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30 ås forskning om bærekraftig utvikling 

i Sogndal

30 ås forskning om bærekraftig utvikling i Sogndal

Ved Vestlandsforsking og høgskulen i Sogndal har det vært 

forsket på diskursen om bærekraftig utvikling i 30 år, siden 

Brundtlandrapporten ble lansert i 1987. Forskningen har dreid seg 

om forståelsen av målet og ulike former for praktisk anvendelse av 

målet i styring av privat og offentlig virksomhet. Dette gjelder 

særlig på områder som lokal planlegging, kommunal og 

fylkeskommunal miljø- og klimapolitikk, og særlig innen sektorene 

transport (bærekraftig mobilitet), reiseliv (bærekraftig reiseliv) og 

privat sluttforbruk (bærekraftig forbruk). Forskningen har også lagt 

grunnlag til utvikling av nye studietilbud ved høgskulen; sist 

masterstudiet i Climate Change Management som startet høsten 

2016. Samlet har dette gjort at fagmiljøet i Sogndal er det ledende 

i Norge og langt fremme internasjonalt på forskning om den brede 

diskursen om bærekraftmålet, og den mer målrettede og 

avgrensede forskning på lokal bærekraftpolitikk og bærekraftig 

reiseliv. I presentasjonen vil de gå raskt gjennom denne 

forskningshistorien og ende opp med å presentere nærmere de 

forskningstema og problemstillinger som fagmiljøet i dag arbeider 

med på bærekraftområdet.
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Trine Daviksen, FLKI Bergen

Trine.Daviknes@hvl.no

Kunstnerisk bidrag 

ved KORFUH

Trine Daviknes dirigerer KORFUH som skal synge på 

konferansen. KORFUH-KOR for Universitets- og Høgskoleansatte 

i Bergen har medlemmer fra HVL.  Det er et av velferdstiltakene 

ved Institusjonene.

Koret har 34 medlemmer fra HVL/Bergen og UiB.

Korets musikalske høydepunkt er den tradisjonelle julekonserten i 

St. Paul Katolske kirke, og en korkafè de har hvert år sammen 

med Jentekoret ved HVL og studenter i 3. klassen ved 

musikkseksjonen HVL/Bergen. De reiser på utenlandstur annet 

hvert år og i år går turen til Barcelona, hvor de bl. a skal synge i 

Montserrat og Sagrada Familia.

Korets hovedmål er å ha gode opplevelser sammen i 

korfelleskapet, et sosialt møtepunkt en ettermiddag i uken, hvor 

en kommer og treffer kollega på tvers av institusjonene, hvor en 

deler sangfelleskapet og livets gleder og utfordringer sammen. 

Det har vært forsket mye på korsang i forbindelse med helse og 

livskvalitet, og koret som musikalsk felleskap. KORFUH bekrefter 

det forskeren Anne Haugland Balsnes skriver om « Å SYNGE I 

KOR – Ideal for menneskelig fellesskap?» JA- det er det! 
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Andrea Synnøve Blomsø Eikset, 

FLKI Bergen
Andrea.Synnove.Blomso.Eikset@hvl.no

BU-quiz i Fabrikkgaten 5

Andrea Synnøve Blomsø Eikset skal lede vår BU-

quiz på kvelden, og arbeider til daglig på seksjon for 

matematikk fagdidaktikk ved HVL. Hun arbeider 

mest med barnehagelærerutdanning (Språk, tekst og 

matematikk, og Bærekraftig utvikling gjennom barns 

medvirkning), og Matematikk i GLU 1-7. I tillegg er 

hun superbruker for avdelingen på LMS, og 

koordinator for bachelor på GLU. Hun er også 

involvert i Realfagskommuner og Desentralisert 

kompetanseheving via UDIR, i tillegg til et 

forskningsprosjekt fra FINNUT. I forskningen 

fokuserer hun på matematikk i tidlig barndom, 

utdanning for bærekraftig utvikling, diversitet, 

språkmangfold og utvikling av egen undervisning 

som lærer på høgskolen.
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Liv Reidun Grimstvedt, 
Rektoratet, Haugesund

liv.grimstvedt@hvl.no

Rektoratet sine tanker om 

et bærekraftig HVL

Liv Reidun Grimstvedt er ansatt som 

prorektor for samhandling ved HVL. 

Grimstvedt er en del av ledergruppen som inngår i 

rektor sin strategisk ledergruppe, de arbeider med 

spørsmål som angår framtiden til HVL.

