
 

  1 

HVL Berekraftkonferansen 2019 –  
frå strategi til praksis 

Detaljert informasjon om innleiarar og presentasjonar 

Torsdag 25. april – plenumssesjonar  
Kårstein Måseide, CET/UIB 

Jeg er forskningskoordinator ved CET - Senter for klima og 
energiomstilling. Målsettingen med CET er å tilveiebringe kunnskap 
som kan omsettes i praksis om veivalg for rask og bærekraftig 
samfunnsomstilling. Klima og energiomstilling er et prioritert 
område ved Universitetet i Bergen. CET vil være en "hub" for 
tverrfaglig forskning på klima og energiomstilling, med 
utgangspunkt i samfunnsvitenskapene. 
 
Før jeg kom til Universitetet i Bergen, var jeg leder for Seksjon for 

forskning, innovasjon og høyere utdanning i Norad (Direktoratet for 
utviklingssamarbeid). I perioden 2006-2011 arbeidet jeg i Forskningsrådet som 
koordinator for program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC). 

 
CET low-carbon travel policy eller hvordan kan forskere bidra til nødvendig 

omstilling for å møte klimautfordringene? 
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has highlighted that limiting 
global warming to 1.5 degrees will require deep and rapid reductions in greenhouse 
gas (GHG) emissions. Universities and many other organizations have large GHG 
emissions associated with meetings and travels, in particular related to air travels.  
At the Centre for Climate and Energy Transformation (CET) at the University of 
Bergen, we have developed a CET Low-carbon Travel Policy to reduce GHG emissions 
from own activities. We also developed the CET Carbon Tracker, a CO2 calculator 
designed for academics to get an overview of emissions from work-related long-
distance travels and meetings organized. The Carbon Tracker is designed to be used 
for planning and prioritizing of travels/meetings and reporting of emissions.  
In this presentation, we will share some experiences with the CET low-carbon travel 
policy and the CET carbon tracker.  

 

Tom Skauge 
Tom Skauge er instituttleder ved Institutt for økonomi og 
administrasjon og styremedlem i HVL sitt styre. Han er utdanna 
frå UiB, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap. 
Skauge er leiar av Profesjonsetisk nettverk i Noreg og leiar av 
Fagutval for etikk i UHR-Økonomi og administrasjon. Fagleg 
interesse teknologileiing, profesjon og profesjonsetikk, etikk, 

samfunnsansvar og berekraft. 
 

Utdanningsrevolusjonen for ØkAdm. med Etikk, samfunnsansvar og bærekraft som 
nytt fagleg hovudemne 

Universitets- og høgskolerådet for økonomi og administrasjon (UHR-ØA) vedtok 
enstemmig på samling i Kristiansand 12. og 13. november 2018 ny nasjonale planen 
for minimumskrav for bachelor i økonomi og administrasjon (BØA-plan). 
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Fagområdet etikk, samfunnsansvar og bærekraft blir fra studieåret 2019/20 anbefalt 
som obligatorisk fag. Det kommer i tillegg til Bedriftsøkonomisk analyse, 
administrasjonsfag, samfunnsøkonomi og metodefag.  
Det nye faget skal gi studentene kunnskap om  hvordan virksomheter utøver sine 
aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interessenter og samtidig 
fremmer FNs bærekraftsmål. Læringsutbyttet skal også bidra til ferdighet slik at 
studentene  kan integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters 
forretningsmodeller og praksis. Studentene skal også få generell kompetanse slik at de 
er bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger og  viser 
evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon. 
 
Paperet drøfter faglige innovasjoner og andre forhold som kan ha ledet frem til det 
enstemmige vedtaket bl.a. med bidrag fra rammeverket foreslått av Mitchells, Agles og 
Woods (1997) med vekt på makt, legitimitet og hastverk. 
I tillegg drøfter paperet mulige effekter av den faglige revolusjonen. 

 

Valeria Jana Schwanitz 
 
I am interested in interdisciplinary research to better understand 
why and how human behavior is changing our planet and what 
could be done to avoid unsustainable pathways. I think from the 
perspective of an evolving system, so the dynamics, inter-linkages 
and complexities of the coupled human-nature system are at my 
research's focus. I apply math, computer models, and words in the 

fields of energy economics, climate change, and sustainable development.  
 

Game not over yet – Teaching climate change and sustainable development using 
games 

The oldest game known is the board game Senet which was played in ancient Egypt 
more than 3000 years ago. Players started with their figures in the House of Birth - 
and depending on chance, e.g. in the form of floods - all of them eventually reached 
the House of Good where evil finally was absent. In other words, players were taking 
the roles of decision-makers to steer the destiny in a favourable direction. While it is 
not known why this game was played, it may have helped to understand the world 
model ancient people had constructed at their time. One may also guess that the 
players enjoyed to play. Homo ludi - playing is part of the human being as is learning 
and model building. I hear and I forget; I see and I remember; I do and I understand 
-  is what the Chinese philosopher Xunzi sad around 300 BC. Learning by doing is not 
at all a new teaching method, although computer simulations are broadening the 
learning perspective today. The talk will present examples on how games can be used 
in class to teach about world models we construct. They enable students to develop an 
intuition about the functioning of complex systems. They foster learning through 
exploration and discussion. But most importantly, they  support students and teachers 
to reflect and sharpen skills of critical thinking. The game is not over yet. Let's build 
the House of Good. 
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Halle Hjelle; Ingrid Heiberg 
Ingrid Gilje Heiberg, 
Førstelektor FHS – IHO 
Underviser sykepleiere i videreutdanninger/master og 
sjukepleierstudenter i samfunnsvitenskaplige emner.  
Forsker på internasjonalisering i sjukepleierutdanningen.  
 
 

Halle Hjelle 
Høgskulelektor FHS –IHO 
Underviser på bachelorutdanninga i sjukepleie, hovudsakleg i 
samfunnsvitskaplege emner og praksisoppfølgjing.  I dette inngår også 
vegleiing av internasjonale innkomande studentar. 

 
Norsk når du kan, engelsk når du må - helsefaglig engelsk i bachelorutdanningen?   

Det blir hevdet at engelskopplæringen i grunnutdanningen i Norge ikke forbereder 
elevene på det som forventes av dem i høyere utdanning. Det pekes på at ferdigheter i 
lesing og skriving “henger etter” samtidig som de fleste elevene er gode i “TV-engelsk”.   
   
