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Svarsfrekvens 
Vad är svarsfrekvensen på kursvärderingen? Om den kan betraktas som hög eller låg, vad kan vara orsaken? 
19/22 kursdeltagare har besvarat enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 86%. Den höga 
frekvensen beror främst på att deltagarna fick genomföra utvärderingen på plats under kursens sista 
dag, men även på grund av att det var en engagerad grupp. 

Kursens upplägg 
Beskriv mycket kortfattat kursens upplägg (läraktiviteter, examinationer) och eventuella förändringar som 
har genomförts sedan förra kursomgången. 
För att skapa förutsättningar för deltagarnas måluppfyllelse innehåller kursen sex schemalagda 
träffar med olika teman. Inför varje träff genomför kursdeltagaren förberedande uppgifter som 
sedan ligger till grund för en mångfald av läraktiviteter under träffen (teoretiska inslag, 
gruppövningar, rollspel, mm.). Läraktiviteterna är samtidigt är exempel på hur man som lärare kan 
arbeta med hållbar utveckling i sin egen undervisning. För att erhålla kursintyg behöver 
kursdeltagaren också genomföra tre individuella uppgifter med fokus på sin förförståelse av hållbar 
utveckling, hållbar utveckling i sitt eget ämne, samt hållbar utveckling i sin egen undervisning. 
 
På grund av det rådande läget med covid-19 genomfördes kursens träffar på Zoom denna 
kursomgång. Frånsett att de olika läraktiviteterna anpassades till ett digitalt format genomfördes 
inga anpassningar i övrigt, t.ex. avseende social gemenskap eller tider för träffarna. 
 
Baserat på utvärderingen av den förra kursomgången och lärarnas egna erfarenheter genomfördes 
bland annat följande förändringar till denna gång:  

• Backcasting-övningen dag 1 baserades denna gång på fyra förberedda framtidsscenarier som 
utarbetats i ett forskningsprojekt på KTH. Dels för att tidigt introducera deltagarna till 
ämnesområdets komplexitet, dels för att komma lite längre under själva övningen. 

• Temat om att utbilda för hållbar utveckling introducerades redan under dag 1. Bland annat 
för att synliggöra kursens ”duala karaktär” på ett tydligare sätt redan från start: hållbar 
utveckling å ena sidan, och att utbilda för hållbar utveckling å den andra. Denna introduktion 
följdes sedan upp under dag 4, som specifikt fokuserar på den senare aspekten. 

• Passet om kritisk självreflektion (tidigare dag 6) integrerades med passet om normkritik och 
flyttades till dag 2. Detta för att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig detta tidigare under 
kursen, för att sedan kunna använda sig av det in sina kursuppgifter. Dessutom bjöds en 
gästlärare in till kursen för att genomföra delen om kritisk självreflektion. 

• Av samma anledning flyttades inslaget om utmaningsdriven utbildning från dag 6 till dag 4, 
och integrerades med en ny introduktion av kursuppgift 3 under denna dag.  

• Ett nytt pass om studenters och lärares känslor i utmanande lärsituationer utvecklades till 
dag 4, som ett konkret bidrag till temat om att utbilda för hållbar utveckling. 
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• Halvdagen om att undervisa om och med wicked problems vidareutvecklades, där en 
gruppövning med utgångspunkt i den rådande pandemin också fick utgöra ett exempel på 
hur en kan skapa sådana övningar i sin egen undervisning.  

• mm. 

Resultat 
Hur väl har deltagarna lyckats i kursen? Om det finns betydande skillnader jämfört med tidigare 
kursomgångar, vad kan vara orsaken? 
Trots att många kursdeltagare har mycket att göra har de flesta deltagit med stort engagemang och 
lyckats väl med uppgifterna. Vid kursen slut hade 16/22 deltagare (ca 72%) fullföljt samtliga moment, 
vilket är ganska likt den förra kursomgången. En skillnad är dock att fler deltagare än tidigare missade 
hela kursdagar, och behöver komplettera dessa under nästa kursomgång. Det kan vara en 
tillfällighet, men kan också bero på deltagarnas arbetssituation på grund av covid-19. 

Analys av lärmiljön 
Vilket är ditt helhetsintryck av lärmiljön i polärdiagrammet, t.ex. i termer av deltagarnas upplevelse av 
meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet? Kan du identifiera några starkare respektive svagare 
aspekter av lärmiljön i polärdiagrammet – eller i responsen på respektive påstående? Vad beror dessa på? 
Överlag indikerar polärdiagrammet en lärmiljö av hög kvalitet. Det beror bland annat på att ämnet 
uppfattas som viktigt och intressant (meningsfulla frågeställningar), att kursen inkluderar en 
mångfald av teman och skickliga lärare, en tydlig organisation och konstruktiv länkning, en stor 
variation av väl utformade läraktiviteter (lära på olika sätt, öva och få feedback), att stor vikt läggs vid 
kollegialt erfarenhetsutbyte (samarbete, lära av och med varandra) mm. Dessa aspekter är lite 
starkare i deltagarnas respons. Vad gäller konkreta exempel finns i kommentarerna önskemål om fler 
exempel från humaniora, medicin och ekonomi (i kontrast till miljö och ekologi). I en annan 
kommentar uppskattas greppet att i början av kursen ”kastas in i problemet med ekonomisk tillväxt”.  
 
Jämfört med föregående kursomgång, som genomfördes i UPL:s lokaler, är det dock ett sämre utfall 
för ett flertal aspekter. Trots att kursutveckling genomförts finns inget resultat som är bättre där en 
jämförelse är möjlig (en ny version av LEQ har använts). Det förefaller främst bero på att kursen 
genomfördes i Zoom denna gång, vilket för samtliga resultat med ett signifikant sämre utfall styrks av 
kommentarer: 
 

   - den sociala gemenskapen (svårare på Zoom, inget gemensamt fika, mm) 
   - hur kursen var organiserad (ibland svårt att veta var information finns i det digitala upplägget) 
   - hur kursinnehållet kommunicerades (svårt att vara koncentrerad heldagar på Zoom) 
   - tid för reflektion (mer påfrestande med undervisning i Zoom) 
   - att pröva sina egna idéer och lära av erfarenheten (kan vara hämmande i Zoom) 
 

Det finns även en aspekt som skiljer sig avsevärt till det sämre – medinflytande. Även om en del av 
detta utfall beror på att kursen genomfördes på distans (och därmed blev mer uppstyrd) så beror det 
också på formuleringen av påståendet i LEQ. Istället för att undersöka om deltagarna kunde påverka 
förutsättningarna för sitt lärande undersöktes om de kunde påverka kursens innehåll och aktiviteter. 
Det förra är det som är väsentligt ur ett lärandeperspektiv, och kan vara sant även om en inte kan 
påverka innehåll och aktiviteter i någon större utsträckning (vilket är ovanligt). Detta är också något 
berörs i flera kommentarer. Påståendet kommer därför att omformuleras i kommande version av 
LEQ. 
 
