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Relation till universitetets kvalitetssystem

Markera de perspektiv som genomsyrar kursen och motivera dina ståndpunkter i en kommentar.

Kommentar:

Kursen handlar om utbildning för hållbar utveckling och har ett mycket interaktivt och deltagarcentrerat 
upplägg (vilket också bekräftas av resultatet av kursvärderingen). Den är också baserad på aktuell forskning 
och utveckling inom hållbar utveckling och utbildning för hållbar utveckling, där tidskriftsartiklar och 
forskningsrapporter används som huvudsaklig kurslitteratur. Internationella perspektiv ingår också, i 
synnerhet FN:s Agenda 2030 och frågor relaterade till globalisering. Slutligen är jämställdhet närvarande i 
den meningen att normer, värderingar och normkritik är ett tema som löper genom hela kursen.

Genomförda förändringar

Beskriv eventuella förändringar som har genomförts sedan förra kursomgången.

Baserat på föregående kursutvärdering (ht21) genomfördes följande förändringar:
– Återrapporteringen av vissa övningar förenklades för att istället ge basgrupperna mer tid att arbeta
– Innehållet på kurssajten publicerades tidigare
– Rubriken på passet som tidigare kallades "Ekonomi och samhälle" byttes till "Ekonomiska styrmedel och 
marknadseffekter", vilken speglade innehållet på ett bättre sätt. Vidare tillfördes en text om "donut economy" 
i förberedelserna, som sedan följdes upp under passet. 
– Av samma anledning byttes rubriken på passet som tidigare kallades "Hur styr man för att uppnå ett 
hållbart samhälle?" till "Styrning för förändring - lärdomar och möjligheter"
– Vidare omfördelades tiden mellan de två nämnda passen så att det senare fick lite mer tid till förfogande
– Slutligen genomfördes den kollegiala granskningen av slutuppgiften i grupper som bildades i takt med att 
uppgiften lämnades in (vilket gynnar den som lämnar in i tid)

Forskningsanknytning

Internationalisering

Jämställdhet

Samverkan och arbetslivsanknytning

Hållbar utveckling

Studentinflytande och studentcentrerat lärande
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Resultat

Hur väl har deltagarna lyckats i kursen? Finns det betydande skillnader jämfört med tidigare kursomgångar?
Om så är fallet, vad kan orsaken vara?

19 av 24 deltagare (79%) slutförde kursen, vilket är något lägre men jämförbart med tidigare kursomgångar. 
Det beror främst på att några deltagare inte kunde vara med under de två sista dagarna (bl.a. på grund av 
sjukdom).

Svarsfrekvens

Vad är svarsfrekvensen på kursvärderingen? Kan den betraktas som hög eller låg? Om så är fallet, vad kan
orsaken vara?

Den effektiva svarsfrekvensen är 79% (15/19) vilket är högt men något lägre än tidigare. Det beror sannolikt 
på att deltagarna inte genomförde kursvärderingen "på plats" under den sista träffen, eftersom även denna 
kursomgång genomfördes på Zoom. 

Analys av lärmiljön (påstående 1-22)

Vad är ditt helhetsintryck av responsen på enkätens påståenden? Kan du identifiera några starkare respektive
svagare aspekter av lärmiljön? Finns det en förklaring till dessa? Finns det några effekter som kan hänföras till
genomförda förändringar?

Överlag indikerar resultatet i polärdiagrammet att kursen har haft en god lärmiljö med relativt höga nivåer av 
meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Bland de starkare aspekterna kan nämnas meningsfullt 
innehåll (påstående 1), tillhörighet (4), autonomi (5), kommunikation (9), reflektion (16), variation (19) och 
kollaboration (21). Detta speglar kursens pedagogiska upplägg på ett bra sätt. Med tanke på att kursen 
gavs på Zoom, där det blir lite mer uppstyrt än på campus, är det också glädjande att se att deltagarna ändå 
känt sig förhållandevis delaktiga i genomförandet (20). Det är bara två aspekter som får en genomsnittligt 
respons som är lägre än "Stämmer ganska bra":
– Feedback (15): kursen baseras främst på kollegial feedback, vilket kan tendera att ge ett något lägre utfall 
på detta påstående.
– Tempo (18): Kursen upplevs som krävande, vilket synes bero på att vissa inte har planerat sin tid tillräckligt 
väl samt att kursen de facto kräver tio dagars arbete (vilket kursledningen är MYCKET tydliga med). Detta är 
ändå en aspekt att beakta inför kommande kursomgångar.

I de skriftliga kommentarerna till enkätens påståenden finns det också en del att ta fasta på:
– Återrapporteringen efter gruppövningar känns inte alltid som väl använd tid. Kan tiden användas till 
fördjupat arbete istället?
– Kursen upplevs som mycket tidskrävande pga av ett omfattande innehåll. Förberedelserna nämns speciellt 
i detta sammanhang, att dom för vissa tar mer tid i anspråk än den förväntade.
– Kursens lärandemål skulle kunna användas på ett mer aktivt sätt under kursens gång.
– Någon tycker det är förvirrande när information som har att göra med en specifik dag i kursen har delats 
upp på flera sidor i Canvas.
– Någon efterfrågar ett mer varierat innehåll avseende ekologisk, social respektive ekonomisk hållbarhet.



Arbetsinsats (påstående 23)

Anser deltagarna att de studerat i den utsträckning de behövt för att lära sig kursens innehåll? Om så inte är
fallet, vad kan orsaken vara? Hur förhåller sig detta till lärarnas perspektiv? 

Ja, 13/15 har svarat "Stämmer ganska bra" eller "Stämmer precis" på detta påstående. Även här finns 
kommentarer om tidsbrist pga andra arbetsuppgifter och behov av bättre planering av sin tid. Det stämmer 
bra med lärarnas syn på kursdeltagarnas arbetsinsats i kursen.

Det viktigaste lärandet (fråga 24)

Sammanfattningsvis – vad var det viktigaste som deltagarna lärde sig under kursen? Hur förhåller sig detta till
kursens förväntade studieresultat?

