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Sammanfattning

Denna rapport redovisar resultatet av den utvärdering av grund- och fors-
karutbildning i miljövetenskap, miljöteknik och miljö- och hälsoskydd vid 
svenska universitet och högskolor som Högskoleverket genomfört 2002. Ut-
värderingen är ett led i det regeringsuppdrag som innebär att landets samtliga 
utbildningar för generella examina och yrkesexamina ska utvärderas under 
perioden 2001-2006. Utvärderingen har gjorts av en extern bedömargrupp 
bestående av åtta ämnessakkunniga, två avnämarrepresentanter, fyra studen-
ter och två doktorander. Till grund för bedömningen ligger utbildningsanord-
narnas självvärderingar och bedömargruppens intryck från platsbesöken.

Bedömargruppen redogör i rapporten för sina utgångspunkter för vad som 
kännetecknar en god miljöutbildning. Vidare ges en nationell översikt över 
miljöutbildningarna och en övergripande bedömning av deras kvalitet. För 
var och en av de 31 utbildningarna ges även rekommendationer utifrån en 
individuell bedömning av deras respektive starka och svaga sidor.

Högskoleverket konstaterar utifrån bedömargruppens rapport att de ut-
värderade utbildningarna håller en tillfredsställande kvalitet och ifrågasätter 
inte examensrätten i ämnena vid något av de berörda lärosätena: Chalmers 
tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan 
i Halmstad, Högskolan i Kalmar, Högskolan Kristianstad, Högskolan i 
Trollhättan/Uddevalla, Karlstads universitet, Kungl. Tekniska högskolan, 
Linköpings universitet, Lunds universitet, Malmö högskola, Mitthögskolan, 
Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå 
universitet och Örebro universitet.

Miljövetenskap, miljöteknik och miljö- och hälsoskydd är unga ämnen 
som vuxit fram ur traditionella discipliner; miljövetenskap och miljö- och 
hälsoskydd ur det naturvetenskapliga ämnesområdet och miljöteknik ur det 
tekniska ämnesområdet och den traditionella ingenjörsutbildningen. Ka-
rakteristiskt för utbildningarna i samtliga tre ämnen är att de ingår i brett 
upplagda program som i fl ertalet fall är baserade på tvärvetenskapliga ambi-
tioner. Inom ramen för grundutbildningen står de breda ambitionerna delvis 
i motsättning till kravet på fördjupning. För att nå en tillräcklig fördjupning 
och progression behöver utbildningarna profi lera sig. En tydligare profi lering 
skulle även kunna vara ett sätt att hantera ett vikande söktryck. Utbildning-
arnas olika profi leringar måste framgå av ämnesbeteckningen och bättre re-
dovisas vid marknadsföringen av utbildningarna.

Trots de tvärvetenskapliga ambitionerna är de fakultetsövergripande un-
dervisningsinslagen i allmänhet alltför begränsade. Arvet från de traditionella 
disciplinområdena innebär att det fi nns en dominans av naturvetenskapligt 
och tekniskt inriktade men få samhällsvetenskapligt inriktade miljöutbild-



8

ningar. Behovet av generalister bör dock vara stort inom miljöområdet, vilket 
öppnar för en ökad variation i utbildningsutbudet. De tvärvetenskapliga ut-
gångspunkterna bör åtföljas av att man inom utbildningarna i större utsträck-
ning använder ett problemorienterat upplägg och ökar andelen alternativa 
undervisnings- och examinationsformer.

I och med att ämnena är unga saknar de delvis tydliga identiteter. När 
forskningen inom ämnena tydligare etableras kommer identiteterna sanno-
likt att stärkas. En utökad samverkan mellan lärosätena rekommenderas för 
att utveckla ämnenas identiteter och utbildningarnas profi ler. Många av ut-
bildningarna är också relativt nystartade och håller på att fi nna sina former. 
Det senare visar sig bl.a. i att formellt bristfälliga utbildnings- och kursplaner 
förekommer. 

För att stärka forskningsanknytningen är det angeläget att öka andelen 
disputerade och aktivt forskande lärare och att se till att dessa har reellt ut-
rymme inom sin tjänst till kompetensutveckling. Slutligen bör också andelen 
internationell kurslitteratur och inslag av vetenskapliga artiklar utökas.

Forskarutbildning bedrivs inom miljövetenskap och miljöteknik, däremot 
saknas forskarutbildning i miljö- och hälsoskydd och det är angeläget att en 
sådan startar. Det fi nns generellt för forskarutbildningen inom miljöveten-
skap och miljöteknik en stor variation i kursdelen (40–80 poäng), vilket i sin 
tur medför en stor variation i tiden till avhandlingsarbetet. Det råder vidare 
brist på forskarutbildningskurser, speciellt fakultetsövergripande sådana. En 
utökad samverkan mellan lärosätena kring dessa frågor rekommenderas. Slut-
ligen rekommenderas att samtliga doktorander får biträdande handledare. 

En uppföljning av utvärderingen kommer att ske inom tre år. Lärosätena 
ska då redogöra för de åtgärder de vidtagit för att utveckla och förbättra ut-
bildningen. Problematiken kring fördjupning kommer då särskilt att följas 
upp. Vidare kommer förekomsten av obligatoriska men ej poänggivande mo-
ment att särskilt granskas samt förekomsten av formellt fastlagda utbildnings- 
och kursplaner.
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Högskoleverkets beslut

Rektorer vid berörda lärosäten   Utvärderingsavdelningen
       Maud Quist

       BESLUT
       2003-03-04
       Reg.nr 643-3415-01

Utvärdering av grund- och forskarutbildning i miljövetenskap, 
miljöteknik och miljö- och hälsoskydd

Högskoleverket fi nner att utbildningarna i miljövetenskap, miljöteknik, 
miljö- och hälsoskydd håller tillfredsställande akademisk kvalitet och ifrå-
gasätter därför inte examensrätten i ämnena vid något av de utvärderade 
lärosätena: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan 
Dalarna, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Kalmar, Högskolan Kristian-
stad, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Karlstads universitet, Kungl. Tek-
niska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Malmö högskola, 
Mitthögskolan, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Södertörns 
högskola, Umeå universitet och Örebro universitet.

