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Bruk av bærekraftsmål i emne «Global Health 

and Cultural Awareness»

I de siste 20 årene har Bachelorprogrammet i Sykepleie arrangert temaet:» 

Global Health and Cultural Awareness». Emnet utgjør 5 ECTS og er et 

samarbeid mellom flere utdanningsinstitusjoner, tre i Europa og en i 

Canada. 

Dette emnet er for alle studentene i 2.utdanningsår, men er obligatorisk for 

de av studentene som skal på utveksling til Europa, Afrika eller Cuba året 

etter.

Tidligere var «Millennium developement goals» et av temaene som ble 

belyst, de siste årene har «Sustainable Developement Goals» vært i fokus.

Studentene får en ressursforelesning av en foreleser som har dette temaet 

som sitt spesialområde, oftest fra Senter for Internasjonal Helse ved UIB. 

Studenten velger 2 av bærekraftsmålene og diskutere disse ut fra et 

europeisk og/eller globalt perspektiv. De fleste studentene velger blant 

målene 1 – 6.

Emnet avsluttes med en muntlig eksamen hvor studentene presenterer sine 

arbeider for hverandre med 2 sensorer til stede. Eksamen vurderes til 
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Jeg presenterer her et forskningsprosjekt med anvendt drama i matematikk 

som jeg startet sammen med matematikkforsker Ove Gunnar Drageset, UIT, 

og siden har utvidet til bl.a. samarbeid med lærere ved Rothaugen skole, og 

nylig bl.a. med universitetet i Torino. Vi undersøker muligheten for å endre 

kommunikasjonsmønster i matematikkundervisning, dominert av lærerens 

spørsmål, elevenes svar og lærerens evaluering (IRE), med bruk av 

anvendt drama. 

Hovedideen med bruk av drama her er å introdusere rolleaspekter, som 

nysgjerrigper, skeptiker, autoritet, mekler i et dramaforløp som også kan gi 

deltakerne en sterk og minnerik opplevelse. Forløpet inkluderer noen 

matematiske oppgaver, men det sentrale for matematikk i den første delen 

er likevel introduksjon av rolleaspekter, som deretter følges opp i 

matematikkundervisningen. I den første fasen med prosessdrama har vi til 

nå har brukt forløpet Ut av Syria. Her er elevene i rolle som flyktninger, 

smuglere og italiensk kystvakt. Det å ta en rolle innebærer i seg selv et 

perspektivbytte, og det å veksle mellom roller innebærer enda mer 

komplisert perspektivbytte, som ikke bare innebærer å se ting fra ulike 

perspektiv, men også å kunne argumentere og lytte til argumenter fra ulike 

posisjoner og interesser. 

Det vi undersøker er om dette kan bidra til å endre 

kommunikasjonsmønstret og fremme større elevaktivitet og dybdelæring. 

For matematikkundervisning finner vi potensial for økt elevaktivitet, både 

gjennom spørsmål, forklaringer og argumentasjon stimulert av 

perspektivbytte og rollekategoriene. 

Endring av kommunikasjonsmønster 

i matematikk med anvendt drama
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Restaurering av natur er nødvendig for å nå

bærekraftsmålene

Natur påvirkes og ødelegges i arbeidet med å bærekraftsmålene

om mat, boliger og energi til alle.  Dette gir landskapsendringer og 

tap av arters leveområder, og følgene kan bli svært alvorlige, 

advarte nylig IPBES i sin femte rapport om globalt tap av biologisk 

mangfold. Restaurering eller reparasjon av natur er nødvendig for 

å dempe disse negative effektene. Landskapsforvaltningsmiljøet 

ved IMN i Sogndal (FIN) har forsket på metoder for å etablere, 

restaurere og opprettholde velfungerende natur etter blant annet 

vegbygging og vannkraftproduksjon. 

Jeg vil presentere eksempel på hvordan man kan etablere artsrik 

blomstereng langs veg, og slik opprettholde og styrke lokalt 

biologisk plante- og insektmangfold. Et viktig bakteppe for å lykkes 

med dette er kunnskap om tradisjonelt kulturlandskap, som er i 

sterk tilbakegang i dag.

Jeg vil også gi eksempler på restaurering av vannkraftpåvirket, 

sårbar fjellnatur, der det har blitt lagt opp svære og skjemmende 

steinhauger eller steintipper. Disse inngrepene har blitt forsøkt 

dempa gjennom etablering av vegetasjon, men resultatene har 

vært blanda, delvis fordi målsettingene med restaureringen har 

vært uklare. Studier av steintipper fra vannkraftutbygging har 

inngått i NFR-prosjektet RELEASE, som har fokusert på 

økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft i fornybar energi.
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Bærekraftig utvikling gjennom barns 

medvirkning - presentasjon av et kurs for 

fremtiden

Ved Høgskolen på Vestlandet tilbyr vi en fagfordypning for 
barnehagelærerstudenter. Vi er fire faglærere som underviser i kurset Bærekraftig 
utvikling gjennom barns medvirkning – fra høsten 2017 er vi et internasjonalt kurs 
med navnet Sustainable development by involvement. Vi representerer fire 
fagdisipliner: pedagogikk, naturfag, samfunnsfag og matematikk.