Följande nämns av minst tre deltagare: Agenda 2030, nyckelkompetenser, att förstå vad lärande för hållbar 
utveckling egentligen innebär, samt undervisningsmetoder för att arbeta med lärande för hållbar utveckling. 
Utöver detta nämns till exempel att stå inför gemensamma utmaningar som lärare, att det är möjligt att arbeta 
med detta på meningsfulla sätt, och att det handlar om att ta små steg i rätt riktning. Slutligen nämns ett 
antal teman vi arbetade med i kursen, t.ex. wicked problems, systemtänkande, backcasting, etik, normkritik 
och intressekonflikter. Passet om ekonomiska styrmedel och marknadseffekter uppskattades speciellt av 
någon, vilket kan vara en effekt av den kursutveckling som genomförts (se ovan). Sammantaget stämmer 
detta mycket väl med kursens lärandemål.

Det bästa med kursen (fråga 25)

Sammanfattningsvis – vad var det bästa med kursen? Hur förhåller sig detta till lärarnas perspektiv?

I vanlig ordning är det samspelet med andra kollegor som (med god marginal) lyfts fram som det mest 
uppskattade. Vilket också kan hänföras till kursens pedagogiska upplägg, som tillsammans med kursens 
innehåll och genomförande kommer på en delad andraplats med kursens lärare (inkl. deras kompetenser 
och förmågor). Lärarna tycker att det är glädjande läsning :)



Förslag till förbättringar (fråga 26)

Sammanfattningsvis – vilka förslag till förbättringar finns, och varför? Hur förhåller sig detta till lärarnas
perspektiv?

Det som dominerar bilden är olika förslag som är relaterade till att kursen gavs på Zoom; ge kursen på 
campus, korta ner dagarna, spela in föreläsningarna, fler pauser etc. Detta kommer förhoppningsvis att 
ordna sig i och med att kursen kommer att gå tillbaks till campusundervisning i höst. Någon önskar att vi ska 
undvika torsdag/fredag, vilket tyvärr inte är möjligt alla veckor pga lärarnas förutsättningar och tillgång till 
UPL:s undervisningslokal. Sedan finns spridda förslag som har att göra med enskilda aspekter av eller inslag 
i kursen. Lärarna bedömer att några av dessa är värda att beakta inför kommande kursomgångar. Till 
exempel att ge en läsanvisning (en fråga att beakta) till texten av Diamond inför den femte dagen, att se över 
studierektorns och lärarens samverkan i rollspelet under den fjärde dagen, att passet om etik den andra 
dagen skulle kunna dra större nytta av den förberedande läsningen och att "fishbowlen" den fjärde dagen 
behöver ges mer tid och ett tydligare fokus. 

Goda råd (fråga 27)

Finns det några goda råd till framtida kursdeltagare som du vill föra fram? Varför har just dessa råd valts ut?

Här är några goda råd som kan underlätta deltagandet i kursen:
– Se till att rensa i kalendern för att få tid för kursen.
– Se till att avsätta tillräckligt med tid för kursens uppgifter.
– Det är verkligen svårt att sätta av tiden för att gå kursen. [Du bör] fundera på om du hinner gå den.
– Gå in i kursen med ett öppet sinne.
– Kursledarna litar på dig, så lita i din tur på dem. Öppenhet och eget engagemang gör kursen bättre.
– Om möjligt: gå [kursen] med minst en person till från samma arbetsplats.
– Våga utmana dig själv och dina grundläggande antaganden om ditt eget ämne: om hållbar utveckling är 
den enda vägen att gå och ditt ämne behöver resa sig ur askan för att bidra till denna förändring, vad 
behöver du göra för att skapa den förändringen?

Övriga synpunkter (fråga 28)

Framför deltagarna några andra erfarenheter av eller synpunkter på kursen som bör dokumenteras? 

En deltagare funderar på följande, men kan inte se några uppenbara alternativ till kursens nuvarande 
innehåll och upplägg:
– Hur gör man kursen relevant och meningsfull för alla, både på så vis att de känner sig inkluderade och att 
de utmanas och stimuleras på en nivå som är lämplig för dem?

Slutligen förmedlas lite uppmuntran till kursens lärare:
– Keep up the good work!
– Tack för den här gången! Ni gör det bra!



Prioriterad kursutveckling

Vilka aspekter av kursen bör i första hand utvecklas? Hur skulle dessa aspekter kunna utvecklas på kort eller
lång sikt?

Till att börja med kommer återgången till undervisning på campus att medföra att flera av kursdeltagarnas 
förslag till förbättringar tillgodoses. Denna återgång kommer dock att kräva att upplägget av (och 
instruktioner för) vissa övningar behöver (åter)anpassas. Utöver detta kan lärarna endast förutse en 
översyn av vissa inslag, och smärre justeringar där det bedöms vara nödvändigt. Enligt ovan handlar det 
bland annat om att:
– se över upplägget av och tidsåtgången för återrapporteringen av grupparbeten,
– se över omfattningen av förberedelser och/eller vara tydligare med vad som är nödvändigt respektive mer 
frivilligt,
– försöka använda lärandemålen på ett mer aktivt sätt under kursens gång,
– pröva att samla informationen dag för dag i modulstrukturen i Canvas,
– se om passet om etik den andra dagen kan dra större nytta av den förberedande läsningen,
– ge "fishbowlen" den fjärde dagen mer tid och ett tydligare fokus,
– se över studierektorns och lärarens samverkan i rollspelet under den fjärde dagen, samt 
– ge en läsanvisning (en fråga att beakta) till texten av Diamond inför den femte dagen.

Revidering av kursplan

Behöver kursplanen revideras med anledning av den planerade kursutvecklingen? Om så är fallet, på vilket
sätt?

Nej, den föreslagna kursutvecklingen faller inom ramarna för den befintliga kursbeskrivningen.

Kommentar till kursanalysen

Är det något annat du vill tillägga?

Efter att kursen har undervisats på Zoom ett antal gånger verkar det som att responsen i kursvärderingens 
polärdiagram överlag tenderar att vara något lägre när kursen ges på engelska (jämfört med när den ges på 
svenska). Det förefaller därför som att svårigheter med det engelska språket och/eller kulturella skillnader 
tenderar att dra ner kursdeltagarnas intryck av lärmiljöns kvalitet (i alla fall på Zoom).