Uppföljning

En uppföljning av utvärderingen kommer att ske inom tre år. Lärosätena ska 
då redogöra för de åtgärder de vidtagit för att utveckla och förbättra utbild-
ningarna. Problematiken kring fördjupning kommer särskilt att följas upp. 
Vidare kommer förekomsten av obligatoriska men ej poänggivande moment 
att särskilt granskas samt förekomsten av formellt fastlagda utbildnings- och 
kursplaner. 

Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter 
föredragning av projektansvarig Maud Quist och utredarna Karin Järplid 
Linde och Carl Sundström i närvaro av kanslichef Lennart Ståhle och avdel-
ningschef Ragnhild Nitzler.

Sigbrit Franke
      Maud Quist

Kopia:
Utbildningsdepartementet
Ledamöter i bedömargruppen
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Högskoleverkets refl ektioner

Högskoleverket vill tacka bedömargruppen för deras omsorgsfulla arbete och 
utvecklingsinriktade ansats som förhoppningsvis kan bidra till kvalitetsför-
bättringar inom utbildningarna. Många av de utvärderade utbildningarna är 
relativt nystartade och befi nner sig i ett dynamiskt utvecklingsskede. I rap-
porten ges, utöver rekommendationer riktade till de enskilda utbildningarna, 
en god nationell översikt över miljöutbildningarna år 2002. Högskoleverket 
instämmer i bedömargruppens slutsatser och vill särskilt lyfta de frågor som 
tas upp nedan.

Samtliga utvärderade utbildningar bedöms hålla en tillfredsställande aka-
demisk kvalitet. Högskoleverket fi nner därför inte anledning att ifrågasätta 
examensrätten i något fall. En uppföljning av utvärderingen kommer att ske 
inom tre år. Lärosätena ska då redogöra för de åtgärder de vidtagit för att ut-
veckla och förbättra utbildningen. Problematiken kring fördjupning kommer 
då särskilt att följas upp. Vidare kommer förekomsten av obligatoriska men 
ej poänggivande moment att särskilt granskas samt förekomsten av formellt 
fastlagda utbildnings- och kursplaner.

Utvärderingen omfattar utbildningar inom de tre besläktade men enskilda 
ämnena miljövetenskap, miljöteknik och miljö- och hälsoskydd. Samtliga 
dessa är relativt unga ämnen som vuxit fram ur traditionella discipliner, fö-
reträdesvis ur de naturvetenskapliga och tekniska ämnesområdena. De har 
därför ännu inte funnit tydliga egna identiteter. Särskilt gäller detta miljö-
vetenskap där många av utbildningarna startats under den senare delen av 
1990-talet och således befi nner sig i ett tidigt utvecklingsskede. När forsk-
ning inom ämnena tydligare etablerats kommer identiteterna sannolikt att 
stärkas. Det initiativ till nätverksbyggande som initierats inom ämnet utgör 
en bra ansats som bör utvecklas. Även inom miljöteknik och miljö- och häl-
soskydd bör nätverk etableras, eventuellt inom ramen för ett gemensamt sam-
arbete inom miljöutbildningsområdet. 

Miljövetenskap, miljöteknik och miljö- och hälsoskydd är samtliga breda 
ämnen. Inom utbildningarna innebär det att krav på bredd inom miljöom-
rådet delvis står i motsättning till krav på djup inom disciplinområdena. 
Fördjupning saknas i allmänhet och i den mån den förekommer sker den 
företrädesvis inom det traditionella naturvetenskapliga och tekniska discipli-
nerna. Fakultetsövergripande fördjupningskurser inom ämnena bör därför 
utvecklas. För att nå en tillräcklig fördjupning och progression behöver också 
utbildningarna profi lera sig. Det är viktigt att profi len tydligt framgår av ut-
bildningens och examensbenämningens namn, både för potentiella studenters 
skull och för framtida arbetsgivare. 

På de fl esta håll är söktrycket vikande. För tillfället råder det en överetable-
ring av likartade utbildningar. Detta gör behovet av profi lering än viktigare, 
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men det skulle vara önskvärt med mer av kompletterande snarare än konkur-
rerande profi lering. I dagsläget är det en stark övervikt av naturvetenskapligt 
inriktade miljöutbildningar. Endast vid Göteborgs universitet, Malmö hög-
skola och påbyggnadsutbildningarna vid IIIEE och LUMES vid Lunds uni-
versitet erbjuds samhällsvetenskapligt inriktade miljöutbildningar. Ser man 
till universiteten i Göteborg och Lund som helhet så har de förutsättningar 
att erbjuda en fullständig bredd i sina miljöutbildningar om de ytterligare ut-
vecklar samarbetet mellan institutioner och utbildningsprogram inom respek-
tive universitet. Den mångvetenskapliga forskarskolan vid Örebro universitet 
ger goda förutsättningar för en bred forskarutbildning. 

Det verkar fi nnas en enighet hos såväl bedömare som hos utbildningsan-
svariga om att ämnena är, eller åtminstone i sin optimala form borde vara, 
tvärvetenskapliga i betydelsen fakultetsövergripande. Det är ett problem att 
lärarna som driver utbildningarna oftast har sin bas i traditionella discipliner 
och inte själva har så stor erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt. En inte-
grering av olika ämnesområden är nödvändig för att belysa och få verktyg för 
att lösa miljöproblemens komplexa natur. Vid Linköpings universitet har man 
kommit längst i att implementera en genomgående tvärvetenskaplig ansats. 

På många av utbildningarna tar man in studenter med varierande förkun-
skaper, dels som en medveten strävan att närma sig ett mer tvärvetenskapligt 
angreppssätt, dels som ett sätt att få tillräckligt många behöriga sökanden. 
Detta leder till att speciellt de inledande kurserna ibland ligger på en alltför 
elementär nivå, vilket kan kritiseras. Kompletterande baskurser som i det 
närmaste ligger på gymnasienivå bör inte ge högskolepoäng. Förändrade för-
kunskapskrav och enligt uppgift bibehållna examinationskrav är naturligtvis 
en utmaning för utbildningsanordnarna att lösa. 