Komplekse utfordringer angående bærekraftig utvikling innenfor 
barnehageutdanning fordrer ny innsikt, utover ordinære fagdisipliner. Kurset vårt 
er basert på de fire FNs bærekraftpilarer (Sachs 2013). Økologisk bærekraft, 
økonomisk bærekraft, sosial og kulturell bærekraft og godt styresett. Og vi 
representerer disse fire pilarene gjennom våre fire ulike fagdisipliner. Vi anser 
kurset vårt å være bortimot transdisiplinært. Transdisiplinaritet baseres på høy 
grad av integrasjon, hvor grensene mellom de ulike fagene overskrides i en mer 
holistisk eller helhetlig tilnærming. Vår mer holistiske tilnærming etterstreber vi 
blant annet i ved vår bevissthet om, og forsøk på å overvinne de mange paradoks 
og utfordringer i bærekraftig utvikling, og ved å referere til fellesverdier, som 
solidaritet og likeverd. Det er ikke nødvendigvis enighet om nøyaktig hva 
utdanning for bærekraftig utvikling skal dreie seg om, men det er ikke tvil om at 
en relevant og målrettet undervisning bør baseres på virkeligheten og dagliglivet 
til studenter (og barn) – for å kunne gripe tak i lokale og globale problemstillinger. 
Ulike kontekster vil gi ulike tilnærminger i arbeidet med bærekraftig utvikling 
(Sinnes 2015, Davis 2015)

Vi adresserer «paradokser» som individualitet versus fellesskap, frihet versus 
ansvar, deltagelse versus sosialisering, lokal versus global, økonomi versus 
verdi. Vi prøver å myndiggjøre studentene som profesjonelle barnehagelærere til 
å bli endringsagenter, også ved å gi dem verktøy til på sin side å myndiggjøre
barna til å bli endringsagenter i sine levde sammenhenger. Vi ser dette i nær 
sammenheng med konseptet medvirkning, i betydningen Grindheim (ref.) 
fremmer det til barnehagelærerstudentene, gjennom Biestas (2010) tre begreper, 
kvalifisering, sosialisering og subjektivering. Dette omhandler blant annet hvilke 
vilkår voksne tilbyr barn – i å være en del av fellesskapet – fellesskapet i 
barnehagen, i lokalsamfunnet, i det større samfunnet.
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Hvordan jobber Institutt for Byggfag med 

Bærekraft?

Institutt for byggfag utdanner kandidater som alle er med og forme 

våre omgivelser, både bygg, områder og infrastruktur. I 

utdanningene har vi et fokus både på bærekraft i løsningene, men 

også i bygg og anleggs- prosessen. Fokuset i innlegget vil være 

på aktivitetene som er gjort tilknyttet faget Bygningsfysikk og 

eksterne prosjekter. Her har HVL- studenter lært om bærekraft i 

bygninger gjennom prosjektoppgaver rettet mot private 

husholdninger. På den måten bidrar HVL også til samfunnet lokalt. 

Aktiviteter som vil nevnes:

• Energimerking av studenter

• Bærekraftig frokost i Rådhuskantinen

• Podcast Bærekraftige bygninger

• Hvordan kan vi jobbe bedre?

Det er et behov for en mer helhetlig tilnærming til tema bærekraft i 

byggfagstudiene slik at det tydelig preger hele utdanningstilbudet. 

Dette gjelder også på tvers av instituttene. I tillegg er det et behov 

for å gi HVLs egen drift og virke en grønnere profil slik at dette 

fokuset også synliggjøres på campusene og i vårt daglige virke. 
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Forskningsetiske dilemmaer knyttet til 

utfordringer med lakselus og bærekraftig 

oppdrett

Store verdikonflikter med sterke interesser utspilles i media rundt 

oppdrett av laksefisk. En av de store kontroversene er om 

lakselus fra oppdrettsanlegg påvirker villaksens overlevelse. 

Forskningen på dette, og som gir grunnlaget for den 

kunnskapsbaserte forvaltningen av oppdrett, blir kritisert, og 

påstander om forskningsjuks blir uttalt. Vi tar for oss utdrag i 

utvalgte artikler, rapporter og i media som kan knyttes til 

bærekraftig utvikling, usikkerhet i kunnskap og kvalitet i forskning, 

og som vi betrakter som kjernen i kontroversene. Vi diskuterer 

utfordringer med bærekraftig utvikling knyttet til kvalitative 

aspekter ved usikkerhet i kunnskap og hvilken rolle usikkerhet har 

for andre forskningsetiske perspektiv, som bærekraftig utvikling, 

føre var-prinsippet, kvalitet i forskning og brukermedvirkning.

Foredraget er basert på et kapittel i ei bok som vil bli utgitt av De 

nasjonale forskningsetiske komiteene
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Ting på nytt

I norsk skole- og barnehagetradisjon har gjenbruk i ulike former lange 

tradisjoner. De senere årene har tematikken særlig blitt lenket opp til 

spørsmål rundt miljø og bærekraft. Det mest konkrete eksempelet er 

valgfaget design og redesign som ble opprettet da valgfagene kom tilbake i 

norsk skole i 2012. Vår tilnærming er at gjenbruk ikke eksklusivt er knyttet til 

spørsmål rundt bærekraft, men at ressursbevissthet og ansvarlighet kan 

aktualiseres gjennom gjenbruk. Når ressurser blir benyttet i stedet for å bli 

kassert, så blir dette konkrete og håndgripelige eksempler. Dette gjør 

arbeidsmåten godt egnet i pedagogiske praksiser hvor bærekraft står på 

agendaen, men dette forutsetter en bevissthet som går ut over de konkrete 

gjenbruksaktivitetene. 