Grimstvedt skal holde innlegget "rektoratet sine 

tanker om et bærekraftig HVL".

Grimstvedt er utdannet fra UiB, med hovedfag i 

mikrobiologi. Hun har vært tilsatt ved 

tidligere Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) siden 

2004. Der jobbet hun som studiesjef og var dekan. 

Hun var rektor ved høgskolen fra 2011 til 2017.
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Gunnar Kvåle, UiB

Gunnar.Kvale@uib.no

Hva må til for å sikre en 

bærekraftig utvikling for alle? 

– Forskersamfunnet rolle

Gunnar Kvåle er lege og professor emeritus ved 

Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen, 

der han har vært ansatt siden 1990, i 7 år som leder. 

Ved senteret har han arbeidet med utdanning og 

forskning omkring helseproblem i fattige land, særlig 

i Afrika. I de senere år har han vært spesielt opptatt 

hvor viktig det er å begrense menneskeskapte 

klimaendringer for å kunne oppnå en bærekraftig 

utvikling og bedre helse for alle». 

Tittel på innlegg: Hva må til for å sikre en bærekraftig 

utvikling for alle? – Forskersamfunnet rolle.
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Endre Laastad, Adm
Endre.Laastad@hvl.no

Bærekraft innenfor eiendom 

og arealutvikling ved HVL

Endre Laastad skal holde innlegget «Bærekraft innenfor 

eiendom og arealutvikling ved HVL», og er til daglig 

direktør for arealforvaltning, drift- brukerservice ved HVL. 

Han startet som prosjektdirektør ved bygg 1 på Kronstad.

Laastad har vært HVL sin representant innenfor 

Klimapartner Hordaland. Klimapartner Hordaland er et 

samarbeid mellom Hordaland Fylkeskommune og Norsk 

Klimastiftelse. Klimapartnere er et offentlig-privat 

samarbeid som formidler klimakunnskap, utvikler og 

fremmer grønne forretningsideer, skaper møteplasser for 

klimadebatt, samhandler regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt.
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Terje Rudi, 
Terje.Rudi@hvl.no

Bærekraftig kjøre-app

Terje Rudi er webutvikler ved HVL og har utviklet og 

designet sider og systemer helt siden World Wide Web ble 

lansert. Han legger vekt på at systemene er bærekraftige 

på den måten at de er enkle og nyttige å ta i bruk og kan 

tas med for gjenbruk på framtidige web-platformer
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Valeria Jana Schwanitz,

Endre.Laastad@hvl.no

The substance of 

"sustainable development" 

or how to bridge the 

research-practice-gap at 

HVL

Valeria Jana Schwanitz works at the Institute of Environment and 

Natural Sciences (Campus Sogndal), having a background on 

physics and economics. She teaches in the master program 

«Climate Change Management» the courses «Climate Change & 

Climate Policy» as well as «Transition towards a low carbon 

society». 

Valeria Jana is interested in interdisciplinary research to better 

understand why and how human behavior is changing the earth 

system and what could be done to avoid unsustainable pathways. 

She thinks from the perspective of an evolving system, so the 

dynamics, inter-linkages and complexities of the coupled human-

nature system are at her research’s focus. She applies math, 

computer models, and words in the fields of energy economics, 

climate change, and sustainable development.
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Svein Gunnar Sjøtun,

Svein.Gunnar.Sjotun@hvl.no

Det grønne skiftet i den maritime 

næringen på Sørvestlandet

I sitt doktorgradsprosjekt studerer Sjøtun ulike pågående eller 

utførte grønne maritime demonstrasjons- eller 

innovasjonsprosjekter på Sørvestlandet. Her studerer han hvem 

eller hva som har vært med å drive disse prosjektene, og hvordan 

disse prosjektene også har bidratt til å drive det grønne skiftet. 

Doktorgradsprosjektet er fortsatt pågående, men foredraget tar 

sikte på å diskutere en del sentrale drivere og faktorer som har 

vært av betydning. Foreløpige funn tyder på at et bredt nettverk av 

bedriftsaktører, NGOer og offentlige aktører har vært viktige 

endringsagenter i forhold til å drive det grønne skiftet ‘nedenfra’, 

blant annet ved egen initiering av demonstrasjonsprosjekter og å 

etterspørre sterkere offentlig regulering og lovverk. Samtidig har 

reguleringer også virket positivt inn på den maritime næringens 

satsing på miljøteknologi, bl.a. gjennom etableringen av offentlige 

anbudsordninger, miljøvirkemidler osv. Til slutt har både materielle 

forhold, men også organisatoriske forhold og grønne diskurser 

assosiert med demonstrasjons-/innovasjonsprosjekter og 

teknologi spilt sammen på ulike nivåer. Samspillet mellom 

materialitet, organisasjon og diskurs i ulike grupperinger på ulike 

nivåer (og i ulike prosjekter) blir derfor sentralt for å forstå det 

grønne skiftet i maritim næring på Sørvestlandet.
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Tom Skauge,
Tom.Skauge@hvl.no

Hvordan få mer 

bærekraft ved HVL?