Det är angeläget att på fl era utbildningar förbättra forskningsanknyt-
ningen. Detta kan göras genom att i större utsträckning engagera disputerade 
lärare i undervisningen och samtidigt se till att alla lärare har reellt utrymme 
inom sin tjänst till kompetensutveckling. Ett större inslag av internationell 
litteratur och vetenskapliga artiklar i kurslitteraturen rekommenderas också. 
Ibland är kopplingen mellan grundutbildningen och forskarutbildningen 
otydlig eftersom mycket miljövetenskaplig forskning bedrivs inom ramen för 
andra ämnen. Inom miljö- och hälsoskydd fi nns inte någon forskarutbild-
ning överhuvudtaget. En sådan är angeläget att starta, vilket också skulle höja 
ämnets status. 

Det är svårt för utbildningsanordnarna att ha en fast anställd lärarstab 
som täcker ämnenas hela bredd. Dessutom kräver dessa ämnen, som är både 
forsknings- och yrkesförberedande, en hög grad av samhällskontakter utanför 
högskolan. Speciellt gäller det senare utbildningarna i miljöteknik och miljö- 
och hälsoskydd. Därför kompletterar man ofta med externa lärare som deltar 
i undervisningen i olika grad. Det är en bra lösning men kräver samtidigt ett 
stort mått av samordning av t.ex. kurs- och programansvariga för att undvika 
onödiga glapp och överlappningar för studenterna. Den miljövetenskapliga 
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utbildningen vid Lunds universitets naturvetenskapliga fakultet har ingen 
institutionstillhörighet utan utnyttjar tillfullo den kompetens inom miljö-
området som fi nns tillgänglig vid fakulteten. 

Ämnenas karaktär lämpar sig väl för en problem- och projektbaserad peda-
gogik, inslag av detta fi nns på fl era håll. Framförallt vid Linköpings universitet 
har man konsekvent genomfört det på ett genomtänkt sätt. Överhuvudtaget 
uppmuntras utbildningarna till större bruk av alternativa pedagogiska meto-
der och varierade examinationsformer. Karlstads universitet (miljöteknik) och 
Mitthögskolan har på ett lovvärt sätt en medveten satsning på pedagogiskt 
utvecklingsarbete. Vid Göteborgs universitet och Högskolan Kristianstad 
fi nns goda rutiner och strukturer för examensarbetena, vilket ökar förutsätt-
ningarna att de slutförs inom stipulerad tid. 

Väl fungerande kursvärderingssystem fi nns t.ex. vid Karlstads universitet 
(miljövetenskap). Bra uppföljning av tidigare studenter har man t.ex. vid Gö-
teborgs universitet, Högskolan i Kalmar (miljövetenskap), Lunds universitet 
(IIIEE) och Umeå universitet (miljö- och hälsoskydd). När det gäller formellt 
studentinfl ytande i fråga om studentrepresentation i beredande och beslu-
tande organ borde det förbättras på de fl esta ställen och kan inte helt ersättas 
av goda informella vägar för infl ytande.

Den nationella och internationella rörligheten bland studenter och lärare är 
inte särskilt omfattande varken på grundutbildningen eller på forskarutbild-
ningen. Lärosätena borde uppmuntra till att denna ökar. 

På forskarutbildningen är bristen på kurser inom ämnena ett genomgående 
problem. Det fi nns ett behov av att skapa ett kursutbud som ger en miljö-
vetenskaplig respektive miljöteknisk bas på forskarutbildningsnivå. Det är 
nödvändigt att i större utsträckning försöka samverka mellan lärosätena för 
att få ett samlat nationellt utbud. Genom att erbjuda kurser som ligger nära 
den egna forskningsinriktningen kunde lärosätena locka doktorander, natio-
nellt och kanske även internationellt, att läsa kursen.

Bedömargruppen och Högskoleverket vill uppmuntra till att genomgående 
använda biträdande handledare eller handledargrupper inom forskarutbild-
ningen, bl.a. för att åstadkomma kompletterande ämneskompetens inom 
dessa breda ämnen. Vid Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, 
Högskolan i Kalmar och Umeå universitet har man en genomtänkt policy för 
handledning på forskarutbildningen.



Bedömargruppens rapport
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Missiv

Till Högskoleverket   Bedömargruppen för utvärderingen  
      av grund- och forskarutbildning i  
      miljövetenskap, miljöteknik och  
      miljö- och hälsoskydd

      MISSIVBREV 2003-02-20
      Reg.nr. 643-3415-01

Utvärdering av grund- och forskarutbildning i miljövetenskap, 
miljöteknik och miljö- och hälsoskydd

Högskoleverket initierade hösten 2001 en utvärdering av grund- och fors-
karutbildningar i miljövetenskap, miljöteknik och miljö- och hälsoskydd 
vid svenska universitet och högskolor. För bedömningen anlitades en extern 
bedömargrupp:
Professor emeritus Leif Wastenson (ordförande), Stockholms universitet
Studerande Britt-Marie Bäckström, Högskolan Dalarna (t.o.m. 15 nov 2002)
Studerande Emma Carlsson, Högskolan i Kalmar
Studerande Suzan Ertem, Linköpings universitet
Forskarstuderande Karin Granström, Karlstads universitet
Professor Satu Huttunen, Oulu universitet
Professor Lars Håkanson, Uppsala universitet
Professor Jan-Erik Hällgren, Sveriges lantbruksuniversitet
Professor emerita AnnMari Jansson, Stockholms universitet
Forskarstuderande Jonatan Klaminder, Umeå universitet
Teknologie doktor Tomas Kåberger, Ecotraffi c
Professor Oddvar Lindholm, Norges lantbrukshögskola
Studerande Patrik Nilsson, Högskolan i Halmstad
Professor Ole Jess Olsen, Roskilde universitetscenter
Miljö- och hälsoskyddschef Kia Regnér, Österåkers kommun
Professor Per Wramner, Södertörns högskola

Vi grundar vår bedömning på den information och de intryck vi fått från ut-
bildningsanordnarnas självvärderingar med bilagor och genom platsbesöken 
där vi samtalat med företrädare för studenter, lärare, utbildningsansvariga 
och fakultets- och högskoleledning.

Härmed överlämnas vår rapport till Högskoleverket.