Med utgangspunkt i den italienske Reggio-Emilia pedagogikken har det flere 

steder i verden dukket opp kreative gjenbruksentre. Dette er sentre som 

samler inn overskuddsmaterialer fra lokalt næringsliv, hvorpå disse blir 

sortert, stilt ut og tilbudt barnehager og skoler. Filosofien bak disse sentrene 

er tuftet på ideer om demokrati, medbestemmelse og bærekraftig utvikling. I 

Norge har vi kreative gjenbrukssentre i Trondheim, Bodø og Oslo. Vår drøm 

er at det opprettes et slikt senter i Bergen. Mulige samarbeidspartnere kan 

da for eksempel være Bergen kommune, BIR, VilVite senteret og 

Høgskulen på Vestlandet. 
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Norskprøver - portvakt eller døråpner til 

samfunnsdeltakelse?

Voksne innvandrere utgjør en viktig ressurs for det norske 

samfunnet, men mange innvandrere opplever at det er vanskelig å 

få innpass i arbeidsmarkedet på tross av gode kvalifikasjoner og 

dokumenterte norskferdigheter. Fra januar 2017 har det i tillegg 

kommet krav om bestått språk- og samfunnskunnskapsprøve for 

permanent opphold og statsborgerskap. Språk- og 

kunnskapsprøver kan derfor fungere som hindringer både til 

arbeids- og samfunnsdeltakelse for voksne innvandrere.

I dette innlegget vil jeg debattere det etisk og testfaglig 

problematiske med å bruke språkprøver som et 

innvandringsregulerende verktøy og vise til situasjonen i Norge og 

i Europa for øvrig. I tillegg vil jeg se nærmere på noen av 

språkkravene som stilles i forbindelse med ansettelse og diskutere 

hvilke krav som er rimelige, og hvilke som må sies å bryte med 

diskrimineringsloven som sier at eventuell forskjellsbehandling må 

være saklig begrunnet. 
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Den blå åker

Den blå åker

Ulsmåg Ultimate (13 elever på 7. trinn ved Ulsmåg skole) har gjennom dette 

skoleåret forsket på hvordan vi kan bruke havet som ressurs for dyrking av 

mat.

I den forbindelse har vi satt fokus på taredyrking. Under prosjektperioden 

har vi samarbeidet med en rekke fagfolk. Vi har også samarbeidet med HVL 

i forbindelse med en spennende uteskoledag der vi dyrket tarechips og 

kokte strandsnegler…

Forskning og innovasjon

Vi har lekt med ideer for innovasjon av næringen og vi har sett på hvordan 

tare er en viktig kilde til vitaminer, mineraler og sporstoffer og da i 

særdeleshet JOD!

Folkeopplysning

En viktig del av prosjektet vårt har vært å nå ut med folkeopplysning om 

hvor viktig det er å få nok jod i kosten. Vi har også en enkel ide om hvordan 

dette kan løses… 

Egen tareforskning

Nå har vi hatt vår egen tare i sjøen i snart to måneder. Det er et lite 

miniforskningsprosjekt der vi ser på effekten av å dyrke på ulik høyde og 

ved bruk av ulik teknologi for å påføre substratet på tauet det dyrkes på.
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Fra språklig mangfold som problem til 

ressurs?

Tre orienteringer er framtredende når språklig mangfold løftes 

fram: språk som rettighet, problem og og ressurs (Ruiz, 1984). I 

denne studien fokuserer vi på lærerstudenters bevegelse mellom 

de to siste orienteringene. Studier av for eksempel Essien, Chitera

& Planas (2016) og Eikset & Meaney (i trykk 2018), har vist at selv 

om lærerutdanner er bevisst på å inkludere språklig mangfold i 

matematikkundervisningen, blir matematisk innhold prioritert, 

mens fokus på språklig mangfold nedprioriteres. Hensikten med 

denne studien er å få innsikt i hvordan lærerstudenter beskriver 

matematikkundervisningen i klasserom med språklig mangfold. Vi 

søker innsikt i hva som hindrer og hva som kan fremme bruk av 

språklig mangfold som ressurs i matematikk i lærerutdanning og i 

skole.  I denne studien analyserer vi tekster fra to grupper med 

lærerstudenter som skriver om elevers tall- og begrepsforståelse i 

klasserom med språklig mangfold. Vi finner at studentene beveger 

seg fra å identifisere elevers språklige problem i matematikk til å 

gi dem tilbud om ulike representasjoner som kan utvikle elevenes 

felles begrepsforståelse. Ulike representasjoner kan her sees som 

bidrag til mer mangfoldig språksetting og slik være del av et 

språkmangfold i klasserommet. Studentene viser likevel ikke til 

noen situasjoner eller eksempler på hvordan hjemmespråk kan 

brukes som ressurs for matematikklæring. Derimot påpeker de 

mangler på gode eksempler på bruk av elevers ulike språk som 

ressurs i faglitteraturen. 
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Forskning på CO2 og livet under vatn ved 

HVL i 25 år: pH verdien i havet og i lukka 

oppdrett

Karbonatsystemet (karbondioksid gass, CO2), bikarbonat (HCO3
-) 

og karbonat (CO3
2-)) er det viktigaste buffer systemet i ferskvatn, 

sjøvatn og fiskeblod. Karbonat alkaliteten (bufferkapasiteten) for 

sjøvatn er svært stabil (ca. 2,2-2,3 mM). Det fører til ein stabil pH 

på rundt 8. I ionefattig ferskvatn så er alkaliteten svært lav, medan

alkaliteten i bikarbonat rikt ferskvatn kan vere høgare enn i 

sjøvatn. I våre dagar så aukar den atmosfæriske CO2

konsentrasjonen. Det fører til aukande partialtrykk av CO2 i 

ferskvatn og sjøvatn. pH reduksjonen i sjøvatn er estimert til å 

vere 0,7-0,8 pH einingar i år 2300, dvs. at pH vert redusert frå

rundt 8,0 til 7,3-7,4. I ionefattig ferskvatn vil pH kunne verte lavare

enn 6,0, noko som fører til toksiske former av aluminium som er 

svært skadelege for fisk i ferskvatn.