Följande kommentar till frågan om vad som var det bästa med kursen får avsluta det hela:
– Kursen har ett fantastiskt genomarbetat och väl sammanhållet upplägg - innehåll i linje med temat, 
övningar i linje med kompetenserna, angelägenhet i tilltalet - rimlighet i ambitionerna, hela lärarmänniskan 
får ta plats - i sig själv och i relation med andra. Hatten av, flera gånger!

Bra jobbat allesammans – lärare såväl som kursdeltagare :)



Resultat av kursvärdering för Att 
utbilda för hållbar utveckling vt22

Antal respondenter: 24
Antal svar: 15

Svarsfrekvens: 62,50 %



Genomsnittlig respons på påståenden 
om kursens lärmiljö
Enkätens 22 första påståenden undersöker respondentens upplevelse av kursens lärmiljö utifrån ett antal faktorer 
som i empirisk forskning har befunnits främja lärande i högre utbildning.

På en mer övergripande nivå undersöks även respondentens upplevelse av meningsfullhet (påstående 1-7), 
begriplighet (8-16) och hanterbarhet (17-22) i lärmiljön.

I nedanstående polärdiagram visas medelvärdet av responsen på respektive påstående med hjälp av en numerisk
skala från 1 till 5 där 1 = "Stämmer inte alls" och 5 = "Stämmer precis".

Mer detaljerad information om dessa påståenden samt responsen på dem – inklusive skriftliga kommentarer – 
finns i en senare del av rapporten.
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Värdering av egen arbetsinsats

23. Jag studerade i den utsträckning jag behövde 
för att lära mig kursens innehåll
Övergripande kategori: Egen arbetsinsats

Aspekt av lärmiljön: Egen arbetsinsats

Lärfaktor: Vi har tillräckligt med tid för att lära och ägnar den tid som krävs för att göra detta

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 0 (0,0%)
Stämmer delvis/delvis inte 2 (13,3%)
Stämmer ganska bra 9 (60,0%)
Stämmer precis 4 (26,7%)
– Ingen åsikt – 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 2 4 6 8 10

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 4,1 0,6

Kommentarer
Önskar jag planerat lite bättre inför uppgift 3
Jag hade behövt mer tid men det krockade med "det som måste göras".
Ibland brist på tid, men har försökt prioritera
Jag lade ner mycket tid och energi,  tyckte att det var givande.
Se punkt 9. Jag förberedde mig så mycket jag kunde, men det är stort att greppa. Den tid som rekommenderas 
behövs verkligen.
Jag hade behövt lägga mera tid än vad som föreslogs.



Svar på öppna frågor

24. Vad var det viktigaste du lärde dig under 
kursen?
UNESCOS mål om generiska kunskaper
wicked problems, backcasting. Jonas föreläsning hade gärna fått dominera dag 5!
Nyckelkompetenser och agenda 2030 som utgångspunkter för arbetet med hållbar utveckling
Metoder och sätt att jobba i kurser.
Kreativa och nydanande sätt att undervisa kring HU.  
Att SDG:s är en rimlig utgångspunkt. 
Nyckelkompetenser.
Hur begreppet och paradigmet LHU definieras och operationaliseras av de institutioner som förespråkar det, 
och att det finns relativt tydliga verktyg för hur vi som universitetslärare förväntas implementera och utföra det. 
Jag hade innan kursen inte hittat något ens i närheten i universitetets skrivningar kring detta.
Att jag kanske ändå kan ta itu med de här frågorna inom ramen för mitt läraruppdrag. Att de saker jag testade 
faktiskt fungerade eller åtminstone inte dissades rakt av. 
Att börja med små steg men var medveten om att det ändå är bråttom, att många är lika vilsna och sökande, att
det finns råd och hjälp att få.
Att ta små steg.  
Alla föreläsningar var intressanta och gav bra input till övningar och uppgifter. 
Att jobba med systemtänkandet och etisk hållbarhet tar jag med mig.  
Att bekanta mig mer med Agendamålen.  
Nyckelkompetenser för hållbarhet. 
Att fundera med andra om utmaningarna vi står inför mm.
Jag tar med mig många belysande fakta och tankar från framförallt mitt arbete med uppgift 2 och 3.
Normkritik och intressekonflikter i hållbar utveckling. Det var framförallt i mötet med andra som jag förstod att 
hållbar utveckling inte är så självklart, att det är svårt, att det finns dom som inte alls intresserar sig för dessa 
frågor och ändå ska vi komma fram till en gemensam lösning och skapa nya normer som fungerar över tid. Det 
var en ögonöppnare för mig som kan kännas lite avväpnande och på samma gång representera nyckeln i det 
här, dvs. för att lyckas måste vi utveckla våra kunskaper, vår förmåga att kommunicera och acceptera våra 
olikheter för att komma framåt.
Jag fick med mig en förståelse av hur mångfacetterat LHU är, vilket gör att man som lärare har många olika 
möjligheter att arbeta med det.



25. Vad var det bästa med kursen?
Som alltid, kontakt med kollegor från olika områden. Kursen hade bra struktur och innehåll.
att ett stort fokus låg på miljö och klimat.
Diskussionerna och olika pedagogiska metoder. Trevliga och kunniga lärare
Att vi kommer från olika institutioner. Viktigt att se andras perspektiv.
I efterhand kanske att jag har fått med mig en skiss till praktisk implementering (övning 3).  
Träffa kollegor.
Den kollegiala återkopplingen på uppgift 3 och de diskussioner vi hade i gruppen i anslutning till det.
Kursen har ett fantastiskt genomarbetat och väl sammanhållet upplägg - innehåll i linje med temat, övningar i 
linje med kompetenserna, angelägenhet i tilltalet - rimlighet i ambitionerna, hela lärarmänniskan får ta plats - i 
sig själv och i relation med andra. Hatten av, flera gånger!  

Jag gillade kursdag 6 väldigt mycket. Den svarade mot sånt jag engageras av just nu.
Härliga, engagerade lärare och trevliga, öppna deltagare.
En och annan insikt. 
Diskussionerna. 
Basgruppen; blev mer betydelsefull än jag trodde. Vi lärde känna varandra litet och blev trygga och tillitsfulla på 
ett fint sätt.
Bredden i innehållet och variation i det pedagogiska genomförandet. 
Lärarnas förmåga att lyfta olika nyanser och perspektiv som breddar vår förståelse för hållbar utveckling som 
koncept. Jag älskade djävulens advokat och det kritiska perspektiven. Lite av: "här tas inget för givet, vi står 
inför en massa utmaningar, men vi jobbar på det och löser det tillsammans". 
Mycket var bra, men bäst var nog möjligheten till diskussioner med kollegor från olika delar av universitetet.



