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Vitenskapsperspektiver på bærekraftsmålene 

FN har vedtatt 17 internasjonale bærekraftsmål. Disse spenner over de fleste sider av 

menneskelig virksomhet, av samfunnsutviklingen og av forholdet mellom mennesker og 

naturen. Alle bærekraftsmålene forutsetter vitenskapelig kunnskapsproduksjon om de 

sidene av samfunn, natur og menneskelig tenkning, kultur, kunnskap, helse og virksomhet 

som det enkelte bærekraftsmålet dekker. I tillegg krever målene et bredt politisk og 

samfunnsmessig engasjement fra en mengde samfunnsaktører, politiske ledere, næringsliv, 

lokalsamfunn, fellesskap og enkeltmennesker. 

I forhold til forskningsinnsats er det en rekke vitenskaper involvert i arbeidet med å forske 

frem den grunnleggende innsikten som er relevant og nødvendig for å hjelpe frem arbeidet 

med hvert enkelt av bærekraftsmålene; ofte er flere vitenskapsområder involvert enn det en 

umiddelbart tenker seg. De nærmer seg kunnskapsfeltet med bakgrunn i ulike fag- og 

vitenskapstradisjoner og med forskjellige problemforståelser, teoretiske perspektiver og 

metodiske tilnærminger. Den store, tunge vitenskapsproduksjonen foregår her, som overalt 

ellers, innenfor grunnforskningen, men det produseres også mye forskningsviten relevant for 

enkelte bærekraftsmål innenfor anvendt forskning.   

I denne nye møteserien ønsker Agder Vitenskapsakademi å fokusere på det vitenskapelige, 

teoretiske og metodiske mangfoldet blant forskere og fagfelt som bidrar vitenskapelig til å 

opparbeide kunnskap som, på ulike måter, kan være ressurser for å realisere de enkelte av 

bærekraftsmålene. Vi ønsker å invitere og engasjere forskere blant våre medlemmer og 

kolleger som kan presentere sin vitenskap og forskningstradisjons tilnærming til, og arbeid 

med, å bygge kunnskapsgrunnlaget for å realisere bærekraftsmålene.  

Vårt mål er å invitere våre medlemmer og gjester inn i flervitenskapelige diskusjoner om 

forskning, forskererfaringer og bærekraftsperspektiver og å skape en engasjerende arena for 

flervitenskapelig dialog, refleksjon og nettverksbygging omkring sentrale samfunnsmål i vår 

tid. 

Hvert møte vil fokusere på ett av bærekraftsmålene. Fire forskere, fra ulike vitenskapsfelt, vil 

presentere kunnskapsproduksjonen i sin forskningstradisjon slik denne har relevans i forhold 

til problemstillinger innenfor det aktuelle bærekraftsmålet.  

 

 