Tar man utgangspunkt i bærekraftsmål 4 - God utdanning, sett i lys av det felles 
europeiske rammeverket for språk (Europarådet), er det tre utviklingstrekk i 
helsetjenesten som peker seg ut for bachelorstudenter ved Fakultet for Helse- og 
Samfunnsvitskap:   
 
1. Helsepersonell er i økende grad flerspråklige.  Mellom 20 og 25% av de som 
mottok autorisasjon som helsepersonell i Norge i 2017 og 2018 hadde flerspråklig 
bakgrunn (Helsedirektoratet, 2019).  “Samarbeidsspråket” blir ofte engelsk.  I 
forlengelsen av dette vil også andelen flerspråklige studenter sannsynligvis øke i 
framtiden.   
2. Et økende antall pasienter har en flerspråklig bakgrunn.   
3.  Helsepersonell leser engelsk materiell for å holde seg faglig oppdatert. 
Samtidig vil deltagelse i forskning/fagutvikling/internasjonalt samarbeid kreve gode 
engelskkunnskaper.  
 
Studentene mangler etter eget utsagn kunnskap i engelske faguttrykk og trening i å 
skrive helsefaglig engelsk.  Vi mener at helsefaglig engelsk må løftes opp som et 
fokusområde ved FHS, HVL. Dette må gjøres i samarbeid med helsefagstudenter og 
personale med helsefaglig og språkfaglig bakgrunn. 

 

Erlend Eidsvik 
Erlend Eidsvik er førsteamanuensis i geografi ved institutt for 
pedagogikk, religion og samfunnsfag ved lærarutdanninga, 
HVL, campus Bergen. Han har vore hovudredaktør for eit 
nyleg publisert innføringsverk i geografi for høgskule- og 
universitetsstudentar (2019). Forskingsfeltet ligg innan politisk 
økologi, berekraft, klima og utdanning. 
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Skala og berekraft. Eller: korleis rydde i informasjonsstraumen og paradoksa vi står 
til knes i. 

Berekraftsomgrepet, -debatten, og praksisen, er rik på paradoks. Vi, som 
enkeltpersonar, medborgarar, eller som institusjon, møter oss sjølv stadig i 
døra i korleis vi brukar ressursar og korleis vi prioriteter og organiserer 
institusjonane våre.  

Ser vi på sjølve berekraftsmåla skal dei i utgangspunktet vektast likt, med eit 
sinnrikt indikatorverk der kvar stat står ansvarleg for å oppfylle dei ulike 
delmåla. Dette fører fort til ein overload av informasjon og data som det kan 
vere vanskeleg å orientere seg i – og etter. 
 
I eit slikt informasjonsrikt mylder treng vi nokre retningsgivande verktøy.   
 
Skala (romleg, hierarkisk og i tid) kan vere eit slikt verktøy for nettopp å 
systematisere og operasjonalisere berekraft på ulike nivå.  
Presentasjonen vil ta for seg ulike døme (med utgangspunkt i forsking og 
forskingssamarbeid i sørlege Afrika) der skala er nytta som eit indremedisinsk 
analytisk grep i forsøk på å rydde i informasjonsmylderet og dei mange 
paradoksa vi står i. 

 

Ane Bergersen 
Ane Bergersen er førstelektor i sosiologi ved HVL, Campus 
Sogndal, ansatt ved lærerutdanningen siden 1993. Hun har siden 
2002 samarbeidet tett med høyere utdanningsinstitusjoner i 
Zambia og har gjennom faget Global Knowledge hatt ansvar for 
mer enn 90 innreisende zambiske studenter og mer enn 150 
utreisende norske studenter til Zambia i løpet av de ti siste årene. 
Faglige interesser og forskningsfokus er internasjonalisering i 
høyere utdanning, studentmobilitet og studenters refleksjoner 
over eget ståsted i møte med andre for å reflektere over mangfold 

som en ressurs. 
Hvordan kan ti års erfaringer med studentmobilitet til og fra Zambia bidra til å styrke 
HVL sin strategi med særlig fokus på sosial bærekraft?  
Insert abstract 

 

Marianne Røskeland 
Marianne Røskeland er førstelektor på Institutt for språk, litteratur, 
matematikk og tolking ved FLKI. Arbeider primært med litteratur og 
litteraturdidaktikk, dei siste åra særleg med økokritisk tilnærming til 
litteratur. 

 
Natur i litteraturen og berekraftig litteraturundervisning 

Litteratur og andre kulturprodukt er med på å forme førestillingane våre om verda, 
om naturen og menneska sin plass i han. Det har å gjere med det språket vi brukar om 
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natur og naturfenomen, kva vi ser for oss når vi tenker på natur, haldningane til 
naturen og, ikkje minst, kva vi gjer med og i naturen. Økokritisk litteraturdidaktikk er 
opptatt av slike spørsmål og er såleis eit viktig bidrag til berekraftig utvikling gjennom 
danning av reflekterte økoborgarar. I dette innlegget vil det bli gitt konkrete eksempel 
på økokrotisk litteraturundervisning, med utgangspunkt i diktsamlinga Eg er eg er eg 
er av Ruth Lillegraven. 

 

Hans Jacob Roald 
Hans-Jacob Roald er dosent ved Fakultet for ingeniør- og 
naturvitenskap. Han er fagansvarlig for Stedsforståelse 
og bærekraftig utvikling, et introduksjons fag til master i 
areal og eiendom ved Institutt for byggfag. 
Hans-Jacob Roald har lang og bred fartstid før han kom 
til Høgskolen. Han har vært privatpraktiserende arkitekt, 
vært byplanlegger i kommunene Bergen, Oslo og Fjell og 

ledet et Nordisk Baltisk arbeid med å søke overlappende felt knyttet til Brundtland 
kommisjonens innstillinger og Konvensjonen for verdens kultur- og naturarv for 
Nordic World Heritage Office, UNESCO. Et gjennomgående tema for hans arbeider 
har vært spenninger mellom vekst og vern av bymiljøer.  

 
Bærekraftig by og studenter som endringsagenter 

I sitt innlegg vil han ta oss med gjennom egne arbeider og hvordan temaet bærekraft 
har manifestert seg, gjerne i form av andre begreper. Bærekraft er ingen ny 
oppfinnelse. Han vil vise hvordan erfaringer og publikasjoner er bygget inn i 
undervisningen. Avslutningsvis vil han vise noen studentprosjekter som speiler 
undervisningsopplegget. 
Hans utfordring er: «Bærekraft» er ingen ny oppfinnelse eller akademisk øvelse. Svar 
kan ligge i lokale, nære og historiske eksempler, fra da vi hadde mindre å rutte med. 
Være skeptiske til store, helhetlige og komplekse analyser og modeller, som kun de 
bevisstgjorte forstår. Bruk alle sansene og tenk og skriv så godt du kan.   

