
UVs bærekraftstrategi - rammeverk for studieprogrammer? 

Noen innspill til diskusjon fra utdanningsgruppen 

Hva har bærekraft med utdanningen på UV-fakultetet å gjøre? I hvilken grad preger dette 

studieprogrammene ved fakultetet i dag? På hvilke måter kan slike perspektiver styrkes? Hva vil dette 

bety for oss som fakultet og for studenter og ansatte? 

Slike spørsmål har utdanningsgruppen sett på. Konkret har vi arrangert en studentworkshop og et 

bærekraftseminar for ansatte, vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant studentene og ansatte 

(den siste med svarfrist 15. juni). Dette bidrar alt sammen til kunnskapsgrunnlaget for innspillene 

gruppen skal komme med til dekanatet, der også analyser av utvalgte studieprogrammer og intervjuer 

med noen studenter og ansatte inngår. 

I denne teksten som gir noen forberedende innspill til møtet 20. juni, vil vi begrense oss til å dele noen 

foreløpige funn fra spørreundersøkelsen blant studentene, samt reise noen spørsmål knyttet til 

rammeverket som dekanatet også ønsker å få innspill på for å vurdere og utvikle studieprogrammene 

ved UV-fakultetet.  

Spørreundersøkelsen blant studentene 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til samtlige studenter ved UV-fakultetet i en engelsk og norsk 

versjon og drøyt 200 studenter svarte. Vi har foreløpig kun sett på svarene fra den norske versjonen 

(N=181). Her svarer 6 av 10 at undervisningen på UV i svært liten eller liten grad er knyttet til 

bærekraft. Kun 7 prosent opplever at mye av undervisningen er knyttet til bærekraft, 1 prosent svarer 

‘svært mye’. 

Dette skyldes nok først og fremst at bærekraft i dag er et lite dekket felt i undervisningen på UV, men 

det kan også være et uttrykk for at studentene ikke har sett mulige sammenhenger mellom 

undervisningen som tilbys og bærekrafttemaet.  

Spørreundersøkelsen åpner også for kvalitative svar blant annet knyttet til hvilke sider ved bærekraft 

studentene etterlyser i undervisningen. Det ser ut til å være store variasjoner mellom programmene. 

Mange studenter har som sagt ikke møtt bærekraft som tema i det hele tatt i undervisningen. Flere 

studenter nevner at de savner at undervisningen går mer i dybden av temaet. En student skriver at «det 

dukker liksom opp her og der, men det er litt valgfritt om man ønsker å bry seg om det, da vi ofte 

skriver semesteroppgaver og kan velge bort en del temaer å fordype seg i». En student på 

lektorprogrammet etterlyser en tydeligere innføring i bærekraftagendaen og hva dette betyr for 

undervisningspraksiser: «Hvordan vi skal gi elevene god undervisning om bærekraft; få de til å forstå 

omfanget av begrepet, hvor mange aspekter det har, og kanskje om etiske problemstillinger som kan 

oppstå rundt endring for økt bærekraft». 

Vi ønsker å høre synspunkter og vurderinger av disse svarene, både mangelen på forankring av 

bærekraft i UVs utdanningsprogrammer og etterlysningene som studentene kommer med. Hva betyr 

dette for arbeidet med en bærekraftstrategi som skal bidra til å styrke bærekraftperspektiver i 

studieprogrammene? 

 

Utviklingen av et rammeverk  

Begrepet bærekraft er komplekst, motsetningsfylt og mangetydig. Dette gjør det utfordrende å etablere 

en bærekraftstrategi og ikke mindre krevende å utvikle et analytisk rammeverk for å vurdere og utvikle 

bærekraft som tema og perspektiv i studieprogrammene. Begge deler betyr å redusere kompleksiteten 

og medfører prioriteringer og valg. Dekanatet ønsker et rammeverk for å vurdere situasjonen nå og 

som en støtte for å styrke bærekraftperspektiver ved fakultetet. 