26. Vad skulle kunna förbättras, och varför?
Eventuellt något bort för att dämpa takten
Inte zoom.
Tyvärr drar Zoom ned det hela. Jag tillhör gruppen som efter en dag i Zoom är fullständigt slutkörd. Under 
pågående termin kan man tyvärr behöva sitta nån timme efter en dag för att komma ikapp lite. Det blir tungt. 
Men denna kurs var ändå den bättre jag upplevt inom Zoom 
Vara på plats. Zoom begränsar samarbetsförmågan tycker jag.
Mindre långa dagar, mycket svårt att förena med "livspusslet" och "arbetspusslet". (Gick pga att det var på 
Zoom). 

Innehållsmässigt hade jag nog faktiskt haft en introducerande genomgång om lärostilar Dag 1 (om 
studentcentrerat lärande, etc). Nu kom det dag 6. Kanske repetition för många, men själv hade jag mått bra av 
att detta uppfriskats. 
Om kursen ges online någon mer gång tycker jag att upplägget skulle kunna förändras. Ett konkret förslag är att
bryta ut delar av träffarna till asynkrona inslag i form av inspelade föreläsningar som görs tillgängliga i förväg. 
Schemat för dagarna skulle då kunna innehålla "hål" där den som vill kan se på föreläsningarna, om de inte 
gjort det innan, och tiden i Zoom användas för frågestund och diskussion kring föreläsningarna (och övningar 
med interaktion). 
Etikinslaget - bra i sig men rätt surrigt. Det blev också innehållsligt en upprepning av minst en av texterna vi 
kunde läsa i förväg dvs texterna blev ingen fördjupning eller komplettering till kursinslaget. 

Systemanalysen - jag förstod aldrig riktigt de olika benämningarna som kunde användas för att beskriva 
kvaliteter i länkar/relationer. Men jag tror det funkade för övriga i basgruppen.  

Påskön - kan eftermiddagens steg 2 göras i förväg? Typ, "läs Diamonds text med vad-frågan i bakhuvudet". 
Texten är rätt uppräknande och gav inte så mycket i sig. Att läsa med en fråga skulle kunna göra läsningen mer
relevant och dessutom ge mer tid för övriga steg i övningen.  
Inte fullt så långa dagar. Om två dagar i rad så inte torsdag-fredag, så man slipper jobba ikapp annat på 
helgerna.
Svårt säga. Kanske få lite kännedom om hur andra universitet har jobbat med frågan och om det i så fall finns 
exempel på hur andra processat hållbarhet i sina utbildningar/kurser.
Antalet pauser måste justeras när man sitter heldagar i Zoom. Jag är sannolikt ovan vid att själv delta i 
utbildning nuförtiden men jag tror inte att vår förmåga att ta del av innehåll optimeras av så långa dagar.
Hade önskat att basgrupperna skulle träffas utöver kurstillfällena för att gemensamt reflektera över det senaste 
innehållet i kursen. Typ en avstämning och att man gemensamt skulle kunna reflektera över uppgift 3 över tid. 

Jag saknar möjligheten att repetera lite saker. Det blir lätt att man kör på utan att gå tillbaka till det tidigare 
kursinnehållet så man glömmer vad som sagts efter en stund.
Rollspelet med studentsamtal blev lite konstigt när studierektor och lärare inte hade pratat med varandra inför 
mötet. 
Fishbowlen fick för kort tid och blev i praktiken en kort redovisning från varje grupp.



27. Vilket råd skulle du vilja ge till framtida 
deltagare?
Försök följ med, var förberedd, kräver inte så stor insats, små steg var ett tips från lärarna som jag tyckte var 
bra
ha ett öppet sinne och utnyttja tillfället till reflektion 
Se till att rensa i kalendern för att få tid för kursen.
Gå in i kursen med ett öppet sinne.
*****  
"En stark upplevelse - gå kursen!" 
Gå kursen och ge allting en chans.
Ge kursen tid.  
Om möjligt; gå den med minst en till person från samma arbetsplats.
Det är verkligen svårt att sätta av tiden för att gå kursen. Fundera på om du hinner gå den faktiskt.
Våga utmana dig själv och dina grundläggande antaganden om ditt eget ämne: om hållbar utveckling är den 
enda vägen att gå och ditt ämne behöver resa sig ur askan för att bidra till denna förändring, vad behöver du 
göra för att skapa den förändringen?
Se till att avsätta tillräckligt med tid för kursens uppgifter
Kursledarna litar på dig, så lita i din på dem. Öppenhet och eget engagemang gör kursen bättre.

28. Vill du framföra några andra erfarenheter av 
eller synpunkter på kursen?
Keep the good work up!!
Ser fram emot uppföljning som lunchseminarium och eventuellt en konferens på UMU!
Det är klurigt att anpassa en kurs för så stor variation i förkunskaper, erfarenheter och förväntningar. Jag har 
inget konkret förslag på hur det skulle kunna göras annorlunda (jag tror egentligen inte att det vore bättre att 
dela upp kursen t ex efter fakultet eller ämne), men det är något jag försökt fundera på - hur gör man kursen 
relevant och meningsfull för alla, både på så vis att de känner sig inkluderade och att de utmanas och 
stimuleras på en nivå som är lämplig för dem?
Tack för den här gången! Ni gör det bra!



Detaljerad respons på påståenden om 
kursens lärmiljö

1. Kursens innehåll kändes meningsfullt för mig 
som person
Övergripande kategori: Meningsfullhet

Aspekt av lärmiljön: Meningsfullt innehåll

Lärfaktor: Vi försöker att svara på frågor, lösa problem eller utveckla färdigheter som vi finner intressanta, 
spännande eller viktiga

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 0 (0,0%)
Stämmer delvis/delvis inte 1 (6,7%)
Stämmer ganska bra 3 (20,0%)
Stämmer precis 11 (73,3%)
– Ingen åsikt – 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 2 4 6 8 10 12

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 4,7 0,6

Kommentarer
Jag fick utveckla och reflektera kring frågor jag tycker är superintressante
Ja, och framförallt som lärare.
Hållbar utveckling en ödesfråga, kunskap är nyckeln, och vi kan bidra genom att utbilda våra studenter. 
Fönstret har också öppnats på institutionen, nu gäller det att agera.
Väldigt! Kursen kom mycket lämpligt i tid utifrån att jag brottats mycket med de här frågorna de senaste åren. 
Jag har fått mycket ut av denna kurs på det personliga planet. 