 

Fredag 26. april – plenumssesjon   
Hein Berdinesen 

Hein Berdinesen er førsteamanuensis i pedagogisk filosofi ved 
HVL campus Stord. Han har doktorgrad i klimaetikk, og har 
forsket på miljøspørsmål i en årrekke. 

 
Klimaetikk i utdanningen 

Den nye moralfilosofiske grenen klimaetikk knytter seg til innholdet i den 
internasjonale klimadebatten, og drøfter overgripende etiske prinsipper for 
fordelingsrettferdighet, global rettferdighet, rettferdig kompensasjon, prosedural 
rettferdighet og menneskerettigheter. Dette innlegget spør: Hvordan undervise 
klimaetikk i utdanning for bærekraftig utvikling? 
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Lars Leer 
Lars Leer (Ph.D) has taught development studies, Spanish, Social 
Sciences and Teacher Education.  Leer's main academic interest 
is modern political history in Latin America and Southern Africa.  
His research is oriented to multicultural education, education for 
sustainable development and subaltern voices in the Global 
South. He has published articles about social movements, legal 
anthropology, democratization processes, citizenship and 
educational issues.  

Challenges for secondary school teachers in implementing sustainability education in 
South Africa 
This paper will discuss curriculum innovation, and the opportunities of integrating 
environmental and sustainability concerns in geography education in South Africa. 
The focus is on how geography teachers in secondary school are implementing 
environmental education [EE] and education for sustainable development [EDS] in 
the school context. 
 
By using qualitative interviews and participant observation with teachers in secondary 
schools in the cities Durban and Pietermaritzburg in the Kwazulu Natal province our 
research will explore how content knowledge, variation in teaching material and lack 
of clear evaluation criteria in EDS education causes challenges for teachers in 
geography. The focus of the paper is on how the teachers‘ lack of content knowledge 
and pedagogical knowledge, can be overcome by standards based teaching methods 
and emphasis on key competences. The research group (COMPARE)-Comparative 
perspectives in education in South Africa and Northern Europe has supported the 
project. 

 

Fredag 26. april – parallellsesjonar  
Parallellsesjon 1a 

Valeria Jana Schwanitz; August Wierling 
Collective Action Models for Energy Transition and Social Innovation 

The suggested presentation is about two things: 1) to sketch the up-coming H2020 
project COMETS (“Collective Action Models for Energy Transition and Social 
Innovation”, 3 Mill. EUR) which HVL is a partner in and 2) to present results of a first 
related publication (Wierling et al. 2018). COMETS will start in spring 2019 and has 12 
partners, coming from IT, ES, BE, DK, EE, NL, PL and NO. 
 
“Collective Action Initiatives” (CAIs) are a prime way to mobilize people and to ensure 
the acceptance for and participation in the necessary transition process towards a low 
carbon society. However, CAIs lack proper scientific and field-tested understanding of 
their development and factors for success. As of today, the role of citizen-driven CAIs 
(e.g. energy communities, cooperatives, purchasing groups) and their contribution to 
the energy transition has neither been quantified at an aggregate level, nor has their 
contribution potential been estimated or understood in sufficient depth. The COMETS 
project aims to fill these knowledge gaps. Wierling et al. 2018 provides at first glance 
into the empirical question at stake. It investigates activities by energy cooperatives in 
the field of renewable energy in four different European countries. It draws from a 
database consisting of 2671 entries, contrasting results from current literature. 
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Silje Valde Onsrud 
Songs for Sustainability? An eco-critical perspective on song repertoire for 

Norwegian kindergarten 
As a member of the research group Voice in Formation, I have been reflecting upon 
connections between singing and sustainability. Lately, I have been doing a study of the 
song repertoire used in Norwegian kindergarten and among pre-service teachers in the 
early childhood education. I have found that the hugest category of songs are songs 
about animals. If you go to a bookstore and have a look at the children’s literature, you 
will also find that most books are about animals. I find it interesting to explore: Why is 
this connection between children and animals so common and what does it mean? To 
what degree do songs about animals offer an understanding that contributes to 
sustainable life on earth?  
This paper will firstly present different aspects of what sustainability can be in 
connection to songs and singing. Secondly, an analysis of songs about animals in an 
eco-critical perspective will be presented. Finally, the eco-critical perspective will be 
suggested as a way of continuing the discussion of how singing can contribute to 
sustainability, not only in early childhood education and kindergarten, but on all levels 
in music education as well as in general education. 

 

Martyna Fojcik; Marcin Fojcik 
Erfaring med bærekraftig utvikling i industri og undervisning 

Kort presentasjon av hvordan bærekraftig utvikling kan og skal påvirke på industrien 
og undervisning institusjoner. Hva er lett hva er ikke? Hvordan kan vi være mer 
miljøvennlige? Skal det koste mer? Hvordan nye teknologier/metoder som Factory 4.0 
eller Internett of Things kan påvirke (løyse) på bærekraftig utvikling i industri. Hvordan 
kan vi realisere bærekraftig mål i undervisning?   

 

Parallellsesjon 2a 

Liv Norunn Hamre; Inger Auestad 
Forskingsbasert undervisning – Forskingsprosjektet Surround som døme på korleis 

ein kan inkludere studentar i forsking  på berekraft 
I forsking på korleis vi skal utvikle berekraftige byar og tettstader er det eit mål å finne 
ut korleis ein kan skape gode lokalsamfunn for innbyggjarane (sosial berekraft) på ein 
måte som også gjev god økologisk funksjon for naturen (miljømessig berekraft). I det 
tverrfaglige forskningsprosjektet SURROUND (NFR; 2018-2020) tek vi med oss 
studentar på det 3-årige bachelorstudiet i Landskapsplanlegging med 
landskapsarkitektur inn i denne forskinga. I prosjektet studerer vi utviklinga i fire 
caseområde (mellom anna Sogndal) over dei siste 30 år, der fortetting har vore eit 
sentralt prinsipp i utviklinga av byar og tettstader. Vi ser mellom anna på kva resultat 
dette har hatt på førekomsten av urban grøntstruktur som parkar, hagar og bytre. I 
tillegg til at til studentane gjer eit viktig arbeid for prosjektet, jobbar vi mykje med at 
dei skal få gode bacheloroppgåver med eigne problemstillingar, og på den måten tilføre 
prosjektet viktige tilleggsresultat. Ein sentral del av prosjektet er også at resultata skal 
kunne integrerast i undervisningsmateriell, og på den måten styrke fokus på 
forskingsbasert undervisning til framtidige studentar. Å inkludere studentane i 
prosjektet på denne måten er i tråd med bærekraftsmål 8 (god utdanning), samstundes 
som vi oppfyller HVL sitt strategiske mål om å vere ei drivkraft for berekraftig utvikling. 
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Dorthea Sekkingstad; Ingrid Syse 
Å leie berekraftig kompetanseutvikling gjennom vidareutdanning for 

