og
lærerutdanning kan utvikle elevenes handlingskompetanse for å kunne bidra til en bærekraftig
utvikling. UBU i praksis vil arbeide med fire universitetsskoler tilknyttet NMBU (Frogn, Ski, Ås og
Hvam videregående skole). Disse skolene har alle underskrevet avtale med NMBU om å samarbeide
om å implementere det grønne skiftet (https://www.nmbu.no/aktuelt/node/27203).
Fokus på hele skolen
Internasjonal forskning fokuserer i økende grad på betydningen av å arbeide med hele skoler som
arena for å utvikle bærekraftige holdninger og handlingskompetanse hos elever (Sterling 2009,
UNESCO 2014; Barth, Michelsen, Rieckmann and Thomas 2016). I skolen har mye av fokuset på
bærekraftig utvikling vært basert på en forståelse av at teoretisk kunnskap og holdningsskapende
arbeid vil føre til endrede handlinger hos elevene. Forskning viser at endrede holdninger ikke
nødvendigvis fører til endrede handlinger, men at endrede handlinger er viktig for å endre holdninger
(Stoknes 2014). I skolen vil dette si at man ved å legge til rette for bærekraftige handlinger hos elevene
og lærere vil kunne endre elevenes holdninger i en mer bærekraftig retning. Flere forskere innen UBU
har derfor i den senere tid rettet fokus på hele skolen som en arena for bærekraftig utvikling og
betydningen av at det pedagogiske opplegget ved skolen skal reflekteres i hvordan skolen drives
(Sterling 2009, Scott 2014, Jegstad & Sinnes 2015, Sinnes 2015). Dette kan dreie seg om bevissthet
knyttet til miljøvennlig mat i kantinen, søppelhåndtering og resirkulering, energieffektivisering, bruk
av kjemikalier i rengjøring, etablering av skolehager, bevissthet knyttet til klær og forbruk, transport
til skolen og skoleturer osv. I UBU i praksis vil elevene selv jobbe med å utforske hvordan de kan
påvirke og endre skolens miljøfokus slik at dette blir sammenfallende med det elevene lærer om miljø
og bærekraftig utvikling i de teoretiske fagene. Skolen blir på denne måten en læringsarena hvor
elevene sammen med lærerne blir aktører i en utforskende prosess med målsetning om å endre skolen
i en mer bærekraftig retning. Her er det viktig at innholdet i undervisningen knyttes sammen med
elevenes egne erfaringer av hvordan skolen drives. I en norsk sammenheng har det ikke blitt gjort
forskning på hele skoler som læringsarena for UBU. UBU i praksis vil gi et viktig bidrag til denne
forskningen.
Grunnlagsdokumenter for UBU i praksis
Bærekraftig utvikling blir i Stortingsmelding 28; «Fag, fordypning, forståelse»
(Kunnskapsdepartementet 2016) løftet frem som ett av tre tverrfaglige tema som skal styrkes i de nye
lærerplanene og dermed bli et prioritert tema i læreplanverket. Opplæringen i dette tverrfaglige temaet
skal i tråd med formålsparagrafen bidra til at elevene lærer å tenke kritisk og handle etisk og
miljøbevisst (Kunnskapsdepartementet 2016, s 38). Stortingsmeldingen følger på denne måten opp
Kunnskapsdepartementets strategiplan, Kunnskap for en felles framtid (2012). Dette er også i tråd
med FNs bærekrafts mål, vedtatt i september 2015 (https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4) samt
UNESCOs «Roadmap for Implementing the Global Action Plan on Education for Sustainable
Development (UNESCO 2014)».
I strategiplanen Kunnskap for en felles framtid (Kunnskapsdepartementet 2012, s. 17) pekes det på
behovet for å øke læreres kompetanse for å implementere en utdanning for bærekraftig utvikling. I
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dette prosjektet vil elever og lærere samarbeide med UBU-prosjekter i skolen og vil dermed kunne
bidra til å realisere denne kompetansehevingen blant lærere.