2. Jag kunde pröva mina egna idéer om ämnet – 
teoretiskt eller praktiskt – och lära av erfarenheten
Övergripande kategori: Meningsfullhet

Aspekt av lärmiljön: Aktiv prövning

Lärfaktor: Vi kan spekulera, pröva idéer (intellektuellt eller praktiskt) och lära av erfarenheten, även innan vi vet 
särskilt mycket om ämnet

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 0 (0,0%)
Stämmer delvis/delvis inte 2 (13,3%)
Stämmer ganska bra 6 (40,0%)
Stämmer precis 7 (46,7%)
– Ingen åsikt – 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 2 4 6 8

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 4,3 0,7

Kommentarer
Lite svårare att få kontakt med deltagare än tidigare kurser jag gått som varit IRL
Givande diskussioner
Jag fick tänka efter hur jag gör idag och hur jag kan göra i framtiden.
Främst övning  3
Jag upplevde ibland bredden av erfarenheter och förkunskaper bland oss deltagare som utmanande. Vissa 
gånger fungerade det väl att pröva egna idéer, men andra gånger tror jag inte att jag och mina medstudenter 
riktigt förstod varandra eftersom vi kom från så vitt skilda kontexter och med så olika bagage.
Faktiskt! Beror nog också på att jag inte kommit till tidigare UPL-kurser med just den förväntan. 
Jag hann inte implementera mina idéer än, men fick reflektera över mitt ämne.



3. Kursen kändes utmanande på ett stimulerande 
sätt
Övergripande kategori: Meningsfullhet

Aspekt av lärmiljön: Utmaning

Lärfaktor: Vi kan spekulera, pröva idéer... i en utmanande och samtidigt stödjande miljö

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 1 (6,7%)
Stämmer delvis/delvis inte 1 (6,7%)
Stämmer ganska bra 5 (33,3%)
Stämmer precis 8 (53,3%)
– Ingen åsikt – 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 2 4 6 8 10

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 4,3 0,9

Kommentarer
Stimulerande men h´ganska tröttande eftersom det är mycket att ta in.
Jag upplevde som sagt ibland bredden av erfarenheter och förkunskaper bland oss deltagare som utmanande. 
Ibland var det stimulerande, ibland var det mer frustrerande.
Definitivt! Fast lite väl mycket förberedelser.



4. Jag kände social gemenskap med andra i 
kursen
Övergripande kategori: Meningsfullhet

Aspekt av lärmiljön: Tillhörighet

Lärfaktor: Vi känner att vi är en del av en gemenskap och tror att andra människor har förtroende för vår förmåga
att lära

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 1 (6,7%)
Stämmer delvis/delvis inte 1 (6,7%)
Stämmer ganska bra 2 (13,3%)
Stämmer precis 11 (73,3%)
– Ingen åsikt – 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 2 4 6 8 10 12

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 4,5 0,9

Kommentarer
Det tror jag, för att vara en kurs på zoom.
Trevlig basgrupp och fick ett gott intryck av de andra deltagarna
Det funkar inte alls lika bra på Zoom.
Man hittar sina guldklimpar i alla sammanhang och jag har hittat mina.



5. Jag kände att lärarna i kursen hade förtroende 
för min förmåga att lära
Övergripande kategori: Meningsfullhet

Aspekt av lärmiljön: Autonomi

Lärfaktor: Vi känner att vi är en del av en gemenskap och tror att andra människor har förtroende för vår förmåga
att lära

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 0 (0,0%)
Stämmer delvis/delvis inte 2 (13,3%)
Stämmer ganska bra 2 (13,3%)
Stämmer precis 11 (73,3%)
– Ingen åsikt – 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 2 4 6 8 10 12

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 4,6 0,7

Kommentarer
Vi fick inte direkt någon återkoppling från lärarna.
Kanske lite svårt att få kontakt med lärarna via Zoom, enklare med övriga kursdeltagare.



6. Att samarbeta med andra i kursen hjälpte mig 
att lära
Övergripande kategori: Meningsfullhet

Aspekt av lärmiljön: Kamratlärande

Lärfaktor: Vi kan samarbeta med och lära av andra som brottas med samma problem

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 0 (0,0%)
Stämmer delvis/delvis inte 3 (20,0%)
Stämmer ganska bra 4 (26,7%)
Stämmer precis 8 (53,3%)
– Ingen åsikt – 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 2 4 6 8 10

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 4,3 0,8

Kommentarer
Svårt att samarbeta ibland
Hade en jättebra basgrupp som var inbjudande, rolig och kreativ
Ofta bra med grupparbeten, men ibland blev det lite stillastående i basgruppen, och då hade det varit bättre att 
göra det själv, faktiskt. Svårare på Zoom, givetvis.
En fin, tillåtande stämning i alla de grupper jag deltagit i, lättare att lära av varandra då.
Klimatet i grupperna har generellt varit bra, men på många sätt var presentationerna lite påklistrade. Det hände 
så mycket i diskussionerna i gruppen som kanske var viktiga än den virtuella blädderblocks-redovisningen 
senare.
Vi kommer från många olika områden och det är inte alltid lätt att greppa nya perspektiv det krävs därför 
kommunikation och ansträngning utöver det vanliga. Ibland hamnade man i grupper där perspektiven och 
engagemanget överensstämde med en själv och då lärde man sig mer. Ibland inte. 



