
Studietilbud i bærekraft 
Tverrdisiplinært samarbeid mellom HFs institutter



Første skritt: Velg et bærekraftmål! 



Andre skritt:  Fagmiljøene velger to mål!

1 Utrydde fattigdom

2 Utrydde sult

3 God helse

4 God utdanning

5 Likestilling mellom kjønnene   

6 Rent vann, gode sanitærforhold

7 Ren energi for alle

8 Anstendig arbeid og økonomisk 
vekst

9 Innovasjon og infrastruktur

10 Mindre ulikhet

11 Bærekraftige byer og samfunn

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

13 Stoppe klimaendringene

14 Liv under vann

15 Liv på land

16 Fred og rettferdighet

17 Samarbeid for å nå målene



Mål 12  Ansvarlig forbruk og produksjon

• Bærekraftig produksjon:
• minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp

• Bærekraftig forbruk 
• vi forbruker mer enn hva som er miljømessig bærekraftig



Mål 13: Stoppe klimaendringene

• Målet:
• Klimatoppmøtet i Paris i 2015: Hindre at temperaturen stiger mer enn to 

grader, helst ikke mer enn 1,5.

• Handling kreves:
• fra individer, institusjoner, næringsliv, politikere





1. Forbruk: Kulturprodukter er også produkter

Humaniora jobber med kunst og kulturuttrykk, som for 
eksempel bøker, medieprodukter og malerier. 

Mest fokus på å analysere innhold og estetikk, men også selve 
kulturproduktenes materialitet er sentralt.

Kultur og medieprodukter kjennetegnes av produksjonsmåter 
som tærer på begrensede ressurser. 



Eksempel: 
Mediene er fysiske produkter – «materialitet»



2: Klimaendringene er menneskeskapte

o Å stoppe klimaendringer krever handling, men også 
bevisstgjøring, kunnskap og kompetanse

o For å forstå klimaendringene må vi forstå menneskene. 

o Vi underviser i hvordan klimaendringer reflekteres i  
tenkning, språk, litteratur og ideologi.

oHumaniora som menneskevitenskap og tekstvitenskap er 
essensielt for å forstå de menneskeskapte klimaendringene



Klimadebatt som kommunikasjon 



2: Klimaendringene er historiske 

• Klimakriser i tidligere epoker; ikke første gang klima og miljø 
er i ubalanse.

• Historisk forskning viser at samtidens reaksjonsmønstre har 
paralleller til fortidens reaksjoner, noe som gir innsikter.

• Humaniora er krise- og historievitenskap; vi underviser i 
hvordan kriser har utviklet seg i ulike historiske kontekster.



Eksempel: Little ice age





Hva er en 40-gruppe?

Standard oppbygning av en bachelorgrad:

• Fordypningsgruppe (80 studiepoeng)
• Faglig fordypning, normalt grunnlag for opptak til masterstudium

• Emnegruppe (40 studiepoeng)
• Faglig støtte til fordypning eller selvstendig kompetanse

• Fritt valgte emner (40 studiepoeng)



Hvorfor 40-gruppe?

⚫ Gi interesserte HF-studenter (og andre UiO 

studenter) mulighet til å koble emner der 

humaniora og bærekraft/miljø møtes

⚫ Vise frem HFs forskningsbaserte undervisning 

på dette området

⚫ 40-gruppe gir rom for bredde og tverrfaglighet, 

mellom fordypning og fritt valgte emner



Hvem er med?

⚫ IAKH, IFIKK, IKOS, ILOS, IMK og IMV bidrar med emner

⚫ IFIKK eier og administrerer gruppen



Hvilke emner er med (nå)?

ENG2532 The Green American Tradition

HIS2170 Climate & History – from the Little Ice Age to Global Warming

HIS2354 The History of Consumption

KULH2011 The Cultural History of Nature

MUS2651 The Political Ecology of Music

MEVIT Framing the Environment in Media and Communication Studies

FIL2390 Miljøfilosofi

IDE2019 Tenkning om natur og miljø fra antikken til antropocen



Hva nå? 

⚫ Oppstart høst 2022 + Felles samling 

Ambisjoner:

⚫ Målet er at gruppen blir relevant for så mange 
HF-programmer som mulig

⚫ Vurdere å utvikle gruppen med flere emner

⚫ Videre å utvikle et tverrfaglig introemne



Oppsummering

•HFs bredde gir historiske, filosofiske, kulturelle, 

kommunikasjon- og samfunnsmessige innganger til 

bærekraft. 

•Utfordring å avgrense og gjøre det spisset nok til at 

emnegruppen blir helhetlig og fokusert.  

• Bærekraftperspektiver bidrar til faglig utvikling og tverr-

disiplinært samarbeid, på tvers av instituttene.  


