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Transformation, Integration, Universalitet
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Organisationsdesign är centralt
Chalmers i två dimensioner
Energi

8 Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik
Livsvetenskaper och teknik
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Samhällsbyggnad
Transport

17 Institutioner

Hållbar utveckling är drivkraften
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Regionalt medskapande för hållbarhetsomställningar

FiveClusters
FIVE CLUSTERS IN WEST SWEDEN WITH STRENGTH AND POTENTIAL FOR THE FUTURE

Urban Future
The Marine Environment and the Maritime Sector
Transport Solutions
Green Chemistry and Bio Based Products
Life Science
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Challenge Lab
Strategiskt initiativ för universitetet att närma sig samhället
- Skapar utrymme för studenter att ta sig an komplexa
hållbarhetsutmaningar i samhället

Förberedande kurs (masternivå)
Ledarskap för hållbarhetsomställningar. Case ”good life
on campus”
Exjobbslabb
Tar ledarskap i omställningsprocesser tillsammans med
aktörer från privat- offentlig sektor och akademi
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Process: Backcasting från principer
1. Rama in en hållbar framtid på
en principiell nivå

4. Identifiera möjliga
strategier för hållbarhet

2. Analysera dagens system i
relation till principerna: vilka är
de stora gapen/utmaningarna?

3. Utarbeta konceptuella lösningar i
hävstångspunkter som kan överbrygga
gapen

Holmberg (1998)
7

Challenge Lab – Where learners lead and leaders learn
7,5 hp (200h)
40-50 studenter

MASTER THESIS LAB

30 hp (800h)
15-20 studenter

KURS

FAS I

FAS II

8 veckor

4 veckor

16 veckor

Transformativt lärande och ledarskap
Verkliga utmaningar
Wicked
Hållbarhet

Verklig kontext
Flera aktörer/intressenter
”emellan” organisationer
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Tre sätt att lära

Föreläsningar: Introducerar teorier och verktyg, samt ledarskap
Case: hantera verkliga hållbarhetsutmaningar i samhället
Reflektion: över erfarenheter och handlingar
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ESD handlar om att lära sig om hållbar utveckling,
Och att lära sig agera för detsamma

UN DESD 2005-2014

UNESCO Global Action Programme 2014-

”The Tilbury report: expert review on ESD” (2011)

11

Backcasting-process med associerade verktyg
Utifrån-in

Vägledande
hållbarhetsprinciper
1. Rama in en hållbar framtid
på en principiell nivå

Inifrån-ut

Värderingar

4. Identifiera möjliga
strategier för hållbarhet

2. Analysera dagens system i
relation till principerna: vilka är
de stora gapen/utmaningarna?

3. Utarbeta konceptuella
lösningar i hävstångspunkter
som kan överbrygga gapen
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1 Rama in en hållbar framtid
Vägledande
hållbarhetsprinciper

”hur lösa ett stort problem?” – Gör det STÖRRE
Värderingar

”stanna i frågan”

Mänskliga behov
Social

Ekonomisk

Ekologisk
Lärandeerfarenheter

Breddad syn på hållbarhet

Lär känna sig själv bättre

Förändrad syn på hållbarhet

Öppenhet och tillit i gruppen

Hållbarhet som någontin önskvärt
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Backcasting-process med associerade verktyg
Utifrån-in

Vägledande
hållbarhetsprinciper
1. Rama in en hållbar framtid
på en principiell nivå

Inifrån-ut

Värderingar

2. Analysera dagens system i
relation till principerna: vilka är
de stora gapen/utmaningarna?

Systemtänk,
rotorsaker

Dialog
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2 Analysera dagens system i relation till principerna

Systemtänk,
rotorsaker
Kutlr, normer

Policy

Dialog
Kunskap

Teknik

Bjuda in ”nej”-rösten
Lagstiftning

Marknad

Lärandeerfarenheter

Identifiera gap/utmaningar

Perspektivmedvetenhet

Identifiera rotorsaker

Tillit som grund för samarbete
Får information ”ingen annan” får
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Kritiskt steg: Mellan 2&3 - Utmaningar och
hävstångspunkte

Inifrån-ut (mitt eget perspektiv)