7. Under kursen gavs möjligheter att öva på det 
jag förväntades lära mig
Övergripande kategori: Meningsfullhet

Aspekt av lärmiljön: Övning

Lärfaktor: Vi kan försöka, misslyckas och få återkoppling före och separat från varje summativ bedömning av 
våra insatser

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 0 (0,0%)
Stämmer delvis/delvis inte 2 (13,3%)
Stämmer ganska bra 6 (40,0%)
Stämmer precis 7 (46,7%)
– Ingen åsikt – 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 2 4 6 8

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 4,3 0,7

Kommentarer
Tydliga och bra övningar som motiverades på ett bra sätt
Som, sagt, förväntade jag mig en bredd av övningar.
Kursens styrka är ett stort smörgåsbord av material, tekniker, tankar, och gruppövningarna gav möjlighet att 
öva. Men för att gå på djupet krävs mer tid och övning. Det får vi göra i praktiken istället.
Skulle önska ännu mer övningar, det var väldigt bra.



8. Kursen var organiserad på ett sätt som hjälpte 
mig att förstå vad jag skulle göra
Övergripande kategori: Begriplighet

Aspekt av lärmiljön: Tydlig organisation

Lärfaktor: Vi förstår hur miljön är organiserad och vad som förväntas av oss

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 0 (0,0%)
Stämmer delvis/delvis inte 0 (0,0%)
Stämmer ganska bra 10 (66,7%)
Stämmer precis 5 (33,3%)
– Ingen åsikt – 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 2 4 6 8 10 12

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 4,3 0,5

Kommentarer
zoom gjorde att man ibland blev ofokuserad och inte hängde med i instruktionerna.
Tydliga och bra instruktioner
Bara lite svårt att orientera sig på Canvassidan annars bra information.
Mycket interaktivt, vilket var bra. Någon gruppövning  ibland kunde vara svår att förstå vad vi skulle göra, men 
överlag tydligt. Tänker främst på: Lite tydligare instruktioner om hur feedback skulle gå till hade varit bra, samt 
steg 1 i övningen  om Påskön.
Upplägget var tydligt beskrivet. Information och instruktioner var oftast lätt att hitta på Canvas - sajten krävde en
del klickande för att komma till rätt ställe, men jag har inte något bra förslag på alternativ sajtstruktur som skulle 
vara bättre...
Absolut! Lite väl långa dagar och förberedelserna var nog ännu mer tidskrävande än vad som angavs - i alla fall
för mig som är novis i fältet och behövde läsa allting ganska noggrant - men mycket bra blandning av 
föreläsningar, seminarier och gruppövningar.
Å ena sidan var kursen föredömligt upplagd, med tydliga moduler för förberedelser och den aktuella dagens 
aktiviteter. Men så fanns information man också behövde i schemat i PDF-form och zoom-länken på en tredje 
sida. Jag förstår att ni kan ha fått kommentaren att det är en fördel att ha också ett PDF-schema för kursen. 
Men jag föredrar att allt man behöver just en dag finns samlat på ett ställe.
Det är väldigt mycket innehåll på plattformen och förberedelser/kursdagens upplägg är fördelade i olika sidor 
under moduler som gjorde det svårt att hitta i början. Men som med allt så lär man sig med tiden.



9. Kursens innehåll kommunicerades på sätt som 
jag kunde förstå
Övergripande kategori: Begriplighet

Aspekt av lärmiljön: Tydlig kommunikation

Lärfaktor: Vi har tillräckliga förkunskaper för att hantera vår lärsituation, som samtidigt är väl anpassad till den 
avsedda nivån

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 0 (0,0%)
Stämmer delvis/delvis inte 1 (6,7%)
Stämmer ganska bra 6 (40,0%)
Stämmer precis 8 (53,3%)
– Ingen åsikt – 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 2 4 6 8 10

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 4,5 0,6

Kommentarer
Tydliga instruktioner och bra upplägg på canvas - ska själv ha denna som "mall" 
Det akademiska vokabuläret var iblend svårt att hänga med i, men jag har lärt mig en hel del nya begrepp.
Någon gång var det lite över huvudet, att man inte först introducerade "en nybörjare" innan man gick till kärnan, 
men oftast mycket bra nivå.
Jag letade mig fram till informationen på tre ställen, men absolut - den var inte svår att hitta.



10. Kursens förväntade studieresultat hjälpte mig 
att förstå vad jag skulle lära mig
Övergripande kategori: Begriplighet

Aspekt av lärmiljön: Konstruktiv länkning

Lärfaktor: Vi förstår de förväntade studieresultatens innebörd och tror att det arbete vi förväntas göra kommer att 
hjälpa oss att nå dessa

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 0 (0,0%)
Stämmer delvis/delvis inte 3 (20,0%)
Stämmer ganska bra 2 (13,3%)
Stämmer precis 7 (46,7%)
– Ingen åsikt – 3 (20,0%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 2 4 6 8

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 4,3 0,9

Kommentarer
satte mig nog inte in i dessa så väöl
Hållbar utveckling spänner över så stort område att det varit svårt att veta vad jag skulle förvänta mig. Omöjligt 
att veta i förväg vilka angreppssätt och infallsvinklar som skulle tas upp med tanke på alla SDG.
De blir lite abstrakta innan kursen.
Jag har kunnat behandla de aspekter jag förväntade mig inom kursens uppgifter, men undervisningen har väl 
inte i stort berört säkerställande av arbetsförmåga, säkerställa läsförmåga, och minskad svält också så vidare i 
stor utsträckning.
Jag har inte riktigt läst igenom FSRen eller använt mig av dom i mina uppgifter.



11. Kursens aktiviteter hjälpte mig att uppnå de 
förväntade studieresultaten
Övergripande kategori: Begriplighet

Aspekt av lärmiljön: Konstruktiv länkning

Lärfaktor: Vi förstår de förväntade studieresultatens innebörd och tror att det arbete vi förväntas göra kommer att 
hjälpa oss att nå dessa

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 0 (0,0%)
Stämmer delvis/delvis inte 1 (6,7%)
Stämmer ganska bra 5 (33,3%)
Stämmer precis 5 (33,3%)
– Ingen åsikt – 4 (26,7%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 1 2 3 4 5 6

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 4,4 0,7

Kommentarer
Jag har inte riktigt läst igenom FSRen eller använt mig av dom under kursen.