Andra aspekter som är lite svagare har att göra med kursens tempo och den tid deltagarna faktiskt 
ägnat åt kursen. Här finns flera kommentarer som handlar om tidsbrist under övningar och att 
träffarna på Zoom var för långa. Och att det kan vara svårt att hinna med förberedelserna och att 
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bearbeta det som sker på träffarna, ibland på grund av dålig planering. Det här är något som bör ses 
över om kursen ska ges på Zoom flera gånger.  
 
Sammanfattningsvis förefaller det som att det sämre (men fortfarande goda) utfallet har mest att 
göra med att kursens träffar genomfördes på distans. Det bör här poängteras att det i princip inte 
genomfördes någon annan anpassning än att genomföra läraktiviteterna med hjälp av digitala 
verktyg (Zoom, padlet, powerpoint, mm.).  

Det viktigaste lärandet 
Sammanfattningsvis – vad var det viktigaste som deltagarna lärde sig under kursen? Hur förhåller sig detta 
till de förväntade studieresultaten?  
Det som främst lyfts fram är kunskap om nyckelkompetenser för hållbar utveckling, olika verktyg och 
metoder inom utbildning för hållbar utveckling, olika aspekter av ämnet hållbar utveckling (t.ex. 
systemtänkande och wicked problems), kunskaper om Agenda 2030, men även betydelsen av 
relationer och kultur, kritisk känslokompetens och normkritik.  
 
Detta stämmer mycket väl med kursmålen. 

Det bästa med kursen 
Sammanfattningsvis – vad var det bästa med kursen? Hur förhåller sig detta till lärarnas åsikter?  
Som brukligt är på UPL-kurser uppskattas möjligheten att diskutera och samarbeta med lärare i 
andra ämnen av många. Därefter är det främst konkreta tips på verktyg och metoder för att utbilda 
för hållbar utveckling (inkl. digitala), samt kursuppgifterna, som nämns. Sedan nämns lite mer 
specifika aspekter av kursinnehållet, eller kursen som helhet. Någon tycker att det bästa var att 
kursen lyckades påverka hen normativt J  En intressant kontrast i jämförelse med förra 
kursomgången är att kursens lärare då lyftes fram som det näst bästa med kursen (efter kollegialt 
erfarenhetsutbyte och före kursuppgifterna). Den här gången finns endast en kommentar om detta. 
Sannolikt har detta att göra med att den mellanmänskliga kontakten hämmas av Zoom-formatet (på 
det sätt kursen genomfördes).  
 
Sammantaget stämmer detta väl med lärarnas åsikter, som också har intrycket att deltagarna inte 
påverkades normativt i samma utsträckning som förra gången. 

Förslag till förbättringar 
Sammanfattningsvis – vilka förslag till förbättringar finns, och varför? Hur förhåller sig detta till lärarnas 
åsikter?  
Det vanligast förekommande förslaget är att minska ambitionen för gruppövningar, att ge mer tid åt 
det som behöver göras (vilket är relaterat till det lite svagare utfallet för kursens tempo i analysen av 
lärmiljön). Nästan lika vanligt är förslag om att korta ner dagarna i Zoom, till exempel med hjälp av 
förinspelade föreläsningar, eller att sprida kursen över fler dagar eller att ha enskilda dagar istället 
för upplägget med 3x2 dagar. Ett relaterat förslag/önskemål från ett par deltagare är mer tid för 
reflektion och lärande av ämnet ifråga innan praktiska övningar genomförs. Samt fler individuella 
övningar i förhållande till gruppövningar. Att flytta inslagen om systemtänkande och wicked 
problems (dag 5) så att dom ligger tidigare i kursen förslås också av ett par deltagare, med goda 
motiveringar. Ett par deltagare föreslår också att flytta backcasting-övningen dag 1 till senare, eller 
att dela upp inslaget så att metoden introduceras en dag och övningen görs en annan (en variant av 
att hinna reflektera innan övningen görs). Det finns också ett par kommentarer om att inslagen om 
ekonomi, kritisk självreflektion och etiskt resonerande inte kändes lika integrerade som övriga inslag, 
och kan behöva anpassas för att ”ge mer”.  
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Ur lärarnas perspektiv är detta begripliga förslag till förbättringar som behöver diskuteras i 
kursledningen. Än en gång får vi dock uppfattningen att många synpunkter har att göra med att 
kursen gavs på Zoom denna gång. Men det finns också förslag av en mer generell karaktär som kan 
vara värda att ta fasta på. Till exempel att byta plats på dag 3 och dag 5 så att systemtänkande och 
wicked problems kommer tidigare och därmed kan användas i deltagarnas slutuppgift. 

Goda råd 
Finns det några goda råd till framtida kursdeltagare som du vill föra fram? Varför har just dessa råd valts ut? 
Det vanligast förekommande rådet är att avsätta tid för kursen. Samt att ha ett öppet sinne och 
koppla kursen till det egna ämnet. Exempel på detta ges i följande råd (som har valts ut av detta 
skäl):  
 
- Att avsätta tid, inte tro att det räcker med de 6 kursdagarna utan de två veckorna behövs verkligen. 
 
- Boka in halvdagar för eget arbete i sitt eget schema samtidigt som kursdagarna bokas in... Det är så 
lätt att drunkna i alla andra måsten. 
 
- Ha tid avsatt för reflektion, tankeväckande innehåll som behöver processas. 
 
- Ha ett öppet sinne och gå inte in i kursen med fördomar om att hållbar utveckling bara är ett ämne 
som riktar sig till ekologer. 
 
