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Naturen i kulturen – natursyn i 

studieplaner. 
En analyse av planverkene for kroppsøving og mat og 

helse i femårige grunnskolelærerutdanninger, syklus 1. 

Artikkelen studerer hvordan miljøbevissthet kommer til uttrykk gjennom 

språket som er brukt i studieplanene i fagene kroppsøving og mat og helse i 

femårige grunnskolelærerutdanninger i Norge. Utgangspunktet er at ord og 

begreper er med å forme miljødebatten og vår forståelse av natur og miljø. 

Forskningsspørsmålet er: Hvilket natursyn kommer til uttrykk i de skriftlige 

planverkene for de femårige grunnskolelærerutdanningene i fagene 

kroppsøving og mat og helse? Materialet er analysert med en teoridrevet 

innholdsanalyse hvor en matrise, Natur in Culture Matrix, er benyttet. 

Funnene viser at ordene klima, menneske, naturen, ressurser og ute er lite 

brukt i planene, men selve meningskonteksten ordene står i kan likevel 

tolkes som en menneskesentrert måte å forstå naturen på, et 

antroposentrisk natursyn. Ordene bærekraft og friluftsliv forekommer flere 

ganger i planene og representerer både et antroposentrisk natursyn og en 

mer helhetlig måte å tenke natur-kultur relasjon på, et økosentrisk 

perspektiv. Drøftelsene konkluderer med at det er behov for forskning som 

også studerer ulike undervisningspraksiser og lærerutdanneres, 

praksislæreres og studenters egne erfaringer med utdanningene sett fra et 

miljøperspektiv. Med artikkelen ønsker vi å bidra i en debatt som kan føre til 

en større bevissthet om hvilke tankefigurer om natur-kultur som dominerer i 

utdanningene og hvordan de eventuelt former miljøbevissthet.
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Ecocritical Perspectives on Children’s 

Texts and Cultures: Nordic Dialogues

Book Presentation: This volume presents key 

contributions to the study of ecocriticism in Nordic 

children’s and YA literary and cultural texts, in dialogue 

with international classics, and investigates the extent to 

which texts for children and young adults reflect current 

environmental concerns. The contributions in the volume 

are grouped into five thematic areas in line with their 

primary focus: Ethics and Aesthetics, Landscape, Vegetal, 

Animal, and Human, and together they explore Nordic 

representations, and a Nordic conception or feeling, of 

nature. The textual analyses are complemented with the 

lived experiences of outdoor learning practices in 

preschools and schools captured through children’s own 

statements. The volume highlights the growing influence of 

posthumanist theory and the continuing traces of 

anthropocentric concerns within contemporary children’s 

literature and culture, and a non-dualistic understanding of 

nature-culture interaction is reflected in the conceptual tool 

of the volume: The Nature in Culture Matrix. 
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Fostering interspecies awareness 

through teacher education 

(SPECIESTEACH)

Project presentation: The project Fostering interspecies 

awareness through teacher education (SPECIESTEACH) 

arises out of the Nature in Children’s Literature and Culture 

Project (NaChiLitCul) at Western Norway University of 

Applied Sciences (HVL). The main objectives of 

SPECIESTEACH are to develop and implement new 

methodologies for conducting ecocritical dialogues in 

literature studies and in outdoor practices in Norwegian 

teacher education, and to analyse how these 

methodologies may foster interspecies awareness. This 

approach aims to help integrate the new interdisciplinary 

nuclear theme of “sustainable development” into 

Norwegian teacher education and rests on NaChiLitCul’s

ongoing research into how interspecies encounters and 

communication are represented in children’s and young 

adult (YA) literature and culture, and on the groups 

analytical tool, the NatCul Matrix. 
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FNs bærekraftsmål, sett fra FN

Bærekraftsmålene er verdens plan for å sikre økonomisk, 

sosial og miljømessig bærekraft innen 2030. Hvilken 

forventning har FN til verdens land. Hva kan 

utdanningssektoren og forskningen bidra med? 