12. Mina kunskaper och förmågor bedömdes på 
ett tydligt och rättvist sätt
Övergripande kategori: Begriplighet

Aspekt av lärmiljön: Konstruktiv länkning

Lärfaktor: Vi tror att vårt arbete kommer att beaktas på ett ärligt och rättvist sätt

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 1 (6,7%)
Stämmer delvis/delvis inte 0 (0,0%)
Stämmer ganska bra 5 (33,3%)
Stämmer precis 5 (33,3%)
– Ingen åsikt – 4 (26,7%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 1 2 3 4 5 6

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 4,3 0,9

Kommentarer
Ingen bedömning av min prestation såvitt jag märkte. 
Vet inte riktigt hur bedömningen gick till men jag antar det.



13. Jag kunde lära mig av konkreta exempel som 
jag kunde relatera till
Övergripande kategori: Begriplighet

Aspekt av lärmiljön: Konkreta exempel

Lärfaktor: Vi kan lära induktivt genom att röra oss från konkreta exempel och erfarenheter till allmänna principer, 
snarare än tvärtom

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 2 (13,3%)
Stämmer delvis/delvis inte 1 (6,7%)
Stämmer ganska bra 7 (46,7%)
Stämmer precis 5 (33,3%)
– Ingen åsikt – 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 2 4 6 8

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 4,0 1,0

Kommentarer
Ska sen i lugn och ro gå tillbaka och studera uppgifterna och fundera vidare på hur man kan jobba med dessa 
En del exempel framkom i basgruppen som förutom andra resurser i kursen var till stor hjälp. Där fanns 
möjlighet att utveckla frågor/exempel närmare ens egna områden.
Egentligen är det lite ojuste att skriva så, men medicin ansluter ju direkt till många av målen i Agenda 2030 och 
gör vi bara resurseffektiva val inom hälsoområdet så arbetar vi direkt emot ett par mål. Men vi har ju inte pratat 
så mycket om habilitering (inkl friska ungdomar) och rehabilitering av arbetskraft inom kursen, så jag har saknat
konkreta exempel att relatera till.



14. Kursens aktiviteter hjälpte mig att utveckla en 
grundlig förståelse av centrala begrepp
Övergripande kategori: Begriplighet

Aspekt av lärmiljön: Centrala begrepp

Lärfaktor: Vi utmanas att utveckla en grundlig förståelse av centrala begrepp och att successivt skapa en 
sammanhängande helhet av innehållet

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 0 (0,0%)
Stämmer delvis/delvis inte 1 (6,7%)
Stämmer ganska bra 9 (60,0%)
Stämmer precis 5 (33,3%)
– Ingen åsikt – 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 2 4 6 8 10

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 4,3 0,6

Kommentarer
Ibland lite för ytligt om saker, pga mycket stoff på kursen.
Jag har fått en förståelse för de begrepp som ingår i LHU-paradigmet - särskilt var det nyttigt att introduceras till 
UNESCO:s nyckelkompetenser, de hade jag inte stött på förut och de hjälpte mig att konkretisera begreppet 
LHU som jag förut tyckt var väldigt luddigt. Jag upplevde att fanns mer begränsat utrymme att diskutera och 
problematisera själva paradigmet.
Hoppas det, svårt att veta vad som är "grundlig" förståelse när man är nybörjare och när själva fältet är i 
formering och begreppen omprövas.



15. Jag fick regelbundet feedback som hjälpte mig
att se mina framsteg – från lärare eller 
kurskamrater
Övergripande kategori: Begriplighet

Aspekt av lärmiljön: Återkoppling

Lärfaktor: Vi kan försöka, misslyckas och få återkoppling före och separat från varje summativ bedömning av 
våra insatser

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 1 (6,7%)
Stämmer delvis/delvis inte 3 (20,0%)
Stämmer ganska bra 10 (66,7%)
Stämmer precis 1 (6,7%)
– Ingen åsikt – 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 2 4 6 8 10 12

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 3,7 0,7

Kommentarer
Regelbundet var det inte men vid de tillfällena vi hade feedbackmöten med andra i kursen var det jättebra.
Vi har ju gjort väldigt många saker, så svårt att se om jag nått framsteg inom allt.
Den sista uppgiften och feedbacken var framförallt givande.



16. Kursens aktiviteter gav möjligheter att 
reflektera över det jag lärde mig
Övergripande kategori: Begriplighet

Aspekt av lärmiljön: Reflektiv observation

Lärfaktor: Vi kan reflektera över nya erfarenheter i ljuset av tidigare kunskaper och erfarenheter

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 0 (0,0%)
Stämmer delvis/delvis inte 2 (13,3%)
Stämmer ganska bra 4 (26,7%)
Stämmer precis 9 (60,0%)
– Ingen åsikt – 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 2 4 6 8 10

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 4,5 0,7

Kommentarer
Lite svårt att hinna med reflexioner
Jag kommer att fortsätta efterreflektera då kursinnehållet väcker många tankar som inte är färdigprocessade 
bara för att kursen är slut. Kommer att gå igenom en del anteckningar och powerpoints igen.



17. Mina tidigare kunskaper och förmågor var 
tilläckliga för att följa kursen
Övergripande kategori: Hanterbarhet

Aspekt av lärmiljön: Tillräckliga förkunskaper

Lärfaktor: Vi har tillräckliga förkunskaper för att hantera vår lärsituation, som samtidigt är väl anpassad till den 
avsedda nivån

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 1 (6,7%)
Stämmer delvis/delvis inte 4 (26,7%)
Stämmer ganska bra 3 (20,0%)
Stämmer precis 7 (46,7%)
– Ingen åsikt – 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 2 4 6 8

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 4,1 1,0

Kommentarer
En av mina stora lärdomar var just att jag redan på olika sätt jobbar kring detta men inte fullt ut i termer av 
hållbar utveckling
Delvis tycker jag att det hade varit roligt om vi hade kunnat bygga ännu mer på de kunskaper vi hade redan 
tidigare. Nu har vi bygt på med nya saker, men inte hunnit införliva dem med det vi kunde innan.
Jag kände mig "pinsamt" okunnig om en hel del inledningsvis. Borde haft en del förkunskaper som kanske 
underlättat resan eller kanske innehållet berör oavsett?