HVL sin CO2 forskning innan dette feltet omfattar forskjellige 

situasjonar i naturen, i akvakultur og i våre eksperimenter: 

Ionefattig ferskvann som inneheld aluminium, ionefattig vatn utan

aluminium, hardt bikarbonat rikt ferskvatn og sjøvatn. Det omfattar

og undervisning og prosjekt for studentar (prosjekt 

karbonatsystemet), bachelorprosjekt, internasjonale bokkapitel, 

prosjekt i lukka oppdrettsanlegg og internasjonale publikasjonar.
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Samhandling mellom lærere og forskere 

på skolebasert 

kompetanseutviklingsprosjekt

The Norwegian government promotes samhandling (interaction) between

teacher education and the public schools as a means of developing and 

exchanging knowledge (for example NOKUT, 2017; Ministry of Education, 

2016-2017). However, the term "samhandling" is neither nuanced nor 

clarified in these documents. Therefore, this PhD study aims at developing

empirically based knowledge of samhandling regarding research and 

development projects of educational practice.

To gain a closer understanding, I examine two perspectives regarding

samhandling between school researchers and teachers during school

research and development projects. Specifically, I examine how school

researchers (the outer perspective) and teachers (the participatory

perspective) (Saeverot, 2017) in joint school research and development

projects understand samhandling in this context. Samhandling as a 

phenomenon is hardly theorized and scarcely articulated (Torgersen & 

Steiro, 2009). The consequence of this is that educational institutions

concerning both teacher education and the public school may have different 

understandings and procedures for samhandling.  Such conditions for 

samhandling may lead to tensions and detachments between parties (ibid.). 

This is a mixed method study, combining quantitative and qualitative data. It 

presents findings and discusses whether different understandings of

samhandling among school researchers and teachers may have impact on

samhandling processes in school research and development projects. 
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Children’s Literature as Exercise in 

Ecological Thinking 

Goga argues that Swedish Frida Nilsson’s 

ecofantasy Ishavspirater (2015, The Ice Sea Pirates) 

can be read as an exercise in ecological thinking. 

The story is a first-person narrative told by Siri, a ten 

year old girl. Siri’s tale is about a series of 

encounters with various people, animals and 

creatures on a journey through a wintry archipelago. 

In this landscape’s topography, both Siri and those 

she meets adopt and negotiate different ethical 

positions regarding the relationship between, and 

values of, the various life forms. To support such a 

reading, the theoretical framework consists of 

ecocritical perspectives on the relationship between 

literary characters and the environment, and 

discussions of the need for an interspecies ethics.
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Listen carefully – children’s literature as 

an arena for interspecies awareness 

Norwegian teacher education is obliged to provide future teachers 

with relevant analytical tools and practices to enable them to help 

children and young adults to reflect on issues related to nature. In 

order to understand and confront the global issue of species 

imbalance and extinction, we are dependent on children and 

young adults and on the language they inherit or develop to 

express their knowledge about interspecies relations. In addition, 

interspecies awareness is a key competence if they are to practise 

ecocitizenship. 

Children’s and Young Adult literatures offer young readers 

sensuous and challenging encounters with both nature and other 

children’s and young adults’ experiences in nature. One aspect of 

this is encounters and experiences related to the sounds of 

nature, or more specifically, child character’s attentive listening to 

the sounds of trees, woods, leaves, brooks, rivers and waterfalls. 

This paper examines and discusses how dialogues and reading 

circles on specially selected texts that illustrate this kind of 

relationship, may make students aware of possible ways of 

experiencing nature, and of nature sensitive language; and may, 

in turn, enable them to become sensitive and careful listeners to 

nature themselves.

mailto:Nina.Goga@hvl.no


Kai Grieg, FN-sambandet
kai.grieg@fn.no

Undervisning om bærekraftig utvikling 

FN-sambandet har lang erfaring i å undervise om 

bærekraftig utvikling. De nye læreplanene vil i større grad 

inneholde tverrfaglige temaer. Et av disse temaene er 

nettopp bærekraftig utvikling. Vi vil gjennom å vise frem 

Bærekraftstien, som er et undervisningsopplegg vi har med 

mellomtrinnet, gi et eksempel på praktisk undervisning 

som knyttet det lokale til det globale. Fokus er på 

plastforurensing i havet.
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«We are all nature» - young children's

expressions about nature 

Children’s understanding of the relationship between 

humans and the rest of nature is important. Meeting 

young children in natural landscapes, we carried out 

dialogue-based interviews focusing on their 

relationship with the area, and their general concepts 

of nature. Analyzing the results in a theory-based 

content analysis, we placed the children’s statements 

in the NatCul Matrix. Their statements were 

distributed between anthropocentric, ecocentric, 

celebrating and problematizing views of nature. The 

children’s answers showed differing concepts of 

nature. Implications for further research are 

highlighted at the end of the chapter.
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Natursyn en undervisningsdag på 

ungdomstrinnet – ved, på og i sjø

Norsk vannatur er truet på en rekke områder. Ulike 

interesseorganisasjoner arbeider med å skape en 

forståelse hos den oppvoksende slekt for

naturens goder og ressurser. For å nå de unge er skolen 

en viktig arena. Elever sier også selv at skolen er viktig for 

å få kunnskap om tema som

er knyttet til naturen. Artikkelen presenterer en utforsking 

av en undervisningsdag ved, på og i sjøen for elever på 8. 

trinn og undersøker hvordan naturen, her sjø, hav og kyst, 

fremstilles i den observerte undervisningspraksisen. 