Tom Skauge er leder for Institutt for økonomi og 

administrasjon ved HVL, og leder vår sofadebatt. Han har 

arbeidet faglig med etikk, samfunnsansvar og bærekraft i 

menge år. Han er medredaktør i en mye brukt lærebok: 

Etikk for beslutningstakere, Cappelen Damm (2015). Han 

har hatt ansvar for å utvikle undervisningstilbud i etikk og 

samfunnsansvar ved ØkAdm Bergen. Han har i en årrekke 

arrangert etikkdagene ved Avdeling for ingeniør og 

økonomi ved HiB. Skauge er leder for Profesjonsetisk

nettverk i Norge (www.profesjonsetikk.no) og leder 

fagkomite for etikk i Nasjonalt råd for økonomisk-

administrativ utdanning (NRØA). Skauge har også arbeidet 

politisk med miljøspørsmål i Bergen bystyre og i Hordaland 

fylkesting.
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Victoria Slaymark and Jan Zeiss, 
vkslaymark@gmail.com 140162@stud.hvl.no

Sustainable transformation 

of HVL: How do we do it 

and what are the 

challenges?

The first step in transforming Higher Education Institutions (HEIs) 

is to assess where we currently stand: how sustainable are we? 

The second step is to establish where do we go from here: how do 

we improve our sustainability? Due to the holistic nature and 

global acceptance of the SDGs, they are the ideal framework to 

guide transformation of HEIs. The SDGs can provide an 

internationally comparable assessment of the sustainability of all 

university core functions. However, to apply the SDGs to 

universities the SDG targets and indicators must be translated 

more locally to the university level.

In our talk we will discuss how to translate the SDGs, and how to 

apply them to the core functional areas of a university: education, 

research, campus operations and governance, and community 

outreach. 

We will give examples from our master thesis on the process of 

implementing the SDGs at HVL Sogndal, as well as the 

challenges we are facing. Master thesis titles: Carbon Footprint

Assessment of HVL-Sogndal; and HVL Stakeholders’ Perceptions 

of Sustainable Development the their level of engagement in the 

institution.
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Gunvor Wilhelmsen, 
Gunvor.Birkeland.Wilhelmsen@hvl.no

En bærekraftig høyere utdanning –

Erfaringer fra prosjektet «Securing

Education for Children in Tanzania»

Høsten 2017 startet HVL videreutdanningen «Vision for reading

and learning» (30 stp) som del av prosjektet «Securing Education

for Children in Tanzania». Studentene er lærere og 

spesialpedagoger. De fleste arbeider i høyere utdanning, mens 

noen er ansatt i grunnskolen.

Videreutdanningen er gjennomført flere ganger ved HVL, campus 

Bergen. Det er imidlertid stor forskjell på læringsstil, 

arbeidsmetoder og presentasjonene hos studentene i de to 

landene. Utfordringene har vært mange. Spørsmålet er hvordan 

man kan oppnå en bærekraftig utdanning i et system med liten 

tradisjon for å si sin mening, formulere tekster og reflektere over 

teorier. Hvor skal listen legges når eksamenspapiret kommer fra 

HVL?

Praktiske øvelser og nye pedagogiske erfaringer har vært 

vesentlig for å bedre studentenes forståelse og innsikt.
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Frida Bjørlo Øien, fag- og forskningsansvarlig 

Studenttinget på Vestlandet 

frida.studenttinget@hvl.no

Hilsen fra Studenttinget på Vestlandet

Frida Bjørlo Øien går 

grunnskolelærerutdanningen ved HVL i 

Bergen, men jobber for tiden på fulltid som 

fag- og forskningsansvarlig for Studenttinget 

på Vestlandet. Hun skal bidra med "Hilsen 

fra studenttingen på Vestlandet", samt delta 

i sofadebatten «Hvordan få mer bærekraft 

ved HVL?».
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