yrkesfaglærarar – frå strategi til praksis 
Føremålet med studien er å få fram kunnskap om korleis deltakarar på ei 
vidareutdanning for yrkesfaglærarar kan brukast som ressurs inn mot 
kompetanse¬utvikling på eigen skule. Vi spør: Korleis kan skuleleiinga tilretteleggje for 
ei berekrafttig kompetanseutvikling gjennom vidareutdanning for yrkesfaglærarar?  
 
Studien byggjer på fokusgruppeintervju med studentar og skuleleiing ved 
deltakarskulane. Funna tyder på at deltakare på vidareutdanninga må ha opplevde ei 
kompetanseutvikling som dei ser verdien av å dele. Deretter er kritiske 
suksessfaktorarar knytt til i kva grad skuleleiinga legg til rette for å bruke kompetansen 
til deltakare inn mot utviklingsarbeidet på skulen. Skuleleiinga må saman med 
deltakarane utforme rolla og rammene for ressurspersonane. Vi finn også at kulturen 
på skulen og ved dei ulike avdelingane ved skulen har betydning for i kva grad 
skuleleiinga lykkast med å implementere strategien i praksis. For å skape ei berekraftig 
kompetanseutvikling i kollegiet, må leiinga arbeide bevisst med utvikling av 
læringskulturen i personalgruppa. 

 

Vibeke Vågenes; Ane Bergersen 
Verdensklassen: Utdanning og bærekraft - et nytt utdanningstilbud for 

lærerstudenter ved HVL 
Dette innlegget har utgangspunkt i Bærekraftsmål 4. Utdanning for en bærekraftig 
fremtid må etter vår mening bli mye tydeligere i norsk lærerutdanning. Høsten 2019 
starter vi et nytt utdanningstilbud for lærerstudenter, kalt Verdensklassen: Utdanning 
og bærekraft med praksis i Tanzania. Gjennom teoretisk og praktisk læring, hjemme, 
på nett og gjennom 3 måneders opphold i Tanzania skal studentene arbeide med 
utdanning og bærekraftig utvikling. De skal ha praksis i skoler i Tanzania. Mål for 
studiet er å utvikle kunnskap om et land i det globale Sør, utfordringer de står overfor, 
samt lokale verdier og levesett. Hva skaper eller utfordrer bærekraftig utvikling? 
Hvordan kan utdanning fremme bærekraftig utvikling? Hvilke utfordringer står land i 
Sør overfor når de vil fremme en bærekraftig utvikling, og hvordan kan utdanning være 
en nøkkel til dette? Gjennom oppholdet i Tanzania blir det også gjennomgående fokus 
på interkulturell kommunikasjon, gjennom å sette fokus på verdier, sosiale praksiser og 
kulturelt mangfold; likheter, ulikheter og hvordan dette er innvevd i utdanninger. Målet 
er at studentene skal kunne forstå og reflektere om utdanning om, for og som 
bærekraftig utvikling, og at det å belyse dette fra Sør øker bevissthet også om hjemlig 
utdanningssystem og norske verdier og normer. Gjennom opphold i Tanzania vil 
studentene utvide sin forståelseshorisont og reflektere kritisk over norsk praksis. 

 

Parallellsesjon 3a 

Yngve Nilsen 
«Da vesle Agnar ble ekstrem – ekstremværets framvekst i Norge 1992 - » 

Begrepet «ekstremvær» har blitt stadig mer utbredt gjennom de siste 25 årene. Hva 
betyr det egentlig? Norges første erklærte ekstremvær var stormen Agnar i 1994, som 
for øvrig forløp ganske udramatisk. Ekstremvær er noe annet enn et synonym for uvær. 
En mulig definisjon er at det er uvær som samfunnet har ansvar for. Innlegget, som 
bygger på et tidligere prosjekt om meteorologiens historie i Norge, drøfter hvordan 
ekstremværets framvekst gjenspeiler viktige historiske brytninger. I første omgang økt 
vekt på samfunnssikkerhet og risikohåndtering, senere den politiske erkjennelsen av 
klimaendringer og deres følger. Forvaltning av dagens og framtidens ekstremvær har 
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gitt nye oppgaver og politiske problemstillinger på både lokalt, regionalt og nasjonalt 
nivå. Til en viss grad kan også denne utviklingen tolkes som en resignasjon, fra å arbeide 
for å stanse klimaendringene til å tilpasse seg dem. 

 

Elisabeth Solheim 
HVL Biblioteket og berekraftig tilgang til kunnskapskjelder på tvers av campus 

Høgskulebiblioteket skal bidra til å støtte opp under høgskulen sine mål og ambisjonar. 
Vi leverer ulike tenester til våre brukarar, og eit av våre arbeidsfelt er å gje tilgang til 
aktuelle kunnskapskjelder. Dokumentlevering i biblioteket handlar om å gjere 
tilgjengeleg fysiske og digitale dokument. Som eit ledd i dette arbeider biblioteket med 
å samordne tenestetilbodet på tvers av campusbiblioteka og sørge for gode tenester på 
alle campus. Vi vil ta utgangspunkt i biblioteket sin praksis for dokumentlevering og 
drøfte følgjande spørsmål: Korleis er denne praksisen både i tråd med og står i 
motsetnad til bærekraftmåla? Kan måten vi jobbar på utviklast slik at vi i endå større 
grad følgjer berekraftige prinsipp? 

 

Parallellsesjon 4a 

Irina Pavlova 
MOVE: Youth mobility and employment in Europe. 