- Börja genast tänka från ditt eget ämne! 
 
- Se till att ha en tydlig plan kopplat till t.ex. kursutveckling eller annat strategiskt arbete på din 
institution.  
 
- Gå kursen, sätt av tid för den och försök få med flera från din fakultet att gå den! 

Prioriterad kursutveckling 
Vilka aspekter av kursen bör i första hand utvecklas? Hur skulle dessa aspekter kunna utvecklas på kort eller 
lång sikt? 
I den kommande kursomgången, som också kommer att ges på distans, bör någon insats göras för att 
kursdagarna inte ska bli lika krävande (längre pauser och/eller något kortare dagar). Denna insats 
behöver dock vara rimlig med hänsyn till att kursen kommer att återgå till ett campusupplägg så 
snart det är möjligt. Eventuell anpassning bör alltså, om möjligt, leda till att även campuskursen 
gynnas. Vad som i sådana fall bör och kan förändras i detalj är något som behöver ses över i 
lärarlaget, eftersom det även beror på yttre faktorer (till exempel den tid som externa lärare kan 
avvara för detta). Sannolikt handlar detta om en anpassning där kursdeltagarna kommer att få ägna 
lite mer tid åt egna studier mellan kursträffarna. Detta skulle också, om än på ett begränsat sätt, vara 
i linje med önskemålet om att inkludera fler individuella moment i förhållande till gruppövningar. 
 
Ett konkret förslag till förbättring som är värt att överväga är att byta plats på dag 3 och dag 5. Det 
skulle medföra att deltagarna får ytterligare verktyg (systemtänkande och wicked problems) att 
arbeta med i sin slutuppgift. Och att de mer ”generiska” inslagen om ekonomi och samhällsstyrning 
istället blir en mer övergripande orientering och inspiration mot slutet. Detta kan även medföra att 
dessa inslag upplevs som en del av kursflödet på ett bättre sätt än denna gång. Ännu en aspekt att 
diskutera, som i viss mån står i konflikt med en redan välfylld kurs, är att ta med fler exempel från 
t.ex. humaniora och medicin. 
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Utöver detta kan flera av läraktiviteterna (i vanlig ordning) vidareutvecklas baserat på de 
erfarenheter som gjordes under kursens gång, med tanke på att det var första gången som kursen 
gavs på distans samt att ett flertal läraktiviteter prövades för första gången.  

Övrig information 
Är det något annat du vill tillägga? 
På frågan om deltagaren har något annat att tillägga finns önskemål om att UPL skulle bereda färdiga 
moduler etc. om hållbar utveckling som lärare kan lyfta in i sin egen undervisning. Även om det är ett 
begripligt önskemål sett till lärarnas arbetssituation kan en sådan ”lösning” tendera att motverka den 
integration av ämnet som vi eftersträvar i denna kurs. Men det ena utesluter inte det andra. Sedan 
finns ett flertal förslag av mer strategisk karaktär på fakultets- och/eller universitetsnivå, väl värda att 
ta fasta på även om de ligger utanför ramarna för denna kurs. Kursen har uppenbarligen skapat ett 
stort engagemang bland deltagarna. 
 
Avslutningsvis kan det vara värt att föra följande kommentarer till protokollet: 
 
- Vill bara tacka lärarteamet för ett gott arbete och bra energi! 
 
- Tusen tack för en jätteintressant och välstrukturerad kurs. Mitt intresse för frågor om hållbar 
utveckling har verkligen boostats av detta och jag har fått jättemycket inspiration för undervisningen.  
 
Bra jobbat alla, lärare såväl som kursdeltagare J 
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Att utbilda för hållbar
utveckling ht20
Kursens lärandemål  Under kursens gång har kursdeltagaren
möjlighet att utveckla  Kunskap och förståelse    kunskap om olika
perspektiv på hållbar utveckling,  kunskap om lärandeaktiviteter
och verktyg för lärande om hållbar utveckling,   Färdighet och
förmåga    förmåga att utforma undervisning i relation till hållbar
utveckling, samt   Värderingsförmåga och förhållningssätt
förmåga att relatera hållbar utveckling till sitt eget ämne med ett
normkritiskt och reflekterande förhållningssätt.

Kurs/grupp-frågor:

Kursvärdering  Det här är en lärmiljöenkät
(LEQ) som består av 23påståenden och ett
antal öppna frågor. Enkätens påståenden har
härletts från faktorer som i forskning har
befunnits gynna lärande i högre utbildning.
Enkäten uppfyller de grundläggandekrav
som Umeå universitet ställer på en
kursvärdering.  Kursens lärandemålfinns
angivnaovan.  Om möjligt, motivera gärna
din åsikt i en kommentar!

1. Jag arbetade medmeningsfullafrågeställningar

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

5  % (1)

21  % (4)

74  % (14)

0  % (0)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 4,68

Kommentarer

Jag uppskattade att innehållet var så aktuellt, ofta har
lärarna tagit in aktuella frågor på ett sätt som verkligen
imponerar! Väldigt intressant. Och kul!

•

Några frågeställningar kändes mer meningsfulla än andra.•
Inte allt kändes relevant. Jag saknar en röd tråd för kursen.
Strukturen var inte tydlig för mig.

•

Antal kommentarer : 3

2. Kursen var organiserad på ett sätt somhjälpte mig att
förstå vad jag skulle göra

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

5  % (1)

0  % (0)

68  % (13)

26  % (5)

0  % (0)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 4,16

Kommentarer

Mycket välstrukturerad kurs och det var särskilt värdefullt när
kursen gavs på webben.

•

Ibland var upplägget glasklart, ibland var det svårt att veta var
informationen fanns (under pågående möten): många flikar, padlets,
zoom break out rooms, worddokument samtidigt, vilket kunde vara
lite förvirrande ibland. Och så skulle vi läsa mkt i förväg (jag låter
som en student nu :)). Men informationen är jättebra och uppskattad
att komma tillbaka till när man jobbar med detta mer aktivt (vilket
jag tänker göra inom kort). visst har vi tillgång till kursens
cambrosidor även efter 5 december?

•

Strukturen var inte tydlig för mig. Jag hade intrycket att vi pratade
om hållbarhet och sedan om pedagogik. Inte båda tillsammans.