Funnene viser at undervisningen, hvor elevene opplever 

nærhet til naturen, i hovedsak hadde et menneskesentrert,

antroposentrisk perspektiv og at et feirende natursyn 

dominerte.
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Masterutdanning for å takle klimaendringar: 

Climate Change Management

Klimaendringane er ein av dei viktigaste utfordringane vårt samfunn står 

ovanfor. Det krev fleirfagleg innsikt og tverrfagleg kompetanse for å kunne 

bidra til å løyse problema knytt til menneskeskapte klimaendringar. Institutt 

for miljø- og naturvitskap (HVL-FIN) har difor sidan 2016 tilbydd eit 

tverrfagleg masterprogram, Climate Change Management. 

Studieprogrammet har sitt utspring i eit fagmiljø av geologar, økologar, 

teknologar og andre realistar kombinert med planleggarar og 

samfunnsvitarar. Programmet utnytter spennvidda i denne kompetansen til 

å gje kandidatane kunnskap om klimasystem, konsekvensar av 

klimaendringar, berekraftige teknologisystem, geofarar, saman med 

planleggingskompetanse for å redusere klimagassutslepp og tilpasse oss 

klimaendringane. Ein må tilpasse eit heilskapleg berekraftsperspektiv for å 

kunne løyse klimautfordringane, til dømes gjennom å ta vare på økosystem 

(Berekraftsmål 14: «Liv under land» og 15: «Liv på land») som både kan 

auka binding av karbon (13: «Stoppe klimaendringar») og redusera problem 

med skred og flom (9: «Innovasjon og infrastruktur» og 11: «Bærekraftige 

byar og samfunn»).

Studieprogrammet tiltrekker seg biologar, geologar, planleggarar, 

samfunnsvitarar, teknologar, ingeniørar frå Norge og utlandet. Det å 

kombinere studentar med ulik bakgrunn er sentralt for å kunne kome fram til 

gode og berekraftige løysingar gjennom samarbeid på tvers av fagfelt, 

sektorar og nasjonar (17: «Samarbeid for å nå måla»).
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Tiltak mot hjortepåkøyrslar: frå 

vegkantskjøtsel til big data

Påkøyrsler av store pattedyr langs vegar og jernbane er eit stort 

problem der behovet for mobilitet og infrastruktur gjennom 

landskap skapar store dyrelidingar, trafikksikkerheitsproblem og 

samfunnsøkonomiske kostnadar. Vegar fragmenterer leveområda 

til store pattedyr og gjer at viltet ofte må krysse trafikkerte vegar 

frå dei ulike delane av landskapet det nytter på sine døgnlege 

vandringar. 

Det fins ulike måtar å motverke og redusere talet påkøyrslar. Her 

presenterer eg tiltak mot hjortepåkøyrslar som vi har testa eller er 

under testing: a) betre vegkantskjøtsel: betydinga av opne 

vegkantar; b) viltgjerder i kombinasjon med viltsluser; c) betre 

vegplanlegging: kor skal ein ikkje plassere vegen i landskapet; og 

d) dynamiske skilt: statistisk sannsynligheitsmodellering av 

registrerte hjorteviltpåkøyrslar for å varsle trafikkantar om auka 

risiko for påkøyrsle.

Nokre av tiltaka har dokumentert effekt, andre er under testing. 

For å skape berekraftig bruk av landskap der dyr flyttar seg på 

tvers av vår infrastruktur treng vi ulike løysingar. Nokre av dei 

tiltaka vi har testa kan vera med å redusere hjortepåkøyrsler både 

på eksisterande vegnett og nye vegar.

Desse tiltaka omhandlar løysingar på berekraftsmål 15: «Liv på 

land», 9: «Innovasjon og infrastruktur» og 11: «Bærekraftige byar 

og samfunn».
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Studentmentorordningen i 

sykepleierutdanningen

Hovedutfordringen knyttet til FNs bærekraftsmål 4 – God utdanning – vil i 

Norge innebære å redusere frafall i utdanning. Formålet med pilotprosjektet 

”Studentmentorordningen” i Bachelor i sjukepleie - campus Haugesund, er å 

bidra til et inkluderende læringsmiljø, øke gjennomstrømmingen og å 

redusere frafall i sykepleierutdanningen.

En studentmentorordning er sett på som et effektivt tiltak for å bidra til støtte 

for sårbare studenter. Det gir en vinn-vinn-vinn-situasjon: Nye studenter, 

som ønsker det, får ekstra støtte til studiesituasjonen av erfarne 

tredjeårsstudenter som blir studentmentorer. Studentmentorene får 

veilednings- og kommunikasjonserfaring gjennom møtet med de nye 

studentene og HVL får styrket et trygt og inkluderende læringsmiljø.

Studentmentorordningen er faglig knyttet til og organisert av 

samfunnsvitenskaplig team i utdanningen. Det legges vekt på at studentene 

står fritt til å velge samarbeidsform og aktiviteter, men lærere i 

samfunnsfagsteamet støtter studentene ved behov.

Erfaringen med to årskull av førsteårsstudenter, viser at interessen for 

studentmentorordningen er stor, og at førsteårsstudenten opplever 

studentmentorordningen som et lavterskeltiltak for faglige og studentsosiale 

spørsmål som gir trygghet i studentrollen.