This contribution is based on data collected as part of a HORIZON2020 project, MOVE. 
The primary ambition of MOVE is to provide a research-informed contribution towards 
improving the conditions of the mobility of young people in Europe. Furthermore, by 
identifying good mobility practices, which foster sustainability and individual well-
being, the negative impact of mobility can be reduced. (http://www.move-project.eu/)  
Youth mobility exists in different forms; mobility within employment, higher education, 
school exchanges, volunteering, entrepreneurship or vocational training.   
For the purpose of this presentation, I will focus on trends among young employees (18-
29 years old) that move across Europe, the challenges they meet before and during 
mobility, and introduce some suggestions for political measures that could improve 
young people’s employment opportunities in Europe. These results will be discussed in 
relation to Sustainable Development Goals 8 and 10, with a particular focus on SDG 8.6 
“substantially reduce the proportion of youth not in employment, education or 
training”, SDG 8.8. “secure working environments for all workers, including migrant 
workers” and SDG 10.7 “Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and 
mobility of people”. 

 

Alex Qwabe 
Indigenous Knowledge Systems: A Key to Sustainable Development in Grade 9 

Social Sciences Textbooks 
In South Africa, after the ending of the apartheid era, the school curricula has seen many 
revisions and adaptations to subject statements, learning programmes, and assessment 
guidelines the idea was to replace it with a more representative one. One of the key 
principles of the National Curriculum Statement [NCS] Grades R-12 is: valuing 
indigenous knowledge systems: acknowledging the rich history and heritage of this 
country as important contributors to nurturing the values contained in the 
Constitution; and Credibility, quality and efficiency: providing an education that is 
comparable in quality, breadth and depth to those of other countries (Department of 
Education, 2011, p.5). The NCS also put into words the concepts of sustainable 
development. These concepts are central to the study at hand, as they focus on: 
conservation, or the preservation and careful management of the environment and 
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natural resources (Department of Education, 2011, p.24). These concepts I seek to 
explore in relation how indigenous knowledge systems plays a central role in 
sustainable development.  
Langill (1999) explains the option values decline if the probability of finding a resource 
useful in the current generation is lower because of the loss of knowledge about the 
resource. Conserving biodiversity without conserving associated knowledge systems is 
just a short-term sustainability solution, as future generations will not benefit from 
centuries of experimentation and knowledge accumulation by indigenous peoples. The 
conservation of knowledge can be done through the teaching of sustainable 
development, which is included in the Grade 9 curricula. Although learners are exposed 
to sustainable development, but I question what knowledge are learners taught within 
these textbooks? The objective of this study is to explore what aspects of indigenous 
knowledge systems are represented in the grade 9 textbooks that promote sustainable 
development. 

 

Nina Goga 
Ecocritical literature conversations 

The presentation is based on my own teaching experiences with third year GLU-
students in connection with Swedish children’s book The Ice Sea Pirates (2015) by Frida 
Nilsson. The lesson and the methodology of ecocritical literature conversation is 
developed within the frames of the project  Ecocritical Dialogues in Education – A 
methodological cross-curricular tool to promote teaching qualifications for sustainable 
development (ECO-DIALOGUES). ECO-DIALOGUES is part of the ongoing research 
by the HVL research group Nature in Children’s Literature and Culture. 
 
ECO-DIALOGUES corresponds with the UN’s SDG (in particular 4.7) and with the new 
Norwegian school curriculum (LK20, Fagfornyelsen) that introduces “sustainable 
development” as one of three new cross-curricular themes. Norwegian teacher 
education is obliged to provide future teachers with appropriate practices and 
methodological tools that enable children and young adults to reflect on issues linked 
to the interrelationship between nature and culture. Ecocritical literature conversations 
is one example of one such appropriate practice. 

 

Parallellsesjon 5a 

Thea Johanne Kopperud; Kjellrun Hiis Hauge 
Prosessen mot en reisepolicy for senter for barnehageforskning 

Senter for barnehageforskning ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, er 
opptatt av en mer rettferdig og bærekraftig fremtid for barna våre. Senteret har forskere 
på ulike campus og samarbeidspartnere i Stavanger, Tromsø, Australia og Kina. I den 
sammenheng er senteret i ferd med å utarbeide en reisepolicy for senteret. Den 
foreslåtte prosessen, tiltak og retningslinjer er inspirert av en FN-rapport  hvor det 
argumenteres for at fire dimensjoner av bærekraft må være oppfylt for å betegnes som 
bærekraftig: økologisk bærekraft, økonomisk bærekraft, kulturell og sosial bærekraft, 
og demokratisk bærekraft (good governance). I presentasjonen vil vi legge frem forslag 
til retningslinjer for reisevirksomhet og planlegging av møter, indekser for dette og 
planlagte prosesser knyttet til bevisstgjøring, tiltak og beslutninger. Blant annet foreslår 
vi visuelle og taktile representasjoner av både senterets CO2-utslipp og av miljøvennlige 
tiltak. 

 

Ragnar Gjengedal 
Olje og gass – ren energi for fremtiden 



 

  11 

Det er helt vesentlig å sikre verdens borgere tilgang på rimelig energi for å kunne oppnå 
de fleste andre bærekraftsmålene. Energi er avgjørende for likestilling, helse, 
matproduksjon, vannforsyning og avløp, bærekraftige samfunn, infrastruktur for å 
nevne noen. 
Verdens energibehov er helt avhengig av fossile kilder for å bli dekket. I 1973 var 86% 
av den globale energien fossil, i 2016 var dette redusert til 80% i henhold til IEA. 
 
Norges bidrag til energiforsyning er derfor avgjørende for at FN skal nå sine 
bærekraftsmål. Energi brukes i bygninger (29%), Transport (32%), Industri (35%) og 
matproduksjon (4%). Produksjon av materialer utgjør 21% av totalen. En del av det vi 
må forstå er en energimessig livsløpsanalyse til de gjenstander og konstruksjoner vi 
bruker i det daglige. 
 
For å forstå energibegrepet er det nødvendig å skille mellom eksergi og anergi. 
Elektrisitet og petroleum er nær 100% eksergi, mens fornybare kilder høstes fra kilder 
med lavt innhold av eksergi.  
FN sier til delmål 7a at verden trenger « en avansert og renere teknologi for fossilt 
brensel». 
Derfor må olje og gass være en del av den globale energiforsyningen i lang fremtid. 