•

För majoriteten av övningarna var det ett bra intro, men
föreläsningen om SIL kunade varit tydligare kollat till uppgiften
efteråt, kanske genom ngn mindre övning innan vi påbörjade den
större uppgiften.

•

Antal kommentarer : 4

3. Mina tidigare kunskaper var tillräckliga för att följa
kursen

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

5  % (1)

37  % (7)

58  % (11)

0  % (0)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 4,53
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Kommentarer

Se kommentar kring etikavsnittet.•
Antal kommentarer : 1

4. Mitt arbete bedömdes på ett ärligt och rättvist
sätt

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

5  % (1)

5  % (1)

74  % (14)

16  % (3)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 4,81

Kommentarer

Vet inte riktig hur mitt arbete har bedömts, eftersom det
inte ges några egentliga betyg.

•

Få bedömningar gjordes•
Antal kommentarer : 2

5. Jag ägnade regelbundet tid åt att reflektera över
mina erfarenheter i kursen

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

5  % (1)

5  % (1)

16  % (3)

53  % (10)

21  % (4)

0  % (0)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 3,79

Kommentarer

Jag hade uppskattat att denna kurs gått på halvfart. Det tar
verkligen på att ha undervisning i Zoom, kanske skulle
man iaf kunnat arbeta med 1.5 dagars Zoom möten, så blev
man inte så trött?

•

Skulle gärna svara "Instämmer helt" men känner att det är
svårt att få tid för reflektion i det dagliga arbetet, särskilt
december månad.

•

Antal kommentarer : 2

6. Jag hade möjlighet att samarbeta och diskutera ämnet
med andra

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

0  % (0)

11  % (2)

89  % (17)

0  % (0)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 4,89

Kommentarer

Det var väldigt många kollaborativa moment på kursen där vi hade
möjlighet att samarbeta och diskutera, vilket var bra. Att kursen gick
på webben gjorde att jag saknade UPLs underbara fikapauser.

•

Men det var alldeles för mycket!•
Det hade varit bra att få ha en kritisk vänner grupp under uppgift 3.
Men det var bra inledande övningar inför uppgiften som fick igång
tankarna.

•

Endast i samband med kurstillfällena•
Antal kommentarer : 4

7. Jag kunde pröva mina egna idéer – intellektuellt eller
praktiskt – och lära averfarenheten

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

16  % (3)

42  % (8)

42  % (8)

0  % (0)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 4,26

Kommentarer

Jag var lite hämmad av den digitala formen dvs Zoom på kursen.
Kan tänka mig att jag hade varit mer aktiv om det var analogt.

•

Tankeövningar i samband med gruppdiskussioner -- inte skarpt i
undervisning (än).

•

Antal kommentarer : 2
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8. Kursens lärandemålhjälpte mig att förstå vad
jag förväntades kunna efter kursen

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

11  % (2)

58  % (11)

32  % (6)

0  % (0)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 4,21

Kommentarer

Jag har lärt mig saker som jag inte hade förutsett utifrån
kursbeskrivningen, men det ser jag som något positivt.

•

Eftersom jag hade begränsad kunskap om hållbar
utveckling innan kursen var det svårt att se vad FSR
egentligen innebar.

•

Antal kommentarer : 2

9. Kursens tempo var rimligt i förhållande till det
jag förväntades göra

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

5  % (1)

11  % (2)

63  % (12)

21  % (4)

0  % (0)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 4

Kommentarer

För lite tid vid många inslag, men ändå tillräckligt för syftet att få
pröva på metoden. Tufft att sitta så länge på zoom.

•

Kursen HAR tagit mycket tid tycker jag. Och lite för kort för
gruppdiskussionerna generellt.

•

bra med tre moment och ung. en månadsmellanrum. Lite för högt
tempo under de två dagarna. Kanske kan kursen ges som 4 ggr en
dag och en gång 2 dagar? med 2-3 veckors mellanrum?

•

långa dagar på zoom. Lunchen hade gärna fått vara 75minuter för att
hinna både äta och gå ut och ta lite luft

•

Tempot var ok. Men zoom mötena var för långa och för tröttsamma.
Det är tröttsamt att prata med andra hela tiden.

•

Det blev för tight med sista uppgiften. Kanske hade en grupp av
kritiska vänner gjort att man kommit igång tidigare med uppgiften.
Men som ovan, jag hade uppskattat att kursen gick på halvfart och
med kortare zoom-möten.

•

Vissa övningar hade tjänat på att antingen vara mer avgränsade eller
ges mer tid. Om de är väldigt stora men ges kort tid hinner man mest
börja lite på ytan på allt.

•

Antal kommentarer : 7

10. Jag kunde öva och få feedbackunder trygga former

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

5  % (1)

16  % (3)

79  % (15)

0  % (0)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 4,74

Kommentarer

irrelevant fråga•
Öppen och trevlig samtalston genom hela kursen!•
Den digitala formen gjorde att det inte alltid kändes tryggt men i
övrigt ja absolut en trygg lärmiljö!

•

Antal kommentarer : 3
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11. Förståelse av centrala begrepp hade hög
prioritet

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

5  % (1)

0  % (0)

58  % (11)

37  % (7)

0  % (0)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 4,26

Kommentarer

Generella/kritiska kompetenser kändes som om de
"spelade andrastämma" till Agenda 2030.

•

Antal kommentarer : 1

12. Jag kunde få stöd om jag behövde det

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

11  % (2)

21  % (4)

58  % (11)

11  % (2)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 4,53

Kommentarer

irrelevant fråga•
Antal kommentarer : 1

13. Kursen kändes utmanande på ett stimulerande
sätt

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

5  % (1)

0  % (0)

32  % (6)

63  % (12)

0  % (0)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 4,53

Kommentarer

Jag gillade att vi kastades direkt in med problemet med ekonomisk
tillväxt som verkligen utmanar invanda tankemönster. Behåll det
greppet!

•

Det är lätt att inte känna sig utmanad när de flesta aktiviteterna är i
grupper.

•

Antal kommentarer : 2

14. Kursens aktiviteterhjälpte mig att nå kursens
lärandemål

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

0  % (0)

37  % (7)

63  % (12)

0  % (0)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 4,63

Kommentarer

ffa förmåga att utforma undervisning i relation till hållbar
utveckling.