Stockholm februari 2003
För bedömargruppen

Leif Wastenson
ordförande
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Sammanfattande bedömning 
och rekommendationer 

Miljövetenskap och miljöteknik är som huvudämnen i akademiska examina 
relativt nya företeelser, men har i fl era fall haft sina föregångare i likartade 
utbildningar innan de inrättades som huvudämnen. Universitetsutbildning 
i miljö- och hälsoskydd etablerades redan 1977 vid Umeå universitet och 
kompletterades sedan 1989 respektive 1990 med påbyggnadsutbildningar 
vid Göteborgs universitet och Stockholms universitet. I dag fi nns inom 
grundutbildningen i miljövetenskap femton utbildningsprogram med olika 
profi ler fördelade på elva lärosäten. Nio av dessa har startat 1998 och senare, 
fyra startade 2001. I miljöteknik fi nns sex utbildningsprogram, varav tre har 
startat 1998 eller senare. En översikt över vilka utbildningar som omfattas av 
utvärderingen ges i tabell 1 (s. 35).

Forskarutbildning klassifi cerad som miljövetenskap respektive miljötek-
nik vid nio lärosäten omfattas av utvärderingen. En översikt av dessa ges i 
tabell 6 (s. 78). Inom fl era andra forskarutbildningsämnen vid lärosätena 
fi nns åtskilliga avhandlingsarbeten och enstaka forskarutbildningskurser som 
också behandlar miljövetenskapliga och miljötekniska frågeställningar. Dessa 
har dock inte ingått i bedömargruppens uppdrag. Forskarutbildning saknas i 
miljö- och hälsoskydd.

Enligt bedömargruppens uppfattning svarar samtliga utvärderade utbild-
ningar mot mål och bestämmelser i högskolelagen och högskoleförordningen 
på ett rimligt sätt, med undantag för några fall där vissa obligatoriska mo-
ment inte är poänggivande.

Miljöutbildningarna är breda och inkluderar grundkunskaper i fl era bas-
ämnen. Därtill krävs en reell tvärvetenskaplig, fakultetsövergripande analys 
av de oftast mycket komplexa miljöproblemen. Ämnena, som är såväl direkt 
yrkesförberedande som forskningsförberedande, lämpar sig väl för en pro-
blem- och projektorienterad pedagogik och kräver hög grad av samhällskon-
takter utanför högskolan, särskilt vad gäller programmen i miljöteknik och i 
miljö- och hälsoskydd som i stor utsträckning är åtgärdsinriktade.

Alla de granskade utbildningarna är av acceptabel till god kvalitet. Vid 
utvärderingen har ett antal starka och svaga sidor identifi erats, som vid plats-
besöken och i rapporten lett till ett antal rekommendationer. Åtskilliga av de 
svaga sidorna har lärosätena själva identifi erat i sina självvärderingar och i 
fl era fall har under utvärderingens gång förbättringar genomförts. Arbetet 
med självvärderingarna har därmed varit en viktig del av utvärderingspro-
cessen.

Några av utbildningarna är så nya att de ännu ej har funnit sin form. Vårt 
intryck är att fl ertalet utbildningar befi nner sig i ett dynamiskt utvecklings-
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skede, som engagerar både lärare och studenter. Detta gäller inte minst vid 
de mindre högskolorna. Det är vår förhoppning att denna rapport och dis-
kussionerna vid platsbesöken positivt bidrar till den fortsatta kvalitetsutveck-
lingen.

Vår rapport ägnar stor uppmärksamhet åt att beskriva den svenska miljö-
utbildningens mångfald och de olika profi ler som utbildningarna har vid de 
olika lärosätena. En sådan översikt är förhoppningsvis av värde för studen-
terna inför valet av utbildning och för potentiella arbetsgivare för bedömning 
av utbildningarnas innehåll och kvalitet ställda mot deras behov. Rapporten 
ger också information till utbildningsansvariga vid lärosätena, som en översikt 
av utbildningsutbudet och idégivning till förbättringar, men förhoppningsvis 
också till ökad samverkan mellan lärosätena vad gäller utvecklingsarbete, inte 
minst vad gäller nya fördjupningskurser och större rörlighet av studenterna 
mellan lärosätena. 

Bedömargruppen konstaterar för grundutbildningen att:

Det totala antalet helårsstudenter på de miljöutbildningar som omfattas av 
utvärderingen uppgick år 2001 till ca 2 000.

Det är svårt att inom ramen för utbildningar om 120 poäng och egentligen 
även inom 160 poäng att nå den ämnesbredd som de övergripande ämnesbe-
nämningarna kräver. Om vi i Sverige anammar den s.k. Bolognamodellen, 
vilket bedömargruppen förordar, kommer magisterutbildningarna att över-
lag bli på 180 poäng, vilket skulle passa ämnet bra. Tillräcklig fördjupning i 
ämnena uppnås inte alltid för att motivera en magisterexamen med djup. Vi 
rekommenderar därför att examensbenämningen magisterexamen med bredd 
används i större utstreckning. 

De enskilda utbildningarna bör välja att specialisera sig på ett sätt som 
skiljer sig från de andra lärosätena. Vi är således positiva till mångfalden av 
utbildningar med olika profi l, men vår bestämda uppfattning är att utbildning-
arnas olika profi leringar måste framgå av ämnesbeteckningen och bättre redovisas 
vid marknadsföringen av utbildningarna.

Progressionen i utbildningen är i många fall inte tillräcklig. På C- och 
D-nivå erbjuds ofta grundläggande kurser inom nya delämnen. Utbudet av 
ämnesintegrerande fördjupningskurser i huvudämnena saknas ofta. Särskilt 
stor är bristen på samhällsvetenskapligt inriktade påbyggnadskurser. Flertalet 
miljöutbildningar i landet är alltför naturvetenskapligt inriktade. Vi fi nner det 
angeläget att fl ertalet lärosäten utvecklar fl er fördjupningskurser, särskilt fakul-
tetsövergripande kurser.

Den tvärvetenskapliga målsättningen i utbildningsprogrammen försöker 
man i allmänhet uppnå genom kurser i fl era delämnen i stället för integre-
ring inom kurser. Goda exempel på särskilt framgångsrik tvärvetenskaplig 
problem- och projektorienterad utbildning fi nns dock vid några lärosäten. Vi 
rekommenderar för fl ertalet lärosäten en högre grad av problemorienterad upp-
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läggning av delkurserna med lärare med olika ämnesbakgrund inom respektive 
kurs.