 

Espen Helgesen 
Digital kompetanse i norsk og sør-afrikansk lærerutdanning 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) blir en stadig viktigere del av 
hverdagen for unge mennesker over store deler av verden. Denne utviklingen skaper en 
rekke utfordringer og muligheter for lærerutdanningen. I denne presentasjonen drøfter 
jeg noen av utfordringene norske og sør-afrikanske lærerutdannere står overfor i 
arbeidet med å implementere IKT i klasserommet. Presentasjonen er basert på et 
pågående studentutvekslingsprosjekt mellom Høgskulen på Vestlandet og University of 
KwaZulu-Natal, der lærerstudenter skal få opplæring i å bruke mobiltelefoner i 
klasserommet som en del av forberedelsen til praksis i grunnskolen. Prosjektet har som 
utgangspunkt at IKT i lærerutdanningen bør ta utgangspunkt i teknologi som 
studentene kjenner fra sitt hverdagsliv. Jeg presenterer eksempler på mobil-apper som 
er i bruk i klasserom over store deler av verden, og drøfter fordeler og ulemper ved å 
bruke mobiltelefoner for å tilrettelegge for videobasert kommunikasjon mellom 
klasserom i Sør-Afrika og Norge. Jeg argumenterer for at samarbeid mellom norske og 
utenlandske lærerutdanningsinstitusjoner kan spille en viktig rolle for å nå FNs 
bærekraftmål 17, ved å inngå globale partnerskap som styrker samarbeid og gjensidig 
kompetanseutveksling mellom nord og sør. 

 

Parallellsesjon 1b 

Lykke Guanio-Uluru 
Reconfiguring the novel in a time of climate change 

The novel as a literary form is anthropocentric – it centres on human development and 
experience. This presentation discusses how the emerging genre of climate fiction, that 
is, fictional representations of climate change, puts pressure on the novelistic form to 
incorporate large scale effects and more-than-human perspectives. 

 

Farhat Taj 
How can social work facilitate minority women’s equal right to divorce? A study 

from Norway 
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Everyone in Norway has equal right to divorce. But some Norwegian women with 
Muslim background face the problem of ‘triple Talaq’  and ‘limping marriages’ in terms 
of divorce. In the first case, she is divorced as per some interpretations of Islam but 
remains  married under the Norwegian law. In the second case, she is divorced under 
the Norwegian law but remains married under the concerned Islamic 
law/interpretation. This article provides insights about how Norwegian social workers 
could adopt human rights based approaches to help  women facing triple talaq and 
limping marriages  as to ensure that such women have protection of the Norwegian law 
and enjoy their right to  equal access to divorce under the law.  

 

Zoleka Mkhabela 
The Curriculum and Inequalities: Land Reform in Grade 12 Geography Textbooks 

South Africa is amongst the 193 countries that signed the Sustainable Development 
Goals focused on achieving the targets set forth. Although the South African 
Government, civil society and private sector have undertaken interventions and 
projects focused on achieving the SDGs target, the country still struggles with 
challenges of unemployment, poverty and inequalities which has been persistent over 
the past two decades (Statistics South Africa, 2015). The current personal and political 
charged debates over land reform indicate the tensions facing the issue of land 
redistribution as a mechanism to address inequality and eradicate poverty. The debates 
in South Africa on land reform have indicated the need for research focused on this 
topic and thus motivated me to understand and unpack this debate from the perspective 
of an educator teaching the geography curriculum. Teaching the curriculum using a 
textbook on a topic with as much emotional resonance as land reform has proven 
challenging. For this reason I want to critically analyse the discourses on land reform in 
textbooks as a role towards transformation on redressing past injustices and eradicating 
poverty and meeting the SDG on poverty by 2030. 

 

Parallellsesjon 2b 

Inger Auestad; Liv Norunn Hamre 
Bærekraftig urbanisering i norske tettsteder – hvordan skal vi få det til? En 

presentasjon av forskningsprosjektet SURROUND 
De siste 30 årene har fortetting vært sentralt i bærekraftig urbanisering eller utvikling 
av byer og tettsteder, blant annet fordi det hindrer byspredning og beskytter 
omkringliggende landbruk og naturområder. Samtidig fører fortetting til nedbygging 
av urban grøntstruktur som parker, hager og bytrær og dermed tap av arealer som er 
viktige både for mennesker og miljø.  
Som en del av det tverrfaglige forskningsprosjektet SURROUND (NFR; 2018-2020) 
undersøker vi endringer i grøntstruktur i og rundt tettsteder i fire caseområder 
(Trondheim øst og kommunene Malvik, Horten og Sogndal). Kart og flyfoto fra i dag og 
fra 30 år tilbake er tolket for å dokumentere endringer i arealdekke og -bruk i 
tettstedene på ulik skala. Vi fokuserer på relasjonen mellom det enkelte tettsted og 
omgivelser, og mellom store og små tettsteder innenfor hver kommune.  

 

Bjørnar Brask Sittlinger; Tor Erik Haavik; Jon Eilert Liane 
Bygging, virkemåte og bruksområder av kabeldrevet robot 

Bygging Virkemåte og bruksområder knyttet til kabeldrevet robot.  
En kabeldrevet robot blir blant annet brukt til opptrening av personer med fysiske 
helseplager. 
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Den kan også bli brukt til flytte materiale i vanskelige omgivelser med minimalt 
fotavtrykk på miljøet.  
 
Vi kommer også til fortelle litt bacheloroppgaven våres i forbindelse med 
kabeldrevetrobot.  

 

Jon Hoem; Øyvind Fosse; Henning Klafstad 
Bærekraftig utdanning med sfæriske medier 

Sfæriske medier blir i denne sammenhengen forstått som skjermmedier (bilde, lyd og 
video) som formidler audiovisuell informasjon i en form som kan omslutte brukeren og 
lar vedkommende navigere i medierte omgivelser, romlig. Typisk betraktes slike 
representasjoner gjennom VR-briller og med headset.  
Sfæriske medier har nådd massemarkedet, ikke bare på konsumentsiden, men også i 
høy grad i form av rimelig produksjonsutstyr. Presentasjonen tar for seg dette 
potensialet gjennom en rekke konkrete prosjekter, gjennomført ved 
HVL.  Presentasjonen eksemplifiserer og diskuterer muligheter sfæriske medier gir for 
formidling av naturlige og menneskeskapte omgivelser på nye måter.  
En teoriramme knyttes til immersjon, graden av innlevelse og opplevd tilstedeværelse, 
samt affordans, forstått som handlingsmulighetene medier og miljøer bærer med seg 
og kunnskaper knyttet til å fortelle med audiovisuelle medier.  
Spørsmål vi bringer opp til diskusjon er knyttet til hvorvidt, og eventuelt hvordan, 
denne typen medieteknologi kan gi fagllig berikende opplevelser, uten at vi fysisk må 
forflytte et stort antall mennesker rundt omkring i verden. 

