RUN
Hållbar utveckling – bortom klimatförändringar
2 nov 2021

https://www.miun.se/motmittuniversitetet/universitetet/hallbar-utveckling/
Mittuniversitetet

Ett gemensamt klimatramverk
Mittuniversitetet tillsammans med 36 andra lärosäten ska ta fram specifika klimatstrategier
med syftet att bidra till såväl nationella som internationella åtaganden för att nå 1,5gradersmålet år 2030.

Vi ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga, och åtar oss följande:
• Vi ska fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan.
• Vi ska minska vår egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden som de kommer till uttryck i
nationella och internationella överenskommelser.
• Vi ska sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser så att vi
kan nå dessa mål och göra uppföljningar.
• Vi ska tydligt kommunicera vårt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till
andra aktörer och till samhällsmedborgare.
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Nyckelområdena i klimatramverket:
• Direkt klimatpåverkan:
• Tjänsteresor
• Pendlingsresor, resor till och från jobbet
• Mat och servering
• Energianvändning
• Drift av byggnadsbestånd
• Forsknings- och utbildningsverksamheten
• Fastighetsbestånd, ny- och ombyggnad
• Avfallshantering
• Inköp och upphandling av varor och tjänster
• Investeringar
• Nyckelområden för teknologiomställning
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• Indirekt bidrag till klimatomställning:
• Utbildning
• Forskning
• Samverkan och nyttiggörande
• Studenter

Mittuniversitetets arbete med hållbar utveckling omfattar sociala, ekonomiska och miljömässiga
perspektiv. I det ingår att bidra till klimatomställningen på såväl nationell som internationell nivå.

• Det vi gör ska fungera inte bara idag utan också i framtiden.
• Våra utbildningar och vår forskning ska konsekvent orienteras mot
att bygga ett resurssnålt, jämlikt, jämställt och hållbart samhälle.
• Vi ska aktivt och synligt bidra till FN:s globala mål, för att på så vis
också bidra till en bättre framtid.
• Vi ska stärka hållbarhetskulturen bland Mittuniversitetets personal
och studenter.
• Organisationens negativa inverkan på miljön ska minska.
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Utmaningen:
för att bidra till en hållbar utveckling
1. Integrera perspektiv: miljömässig, social, ekonomisk, kulturell
2. Det är lätt att börja förändra men svårare att vara uthållig och hålla ut över tid
3. Det är bråttom!
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Due to the complexity of our challenges, it is
important to understand how we as individuals and
organizations can become more effective in the
work towards greater sustainability and wellbeing.
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Nyckelkompetenser för hållbar utveckling
För att möta nuvarande och framtida utmaningar lyfts specifika färdigheter, nyckelkompetenser, som särskilt viktiga
(UNESCO 2017):
• Systemtänkande - förmågan att känna igen och förstå förhållanden och att analysera komplexa system
• Förutseende - förmågan att förstå och utvärdera olika möjliga framtidsscenarier, möjliga, sannolika och önskvärda
• Normativ kompetens - förmågan att förstå och reflektera över de normer och värderingar som ligger till grund för ens
och andras handlingar
• Strategisk kompetens - förmågan att tillsammans med andra utveckla och implementera innovativa strategier för att
främja en hållbar utveckling lokalt och i ett större sammanhang
• Samarbets-/samverkans kompetens - förmågan att lära av andra; att förstå och respektera andras behov, perspektiv
och handlingar; att underlätta gemensam, deltagande problemlösning
• Kritiskt tänkande - förmågan att ifrågasätta normer, praktik och åsikter
• Självkännedom - förmågan att reflektera över ens egen roll i den lokala gruppen och i det större samhället; att
kontinuerligt utvärdera och motivera sina egna handlingar; att hantera egna känslor och önskningar
• Integrerad problemlösningsförmåga - den övergripande förmågan att applicera olika problemlösningsramverk på
komplexa hållbarhetsproblem och utveckla gångbara, inkluderande och rättvisa lösningar som främjar en hållbar
utveckling genom att integrera ovanstående kompetenser
Mittuniversitetet

Skolverket:
Miljö och hållbarhet i undervisningen
Svenska skolan berörs i olika delar av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Miljöundervisning och lärande för hållbar utveckling är inskrivna i läro-, kurs- och
ämnesplanerna. Miljö och hållbar utveckling är inte ett eget ämne i grundskole- och
gymnasieutbildningen. Tanken är att miljö- och hållbarhetsperspektiven jämte de historiska,
internationella och etiska perspektiven ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs
eller ämne.
Det finns inga direkta hänvisningar i styrdokumenten till Agenda 2030. Däremot finns det i
läroplanernas inledande avsnitt tydliga kopplingar till områden som demokrati, jämställdhet,
entreprenörskap och hållbar utveckling, vilka är centrala i Agenda 2030.
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driver sedan 2004 utmärkelsen Skola för hållbar utveckling
Undervisning i hållbar utveckling karakteriseras av:
• demokratiska arbetssätt
• kritiska förhållningssätt
• ämnesövergripande samarbeten
• mångfald av pedagogiska metoder
• delaktighet och inflytande från eleverna
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• Klimatförändring
• Förlust av biologisk mångfald
• Konsumtion
• (Fel) Substitution
• Transport
• Engångsprodukter
• Havsförsurning
• …
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Hur ser medborgarna på hållbarhet?

https://formas.se/analys-och-resultat/seminarier/2020-11-06-hur-ser-medborgarna-pa-hallbarhet.html
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Greta Tunberg skolstrejkar för klimatet
– vad kan/vill DU göra?
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