Forskningsmiljøet bak UBU i praksis
UBU i praksis ledes av drives av ansatte ved lærerutdanningen ved NMBU. Vi har også tilknyttet
forskere fra andre institusjoner. Lærerutdanningen ved NMBU har siden 2007 hatt som overordnet
målsetning å utdanne lærere som kan bidra til en bærekraftig utvikling. Dette er i tråd med NMBUs
satsning på forskning på bærekraftig utvikling (NMBU 2016). Lærerutdanningen ved NMBU er den
lærerutdanningen i Norge som over lengst tid har arbeidet helhetlig med å utvikle en lærerutdanning
som fremmer bærekraftig utvikling. Lærerutdanningen ved NMBU mottok i 2017
Utdanningsforbundets Klimapris for dette arbeidet.
Ett utgangspunkt for UBU i praksis er vår erfaring med at flere lærerstudenter finner det utfordrende
å implementere arbeidsmåtene de tilegner seg under lærerutdanningen i sin lærerpraksis da
bærekraftig utvikling ofte vektlegges mindre i skolene hvor de er i praksis enn tilfellet er i
lærerutdanningen ved NMBU. Studentene savner konkrete eksempler på hvordan de kan jobbe med
UBU i skolen. UBU i praksis støtter gjennom forskning og innovasjon universitetsskolenes arbeid
med å integrere en mer helhetlig fokus på bærekraftig utvikling og hvordan disse erfaringene kan
brukes til å bringe lærerutdanningen og skolene nærmere sammen.
Teoretisk bakgrunn for UBU i praksis
Forskning på UBU fremmer betydningen av å utvikle elevenes verdier og holdninger, kritisk
tenkning, kreativitet, empati, optimisme, systemforståelse, handlingskompetanse, og evne til å forstå
og handle i forhold til komplekse problemstillinger som er sentrale for å møte fremtidens utfordringer
knyttet til bærekraftig utvikling (de Haan 2010, Mogensen & Schnack 2010, UNESCO 2014, Sterling
2009, Jegstad & Sinnes 2015). Prosjektet UBU i praksis forsker på hvordan skoler og lærerutdanning
sammen kan utvikle disse kompetansene hos elevene ved at de blir aktive deltakere i utforskende
UBU-prosjekter på egen skole.
Utforskende arbeidsmåter bygger på Dewey’s erfaringsbaserte læring og det sosiokulturelle
læringssyn. Ved at elevene arbeider utforskende utvikler de kompetanser gjennom egne
undersøkelser og bruk av kilder, individuelt og sammen med andre (Knain & Kolstø 2011). Nyere
forskning viser at arbeidsformen fører til økt læringsutbytte og motivasjon sammenliknet med mer
tradisjonell undervisning (Cobern 2012, Crawford 2014). Å arbeide utforskende betyr nye roller for
både lærere og elever (Bjønness, Johansen & Byhring 2011), og lærer vil sette rammer i form av for
eksempel læringsmål, tidsfrister, underveisprodukt og sluttprodukt og benytte støttestrukturer som
forskermøter og veiledning for å fremme elevers faglige forståelse og fremdrift i selvstendig arbeid
(Bjønness & Kolstø, 2015). UBU i praksis fokuserer på læreres tilrettelegging for tverrfaglige
prosjekter med bruk av utforskende arbeidsmåter med mål om å støtte elevers og lærerstudenters
handlingskompetanse for UBU.
Forskning i UBU i praksis
Aktuelle forskningsspørsmål i prosjektet UBU i praksis er knyttet til undervisning og læring i
klasserommet hvor det forskes på hvordan elever opplever sin agency gjennom handlinger og
elevprosjekt knyttet til UBU. Men forskning foregår også mer overordnet på skolenivå hvor det ses
på hvordan skolen kan legge til rette for elevmedvirkning knyttet til bærekraftig utvikling. Prosjektet
vil knytte seg til et «lærende nettverk» hvor de ulike universitetsskolene har en rolle, men hvor også
andre skoler trekkes inn i erfaringsdelingen. Et sentralt element i forskningen i UBU i praksis vil
derfor være å se på hvordan skoler kan lære av hverandres praksis når det gjelder å utvikle fokus på
bærekraftig utvikling.
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Tilnærmingen i prosjektet innebærer at lærere og lærerutdannere/forskere samarbeider om å utvikle
praksis i skole og lærerutdanning (Carr & Kemmis 2003, Herr & Anderson 2005, Hodson & Bencze
1998).
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