Omfattningen av den lärarledda undervisningen per student och poäng 
ligger vanligtvis på en acceptabel nivå. Föreläsningar är i fl ertalet utbild-
ningar den dominerande undervisningsformen. Andelen projektarbeten är 
dock ibland stor och praktikinslag förekommer t.ex. inom den yrkesinriktade 
utbildningen i miljö- och hälsoskydd. Exempel fi nns på hög andel av labo-
rativa inslag, studiebesök och projektarbeten i små grupper med muntliga 
eller skriftliga redovisningar. Studenterna i fl ertalet utbildningar stimuleras 
till självständigt sökande av kunskap och kritisk analys. Biblioteken ger god 
service och tillhandahåller erforderlig litteratur och söksystem. Vi anser dock 
att fl era av utbildningarna skulle behöva öka andelen alternativa undervisnings-
former, som kompletterar föreläsningarna.

Det fi nns en överetablering av naturvetenskapligt och tekniskt inriktade 
miljöutbildningar. Flera har rekryteringsproblem. Trots att man tar in samt-
liga sökande fi nns det utbildningar med obesatta platser. Många lärosäten 
har försökt lösa det genom att förändra den särskilda behörigheten till ut-
bildningarna. Vi rekommenderar lärosätena att öka sin marknadsföring av 
befi ntliga utbildningar samtidigt som man i dagsläget bör vara återhållsam med 
att starta nya naturvetenskapligt inriktade utbildningsprogram inom miljöveten-
skap. Däremot anser vi att det i landet fi nns utrymme för en andra fullständig 
utbildning i miljö- och hälsoskydd i södra eller mellersta Sverige, alternativt att 
påbyggnadsutbildningarna som fi nns i dag får ett större omfång.

De minskade förkunskapskraven kan på sikt komma att leda till försäm-
rade prestationsnivåer. Exempel fi nns på nya förberedande kurser för utjäm-
ning av studenternas förkunskaper. Det är goda initiativ, men vi anser att 
många av kurserna ligger på gymnasienivå och inte bör ge akademiska poäng.

Forskningsanknytningen på fl era utbildningar måste förbättras, inte minst 
då forskningen inom miljöområdet är i en dynamisk utveckling. Andelen un-
dervisning av disputerade lärare inom de utvärderade utbildningarna varierar 
högst avsevärt mellan 5 och 95 procent. Uppgifterna i självvärderingarna 
visar att ungefär två tredjedelar av högskolornas disputerade lärare inom mil-
jöutbildningarna bedriver forskning på mer än 20 procent av sin tjänstetid. 
Därtill kommer en del forskningsaktiva externa lärare. Inom åtta av utbild-
ningsprogrammen står disputerade lärare för mindre än en tredjedel av ut-
bildningsutbudet, vilket varken på kort eller lång sikt är acceptabelt. Vi fi nner 
det angeläget att lärosätena ökar andelen disputerade och aktivt forskande lärare 
inom miljöutbildningarna. Centralt är att kursansvarig är disputerad. 

Flertalet lärosäten har program för lärarnas kompetensutveckling och 
erbjuder kurser i pedagogik och didaktik. I bemanningsplanerna ges dock i 
allmänhet inte tillräckligt utrymme för lärarna att följa kurser eller bedriva 
annan kompetensutveckling, t.ex. egen forskning. Vi rekommenderar lärosä-
tena att bättre uppmärksamma lärarnas möjligheter till kompetensutveckling.
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Inom utbildningarna används en mångfald av examinationsformer, vilket 
vi är positiva till. Examinationen ses oftast som en del i lärandet, men vi har 
i några fall iakttagit bristande återkoppling till studenterna efter tentamen. 
Vid några lärosäten, särskilt där den projektorienterade utbildningen är do-
minerande, förekommer traditionella skriftliga tentamina i mycket begränsad 
omfattning. Vi anser att tentamina också ska svara för kontroll av att studen-
terna tillägnat sig i kursplanerna anvisad litteratur. I fl era fall framkom från 
studenterna att man klarade tentorna utan att ha läst kurslitteraturen. Vi anser 
att det är viktigt att använda en kombination av examinationsformer som komp-
letterar varandra och att skriftliga tentamina ska ingå där man kontrollerar att 
litteraturen inhämtats. 

Kurslitteraturen består i många fall i för stor utsträckning av kompendier 
och domineras av svensk litteratur gällande svenska förhållanden. Vetenskap-
liga artiklar förekommer sparsamt även på fördjupningskurser och de sam-
hällsvetenskapliga aspekterna är ofta underrepresenterade i litteraturlistorna. 
Vi rekommenderar en ökning av andelen internationell litteratur och inslag av 
vetenskapliga artiklar inklusive samhällsvetenskap.

De examensarbeten som vi granskat är ofta av god kvalitet. I många fall 
avbryts examensarbeten och ofta tar de mer än stipulerad tid, ofta beroende 
på att studenterna tar arbeten innan avslutad examen. Att fullfölja till examen 
ger dock studenterna ett bättre förhandlingsläge gentemot arbetsgivarna och 
bör uppmuntras. Vid något lärosäte tillämpades att endast examensarbeten 
som framlagts inom 120 procent av stipulerad tid kan få betyget väl godkänd 
– en idé som vi vill föra vidare framförallt till yrkesinriktade utbildningar. Vid 
något lärosäte utnyttjades enbart externa handledare och i fl era fall särskilj-
des ej examinators- och handledarrollen. Vi anser att det alltid måste fi nnas en 
handledare vid institutionen och att, med hänsyn till rättsäkerhet och behovet av 
nivellering av betygsnivåerna, examinatorsrollen ska särskiljas från handledar-
rollen.

Samtliga utbildningar har någon form av studentmedverkan genom kurs-
utvärderingar, programråd, kursråd m.m. Institutionerna har dock ibland 
svårt att rekrytera studentrepresentanter till beslutande och beredande organ. 
Flera har väl utvecklade system för kursutvärderingarna och dess uppfölj-
ning, men vid vissa lärosäten saknades återkopplingen till studenterna och 
deltagandet i kursvärderingarna var ibland lågt. Vi fi nner det angeläget att 
återkoppling av kursvärderingarna sker och att nästa års studenter får vetskap 
om vilka förbättringar som vidtagits med anledning av kursvärderingarna. Vi 
uppmanar lärosätena att i samarbete med studentkårerna fi nna bättre former 
för att åstadkomma studentrepresentation.