Tredjeårsstudenten opplever ordningen som praktisk og grei. Flere sier at 

dette er en ordning de hadde hatt nytte av som førsteårsstudenter. 

Ordningen legges opp fleksibelt tilpasset de ulike ”studentpar” og 

tredjeårsstudenten får fritak fra ett arbeidskrav som kompensasjon.
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Bærekraftig utdanning vha. programvare

Regjeringen har ambisjon om at Norge skal bli et av de mest nyskapende 

landene i Europa og at forskning og høyere utdanning nøkkelen til å lykkes.

Mesteparten av innovasjon handler om løsninger som transformeres ved 

hjelp av programvare. Den nevnte ambisjonen om nyskaping peker på 

robotisering, 3D-printinging, sensorteknologi, tingens internett, stordata, 

kunstig intelligens, etc. Alt avhengig av programvare.

En egen Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen forteller at “vi må også 

våge å se med nye øyne på hvilken teknologi, hvilken kunnskap og hvilken 

kompetanse vi har behov for.” Fellesnevneren for “teknologi”, “kunnskap” og 

“kompetanse” er programvare. 

Nærmer vi oss programvare i skolen bør vi lytte til de som har holdt på 

lengst. Mitch Resnick peker på at koding handler om langt mer enn det 

realfaglige . Vi må lære oss å forstå programvare som en måte å

kommunisere på – dvs si kodingen og forståelsen av programvare, ikke 

bare bruken av programvare. Begrunnelsen for koding blir da den samme 

som for å lese, skrive og regne. Det handler om kunnskap

om hvordan vi organiserer, uttrykker og setter ideer ut i live.

Kunstig intelligens, maskinlæring og medieteknologier styrt av programvare 

viser veien mot syntese, simulering og robotisering – faktorer i en fremtidig, 

bærekraftig utdanning.
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Bærekraftig utvikling i undervisning og 

forskning - det kritiske perspektivet i 

matematikkdidaktikk - indekser som et 

eksempel

God utdanning er en av FNs sine 17 bærekraftsmål som tolkes 

her som bl.a. utdanning som sikrer mennesker kompetanse til et 

globalt, aktivt og informert borgerskap. Den kritiske kompetansen i 

matematikk, å kunne forstå og kritisk vurdere situasjoner hvor 

matematikk inngår, er en viktig forutsetning for deltakelse i 

demokratiet og samfunnet vårt, som Kunnskapsløftet i matematikk 

også peker på. Undervisning av matematikk slik at 

elever/studenter tilegner seg matematisk kompetanse ved å lære 

matematiske begreper, men og kompetanse til å vurdere 

matematiske løsninger i ulike kontekster og diskutere 

begrensninger ved bruk av matematikk i samfunnet, står i sentrum 

av det kritiske matematikkdidaktiske perspektivet. 

I min presentasjon vil fokus være på indekser som 

Kroppsmasseindeks (KMI) som eksempler av matematiske 

modeller som brukes til å definere og måle fenomener som ikke 

kan måles direkte (som fedme) og som påvirker vårt syn på 

fenomenene. Utdrag fra diskusjoner med norske, albanske og sør-

afrikanske studenter vil bli en del av presentasjonen. Jeg vil også 

presentere eksempler av temaer i masteroppgaver i 

matematikkdidaktikk (som jeg har veiledet) som kan knyttes til 

bærekraftig utvikling.
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Motiverende uenigheter i en klassediskusjon om 

oljeboring i Lofoten – utfordringer og 

tilnærminger i undervisning for bærekraft

Et viktig mål med opplæring i skolen er å sette elevene i stand til å 

forstå og handle i møte med utfordringer knyttet til bærekraftig 

utvikling. Både kunnskap og verdier står sentralt, kunnskap det 

ofte er knyttet usikkerhet til og verdier det ofte er uenighet om.

Vi har analysert en plenumsdiskusjon blant rundt 50 elever i 8. 

klasse i Lofoten der de diskuterer for eller imot oljeboring. 

Analysen er inspirert av argumentasjonsteori og Bakhtin sitt 

begrep om spenninger som driver dialoger fremover. Vi ser 

spenninger som forutsetning for engasjement. I analysen skiller vi 

mellom i) uenighet om verdier, ii) uenighet om 

kunnskapspåstander og iii) problematisering av 

kunnskapspåstander, der vi særlig fokuserer på usikkerhet og 

risiko. 

Elevene uttrykker og begrunner både politiske (verdibaserte) og 

faktuelle synspunkt, men verdiene er ofte implisitte og 

kunnskapspåstander sjeldent begrunnet. Hva kan en lærer gjøre? 

Vi diskuterer noen utfordringer ved undervisning for bærekraft 

foreslår et didaktisk redskap knyttet til bærekraftig utvikling. 

Redskapet skal hjelpe lærere og elever til å identifisere aktuelle 

tema og problemstillinger som kommer opp i innledende 

klassediskusjoner og som kan egne seg for videre utforskning og 

reflektert debattdeltagelse senere. Foredraget er basert på et 

kapittel som publiseres i ei bok.
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Bærekraftig utvikling og utforskende 

undervisning i samfunnsfag i grunnskolen

Utforskende undervisning stiller krav til bruk av nye metoder og 

dybdelæring, samt tilpasset opplæring (TPO) for alle på barne, ungdoms og 

videregående skole. Det er også grunn til å stille spørsmål om den norske 

skolen er forberedt på et slikt tverrfaglig fokus, variasjon i arbeidsmåter, 

intensitet og organisering i undervisningen slik de nye læreplanene i 

samfunnsfag forutsetter (Bjørshol 2017 mfl).