18. Kursens tempo var rimligt i förhållande till det 
jag förväntades göra
Övergripande kategori: Hanterbarhet

Aspekt av lärmiljön: Tillräckligt med tid

Lärfaktor: Vi har tillräckligt med tid för att lära och ägnar den tid som krävs för att göra detta

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 2 (13,3%)
Stämmer delvis/delvis inte 6 (40,0%)
Stämmer ganska bra 3 (20,0%)
Stämmer precis 4 (26,7%)
– Ingen åsikt – 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 2 4 6 8

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 3,6 1,1

Kommentarer
Ganska mycket innehåll på kort tid, svårt att hinna med
Det var ganska mycket att göra...
Det blev lite väl intensivt ibland men det handlar mer om min egna planering samt att ibland klustrar sig saker. 
Tyvärr nåt jag ofta upplever när som universitetslärare vill fortbilda sig men det är nåt mer strukturellt
Trots att det fanns tid i BPS så krockade momenten med annat som resulterade i arbete på kvällar och helger.
Mycket tufft tempo. Har känts lyxigt att få ta sig tid till detta, men egentligen finns tyvärr inte den tiden. Ibland för
många förberedelser, för många långa texter att läsa.
Hänger ihop med att jag också varit noga med att prioritera kursarbetet. 
Lite väl koncentrerad form på kursen med två heldagar på rad, sprid gärna dem lite mer och ta mellan 
9.00-15.00. Som det nu var fick jag jobba kvällar och helger med annat som inte kunde vänta...
Det var för min del mycket att läsa och reflektera över då innehållet i kursen stundom var överväldigande. 
Emellanåt kändes därför tiden mellan tillfällen och mellan kursdagar för kort. Kanske min känsla handlar om 
ämnet också som är svårgreppbart. Kan även även handla om att min lärargärning är tuff i mitten av terminen 
som också gör arbetsbördan stor.
Jag tycker att den filosofiska föreläsningen i början kunde vara rappare. Den kändes omotiverat lång.



19. Kursens aktiviteter gjorde det möjligt för mig 
att lära på olika sätt
Övergripande kategori: Hanterbarhet

Aspekt av lärmiljön: Variation

Lärfaktor: Vi kan lära på olika sätt och har möjlighet att påverka förutsättningarna för vårt lärande

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 0 (0,0%)
Stämmer delvis/delvis inte 1 (6,7%)
Stämmer ganska bra 3 (20,0%)
Stämmer precis 11 (73,3%)
– Ingen åsikt – 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 2 4 6 8 10 12

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 4,7 0,6

Kommentarer
Det är alltid studentaktivt arbete med UPL och dagarna kan bli lite överväldigande ibland men nog lär man sig. 
Det är liksom oundvikligt :)



20. Jag kände mig delaktig i kursens 
genomförande
Övergripande kategori: Hanterbarhet

Aspekt av lärmiljön: Delaktighet

Lärfaktor: Vi kan lära på olika sätt och har möjlighet att påverka förutsättningarna för vårt lärande

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 0 (0,0%)
Stämmer delvis/delvis inte 2 (13,3%)
Stämmer ganska bra 6 (40,0%)
Stämmer precis 6 (40,0%)
– Ingen åsikt – 1 (6,7%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 2 4 6 8

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 4,3 0,7

Kommentarer
hade ibland svårt med koncentrationen och blev därför inte alltid delaktig.
Jag känner alla fall att jag om jag velat kunnat påverka det hela
Jag har svårt att "bidra" i diskussioner på Zoom när det var runt 20 deltagare. Det förväntades också att man 
skulle träda fram under den förutsättningen och det var svårt för mig.
Kursen var helt färdig i sin struktur och jag var nöjd med det. Mina eventuella input bemöttes med vänlighet.
Ja, men tycker att vissa uppgifter var svåra att förhålla sig till. Exempelvis övningen rädda Påskön. Där kändes 
jag inte så delaktig, då min kreativa förmåga inte riktigt infann sig.



21. Kursens aktiviteter gav möjligheter att 
samarbeta och diskutera kring ämnet
Övergripande kategori: Hanterbarhet

Aspekt av lärmiljön: Kollaboration

Lärfaktor: Vi kan samarbeta med och lära av andra som brottas med samma problem

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 0 (0,0%)
Stämmer delvis/delvis inte 2 (13,3%)
Stämmer ganska bra 2 (13,3%)
Stämmer precis 11 (73,3%)
– Ingen åsikt – 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 2 4 6 8 10 12

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 4,6 0,7

Kommentarer
Gillade att det var sånt stort inslag av interaktion 
Jag upplevde att tonvikten låg på samarbete och diskussion.
Fint med både den återkommande basgruppen och med nya grupper då och då - det gav både trygghet och 
variation!.
Jag tycker t.ex. social hållbarhet och tillvaratagande av personer för ekonomisk tillväxt inte har berörts i 
undervisningen så mycket, men jag har definitivt gått in de aspekterna i mina uppgifter. Jag vet att fler i min 
grupp inom medicin hade liknande åsikter om innehållet i föreläsningarna, och kanske skulle man kunna 
underlätta samarbete och diskussion kring just de utvecklingsområden inom Agenda 2030 som ligger oss 
närmast genom ett bara lite större inslag av inom-disciplins-diskussioner.
Det var svårt att diskutera ämnen i vår grupp eftersom alla inte tillförde sina tankar och reflektioner.



22. Jag kunde få stöd från lärare eller 
kurskamrater om jag behövde det
Övergripande kategori: Hanterbarhet

Aspekt av lärmiljön: Stöd

Lärfaktor: Vi kan spekulera, pröva idéer, ... i en utmanande och samtidigt stödjande miljö 

Svarsalternativ Antal svar
Stämmer inte alls 0 (0,0%)
Stämmer inte särskilt väl 0 (0,0%)
Stämmer delvis/delvis inte 2 (13,3%)
Stämmer ganska bra 6 (40,0%)
Stämmer precis 7 (46,7%)
– Ingen åsikt – 0 (0,0%)
Summa 15 (100,0%)

– Ingen åsikt –

Stämmer precis

Stämmer
ganska bra

Stämmer
delvis/delvis

inte

Stämmer inte
särskilt väl

Stämmer inte
alls

0 2 4 6 8

Medelvärde Standardavvikelse
Statistik 4,3 0,7

Kommentarer
som sagt - zoom, inte alltid optimalt.
Kollegiala återkopplingen var värdefull.
Stort eloge till de engagerade lärarna!!!
Lärarna var duktiga på att följa upp och skapa tid för frågor.