Inom vissa program som pågått en längre tid har man genomfört ambiti-
ösa uppföljningar av studenterna efter avslutad utbildning och även inhämtat 
synpunkter på utbildningen från deras arbetsgivare. Väl utbyggd alumni-
verksamhet förekommer vid vissa utbildningar. Vi rekommenderar fl er utbild-
ningar att följa dessa goda exempel.



21

Genom ämnenas tillämpade karaktär är samverkan med samhället i övrigt 
nödvändig. Utbildningarna uppfyller överlag detta krav genom t.ex. gästföre-
läsare, fallstudier och projektarbeten.

Den nationella och internationella rörligheten bland studenterna är inte 
särskilt omfattande. Vi rekommenderar lärosätena att uppmuntra och under-
lätta för studenterna till sådant utbyte.

Utbildningarna har överlag goda förutsättningar för att fungera jämställt 
för en jämställd arbetsmarknad. Däremot bortser man oftast från genus-
perspektivet på utbildningen i sig. Könsfördelningen domineras av kvinnor 
bland studenterna på grundutbildningen, på forskarutbildningen är könsför-
delningen jämn, medan bland lärarna på grundutbildningen och framförallt 
bland handledarna på forskarutbildningen dominerar männen i antal. Vi ser 
en möjlighet i att lägga ett genusperspektiv på utbildningarna t.ex. i fråga om den 
kommande yrkesrollen.

Flera av utbildningarna har ekonomiska problem, beroende på att det inte 
skett en fullständig täckning för löne- och kostnadsutveckling, vilket riskerar 
utbildningarnas kvalitet och fortlevnad på lång sikt.

Vår bedömning är att utbildningarna överlag är väl försedda med lokaler, 
utrustning och bibliotek.

Bedömargruppen konstaterar för forskarutbildningen att:

Det totala antalet doktorander i miljövetenskap och miljöteknik var år 2001 
cirka 115. Genomströmningen är god. Under perioden 1998–2001 tog 50 
doktorander doktorsexamen i miljövetenskap, varav 15 vid Chalmers tek-
niska högskola och 20 vid Göteborgs universitet. Satsningen på ämnet vid 
dessa lärosäten är värd att följa efter på andra lärosäten. Till viss del torde 
dock snedfördelningen i antalet doktorer kunna förklaras av att miljöforsk-
ning vid andra lärosäten bedrivs inom ramen för andra ämnen. Under samma 
tidsperiod tog 4 doktorander sin examen i miljöteknik. Forskarutbildning i 
miljö- och hälsoskydd saknas i landet. Vi rekommenderar att Umeå universitet 
undersöker förutsättningarna för att åstadkomma en forskarutbildning i miljö- 
och hälsoskydd.

Bristen på forskarutbildningskurser inom ämnena är stor, särskilt fakul-
tetsövergripande kurser. Flertalet forskarutbildningar i landet har en na-
turvetenskaplig eller teknisk inriktning i såväl avhandlingsdel som kursdel. 
Även i litteraturkurser är de samhällsvetenskapliga aspekterna oftast dåligt 
företrädda. Vi föreslår att lärosätena bättre beaktar detta behov och gärna i 
samverkan mellan lärosätena utvecklar nya forskarutbildningskurser.

Kursdelen i utbildningarna varierar mellan 40 och 80 poäng. Tiden för 
avhandlingsarbetet varierar därmed inom ramen för de 160 poäng som fors-
karutbildningen omfattar. Studieplanerna i fl era av de granskade forskarut-
bildningarna ger stort utrymme åt doktoranderna att i kursdelen välja kurser i 
nära anslutning till avhandlingsämnet. Enligt bedömargruppens uppfattning 
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bör en doktor inom ett ämne som miljövetenskap inom kursdelen kunna er-
bjudas en fördjupning med bredd i ämnet som ger djupare kunskaper än vad 
en magisterexamen gör. Vi anser att detta bör åtgärdas och att det sannolikt 
krävs en kursdel om mer än 40 poäng för att uppnå detta.

Avhandlingarna inom ämnet är vanligen sammanläggningsavhandlingar, 
oftast med 4–5 bifogade uppsatser, varav minst två med doktoranden som 
huvudförfattare och minst en som ensamförfattare, vilket bedömargruppen 
anser är rimligt. Huvuddelen av uppsatserna är publicerade eller antagna för 
publicering i internationella tidskrifter med peer review-system. Vi har endast 
översiktligt tagit del av en del avhandlingar och ej bedömt deras kvalitet, då 
forskarutbildning har ett väl reglerat och fungerande system för bedömning av 
avhandlingar.

Handledningen av avhandlingsarbetena har oftast en rimlig omfattning 
och fungerar väl även om en del doktorander vid platsbesöken framförde 
klagomål på vissa handledares tillgänglighet. De fl esta doktoranderna har bi-
trädande handledare, vilket är angeläget inte minst inom breda ämnen som 
miljövetenskap och miljöteknik. Vi rekommenderar att samtliga doktorander 
förses med biträdande handledare.

Examinator på forskarutbildningskurser är kursledaren även i de fall som 
denne är huvudhandledare. Vi rekommenderar att detta om möjligt åtgärdas så 
att man skiljer på rollerna.

Inom samtliga utbildningar följer man kraven på individuella studieplaner 
och vanligtvis genomförs minst en årlig uppföljning av dessa, vilket bör anses 
vara ett minimikrav.

Genomströmningen har successivt förbättrats på samtliga lärosäten och 
är nu vanligen på en god nivå, med hänsyn tagen till föräldraledigheter, 
sjukdom och att fl ertalet doktorander kombinerar forskarutbildningen med 
undervisningsinsatser om 20 procent.

Det är relativt ovanligt att doktoranderna i ämnet tar ut licentiatexamen 
som mellanexamen. Antalet studieavbrott är få, men relativt ofta väljer dok-
torander inom miljövetenskap att ta ut sin examen i annat naturvetenskapligt 
ämne. Miljöinriktade doktorsavhandlingar produceras dessutom i stor ut-
sträckning inom andra forskarutbildningsämnen.

