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Sändlista

Miljömål för utbildning vid SLU
Beslut
Rektor beslutar
att anta miljömål och handlingsplan för Utbildning för Hållbar Utveckling, bilaga 1,
att i och med detta beslut upphävs tidigare beslut från den 28 nov 2017, tredje attsatsen, avseende Tre nya miljömål, dnr SLU ua 2017.1.1.3-3874

Redogörelse för ärendet
Att utbilda studenter inom hållbarhet är högt prioriterat. Genom att ge nästa
generations beslutsfattare bra verktyg och förståelse för komplexiteten i flera
hållbarhetsproblem gör vi som universitet stor nytta. År 2017 sattes ett
övergripande mål: alla studenter som deltar i något av SLU:s program ska få en
bra bas att hantera alla perspektiv (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) på
hållbarhet i sin framtida yrkesutövning. För att uppnå det sattes flera delmål som
följs upp i det sedvanliga miljöledningsarbetet.
SLU har i flera år haft övergripande miljömål för utbildningen. Nuvarande
miljömål går ut vid årsskiftet 2020/2021 och därför bör nya miljömål antas. Det
övergripande miljömålet kvarstår och delmålen uppdateras genom att tex förlänga
tidsfristen samt genom att skärpa förväntningarna för hur studenterna värderar
hållbarhet i undervisningen. Det gamla målet om hur många studierektorer som
deltagit i utbildning om UHU har uppfyllts och tas därför bort.

Motiv till beslutet
SLU:s nya strategi, beslutad 2020-09-24 innehåller tre fokusområden varav det här
beslutet direkt påverkar åtminstone två, nämligen SLU:s nästa steg för hållbar
utveckling och Ett SLU. Innehållet i utbildningarna påverkar direkt hur effektivt
SLU tar nästa steg i hållbar utveckling och genom att målsätta innehållet i
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utbildningarna finns möjlighet att alla program på SLU har lika hög ambitionsnivå
vad gäller Utbildning för Hållbar Utveckling (UHU).
Det är nödvändigt att inom miljöledningssystemet ha mål inom vår kärnverksamhet
för att arbeta med de frågorna som har störst betydelse (betydande miljöaspekter).
SLU har sedan flera år ett aktivt miljöledningssystem och övergripande miljömål
för hela universitet. Flera av miljömålen har varit tidsbegränsade och behöver
förnyas. Det här beslutet avser att förnya mål inom UHU.
Miljömålen för utbildningen bör även framgå av Utbildningshandboken* vilken
ska justeras i samband med att detta beslut fattas.
https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/grund--och-avanceradutbildning/utbildningens-ramar/utbildningshandboken/

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser
Beslutet bidrar till:
•
•

att SLU:s strategiarbete konkretiseras
att fokusera på att utbildningarna ska innehålla UHU

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Maria Knutson Wedel efter föredragning
av miljöchef Johanna Sennmark i närvaro av universitetsdirektör Martin
Melkersson. I beredningen av ärendet har även avdelningschef, avdelningen för
lärande och digitalisering, Roger Pettersson samt pedagogisk utvecklare Peter
Aspengren deltagit. Utbildningsnämnden tillstyrkte den 8 december 2020
föreliggande förslag.

Maria Knutson Wedel

Johanna Sennmark

Sändlista
Utbildningsnämnd
Fakulteternas programnämnder
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Dekaner
Prefekter
Miljösamordnare

Kopia för kännedom
[Personer eller organisatoriska enheter som bedöms ha behov av att känna till
beslutet.]
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Bilaga 1 Miljömål och handlingsplan för Utbildning för Hållbar
Utveckling (UHU).

Övergripande mål:
Mål 4.4 är ett befintligt mål som även kommer att kvarstå i framtiden. Det
redovisas nedan för att bibehålla förståelsen. Numreringen på nedanstående mål är
en följd av SLU:s miljömålsnumrering.
4.4 Alla studenter som deltar i något av SLU:s program ska få en bra bas att
hantera alla perspektiv (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) på hållbarhet i
sin framtida yrkesutövning. Det uppnår vi genom följande delmål:
4.4.1 Integrera hållbar utveckling i alla program (100 %) till 2025.
Handlingsplan: Programmen ser över hållbarhetsaspekterna och ser till
att kunskap inom hållbar utveckling finns säkerställt inom alla program.
SLU högskolepedagogiska grundkurs innehåller en modul om UHU. Motsvarande
modul erbjuds alla kursansvariga. SLU:s övriga högskolepedagogiska kurser
innehållet inslag av UHU
Ansvar: Programnämnderna (genomför översyn och initierar eventuella
förändringar) och avdelningen för lärande och digitalisering (ansvarar
för utbildning av lärare)
4.4.2: I kursutvärderingar senast år 2025 få minst 3,5 (av 5,0 möjliga) i medelvärde
på fråga om i vilken utsträckning som hållbarhet integrerats i utbildningen.
Handlingsplan: Programmen ser över hållbarhetsaspekterna och ser till
att kunskap inom hållbar utveckling finns säkerställt inom alla program och tar
hänsyn till tidigare kursvärderingar.
Ansvar: Programnämnderna följer upp kursvärderingarna löpande och
avdelningen för lärande och digitalisering/planeringsavdelningen hjälper till att ta
ut statistik om det behövs.
4.4.5 Minst 70 % av tillfrågade alumner ska uppleva att deras utbildning (i
program) ska ha gett dem verktyg att arbeta med alla tre dimensioner av hållbar
utveckling i deras nuvarande yrkesutövning, samt om de anser sig använda
verktygen och bidra till en mer hållbar värld..
Handlingsplan: skapa en metod för att fråga alumner om deras yrkesutövning.
Genom uppföljningen ska man kunna se hur väl alumnerna tycker sig ha fått
verktyg inom ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
Ansvar: Utbildningsavdelningen
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