Utifrån-in (systemet)
- Gap
- Hävstångspunkt
- Aktörer/intressenter
- Handledare

-

Värderingar
Intresse
Kompetens
Nätverk

= Forskningsfråga
à Tydligt definierad startpunkt (vad, hur, vem)
och motiverad (varför) – från utifrån-in och inifrånut

Lärandeerfarenheter

Hantera frustration, smalna av och begränsa utan att förlora komplexiteten
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Backcasting-process med associerade verktyg
Utifrån-in

Vägledande
hållbarhetsprinciper
1. Rama in en hållbar framtid
på en principiell nivå

Inifrån-ut

Värderingar

Designtänk

2. Analysera dagens system i
relation till principerna: vilka är
de stora gapen/utmaningarna?

Systemtänk,
rotorsaker

3. Utarbeta konceptuella
lösningar i hävstångspunkter
som kan överbrygga gapen

Medskapande

Dialog
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3 Utarbeta konceptuella lösningar i

hävstångspunkter
Designtänk

Medskapande

Iteration

Lärandeerfarenheter

Empatisera med behov och krav

Medvetenhet om styrkor och svagheter

”Varför” och ”Hur”-mappning

Svagheter kan bli styrkor

Testa i verkligheten

Formera team, konflikthantering

Tänka i hävstångspunkter
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Backcasting-process med associerade verktyg
Utifrån-in

Vägledande
hållbarhetsprinciper
1. Rama in en hållbar framtid
på en principiell nivå

Inifrån-ut

Värderingar

4. Identifiera möjliga
strategier för hållbarhet

Omställning,
diffusion, scenarion
Entreprenöriellt
tänkande

Designtänk

2. Analysera dagens system i
relation till principerna: vilka är
de stora gapen/utmaningarna?

Systemtänk,
rotorsaker

3. Utarbeta konceptuella
lösningar i hävstångspunkter
som kan överbrygga gapen

Medskapande

Dialog
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4. Identifiera möjliga strategier för att realisera
lösningarna
Omställning,
diffusion, scenarion

’Think big, start small, act now’

Entreprenöriellt
tänkande

Lärandeerfarenheter

Hantera kritisk osäkerhet

Börja med dig själv och det du har

Skala upp och förverkliga idéer

Ta kontakt, bygg nätverk

Inkrementell förändring / omställning

Fail fast, learn fast, iterate
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Exjobb 2018
“Urban Agriculture in a Sustainable Future: Co-creating Strategies for Scaling up
Urban Agriculture in Gothenburg”
“The transformative potential of Agenda 2030: how can it be unlocked in a
multistakeholder environment?”
“Strategies for overcoming barriers and promoting enablers within the biogas
supply chain”
“An investigation of business case and stakeholder perspectives on flexible travel by
integrating the concepts shared parking and public transportation into a digital
platform”
“Plastic Waste Prevention in Gothenburg: A case study of current state and feasible
measures to move up the waste hierarchy”
“Mapping of barriers in intermodal goods transportation; Using a Delphi approach to
identify digitalized mitigation drivers for existing barriers in the Gothenburg port
logistics”
“Urban Metabolism as a Complementary Perspective in Circular Economy Planning;
Conceptualization of Support for Gothenburg Municipality
“Exploring misalignments between goals of different stakeholders within road
transportation in Gothenburg”
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Insikter och erfarenheter i stort
The conscious acts of creating space, of engaging people in genuine
questions, and of convening around a clear intention with no hidden
agenda, creates a very different type of energy from that which arises
from seeking to get people committed to your plan
Senge et al. (2015)
Autonomi, kompetens och tillhörighet (Ryan & Deci, 2000)
Leda sig själv, leda tillsammans, leda för hållbarhet
Hantera frustration och balansera stödet
Facilitering kräver trygghet i process och verktygen
Kontinuerlig utvärdering och utveckling…
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Tre punkter om universitetets engagemang med
samhällsutmaningar