De prestationsrelaterade fi nansieringsmodeller som fl ertalet fakulteter till-
lämpar leder till att nya forskarutbildningsämnen får svårt att tillväxa och 
blir hårt beroende av externa medel. I något fall har vid platsbesök meddelats 
att ett forskarutbildningsämne inrättats utan tillskott av särskilda medel från 
fakulteten, vilket enligt vår bedömning ej bör ske.

Doktoranderna är i fl ertalet fall väl försedda med driftmedel, huvudsakli-
gen från externa medel, för laboratorieanalyser, fältarbeten och deltagande i 
internationella konferenser. 

Det nationella och internationella utbytet är förvånansvärt nog inom fl er-
talet utbildningar ytterst begränsat. Det är sällsynt att doktorander i de ut-
värderade ämnena gör längre besök på andra institutioner. Vi rekommenderar 
att detta fortsättningsvis ges betydligt högre prioritet.
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Uppdraget och tillvägagångssättet

Utvärderingen är ett led i det regeringsuppdrag som Högskoleverket arbetar 
med sedan januari 2001 och som innebär att landets samtliga utbildningar 
för generella examina och yrkesexamina ska utvärderas inom en sexårsperiod. 
Utvärderingen omfattar såväl grund- som forskarutbildning.

Utbildningarnas kvalitet står i fokus i utvärderingarna och syftet är hu-
vudsakligen:

• att bidra till utbildningens kvalitetsutveckling
• att granska om utbildningen svarar mot mål och bestämmelser i högsko-

lelagen och högskoleförordningen
• att ge information till bl.a. studenter inför valet av utbildning.

Utvärderingen ger också en god överblick över utbildningarnas tillstånd na-
tionellt under år 2002. Utvecklingen går dock snabbt inom detta område 
varför uppgifterna främst ger en ögonblicksbild.

Utvärderingen omfattar grundutbildningar som leder till kandidat- eller 
magisterexamen, alternativt utbildningar som bedrivs på C/D-nivå eller 
motsvarande och kan läsas som fristående kurs, med något av huvudämnena 
miljövetenskap, miljöteknik eller miljö- och hälsoskydd. Forskarutbildningar 
klassade som miljövetenskap eller miljöteknik ingår också i utvärderingen. 
Inom miljö- och hälsoskydd förekommer ingen forskarutbildning. Totalt 
omfattas 22 utbildningar på grundutbildningsnivå och 9 utbildningar på 
forskarutbildningsnivå.

Lärosätena som berörs av utvärderingen förkortas enligt följande i tabel-
lerna: CTH Chalmers tekniska högskola, GU Göteborgs universitet, Hda 
Högskolan Dalarna, HH Högskolan i Halmstad, HK Högskolan i Kalmar, 
HKr Högskolan Kristianstad, HT/U Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, 
KAU Karlstads universitet, KTH Kungl. Tekniska högskolan, LiU Linkö-
pings universitet, LU IIIEE Lunds universitet Internationella miljöinstitutet, 
LU IMES Lunds universitet Avdelningen för miljö- och energisystem, LU 
LUMES Lunds universitet Miljövetenskapligt centrum, LU nat Lunds uni-
versitet naturvetenskaplig fakultet, MAH Malmö högskola, MH Mitthögsko-
lan, MdH Mälardalens högskola, SU Stockholms universitet, SH Södertörns 
högskola, UmU Umeå universitet och ÖU Örebro universitet.

Utvärderingen är inte heltäckande för alla miljöutbildningar i Sverige. 
För det första omfattas inte de utbildningar som ger miljökurser endast upp 
t.o.m. B-nivå. För det andra omfattas inte utbildningar med likartat innehåll 
men som ger en examen i annat huvudämne t.ex. biologi, mark- och geove-
tenskap.

Vilka utbildningar som med dessa utgångspunkter ska ingå i utvärde-
ringen har lärosätena själva avgjort. Därmed har några forskarutbildningar 
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där examensbenämningen varken är miljövetenskap eller miljöteknik, eller 
där miljöprefi xet överhuvudtaget inte ingår tagits med vid Kungl. Tekniska 
högskolan. I statistiken över forskarutbildningen redovisas dock data för dessa 
utbildningar inom parentes.

Utvärderingsmodellen består av tre delar: en självvärdering som utförs av 
utbildningsanordnaren, enligt Högskoleverkets handledning som utformats 
i dialog med lärosätena; en extern bedömning inklusive platsbesök av en be-
dömargrupp; samt en uppföljning. Utbildningarnas kvalitet granskas med 
avseende på ett antal kvalitetsaspekter utifrån förutsättningar, genomförande 
och resultat. Mer information om det generella tillvägagångssättet kan häm-
tas från Högskoleverkets webbplats www.hsv.se.

Självvärderingen, kurs- och utbildningsplaner, samt platsbesök har ut-
gjort de huvudsakliga underlagen för bedömargruppens ställningstaganden. 
Flera av utbildningarna är nystartade och i ett dynamiskt skede. Ibland har 
betydande förändringar genomförts sedan självvärderingsrapporten färdig-
ställdes. Självvärderingen har i de fallen snabbt fört med sig positiva föränd-
ringar. 

Bedömargruppen har i de fall vi bedömt det som nödvändigt begärt in 
kompletterande skriftligt material. Sålunda har vi inför platsbesöken slumpvis 
valt ut ett antal examensarbeten för genomläsning och kvalitetsbedömning, 
tittat på exempel på sammanställningar av kursvärderingar och vid en del 
platsbesök begärt att få se exempel på tentamensskrivningar. Information har 
också erhållits från högskolornas hemsidor, som oftast är innehållsrika och 
väl strukturerade. Genom platsbesöken erhölls kompletterande information 
och givande diskussioner fördes med företrädare för studenter, lärare, utbild-
ningsansvariga och fakultets- och högskoleledning. Diskussionerna har förts 
i en kollegial anda och huvudsakligen varit framåtsyftande. 

Grundläggande för utvärderingen är högskolelagens och högskoleförord-
ningens bestämmelser, men också vetenskapssamhällets normsystem. Vidare 
har ett antal ämnesspecifi ka aspekter beaktats. Dessa har dels bestämts i dia-
log med berörda utbildningar och dels fastställts av bedömargruppen. Särskilt 
två aspekter har bevakats. För det första i vilken utsträckning utbildningarna 
är tvärvetenskapliga i sina upplägg och för det andra om utbildningarna är 
inriktade på bredd eller djup.