 

Tom Lund 
Norske og internasjonale friluftslivsstudenters natursyn 

Bidraget er et Work-in-Progress hvor jeg vil skildre en del av arbeidet mitt som skal 
inngå i ferdigstilling av en doktorgrad i Danning og didaktiske praksiser. Jeg har 
undervist norske og internasjonale studenter i kroppsøving og friluftsliv både i Bergen 
og i Sogndal. Jeg vil her skildre noen erfaringer og rammer for en planlagt 
forskningsartikkel. 
 
Presentasjonen vil skildre noen av de naturskildringene som internasjonale studenter 
gjør etter et opphold i Norge. Gjennom friluftsliv møtes kultur og natur og forskjellige 
kulturelle briller gir en fin inngang til å forstå naturen på en frisk måte. 
 
I den planlagte forskningsartikkelen vil jeg analysere både norske og internasjonale 
studenters natursyn med et økokritisk blikk. 

 

Parallellsesjon 3b 

Dorthea Sekkingstad; Ingrid Fossøy 
Samhandling som berekraft i det digitale undervisningsrommet 

Den digitale revolusjonen i samfunnet påverkar opplæring og utdanning. Bruk av 
digitale verktøy og metodar gir nye føresetnader for undervisning og læring.  Mellom 
anna kan bruk av video og omvendt undervisning skape rom for meir studentaktivitet 
og interaksjon mellom lærar og studentar og mellom studentar (Estes, Ingram & Liu, 
2014; Sajide et al., 2016; Sekkingstad & Hauge, 2018). Føremålet med denne studien er 
å få fram utvida kunnskap om samhandlinga i det digitale undervisningsrommet.  Vi 
spør: Kva kjenneteiknar samhandlinga i det omvendte klasserommet? Med 
utgangspunkt i dette har vi følgjande forskingsspørsmål: 1) Korleis går lærarane fram 
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når dei planlegg undervisninga, 2) Korleis gjennomfører dei undervisninga, og 3) 
korleis evaluerer dei gjennomført undervisning.  
 
Empiri er henta inn gjennom fokusgruppeintervju med fire grupper lærarar frå to 
ungdomsskular og to vidaregåande skular som nyttar omvendt undervisning i 
matematikkfaget. Datamaterialet vil bli analysert i samsvar med etablerte metodar for 
kvalitative data i løpet av mars månad.  Funna vil bli drøfta opp mot sosiokulturelle 
teorirammer med vekt på dialog, samspel og læring (Dysthe, 2013; Säljø, 2006).  

 

Anne Grethe Sønsthagen 
Barnehagen som inkluderingsarena for flyktningar gjennom personalet sitt arbeid 

med fleirkulturell kompetanseheving 
Denne presentasjonen vil sjå på korleis barnehagen kan fungere som ein 
inkluderingsarena for flyktningar gjennom personalet sitt arbeid med 
arbeidsplassbasert kompetanseheving knytt til fleirkulturell pedagogikk. I 
doktorgradsprosjektet mitt har eg blant anna sett på korleis barnehagepersonalet har 
arbeida med å auke sin kompetanse knytt til fleirkulturell pedagogikk, inkludert 
haldningar, verdiar og grunnleggjande forventningar, i deira interaksjonar med barn og 
foreldre med flyktningbakgrunn. Dette blir sett på som eit viktig ledd for å sikre god 
kvalitet i barnehagetilbodet og eit inkluderande fellesskap for denne gruppa, nært knytt 
opp mot berekraftsmål nummer 4, «God utdanning». Eg har følgt to barnehagar som 
har arbeida med utviklingsarbeid gjennom den nasjonale satsinga «Kompetanse for 
mangfald» i ein to-års periode. Eg har blant anna intervjua personalet og leiinga i desse 
to barnehagane og sett på korleis dei har gått fram i sine prosjekt. I denne 
presentasjonen vil eg presentere foreløpige funn og analysar knytt opp mot dette 
temaet, i tillegg til relevante teoretiske perspektiv for vidare diskusjon.   

 

Stein Joar Hegland 
ViteMeir: eit vitensenter for berekraftig utvikling 

HVL er medeigar i ViteMeir-Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS som er under 
planlegging i Sogn. HVL har vore ansvarleg for å utvikle den faglege profilen og dei 
faglege satsingsfelta til senteret. Resultatet er ein idegrunnlagsrapport som også 
inneheld ideskisser som fagmiljø ved m.a. HVL skal vera med å utvikle vidare. Den 
overordna faglege profilen er berekraftig utvikling og satsingsfelta er REINT 
(Ressursar, Energi, Idemyldring, Natur og Teknologi). Presentasjonen vil kort fortelje 
om idegrunnlaget, og korleis ein tenker seg å bruke FN sine berekraftsmål i arbeidet 
med innhaldet på senteret.   

 

Parallellsesjon 4b 

Aslaug Nyrnes 
Jente og hest som arts-kameratar: Hesteboka I økokritisk perspektiv 

Hestebøker for jenter kan få oss til å revurdere vårt antroposentriske perspektiv på 
verda.  Som del av arbeidet i forskargruppa NaChiLitCul ved HVL les eg Hallberg, L. 
and Nordqvist, M. (2017). Sommeren med Sigge, og studerer relasjonen mellom jente 
– hest som arts-kameratar: «Companion species is a permanently undecidable 
category, a category-in-question that insists on the relation as the smallest unit being 
and of analyses” (Haraway, D.J. 2008: 165). Målet er å lokalisere og nærlese delar av 
teksten som eksempel på samband mellom menneske og natur, og spørre korleis dette 
sambandet er framstilt. Korleis kan dialogen jente – hest forståast som ein 
antroposentrisk dialog, og korleis kan dialogen eventuelt problematisere eit slikt 
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dominant arts-hierarki, og derigjennom skape økokritisk medvet. Paperet er informert 
av økokritisk teori og posthumanistisk tenking. 