- Gör universitetet mer relevant för samhället

- Skapa utrymme för studenter

- Ta bort onödig osäkerhet: process
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”not only about knowledge transfer but also developing leadership values,
which makes this course stands out among the others"
“Sustainability being a complex, and multidimensional subject to comprehend,
backcasting afforded us a systematic way to look into the future”
”It has been the first time at Chalmers that I have fundamentally questioned who I
am, why I do things and how I can contribute to sustainable change in the world”
”In challenge lab, there is a real dialogue and interaction
between students and lecturers”
- C-labstudenter
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Pågående forskning

Realist evaluation: Conditions and mechanisms for transformative learning and
leadership in the context of Education for Sustainable Development
The role of university in society: Whole-University approaches/University
transformation to sustainability
Cross-case analysis of lab methodologies and their application in concrete
cases, e.g. process-development, and understanding how labs contribute to
sustainability transitions.

john.holmberg@chalmers.se
johan.larsson@chalmers.se
www.challengelab.chalmers.se
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13:30 – 14:30 Värderingsövning

Två skäl:
- Klargörande av värderingar kraftfullt för att leda
sig själv i globala omställningen
- Bygger öppenhet och tillit: ökar bla. förmåga ta sig
an komplexa utmaningar tillsammans
Berätta och lyssna 2 & 2
- Fokusperson välj 1 värdering
- Berätta historia när den värderingen varit viktig.
- Byter till nästa värdering när man pratat färdigt.
- Fortsätt berätta till 15 minuter gått (lyssnaren håller koll
på tiden)
- Lyssnaren lyssnar aktivt utan att kommentera och ställa
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frågor.

Efter värderingsövningen.

- Skriv ned styrkor du ser hos den andre personen
(3-4 min)
- Delge dessa för varandra (5 min)

Återsamlas
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14:30-15:00 Reflektion

Värderingsövning
Styrkor/svagheter
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Balansering av styrkor
Min styrka

Agerar snabbt

Överdriven styrka
Om överdriven

Pushig

Positiv motsats

Positiv motsats
Om överdriven

Passiv
Utmaning

Tålmodig
Kompletterande styrka
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14:30-15:00 Reflektion

Värderingsövning
Styrkor/svagheter
Frågor om Challenge Lab

31

Additional slides
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Challenge Lab statistics (course)
• Number of students 2014-2017: 138
• Female: 64 (46 %)
• Male: 74 (54 %)

• Number of master programs 2016 & 2017: Out of
35 students in the course each of these years, the
students come from 16 mp’s (average)

Challenge Lab statistics (master thesis lab)
• Number of students 2014-2018: 67
• Female: 29 (43 %)
• Male: 38 (57 %)

• Number of master theses 2014-2018
• Conducted 2014-2017: 29
• 2018: 8

Learning outcomes in our master’s course
1. Describe critical sustainability challenges and reflect upon necessary paradigm shifts.
- This includes relating challenges to the 17 global Sustainable Development Goals.

2. Conduct future studies.

- This includes backcasting and scenario planning methodologies to create visions, test robustness and handle uncertainties.

3. Clarify one's own values and strengths.

- This also includes understanding the values and strengths of others, tensions, conflicts and contradictions.

4. Apply systems thinking.

- This includes zooming across scales, the implication of universality, understanding dynamics through causal loop diagramming,
identifying root-causes, understanding systems from different sustainability dimensions, and from a socio-technical perspective.

5. Apply transition strategies and challenge-driven innovation processes.

- This includes identifying leverage points in multi-level systems, understanding "lock-in" effects, developing conceptual solutions (design
thinking), iteration and experimentation (entrepreneurial thinking), and the ability to put knowledge into practice.

6. Apply tools to enable and facilitate dialogue in a multi-stakeholder setting.

- This relates to the abilities to learn from others, to understand and respect the needs, perspectives and actions of others. This includes
techniques on collaboration and participatory problem-solving, dialogue tools, co-creation, perspective awareness, and active listening.

7. Apply critical thinking.

- This includes both critical reflection inwards (owns values, norms and actions) and outwards (phenomena in the outside world).

8. Integrate problem identification and problem-solving frameworks.

- This is the overarching ability to comprehend and integrate the abovementioned competencies/abilities.

9. Lead oneself, lead together with others and lead for humanity.

- This includes the ability to develop one's own leadership capabilities based on the abovementioned competencies/abilities.

https://student.portal.chalmers.se/en/chalmersstudies/courseinformation/
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