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Undervisning i bæredygtighed må 
ikke sænke det faglige niveau  
Miljøafdelinger,	  grønne	  regnskaber	  og	  CSR	  er	  blevet	  en	  na-‐
turlig	  del	  af	  erhvervslivets	  virkelighed.	  Derfor	  er	  det	  også	  re-‐
levant	  at	  undervise	  i	  bæredygtighed	  på	  handelsstudierne.	  I	  
2009	  oprettede	  Aarhus	  Universitet	  en	  bachelor	  i	  erhvervs-‐
økonomi	  og	  bæredygtighed.	  	  

Siden	  2009	  har	  bæredygtighed	  været	  på	  dagsordenen	  på	  Århus	  
Handelshøjskole,	  som	  nu	  er	  fusioneret	  med	  Aarhus	  Universitet	  
(AU)	  og	  er	  blevet	  en	  del	  af	  fakultetet	  Business	  and	  Social	  Science.	  
Som	  et	  led	  i	  strategien	  har	  skolen	  oprettet	  en	  bacheloruddannel-‐
se	  i	  erhvervsøkonomi	  og	  bæredygtighed.	  Den	  skal	  give	  erhvervs-‐
livets	  fremtidige	  ledere	  og	  specialister	  kompetencer	  til	  at	  indar-‐
bejde	  bæredygtighed	  i	  virksomhedsstrategiske	  sammenhænge.	  
	  	  

Bæredygtighed	  handler	  om	  mere	  end	  naturressourcer	  

På	  Aarhus	  Universitet	  ses	  bæredygtighed	  i	  et	  bredt	  perspektiv	  
som	  udover	  naturressourcer	  også	  indebærer	  økonomi,	  etik	  og	  
sociale	  aspekter.	  Jan	  Bentzen,	  som	  er	  Økonomiprofessor	  ved	  AU	  
og	  har	  været	  med	  til	  at	  udvikle	  uddannelsen	  uddyber:	  

”Bæredygtighed	  bliver	  ofte	  reduceret	  til	  at	  handle	  om	  energi	  og	  
miljø.	  Men	  bæredygtige	  løsninger	  er	  relevante	  i	  rigtig	  mange	  or-‐
ganisatoriske	  processer.	  I	  en	  virksomhed	  kan	  man	  arbejde	  med	  
bæredygtighed	  i	  forhold	  til	  logistik,	  transport,	  produktion	  og	  
markedsføring.	  Og	  bæredygtighed	  er	  igen	  i	  spil	  i	  forhold	  til	  an-‐
svarlige	  investeringer,	  værdibaseret	  ledelse,	  international	  handel,	  grønne	  regnskaber,	  miljøret	  og	  er-‐
hvervsjura.”	  

Når	  AU	  udbyder	  fag	  i	  bæredygtighed	  omhandler	  de	  virksomheders	  sociale	  ansvar,	  omkostningseffek-‐
tiv	  håndtering	  af	  miljømæssige	  udfordringer	  og	  om	  administrering	  af	  naturens	  ressourcer.	  	  

	  
Det	  faglige	  niveau	  skal	  holdes	  

Bacheloruddannelsen	  har	  et	  særligt	  fokus	  på	  bæredygtighed,	  
men	  indeholder	  stadig	  alle	  de	  grundlæggende	  erhvervsøkonomi-‐
ske	  discipliner.	  	  

	  

Gode	  råd	  
•	  •	  •	  

1)	  Brug	  jeres	  specialiserede	  
faglighed	  –	  bæredygtighed	  
skal	  sættes	  ind	  i	  den	  faglige	  
kontekst	  underviserne	  er	  
specialiserede	  inden	  for.	  

3)	  Tænk	  bæredygtighed	  
bredt	  –	  bæredygtighed	  
handler	  om	  ressourcer,	  
men	  også	  om	  økonomi	  og	  
sociale	  aspekter.	  Det	  skal	  
afspejles	  i	  undervisningen.	  	  

