
 

  

«Angsten for oppdragelse» 

Vesentlig for bærekraftig utvikling  
i verden er alt som har med  

oppdragelse og skole å gjøre.   
Hvilken verden etterlater vi til  

kommende generasjoner? 
 

Vetlesen og Foros etterlyser politisk 
handlekraft og personlig engasjement 

som kan bringe oss på rett kurs. 

Arne Johan Vetlesen 

er professor i filosofi ved UiO.  Han var med og 
etablerte Concerned Scientists Norway i 2008. 
Vetlesen er sterkt engasjert i miljøspørsmål, og 

unge menneskers livssituasjon og framtidsutsikter. 

Per Bjørn Foros 

er pedagog og forfatter, og har undervist i 
pedagogikk og miljøfag ved NTNU.   Han har 
skrevet flere bøker om læring og samfunnsetikk 
og er en aktiv samfunnsdebattant.  

ønsker velkommen til 

Litteraturhuset i Bergen 
fredag 26. oktober 2018,   kl 18 - 21 

«Vi må løfte blikket fra det nære og private og ta inn samfunnstilstanden med alarmerende miljøproblemer, voksende 
sosiale og økonomiske forskjeller, tilspissede kulturkonflikter og forvitring av fellesskapsverdier.  En rekke etiske 
spørsmål kommer i kjølvannet av disse utfordringene.  De må legge føringer for hvordan vi driver oppdragelse og 
dannelse av oppvoksende slekter.   

Hvordan kan vi voksne klargjøre rollene og fornye autoriteten uten at den gjensidige respekt forsvinner?  Det av-
gjørende er at foreldre og lærere VIL oppdra og gå inn i aktive dannelsesprosesser og at denne vilje preger alt vi gjør.» 

Fra boken «Angsten for oppdragelse»  
av A. J. Vetlesen og P. B. Foros 

Foros og Vetlesen har sammen gitt ut boken "Angsten for oppdragelse" om 
relasjoner og tillit mellom barn og foreldre, lærere og andre voksne. 

 

Hardangerakademiet 
Nordisk senter for fred, utvikling og miljø 

 

Da møtes filosofen Arne Johan Vetlesen og pedagogen Per Bjørn Foros 
til fortelling, foredrag og samtale med hverandre og publikum.  Emnet er: 

Hardangerakademiet 
Nordisk senter for fred, utvikling og miljø 

Entré kr 110,-     Studenter: 80,-     Mer informasjon på litthusbergen.no 



 

«Angsten for oppdragelse» 

Vesentlig for bærekraftig utvikling  
i verden er alt som har med  

oppdragelse og skole å gjøre.   
Hvilken verden etterlater vi til  

kommende generasjoner? 
 

Vetlesen og Foros etterlyser politisk 
handlekraft og personlig engasjement 

som kan bringe oss på rett kurs. 

Arne Johan Vetlesen 

er professor i filosofi ved UiO. Han var med og 
etablerte Concerned Scientists Norway i 2008. 
Vetlesen er sterkt engasjert i miljøspørsmål, og 

unge menneskers livssituasjon og framtidsutsikter. 

Per Bjørn Foros 

er pedagog og forfatter, og har undervist i 
pedagogikk og miljøfag ved NTNU.   Han har 
skrevet flere bøker om læring og samfunnsetikk 
og er en aktiv samfunnsdebattant.  

ønsker velkommen til 

Litteraturhuset i Bergen 
fredag 26. oktober 2018,   kl 18 - 21 

"Vi må løfte blikket fra det nære og private og ta inn samfunnstilstanden med alarmerende miljøproblemer, voksende 
sosiale og økonomiske forskjeller, tilspissede kulturkonflikter og forvitring av fellesskapsverdier. En rekke etiske 
spørsmål kommer i kjølvannet av disse utfordringene. De må legge føringer for hvordan vi driver oppdragelse og 
dannelse av oppvoksende slekter.   

«Hvordan kan vi voksne klargjøre rollene og fornye autoriteten uten at den gjensidige respekt forsvinner? Det av-
gjørende er at foreldre og lærere VIL oppdra og gå inn i aktive dannelsesprosesser og at denne vilje preger alt vi gjør." 

Fra boken «Angsten for oppdragelse»  
av A. J. Vetlesen og P. B. Foros 

Foros og Vetlesen har sammen gitt ut boken "Angsten for oppdragelse" om 
relasjoner og tillit mellom barn og foreldre, lærere og andre voksne. 

 

Hardangerakademiet 
Nordisk senter for fred, utvikling og miljø 

 

Da møtes filosofen Arne Johan Vetlesen og pedagogen Per Bjørn Foros 
til fortelling, foredrag og samtale med hverandre og publikum.  Emnet er: 

Hardangerakademiet 
Nordisk senter for fred, utvikling og miljø 

Entré kr 110,-     Studenter: 80,-     Mer informasjon på litthusbergen.no 