 

Inger Elin Lilland; Kjellrun Hiis Hauge; Suela Kacerja; Kjersti Maria 
Rongen Breivega; Åshild Berg Brekkhus; Tobias Christoph Werler 

Fake news og kritisk demokratisk danning 
Hva er falske nyheter og hvordan kan vi styrke elevers ferdigheter i å vurdere nyheter 
kritisk? Presentasjonen tar utgangspunkt i to samarbeid vi har hatt med Raftostiftelsen 
og DEMBRA (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme). Vi er en 
tverrfaglig gruppe bestående av kollegaer fra hhv. norsk, pedagogikk og matematikk ved 
FLKI, HVL. DEMBRA er et tilbud om kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og 
andre ansatte i skolen, bestilt av utdanningsdirektoratet på oppdrag fra 
kunnskapsdepartementet. I den sammenheng har vi holdt et endagskurs for lærere i 
ungdoms- og videregående skole, fortrinnsvis norsk- og matematikklærere, om 
hvordan de kan jobbe med konspirasjonsteorier og fremmedfrykt i sine fag. I tillegg 
bidro vi med en workshop på DEMBRA-konferansen 2019 om fake news. I 
presentasjonen vil vi gå gjennom typiske karaktertrekk for falske nyheter samt 
bekymringer og utfordringer knyttet til temaet. Videre blir det en gjennomgang av 
argumentasjon i falske nyheter i en norskfaglig sammenheng, talls rolle i 
argumentasjon og forskjellen mellom fabrikkerte tall, vridde tall og usikre tall. 

 

Carlo Aall 
Berekraftig reiseliv eller berre kraftig reiseliv: Korleis leve av reiseliv etter olja utan 

å leve av reiseliv med olja? 
Reiselivet er en av de næringene det blir sagt at vi skal leve av i Norge «etter oljen»; 
samtidig som om trendene i reiselivet er vekst med fortsatt bruk «av oljen». I 
presentasjonen vil jeg gå gjennom reiselivets klima- og bærekrafthistorie, og diskutere 
hvordan komme ut av den nåværende oljeavhengigheten og inn i et reelt bærekraftig – 
ikke «berre kraftig» - utviklingsspor; herunder det å tilpasse reiselivet til 
konsekvensene av et endret klima. Presentasjone vil bli strukturert rundt tre roller 
reiselivet kan ha i en klima- og bærekraftsammenheng: Del av problemet, offer for 
problemet og del av løsningen. 

 

Fredag 26. april – avsluttande plenumssesjon 
Jan Zeiss 

I finished my master’s programme in Climate Change 
Management at HVL in 2018. Throughout this master’s 
programme, we were taught that climate change cannot be 
addressed in isolation, but requires a holistic approach, such 
as the concept of Sustainable Development. The discrepancy 
between what the university was teaching and the lack of 
practical engagement in Sustainable Development on campus 
ultimately led me to write my master thesis on assessing the 
sustainability performance of HVL, specifically calculating the 
Sogndal campus’ greenhouse gas emissions. I am now working 
as a research assistant at the Institutt for miljø- og 
naturvitskap and I hope to continue working on the topic of 
Sustainable Development at universities as part of the planned PhD programme 
Responsible Innovation and Regional Development.  
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The AASHE STARS campus sustainability assessment framework – 
Establishing a knowledge base for an effective and comprehensive sustainability 

strategy at HVL 
HVL has recently set a focus on Sustainable Development in its new strategy paper. 
Now, this first step of recognizing HVL’s responsibility in fostering Sustainable 
Development has to be followed up by taking action. While HVL has started to engage 
in Sustainable Development in some areas, ‘becoming a driving force’, as stated in the 
strategy paper, requires a much more holistic approach. Sustainable Development 
needs to be considered in all of HVL’s faculties, campuses and functions – such as 
research, curricula, operations and administration. Such a deep-rooted engagement 
requires a strategy that is based on a comprehensive assessment of HVL strengths and 
weaknesses, its specific circumstances and current sustainability performance. This will 
ensure an effective engagement that maximizes the benefits and minimizes wasted 
resources, by identifying the most pressing issues and the easiest solutions. 
The Sustainability Tracking, Assessment & Rating Systems (STARS), developed by the 
Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE) is a 
framework that allows exactly this kind of holistic assessment of a Higher Education 
Institution’s (HEI) Sustainability performance. It is one of the most commonly used 
frameworks for Sustainability assessment in higher education, with globally over 900 
participating institutions. It provides a comprehensive list of standardized indicators 
for all core functions of HEIs – from Sustainability in teaching and research, to campus 
management (e.g. greenhouse gas emissions, procurement practices and waste 
management) and campus administration (e.g. student and staff representation, 
welfare and equality). Its use of standardized indicators furthermore allows the 
comparison of one’s own sustainability performance with that of other HEIs. 
This presentation will provide further insight into the STARS system and discuss a 
possible implementation of this tool at HVL. Leading up to the conference, we also aim 
to contact other institutions that have implemented STARS, to receive valuable insight 
on their experience with this tool. 
HVL would be the first HEI in Norway and together with the Vestjyllands Højskole in 
Denmark the only other university or university of applied sciences in all of Scandinavia 
to use the STARS system. 

 

Deltakarar i sofasamtalen 
Bjørg Kristin Selvik,  
prorektor for utdanning ved HVL. Nærregionsansvar Sogn og 
Fjordane. Begynte som høgskolelektor i matematikk ved Bergen 
lærerhøgskole i 1989. Har vært dekan ved lærerutdanningen på HiB 
2003-2011, valgt prorektor på HiB 2011 – fram til fusjonen 1.1.2017. 

 
Jesper Krusell 
25 år, studert Branningeniør i Haugesund og er fra Sverige. Nå er han 
stadleg leiar for nærregion Stord/Haugesund, samt digitaliserings-, 
bærekraft- og utviklingsansvarleg.  
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Kristin Linnerud 
Kristin er professor på HVL. Hun er utdannet 
samfunnsøkonom fra NHH, og forsker og underviser på 
problemstillinger knyttet til fornybar energi, kli mapolitikk og 
bærekraftig utvikling. Hun har arbeidet som forsker på 
CICERO i 12 år, og sitter i dag i Forskningsrådets nye styre for 
forskning på energi, transport og lavutslipp. 

Ida-Beate Mølmesdal 
Eg har studert ressursgeologi, ungdomssosiologi og pedagogikk ved, 
den gong, Høgskulen i Sogn og Fjordane. Har jobba som geolog i 
Nordsjøen i mange år, før eg fekk ein spanande jobb i 
fylkeskommunen som rådgjevar innan klima og miljø, også kalla 
klimakoordinator. Jobbar no med oppfølging av den regionale 
klimaomstillingsplanen og korleis berekraftsmåla skal følgjast opp i 
arbeidet i Vestland fylkeskommune.  

 