4)	  Gå	  ikke	  på	  kompromis	  
med	  det	  faglige	  niveau	  –	  
bæredygtighed	  må	  ikke	  væ-‐
re	  en	  undskyldning	  for	  at	  
sænke	  det	  faglige	  niveau.	  	  
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”Det	  er	  vigtigt,	  at	  bacheloruddannelsen	  i	  bæredygtighed	  giver	  de	  samme	  
kompetencer	  som	  en	  almen	  HA-‐uddannelse.	  De	  studerende	  skal	  lære	  at	  
bruge	  samme	  metoder	  og	  lære	  lige	  så	  meget	  om	  økonomi	  som	  institut-‐
tets	  andre	  studerende.	  Så	  selvom	  de	  lærer	  om	  bæredygtighed,	  så	  gør	  de	  
det	  ud	  fra	  en	  erhvervsøkonomisk	  vinkel.”	  fortæller	  Jan	  Bentzen.	  	  

Han	  understreger,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  uddannelsen	  i	  bæredygtighed	  ikke	  
bliver	  et	  studie	  i,	  hvordan	  man	  sparer	  vand	  eller	  skal	  cykle	  frem	  for	  at	  kø-‐
re	  bil.	  Det	  skal	  være	  en	  erhvervsøkonomisk	  uddannelse,	  og	  der	  skal	  være	  
en	  direkte	  linje	  mellem	  bæredygtighedselementerne	  og	  det	  arbejdsmar-‐
ked,	  de	  studerende	  skal	  ud	  på.	  	  	  	  	  
	  

	  
Bæredygtighed	  er	  blevet	  et	  konkurrenceparameter	  
Den	  nye	  uddannelse	  blev	  vedtaget	  i	  2008,	  da	  universitetet	  
kunne	  se,	  at	  bæredygtighed	  var	  godt	  på	  vej	  til	  at	  blive	  et	  kon-‐
kurrenceparameter	  i	  erhvervslivet.	  Det	  er	  et	  komplekst	  felt	  at	  
arbejde	  i.	  Globale	  udfordringer	  som	  klima,	  energi,	  sikkerhed,	  
sundhed	  og	  økonomi	  går	  på	  tværs	  af	  sektorer,	  private	  og	  of-‐
fentlige	  virksomheder	  og	  politiske	  tilhørsforhold.	  De	  kræver	  
derfor	  tværfaglige	  løsninger,	  som	  er	  udviklet	  på	  et	  stærkt	  fag-‐
ligt	  fundament.	  Derfor	  blev	  det	  relevant	  at	  etablere	  en	  ud-‐
dannelse,	  der	  specifikt	  forbereder	  de	  studerende	  til	  at	  arbejde	  
med	  bæredygtighed	  i	  praksis.	  	  	  

Tredje	  hold	  er	  nu	  i	  gang	  med	  uddannelsen,	  som	  fortsat	  udby-‐
des.	  

	  

	  

Fakta	  om	  	  
AU’s	  strategi	  for	  
bæredygtighed	  

•	  •	  •	  

I	  2008	  lagde	  Århus	  Handels-‐
højskoles	  (nu	  Aarhus	  Universi-‐
tet)	  bestyrelse	  en	  ny	  strategi	  
med	  bæredygtig	  vækst	  som	  
fokus.	  	  

Handelshøjskolen	  skal	  kunne	  
uddanne	  de	  ledere	  og	  speciali-‐
ster,	  der	  er	  efterspørgsel	  på	  i	  
erhvervslivet,	  og	  bæredygtig-‐
hed	  og	  socialt	  var	  i	  høj	  kurs.	  
Strategien	  har	  fået	  betydning	  
for	  såvel	  forskning,	  uddannel-‐
ser	  og	  aktiviteter	  på	  skolen,	  og	  
der	  blev	  fra	  starten	  afsat	  res-‐
sourcer	  til	  at	  realisere	  strate-‐
gien.	  	  

Det	  var	  helt	  afgørende	  at	  en-‐
gagere	  toppen	  af	  skolens	  le-‐
delse	  og	  undervisere	  som	  skul-‐
le	  tage	  ejerskab	  og	  støtte	  op	  
om	  strategien	  i	  praksis.	  	  	  
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