Her vil vi bare framheve tre prioriteringer knyttet til et slikt rammeverk som vi ønsker innspill på. De 

griper alle tre inn i forståelsen av begrepet bærekraft. For det første vil vi vektlegge klima og miljø og 

at et bærekraftig samfunn må respektere klodens tålegrenser. Blant studentene er det faktisk klima og 

miljø som flest (dvs. 9 av 10) forbinder med bærekraft. Historisk sett ble bærekraftsbegrepet 

introdusert på FNs agenda på 1980-tallet og 1990-tallet som et konkret svar på en voksende miljøkrise 

og klimakrise. Krisene er i dag bredere dokumentert og er også blitt forverret, og er opplagt en konkret 

årsak til at UV-dekanatets initiativ er et tegn i tiden. Tilsvarende bærekraftinitiativer blir tatt ved en 

rekke akademiske institusjoner i både innland og utland. Her har vi på UiO som kjent siden februar 

2022 hatt en egen klima- og miljøstrategi. Det er rimelig å forstå UVs planer om en bærekraftstrategi i 

lys av den overordnede strategien. Det betyr kort og godt å prioritere hensynet til klima og miljø.  

Den andre prioriteringen er å bruke UV-ståstedet til å framheve sider ved FNs bærekraftsagenda som 

tar opp likestilling, variasjoner i funksjonsevne, verdien av kulturelt mangfold og urfolkskunnskap, 

betydningen av å leve godt sammen på tvers av forskjeller, inkludert freds- og ikkevoldsarbeid. 

Moralfilosofisk og politisk er denne utvidelsen av bærekraftsagendaen blitt knyttet til forestillingen 

om et felles gode som blir en del av det institusjonelle samfunnsmandatet å forvalte og fremme. I stor 

grad handler dette om et mangfoldperspektiv som er til stede i bærekraftsagendaen, men ikke alltid blir 

like mye vektlagt eksempelvis på politisk nivå. Vi mener likevel det kan være grunn til å framheve, 

synliggjøre og styrke disse perspektivene til bærekraft i de studieprogrammene UV-fakultetet tilbyr.  

Sist, men ikke minst ønsker vi å framheve bærekraft som et refleksivt begrep, uten at vi helt vet 

hvordan dette skal uttrykkes i et rammeverk. UV-fakultetets arbeid kan forstås som en 

rekontekstualisering av bærekraftsbegrepet i en utdanningsvitenskapelig kontekst, og slike 

rekontekstualiseringer involverer også en ideologisk dimensjon. Her vil det skje en reproduksjon av 

rådende forståelser, strukturer og praksiser, uten at det nødvendigvis skjer reelle endringer. Det er 

dette som gjør det nødvendig å forstå bærekraft som et refleksivt begrep. Kort sagt vil vi med dette 

framheve at begrepet trenger å kvalifiseres av oss når vi bruker det, knyttet til hva og hvem som er 

anerkjent som viktige og hva og hvem som prioriteres ned eller ikke regnes inn. Dette åpner også opp 

for en kritisk vurdering av bærekraftsagendaen enten det er FN eller vi selv som etablerer den. 

Bærekraftdiskursen har ofte hatt konsensus som målsetting, ikke minst når det er snakk om å utvikle 

en felles agenda, i FN-sammenheng preget dette satsingen tilbake til Agenda 21 på 1990-tallet og det 

kjennetegner Agenda 2030 med de 17 bærekraftsmålene nå. En form for samling om en felles 

forståelse vil opplagt være en målsetting for et fakultets strategi, men samtidig innebærer en 

vektlegging av refleksivitet at begrepet bærekraft ikke forstås som statisk og fiksert, men historisk 

situert og gjenstand for kontinuerlig diskusjon og kritikk.  Det er en strategisk og praktisk utfordring å 

ivareta disse to hensynene samtidig på måter som fører til endring og transformasjon. 

Vi ønsker altså innspill på prioriteringen av miljø og klima, mangfold og refleksivitet. Samtidig vil 

denne prioriteringen forhåpentligvis stimulere til samtale og debatt om andre perspektiver som 

fortjener oppmerksomhet i studieprogrammene og bør synliggjøres i fakultetets strategi. 