Bærekraftsmålene består av selve målene, delmål og 

indikatorer og er en detaljert plan. Hvor detaljert den er får 

du vite i denne speedpresentasjonen.
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A Bilingual Education Approach to 

Global Citizenship Education 

As part of the new 5-year master programme in teacher 

education, interdisciplinary topics such as ‘democracy and 

citizenship’, ‘health and well-being’ or ‘sustainable development’ 

have recently been added to the syllabus for students studying to 

become primary or lower secondary school teachers. These topics 

are closely related to the UN’s Sustainable Development Goals 

(SDGs) and are relevant for all subjects in teacher education. We 

believe that we need a systematic integration of these 

interdisciplinary topics into all subjects in teacher education. Our 

project, which was conducted as part of the first year courses in 

English, combines Content and Language Integrated Learning 

(CLIL), a form of bilingual education, with Global Citizenship 

Education. Through this combination, the project aimed at 

empowering future language teachers to be agents of change by 

providing them with sufficient knowledge of (1) how to implement 

topics of global citizenship (e.g. the SDGs) in the classroom and 

(2) how to maximize pupils’ foreign language outcome within the 

limits set by the educational system in order to allow for 

participation on a local and global level.
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MOVE-prosjektet + bærekraftig utvikling 

Migrasjon og mobilitet blir ofte sett på som to sentrale faktorar for utvikling. 

Desse er tett lenkja til mellom anna utdanning, helse, menneskerettar, 

økonomisk utvikling, likestillingsarbeid, sysselsetting, osb.

MOVE-prosjektet består av forskarar frå seks land (Noreg, Tyskland, 

Spania, Luxembourg, Ungarn og Romania) og ni institusjonar som har jobba 

med temaet europeisk ungdomsmobilitet dei siste 3 åra. MOVE har fått 

støtte frå EUs forskings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020. HVL 

(Instituttet for samfunnsvitskap ved Campus Sogndal) representerer Noreg i 

dette prosjektet (prosjektleiar Jan Skrobanek, og forskarar Tuba Ardic, 

Roger Hestholm og Irina Pavlova). Europeisk ungdom kryssar 

landegrensene av ulike årsaker: for å finne jobb, læreplass, studere, drive 

frivillig arbeid eller starte forretningar. MOVE ser på korleis ein kan sikre at 

ungdomsmobiliteten blir ein god ting, både frå eit sosioøkonomisk 

standpunkt og for personen som flyttar på seg; og kva som kan vere til 

hinder for positive former for mobilitet. Forskarane ser på flyttemønster i 

Europa, strukturelle effekt (t.d. nasjonalitet og sosioøkonomisk bakgrunn) og 

rolla til ulike institusjonar i mobilitetsprosessen for å kunne betre situasjonen 

til ungdom som ønskjer å flytte på seg. MOVE opererer med seks 

mobilitetstypar: elevutveksling, yrkesopplæring i utlandet, studentutveksling, 

arbeidsmobilitet, frivillig arbeid i utlandet og internasjonal entreprenørskap. 

Mobilitetstypane har ulike utfordringar og treng ulike løysingar i høve 

lovgjeving, politikk og praktiske tiltak. Meir info om prosjektet her: 

http://www.move-project.eu/ FNs bærekraftsmål: https://www.fn.no/Om-

FN/FNs-baerekraftsmaal
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Sammenfattet tekst om masteroppgave 

«Hva mangler i den tverrfaglige 

tilnærmingen til bærekraftig utvikling i 

norsk skole?»

Bærekraftig utvikling presenteres som ett av tre tverrfaglige temaer som 

skal prioriteres i den nåværende fornyingsprosessen av norsk utdanning. 

Med det som utgangspunkt har jeg i min masteroppgave undersøkt hvordan 

begrepet bærekraftig utvikling blir forstått i denne fornyelsesprosessen. 

de norske UBU-strategiene beskriver utdanning for bærekraftig utvikling 

som at det innebærer et lokalt og globalt perspektiv hvor utfordringer 

analyseres ut fra et miljømessig, sosialt og økonomisk 

dimensjonsperspektiv. Dette inkluderer også en rekke metoder som 

oppfordrer til kritisk tenkning i analysen av interessekonflikter, og som 

fremmer aktive borgere i demokratiske prosesser. I fornyelsesprosessen er 

synspunkter fra alle dimensjonene er tilstede, selv om miljødimensjonen ser 

ut til å definere hovedproblemet, og teknologien ser ut til å være 

hovedløsningen. Utviklings- og sosialdimensjonsindikatorene ser ut til å 

være underkommunisert, og indikatorer som reflekterer elementer av den 

økonomiske dimensjonen er enten bare kort nevnt eller ikke nevnt i det hele 

tatt. 

Dagens synspunkter kan se ut til å forsømme viktigheten av å fokusere på 

strukturer og interessekonflikter. Kombinert med manglende på fokus på 

økonomisk kunnskap og forståelse står begrepet bærekraftig utvikling slik 

det fremgår i fornyelsesdokumentene, i fare for å miste muligheten til å gi 

den nødvendige kunnskapen og valgmulighetene for å fremme den kritiske 

og analytiske tenkningen som trengs for å forstå hvordan å skape en 

bærekraftig utvikling.
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