Stortingsmelding nr. 28 Fag-Fordyping-Forståelse- legger vekt på at tre 

temaene demokratisk medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse 

og livsmestring skal være tverrfaglige fokus temaer i skolen. Ved hjelp av 

deltagende observasjon og dybdeintervjuer med lærer og elever på 4 

utvalgte skoler på  5-7 trinn i Ås  i Akershus, Hamar i Hedmark  og i Sogndal 

i Sogn og Fjordane blir de fagdidaktiske utfordringene med UBU vurdert. 

Det blir lagt vekt på utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) kan fungere 

godt som et verktøy for opparbeide kunnskaper om vitenskapelige metoder, 

ulike analyseferdigheter og refleksive ferdigheter hos elevene i grunnskole 

når det er satt gode rammestrukturer for undervisningen av læreren og 

tilpasset lokale problemstillinger.  Den tverrfaglige ambisjonen i UBU er 

imidlertid i mindre grad oppfylt i samfunnsfag enn i naturfag, Diffuse mål og 

manglende nasjonale standarder knyttet til samarbeidslæring og 

dybdelæring i læreplanen for grunnskolen gjør også at UBU lett kan få en 

skjult og indoktrinerende agenda, på bekostning av opparbeiding av kritisk 

refleksjon og selvstendighet blant elevene.        
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The Nordic Winter Pastoral: A Heritage of 

Romanticism

The pastoral is a key figure of childrens literature, a figure 

crucial to understand in the perspective of ecocriticism. 

Nyrnes explores the question of the pastoral through the 

study of two texts, Émile, Ou de L’éducation (1762, Emile

or On Education) by Jean-Jacques Rousseau and Tonje

Glimmerdal (2009, Astrid the Unstoppable) by Maria Parr. 

Through focus on the landscape formations in the two 

texts, Nyrnes argues that one can find influence from and 

transformation of the classical Western topos, the pastoral, 

in a canonized text of Nordic children’s literature. Nyrnes

suggests the transformation be called a winter pastoral. In 

her analyses she draws on Schiller’s philosophy on nature 

and the sentimental, rhetorical topological theory, and 

theories within ecocriticism.  
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Kan man tenke bærekraft om korsang?

I en nystartet studie samler jeg livshistorier fra unge jenter som er første- og 

andregenerasjon innvandrere. Jentene har til felles at de har sunget i 

jentekor fra de var ca 10-15 år. Nå er de 17-18 år. Gjennom narrativ metode 

vil studien undersøke hvilken betydning erfaringen av å være med i et 

jentekor har hatt for jentenes opplevelse av tilhørighet og identitet så vel 

som musikalsk utvikling. Det overordnede forskningsspørsmålet er: Hvordan 

blir erfaringen av å synge i kor gjort meningsfull gjennom plassen den får i 

livsfortellingene til første- og andregenerasjon innvandrerjenter? 

I et bærekraft-perspektiv kan studien gi innsikter i inkluderings- og 

ekskluderingsmekanismer ut fra ståstedet til personer som kan være i en 

risikosone når det gjelder å bli integrert i det norske samfunnet. Slike 

innsikter kan brukes til å bidra til mer sosial likhet mellom innvandrere og 

etnisk norske. To av FNs bærekraftmål er likestilling mellom kjønnene og 

mindre ulikhet generelt. Både kjønn, etnisitet, religion og sosial posisjon har 

betydning for hvor vidt man lykkes med å bli integrert i majoritetskulturen. 

Studien kan gi innsikt i hvilken betydning korsang og deltagelse i et 

korfellesskap kan ha for å oppleve tilhørighet i majoritetssamfunnet når man 

også tilhører en minoritet. 
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Problematizing nature in the 

Anthropocene

Crutzen and Stoermer (2000) coined the term Anthropocene to 

refer to the geological changes occurring on Earth due to human 

impact. ‘Anthropo-’ means ‘human’ and ‘-cene’ means ‘epoch’. 

Crutzen and Stoermer claimed that the Anthropocene began when 

human activities started to have a significant impact on Earth’s 

geology and ecosystems, which in many ways is irreversible and 

accumulates environmental effect on Earth. The concern for the 

impact of humans on Earths’ geology is of interest for 

environmental scientists and social scientists, as well as scholars 

in the humanities. The debate on human geological impact is 

paralleled by a discussion of how this epoch challenges humans’ 

thinking about society. Consequently, the notion of the 

Anthropocene forces us to “think about nature, mankind and 

animals and the relation between them” (Tønnesen and Oma, 

2016, p. viii). 

In this presentation I will explore the Anthropocene within the 

humanities as a theme, which focuses on the relationship between 

humans, animals and nature, exemplified by The rabbits by John 

Marsden and Shaun Tan (1998). The reading of The rabbits is 

multi-layered, as a palimpsest in order to reveal social, cultural, 

economic, political and technological changes in nature and 

landscape. 
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Framstillinger av natur i bildeboka "Sånt som 

er"