•

Inte alla diskussioner var till hjälp•
Antal kommentarer : 2

15. Jag hade möjlighet att påverkakursens innehåll och
aktiviteter

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

11  % (2)

42  % (8)

32  % (6)

16  % (3)

0  % (0)

0  % (0)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 2,53
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Kommentarer

Det var väl den där gången man fick välja break-out
room... :)
Och uppgifterna såklart!

•

Jag tror det mesta var planerat på förhand, men det är inte
nödvändigtvis negativt.

•

Mja...det är väl inte heller meningen att studenterna skall
bestämma kursens innehåll?

•

Kursen var väldigt uppstyrd (vilket inte behöver vara
negativt). Det gjordes kursutvärderingar under kursens
gång men jag upplevde inte att nånting i kursinnehållet
ändrades utifrån dessa, ingen feedback i form av "många
uppgav i föregående utvärdering att XXX så därför har vi
förändrat upplägget något, så att vi dessa två dagar
kommer att XXX....."

•

Antal kommentarer : 4

16. Jag kände social gemenskap med andra i
kursen

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

5  % (1)

5  % (1)

74  % (14)

16  % (3)

0  % (0)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 4

Kommentarer

Givet det digitala formatet blir detta svårt att känna.•
Skulle säkert känt mer gemenskap om vi inte varit på
zoom.

•

Det har varit en trevlig gemenskap, men det hade varit
trevligare att träffa alla i verkligheten.

•

Svårt med Zoom.•
för mycket...•
Svårt med online-kurs men blev bättre allteftersom kursen•
Varierade från uppgift till uppgift.•
Iom via Zoom och ej gemensamma fika-/lunchraster på
plats är det svårt att uppleva social gemenskap

•

Mötet med (nya) lärarkollegor är ju en stor behållning av
dessa kurser. Det var svårare på digitalt format. Men
tycker att det ändå blev bra och intressanta diskussioner så
gott det går under digitala former

•

Antal kommentarer : 9

17. Jag kunde lära mig av konkreta exempel som jag kunde
relatera till

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

11  % (2)

37  % (7)

53  % (10)

0  % (0)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 4,42

Kommentarer

Hade önskat mer exempel från ex humanistiska håll för att få ökad
förståelse hur denna kunskap kan applicera på flera olika fält

•

Dra in nån föreläsare från medfak. Maria Nilsson tex, som jag gissar
Jon känner

•

påskön övningen var roligt•
Kanske något mer inslag av sociala/ekonomiska system? Upplevde
slagsida mot miljö och ekologi.

•

påskö-övningen var en aha-upplevelse (just att tvingas tänka utifrån
olika koncept oavsett öppnade tankarna för att man själv är fast i en
viss kultur/ett visst sätt att ta sig an olika problem)

•

Antal kommentarer : 5

18. Att samarbeta med andra hjälpte mig att lära

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

5  % (1)

26  % (5)

68  % (13)

0  % (0)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 4,63

Kommentarer

Inga kommentarer
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19. Jag kände att det fanns ett förtroende för min
förmåga att lära

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

16  % (3)

5  % (1)

79  % (15)

0  % (0)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 4,63

Kommentarer

Jag förstår inte frågan riktigt... eget förtroende eller från
deltagare eller lärare på kursen? Maxar den så det inte drar
ner snittbetyget. :)

•

irrelevant fråga•
Antal kommentarer : 2

20. Kursinnehållet kommuniceradespå sättsom
jag kunde förstå

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

11  % (2)

47  % (9)

42  % (8)

0  % (0)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 4,32

Kommentarer

Skulle nog önskar få veta vilka kompetenser vi övade på
inför varje uppgift istället för att analysera i efterhand

•

Ibland - men bara ibland - finns det lite "ivory tower"-
framtoning hos UPL....

•

Vissa gånger gick det lite väl snabbt, så vi fick diksutera i
gruppen vad vi egentligen skulle göra, men antar att det
också beror på att det är svårt att hålla koncentrationen på
digital heldags-kurs

•

Antal kommentarer : 3

21. Kursens aktiviteter gjorde det möjligt för mig att lära
på olika sätt

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

5  % (1)

32  % (6)

63  % (12)

0  % (0)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 4,58

Kommentarer

Många bra exempel på läraktiviter!•
Antal kommentarer : 1

22. Jag fick regelbundet feedback från lärare eller
kursdeltagaresom hjälpte mig att se mina framsteg

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

0  % (0)

16  % (3)

74  % (14)

5  % (1)

5  % (1)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 3,89

Kommentarer

främst feedback på uppgift 2 och peer-review på uppgift 3 uppskattar
jag.

•

Man skulle kunna minska ner på uppgift 2 och lägga mer tid på
uppgift 3.

•

Antal kommentarer : 2
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23. Jag studerade i den utsträckning jag behövde
för att nå kursens lärandemål

Ins tämmer  in te  a l l s

I n s t ä m m e r  i n t e

Neut ra l

Ins tämmer  de lv i s

I n s t ä m m e r  h e l t

Ej t i l lämpbar

0  % (0)

16  % (3)

11  % (2)

47  % (9)

26  % (5)

0  % (0)

Antal svar: 19
Viktat genomsnitt: 3,84

Kommentarer

Jo, men hade önskat att man hade möjlighet att läsa ännu
mer på djupet.

•

jag borde ha läst mer inför mötena.•
Svårt att hinna ta in och processa allt som tas upp under
denna korta tid. Men jag får med mig ett smörgåsbord som
jag förhoppningsvis kommer att kunna ta till mig med
tiden.

•

Dålig planering från min sida.•
Antal kommentarer : 4

24. Vad var det viktigaste som du lärde dig under kursen?

Hur man kan jobba med nyckelkompetenser•

Verktygen och exemplen som visades.
Introduktionen till de globala hållbarhetsmålen

•

Kunskap om hållbar utveckling, agenda 2030 och
nyckelkompetenser samt om wicked problems

•

ESD
Systemtänkande och wicked problems
Normativa aspekter
Praktiska verktyg såsom systemkartor/mentalmodeller, SDG impact
assessment tools

•

Definitionen av hållbar utveckling, nyckelkompetenserna, Påskön :)•

Konkretisera innehållet i Agenda 2030 utifrån olika ämnesområden
och kännedom om nyckelkompetenser

•

Uppslag av olika hjälpsamma verktyg. Medvetengörande av
nycklekompetenser

•

Det viktigaste för mig vara att få syn på hur viktiga mänskliga
relationer och mänsklig kultur är för arbetet med hållbar utveckling.
Det kan jag verkligen arbeta med som lärare.