Jeg vil presentere en økokritisk lesning av bildeboka Sånt som er

av Svein Nyhus (2010). En økokritisk lesning studerer forholdet 

mellom menneskene og naturen omkring oss i litteratur og kultur. I 

denne lesningen viser jeg hvordan en relativt enkel bildebok for 

små barn kan tilby et mangfold av naturfremstillinger: Naturen kan 

være farlig eller idyllisk, kjent og ukjent, forstås ut fra menneskers 

behov eller i sin egen rett, antroposentrisk eller økosentrisk. I 

denne bildeboka skjer det en slags skapelsesprosess, der et barn 

skaper sin verden og identitet gjennom å ordne og kategorisere 

«sånt som er». Jeg reflekterer blant annet over i hvilken grad 

litteratur som dette kan bidra til å forme fremtidige økoborgere, og 

over sammenhenger mellom følelser og handling. Lesningen viser 

at en slik bok kan både bekrefte og stille spørsmål ved det barnet 

oppfatter som naturens og naturelementenes affordans, dvs. hva 

naturen kan tilby. Forstillinger om natur, omgivelser og landskap i 

barnelitteraturens språk og bilder er derfor viktige i et 

bærekraftperspektiv. Framlegget er basert på en artikkel under 

utgivelse (i N. Goga m.fl. (red). Ecocritical Perspectives on 

Children’s Texts and Cultures: Nordic Dialogues. Palgrave 

Macmillan), knyttet til forskningsgruppen NaChiLitCul ved HVL.
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Hvordan kan lærere tilrettelegge for at elever 

blir kritiske medborgere gjennom 

matematikkundervisningen med fokus på 

klimaendringer? 

Gjennom et år har et forskende partnerskap bestående av tre 

ungdomsskolelærere og en forsker fra HVL utforsket ulike måter å øke 

elevers kritisk demokratiske kompetanse. Undervisningsaktivitetene har 

bestått bl.a. av ekskursjon, dialogspill, å lage postere, deltakelse på 

energimesse med quiz, og klasseromsdebatt.  Konteksten for disse 

aktivitetene har vært klimaendring. 

Et av målene har vært at elevene skal lære matematikk i en virkelighetsnær 

kontekst, og at elevene skal bli bevisst matematikkens rolle i 

samfunnsaktuelle tema. Et annet mål har vært elever skal øke sin kritisk 

demokratiske kompetanse med «matematikkbrillene» på. Undervisningen 

omfavner flere av FNs bærekraftsmål, men kanskje spesielt 13 – stoppe 

klimaendringer. 

Foreløpige funn er at temaet kan skape utfordringer i forhold til den 

«objektive matematikklærerollen», samt at lærerne tilrettelegger 

undervisningen for kritisk demokratisk kompetanse gjennom muntlige og 

aktiviserende aktiviteter, utstrakt bruk av elevsamarbeid og liten grad av 

tavleundervisning og lærebokstyrt undervisning. 

I presentasjonen går jeg inn på noen av undervisningsaktivitetene som 

elevene på 10.trinn var med på, og reflekterer over hvordan temaet 

klimaendringer kan bidra til at matematikkundervisning kan forberede elever 

som kritiske medborgere. 
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Korleis kan omsorgsvitskap bidra til i ei 

berekraftig utvikling?

Innlegget tek sikte på å løfta fram deler av omsorgsvitskapens 

teori og etikk som aktuelt tenkingsgrunnlag for ei berekraftig 

utvikling.

I omsorgsvitskapen er omsorg det sentrale med mål om å lindra 

liding. Dette har vore primært lindring av menneskeleg liding, men 

med utgangspunkt i ei forståing av at menneska står i ein 

gjensidig avhengigheit med sine omgjevnader. I følgje Florence 

Nightingale er det avgjerande å leggja til rette for at naturen kan få 

verka på den sjuke. Martinsen (2012) trekkjer fram dømet om at 

mennesket er innfelt i naturen berre gjennom lufta ein pustar inn, 

noko som viser kor sårbare og avhengig mennesket er fordi det 

står i samanhengar som det sjølv ikkje har skapt. 

Ei berekraftig utvikling treng eit etisk grunnlag å arbeide ut frå. 

Alvsvåg (2010) saknar ein etikk tufta på tanken om at alt levande 

liv skal behandlast med respekt. I omsorgsvitskapen er den 

universelle kjærleiken kjerna i etikk og etos (Eriksson,1990), og 

omfattar også dyr og natur (Juchli, 1990). Juchli (1990) 

understrekar at me treng eit nytt paradigme med ei økologisk 

orientering der mennesket inngår. 
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Lærepraksis i Tanzania og 

bærekraftsmålene

HVL har i flere år hatt studenter i lærerpraksis i afrikanske 

land. Presentasjonen fokuserer på Campus’ Stord sine 

erfaringer fra Kaloleni Primary School i Arusha, Tanzania, 

og i hvilken grad man kan si at praksisen har bidratt til 

bærekraftsmålene i den tanzanianske konteksten. Videre 

reflekteres det rundt på hvilken måte man kan se for seg at 

det institusjonelle rammeverket for lærerpraksisen kan 

videreutvikles til å bli et tydeligere bidrag mot et 

‘bærekraftig HVL’. 
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Advanced Nanomaterials for Clean Energy and 

Health Applications

In compliance with the 7th goal of UN’s sustainable 

development, HVL has been involved in higher education 

and research activities in the field of clean energy 

technologies.  World population is on rise and nearly 20% 

of the world population lacks access to electricity, which 

has become one of the basic needs. Use of fossil fuel will 

contribute to drastic climatic changes that will endanger 

sustainable future.  Solar energy is one of the choices to 

meet the projected electrical energy demand but the 

current production and installation costs of solar 

technologies based on Si and inorganic materials such as 

CdTe,  GaAs make it hardly competitive on an energy 

market still dominated by cheap fossil fuels. In 

collaboration with national and international partners, 

ANCEHA research group at HVL has been working on new 

generation of solar cells based on advanced 

nanomaterials, which are more flexible and cheaper. 

ANCEHA group has number of externally funded projects, 

and in this talk, the activities related to the research group 

will be presented. 
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