•

nya metoder för att kontinuerligt och systematiskt jobba för att ge
studenterna möjlighet att utveckla redskap för ett hållbart yrkesliv

•

Känsligt att i en kurs som till stor del handlar om systemtänkande
identifiera någon enskildhet... Allt hänger ju ihop.

•

olika konkreta verktyg (tex UNESCO's nyckelkompetenser, wicked
problems, systemtänkande, etc.), och hur de kan kopplas till
teoretiska bakgrunder mha föreläsningar och slides.

•

Många idéer om olika metoder och verktyg som jag vill prova, så
som systemtänkande, känslokompetens och wicked problems. Men
också kunskap om hållbarhet som kan underlätta för mig att börja
arbeta in dessa i min egen undervisning.

•

I am looking forward to work on the integration of the key-
competences for ESD and the competences that my students should
achieve

•

Att vara mer medveten om hållbar utveckling i min undervisning•

Wicked problems, rädda påskön och rollspelsdelen, alla oliak sätt att
få interaktiva läraktiviter. Andra bra verktyg för att jobba med
interaktivt med padlet, mentometer etc. Nyckelkompetenserna.

•

Att hållbar utveckling måste prioriteras i kurser på universitetsnivå.•

Lämpliga metoder & verktyg är ett bra första steg mot att tackla
svåra problem.

•

*Breddat perspektiv på hållbarhetsmål och hållbarhetsfrågor
*Nyckelkompetenser
*Systemtänkande/systemkartor
*Koppla kursens innehåll till det egna ämnet och i relation till Umeå
Universitets kvalitetssystem
*Fler examinationsformer

•

Det viktigaste var att få en breddad bild på vad hållbar utveckling är
samt att få en rad verktyg som kan användas i undervisningen.

•

Antal svar : 19
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25. Vad var det bästa med kursen?

•   Att få ett smörgåsbord av pedagogiska verktyg
•   Dag 5
•   Att förstå hur hållbar utveckling relaterar till mitt ämne
samt olika metoder för att främja nyckelkompetenser
•   Kärnlärare (Johanna, Dan, Katarina, Jon) så jäkla
skickliga.
De viktigaste lärdomarna ovan.
interaktionen med folk från hela UmU. Alltid kul på UPL-
kurser men extra givande på denna kurs iom HUs bredd.
Jättebra individuella uppgifter och uppföljning på
kursträffarna.
•   Otroligt aktuell och relevant för mig.
•   Utbytet mellan olika ämnesområden
•   Diskussioner och utbyte med andra studenter
•   De intressanta och stimulerande uppgifterna. De var roliga,
aktuella och intressanta.
•   Totalen. Jag är glad att kursen finns så att vi får möjlighet
att bli bättre på detta.
•   Flera bra saker. En bra sak (som vanligt med UPL-kurser)
var att den var ett forum för erfarenhetsutbyte över
institutionsgränserna. En annan bra sak var avmystifieringen
av många delar av Hållbar utveckling som område.
•   överblicken över hur det mesta hänger ihop. kritiskt
förhållningssätt till just Agenda 2030 (den är alltså inte helig
heller!) och FN:s hållbarhetsmål.
•   Roligt att få prova en massa verktyg och höra andras
erfarenheter (bra och dåliga)
•   The system thinking part. Understanding more about the
key-competences.
•   att träffa nya människor och utbyta idéer med dem
•   Praktiskt få prova på de olika interaktiva läraktivterna,
•   Att ni faktiskt lyckades påverka oss normativt!
•   Ärligt talat uppskattade jag variationen av arbetsformer för
distansundervisning. Flera matnyttiga tips som jag skamlöst
stulit.
•   *Breddat perspektiv på hållbarhetsmål och
hållbarhetsfrågor
*Intressanta och givande teman/föreläsningar om ex.
hållbarhetsmål, nyckelkompetenser,
systemtänkande/systemkartor
*Vidareutvecklade personliga verktyg för att Koppla kursens
innehåll till det egna ämnet och i relation till Umeå
Universitets kvalitetssystem
*Intressanta ämnesövergripande diskussioner
*Strukturerad kurssida på Cambro och mycket användbart
kursmaterial
*Väl konstruerade kursuppgifter med tydlig relation till den
egna verksamhetens genomförande och utveckling
*Tips på fler examinationsmetoder
•   Att ta sig tid att diskutera och reflektera kring detta, få
verktyg och idéer för hur detta kan läggas in i egna
undervisningen, diskussioner med lärare och övriga

kursdeltagare. Också nyttigt att få presentera och få feedback på uppgift
3. Det var väldigt nyttigt, lärorikt och givande att få de andra
deltagarnas perspektiv -  man blir annars lätt begränsad i sitt tänkande
utifrån sitt eget ämne. Det ökade mitt lärande iallafall

Antal svar : 19
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26. Vad skulle kunna förbättras, och varför?

•   Att inte vara så superambitiös i vissa gruppövningar -
känslan av att inte bli klar i tid blir frustrerande. Tex
miljöekonomi med pusselbitarna - jag hade fått mer ut av
uppgiften om vi hade valt en pusselbit och försöka första vad
vi skulle göra. Å andra sidan är väl detta ett normalt UPL-
upplägg som delvis kanske syftar att skicka oss "studenter" ut
i det okända, få prova på en massa men sedan utveckla detta
på hemmaplan.
•   Rollspelen som vi hade där vi skulle spela olika
universitetsroller och interaktion med studenter, snälla ta bort
den delen. Förstår att det är intressant att ha med exempelvis i
pedagogiskt ledarskap. Tror att jag haft ett likande
kursmoment på 4 av de UPL-kurser som jag läst :-)

Flytta gärna backcasting till någon av dag 3-4. Tycker att
introduktionen och beskrivning av de globala målen räcker
för dag 1. Man kanske kan lägga in ett grupparbete där man
diskuterar vad hållbarhet är för en själv istället. Det blir då en
bra input till uppgift 1, precis som man gjort inför de andra
uppgifterna.
•   Jag hade velat ha mer tid att ta till mig och reflektera kring
kunskap om vad hållbar utveckling är innan jag behöver
applicera det i olika läraktiviteter för att kunna få ut ännu mer
av övningarna. Tufft med såhär långa dagar på zoom.
•   Redan kommenterat att ssk för dag3-4 var det för mycket
förberedelse på för många teman. Skala ner och renodla lite
mer här tror jag så blir det lite mer djuplodande och inte så
fragmenterat.
Ibland är tiden för gruppdiskussionerna lite väl korta. Fattar
att det är en avvägning med isf färre teman/aktiviteter så vet
inte om det blir bättre.
One-off föreläsningarna kändes generellt lite mer
malplacerade i kursen och inte så givande innehåll (ekonomi,
retorik, etik). Mestadels viktiga teman i sig men det märktes
att de kom utifrån. Hade ärligt talat haft samma behållning av
kursen utan dessa inslag. Skulle istället välja att ge mer tid år
övriga befintliga teman så det blir mer djupdykning och
längre processer på väl valda teman, inte så mycket "kortintro
-gruppdiskussion-klart och nu byter vi spår".
Mer övningar i normkritik och kritiskt tänkande som Johanna
berörde dag 2.
•   Långa dagar, betydligt tuffare att genomföra programmet
framför skärmen, man är rejält slut inför andra dagen redan.
Någon övning mindre per dag? Mer tid för egen reflektion.
•   Jag har fortfarande inte fått grepp om SIL, känns ganska
abstrakt. Att ha pass på fredagar känns av någon anledning
tungt. Går det kanske ha en del av föreläsningarna som
förinspelat material som deltagarna kan titta på inför och på
det sättet korta ner dagarna lite?
•   Möjligen mindre kompakta dagar och istället utspritt över
fler träffar. Istället mindre omfattande hemuppgifter
•   Låt inte coronapandemin övertyga er om att förlägga

kursen till nätet!
•   Kort om tid för att lösa uppgifter och träna praktiskt. kanske mera tid
generellt. Och kanske även längre tid,  särskilt i en pandemi 3x2 dagar
på nätet är maffigt 6 x 1 dag hade nog varit bättre för mig.
•   Flertalet uppgifter klarnade först när man började arbeta med dem.
Kursen var i och för sig välorganiserad, men väldigt komplex vad gäller
arbetsformer, skillnad mellan övningar och korta diskussioner, etc.
Därför var det inte alltid helt lätt att hänga med i vad som skulle hända
härnäst.
•   se svar på fråga 9: bra med tre moment och ung. en
månadsmellanrum. Lite för högt tempo under de två dagarna. Kanske
kan kursen ges som 4 ggr en dag och en gång 2 dagar? med 2-3 veckors
mellanrum?
mer uppgifter som den kring Påskön.
•    jag skulle kunna tänka mig är att kanske fokusera lite mer på en
eller två metoder. Få se en bredd men att välja ut två som vi går igenom
lite mer grundligt, ett pass i början och återkommer till det i slutet. Jag
känner själv att systemtänkande och verktyget mental modelling var
super och att wicked problems skulle kunna vara riktigt användbart. Så
jag hade gärna sett dessa föreläsningar tidigt i kursen och sen ha ett
praktiskt moment senare i kursen. Då hade jag fått en bred palett men
också lite trygghet i att direkt börja jobba med att utveckla ett nytt
moment i min undervisning.
•   I haven't found a way to benefit from the lecture on Miljoekonomi.
Some of the exercises were too fast.
•   Mindre gruppövningar. Det är tröttande. Mer konkreta verktyg.
Mindre tid på zoom. Fler individuella övningar.
•   Det skulle kunna få vara en förberedande del av vad hållbar
utveckling är innan man börjar kursen, nu kommer man in med väldigt
olika ämnesmässig kunskap.
•   Etikavsnittet blev lite svårt att ta till sig. Det kan bero på att jag har
för lite baskunskaper och att då få förslag på en modell instället för de
modeller som jag inte heller kan blev svårt att hänga med i.
•   Kanske någon mer övning som tacklar socio-ekonomiska problem?
Hållbarhet handlar inte BARA om koldioxid...
•   *Vissa föreläsningar skulle kunna byta plats, ex. vore det bra med
systemtänkande och wicked problems tidigare i kursen för
implementering under kursens gång
*Fler alternativt längre föreläsningar och lite mindre
gruppdiskussionstid
•   Att vikta uppgifternas omfattning med avsatt tid för uppgiften. Exvis
backcasting hade kunnat tas upp Dag 1 som det gjordes nu - men
uppgiften hade gärna kunnat få återkomma i någon av de senare
dagarna när man kommit in mer i tänkandet. Kanske hade man kunnat
få lite fördjupad förståelse för verktyget då. Samma sak med vissa
andra uppgifter som var väldigt omfattande. Även om ni förtydligade
att man bara hinner röra på ytan så hade jag känt att jag lärt mig mer
om man fått en tydligare avgränsning att jobba med i grupp (en liten del
av den stora uppgiften).

Antal svar : 19
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27. Vilket råd skulle du vilja ge till framtida
deltagare?

Att avsätta tid, inte tro att det räcker med de 6 kursdagarna
utan de två veckorna behövs verkligen.

•

Kursen tar lite mer tid än vad andra UPL-kurser har tagit.
Kanske beror det på mitt eget intresset för ämnet.

•

Ha tid avsatt för reflektion, tankeväckande innehåll som
behöver processas.

•

Brace yourself for day 3-4. :) Nämen gå kursen, den var
jättebra.

•

Börja genast att tänka från ditt eget ämne!•

Att kursen passar alla ämnes och verksamhetsområden på
universitetet, en mycket bra kompetensutveckling!

•

Att läsa kursen i en fas då man faktiskt kan tillämpa eller
lättare kan relatera till hur det skulle kunna tillämpas i
verkligheten

•

Ha ett öppet sinne och gå inte in i kursen med fördomar
om att hållbar utveckling bara är ett ämne som riktar sig
till ekologer.

•

Anmäl dig, avsätt tid och gå kursen.•

Ta del av kursmaterial för respektive dag i förväg i god tid.•

planera mkt tid i god tid, utöver de 3x2 kursdagar.•

Plan extra time for working on the assignments and•

Gå kursen, sätt av tid för den och försök få med flera från
din fakultet att gå den!

•

Gå inte kursen om du bara är nyfiken på hållbarhetsfrågor.
Se till att ha en tydlig plan kopplat till t.ex. kursutveckling
eller annat strategiskt arbete vid din institution.

•

Boka in halvdagar för eget arbete i sitt eget schema
samtidigt som kursdagarna bokas in.... Det är så lätt att
drunkna i alla andra måsten.

•

Antal svar : 15

28. Är det något annat du vill tillägga?

•   Efter att ha gått kursen saknar jag ändå hur jag ska jobb in SDGs i
undervisning. HUR bygger man in dem på ett bra sätt i en utbildnings-
eller kursplan. Exempel på hur man kan formulera detta i FSR och hur
det ska examineras.

För att få in mer Hållbar utveckling i våra utbildningar tror jag vi måste
få tillgång till centralt placerade undervisningsmaterial producerade av
tex er som gett kursen. Tex crash course hållbar utveckling, agenda
2030, nyckelkompetenser - korta filmer + ppt som man dels kan utbilda
sig själv med som lärare men också kunna hänvisa studenter till innan
man har ett lärmoment. Det upplevs av många som ogreppbart och
svårt att hinna sätta sig in i som lärare och man vet inte var tiden ska tas
ifrån att själv sätta sig i i det hela, eller att vara den som utbildar i dessa
"grunder".

Tror det behövs någon form av pris el dyl för lärare som jobbat in HU i
utbildning eller kurs.
•   Jag hade önskat en generisk webb-utbildning med kunskap om
hållbar utveckling, agenda 2030 och nyckelkompetenser att gå igenom
innan denna kurs. Samt en uppgift av att fundera utifrån SDG hur det
relaterar till det egna ämnet. Hade jag kunnat få ta del av denna
kunskap innan så hade kursen varit lättare att ta till sig för mig. Tror
också att en sådan utbildning skulle vara hjälpsam för både personal
och studenter på universitetet i stort.
•   Ni borde ge denna kurs på engelska (utöver eller istället). Känns lite
könstigt att det ska vara på svenska ssk eftersom HU är en global
angelägenhet och att internationella lärare utesluts från att använda
denna kurs som en kollektivt kompetenshöjande resurs, vilket verkligen
behövs. Men förstår att många utbildningsmiljöer är svenska och det
passar bättre för dem.
Inte mycket att göra åt, men jag blir supertrött med heldagar i Zoom.
Ännu värre för er som lärare såklart... :/

För att driva HU-frågan på UmU så torde det räcka att ni knackar på
hos fakulteternas utbildningsnämnder och säger "Jo vi hörde att ni vill
få in HU överallt, behöver ni hjälp?", om de inte redan hört av sig. De
vill/måste få in HU i utbildningarna men kan inte ge mycket vägledning
till sig själva, programansvariga, kursansvariga etc. Ni/motsv borde
vara direkt involverade i detta uni/fak-vida arbete med HU på UmU för
att det ska bli meningsfullt.
•   Vill bara tacka lärarteamet för ett gott arbete och bra energi!
•   nej
•   Tusen tack för en jätteintressant och välstrukturerad kurs. Mitt
intresse för frågor om hållbar utveckling har verkligen boostats av detta
och jag har fått jättemycket inspiration för undervisningen.
•   Vissa av frågorna i enkäten är lite svåra. Det bygger på att man
ställer upp på flera påståenden för att kunna svara. Tex Jag kunde öva
och få feedback under trygga former. här ska man ta ställning till 1) om
det var möjligt att öva 2) få feed back 3) formerna var trygga. Det
skulle ju kunna vara så att jag fick möjlighet att öva men jag fick ingen
feed back och jag kände inget behov av trygghet. Det stoppar upp när
man ska svara - man måste bestämma om man bryr sig svara på det
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som känns viktigast och sen gå vidare.
•   Tex skulle de reviderade versioner av uppgift 3 kunna
samlas på ett ställe (efter medgivande av författarna), och
användas som en databas för inspiration för andra lärare som
vill ägna sig åt program- och kursutveckling för hållbarhet.
Antingen via Aurora för hela UMU eller för kommande UPL
kurser (undervisning för hållbar utveckling).

Tack för en bra kurs!
•   Hade varit super om det fanns liknande föreläsningar som
ni har gett här på kursen om hållbarhet fast för studenterna.
Vi i vår grupp pratade om en hållbarhetsdag per termin där
alla studenterna kan streama föreläsningar, så kan
institutionerna ha övningar och diskussioner i relation till
dessa efteråt. Hade också varit bra att ha en gemensam mapp
på universitetet med inspiration från olika arbeten med
hållbarhet, olika övningar, cases, wicked problems,
challanged based learning...
•   Uppgift 3 var på många sätt väldigt givande. Både att göra
den och att se andras utvecklingsplaner. I vår grupp tänkte vi
att vilken inspirationskälla om dessa kan samlas i någon
digitalform som är lätt att komma åt som inspiration eller som
en del i en utveckling av ett program eller annat som vi inte
kom på idag. Vi pratade om att tex finna dessa arbeten i en
större fil för Hållbar utveckling centralt i UMU eller annan
plats där man skulle kunna googla fram dem :)
•   Som vi sade i någon gruppdiskussion -- en tanke vore att
köra den här kursen med en strategisk/policyskapande
vinkling och explicit bjuda in prefekter, studierektorer och
kanske rentav någon dekan.
•   Nån typ av fakultetsövergripande kurs eller studentdag
med tema hållbar utveckling i grundutbildningen skulle vara
väldigt bra. Tror att studenterna behöver få upplevelsen av
hur komplext det är och att det verkligen krävs att man jobbar
tillsammans för att jobba med denna typ av frågor. Mitt
lärande i denna kurs blev iallafall bättre av att diskutera med
lärare med helt annan bakgrund än mig själv. Hade inte
kommit lika långt utan sådana diskussioner. Detsamma gäller
nog studenter i grundutbildningen tänker jag.

Antal svar : 12