Andra aspekter som granskats är t.ex.: utbildningarnas innehåll och upp-
lägg, lärarkårens sammansättning och arbetsförhållanden, studentgruppens 
förutsättningar och prestationsgrad, system för kvalitetssäkring och kvali-
tetsutveckling, omfattningen av samverkan och internationalisering och i viss 
mån infrastruktur och resurser. För varje utbildning har en granskning gjorts 
av samma aspekter men i den bedömning som redovisas i rapporten tas i hu-
vudsak de aspekter upp som vi bedömt som mest angelägna att kommentera 
för varje enskild utbildning.
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Vi har sett det som angeläget att i vår rapport för varje utbildning ge en 
översiktlig presentation av profi l och struktur i utbildningen, en faktaruta 
med några viktiga kvalitetsparametrar samt en beskrivning av vad vi uppfattat 
som starka och svaga sidor. Därefter ger vi vissa rekommendationer om för-
bättringsåtgärder. Rapporten inleds med en nationell överblick och en sam-
manfattande beskrivning av tillståndet rörande respektive kvalitetsaspekt.

Bedömargruppens ledamöter har utsetts på förslag av, och i samråd med, 
de berörda lärosätena. Ledamöterna har alternerat vid platsbesöken och vid 
varje platsbesök har gruppen bestått av en ordförande och ytterligare två sak-
kunniga, en doktorand (i de fall forskarutbildningen granskats), en student 
från grundutbildningen samt en representant från Högskoleverket. Varje be-
dömare har deltagit i 3–16 platsbesök. Därutöver har hela gruppen haft fem 
gemensamma möten och kontinuerligt samrått om bedömning och rappor-
tens innehåll. Bedömarna har inte deltagit i granskningen av utbildningarna 
vid sina egna lärosäten.

Bedömargruppens ordförande är professor emeritus Leif Wastenson, 
Stockholms universitet, övriga bedömare är studerande Britt-Marie Bäck-
ström, Högskolan Dalarna (t.o.m. 15 nov 2002); studerande Emma Carls-
son, Högskolan i Kalmar; studerande Suzan Ertem, Linköpings universitet; 
forskarstuderande Karin Granström, Karlstads universitet; professor Satu 
Huttunen, Oulu universitet; professor Lars Håkanson, Uppsala universitet; 
professor Jan-Erik Hällgren, Sveriges lantbruksuniversitet; professor emeri-
tus AnnMari Jansson, Stockholms universitet; forskarstuderande Jonatan 
Klaminder, Umeå universitet; teknologie doktor Tomas Kåberger, Ecotraffi c; 
professor Oddvar Lindholm, Norges lantbrukshögskola; studerande Patrik 
Nilsson, Högskolan i Halmstad; professor Ole Jess Olsen, Roskilde universi-
tetscenter; miljö- och hälsoskyddschef Kia Regnér, Österåkers kommun och 
professor Per Wramner, Södertörns högskola. 

Högskoleverkets sekretariat utgörs av projektansvarig Maud Quist och ut-
redarna Karin Järplid Linde och Carl Sundström.
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Bedömargruppens utgångspunkt 
för granskningen

De tre ämnen som ingår i utvärderingen har mycket gemensamt. De behandlar 
i första hand den yttre, dvs. naturbetingade miljön, med undantag för miljö- 
och hälsoskydd där också inre miljö, livsmedelshygien etc. ingår. Ämnena 
behandlar relationen människa–miljö på ett brett, tvärvetenskapligt sätt med 
stark integration av olika kunskaps- och vetenskapsområden (naturvetenskap, 
medicin, teknik, samhällsvetenskap, juridik och humaniora), och innehåller 
i betydande grad tillämpning och problemorientering framför allt riktade 
mot samhällets miljöarbete i vid bemärkelse. Det gemensamma studieom-
rådet kan sammanfattas som den vetenskapliga grunden för miljöproblem 
och miljöskyddsarbete samt de ömsesidiga sambanden mellan naturmiljön/
naturresurserna och samhällsutvecklingen. Viktiga delar är miljöproblemens 
karaktär och uttryck, deras orsaker och samhällets åtgärder för att bemästra 
dem. I allmänhet ökar graden av tillämpning från miljövetenskap, via miljö-
teknik till miljö- och hälsoskydd som är mer direkt yrkesförberedande med 
större inslag av mätmetoder för miljöövervakning och dess förvaltningsmäs-
siga hantering. Viktigt är dock att inom alla tre ämnena ha forskningskontakt 
och en vetenskaplig grund för undervisningen. Den bör innefatta vetenskap-
liga teorier och deras underlag, vetenskapliga metoder etc. 

Vad kännetecknar en god miljöutbildning

Miljöutbildningarna ska uppfylla de allmänna kraven på en akademisk 
grundutbildning som kan sammanfattas i följande punkter:

• Akademisk grundutbildning ska per defi nition vila på vetenskaplig grund 
och syfta till att fortlöpande utveckla studenternas vetenskapliga förhåll-
ningssätt.

• Utbildningen ska bygga på och ge aktuella och gedigna ämneskunskaper.
• Utbildningen ska uppöva studenters förmåga att ta ställning i vetenskap-

liga frågor, att utvärdera resultat, information och sovra i informations-
fl ödet.

• Utbildningen, som ska förbereda för övergång till yrkeslivet, bör utformas 
i kontinuerlig kontakt med det omgivande samhället och ha praktiska 
inslag. 

• Studenterna ska tränas i att använda svenska språket och ett främmande 
språk för att kunna informera och kommunicera på ett klart och effektivt 
sätt.

• Studenterna ska erbjudas ett väl utrustat bibliotek för kurs- och forsk-
ningslitteratur samt databaser för informationssökning.
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• Examinationen ska vara målrelaterad och omsorgsfullt utarbetad och ingå 
som en del i studenternas aktiva lärande.

• Utbildningen ska också ge studenterna medvetenhet och respekt för frå-
gor som berör jämställdhet, jämlikhet och andra demokratiska värden.

• Utbildningen ska kontinuerligt utvärderas och utvecklas i nära samver-
kan med studenterna och det omgivande samhället.

Studenterna ska vidare tidigt komma i kontakt med forskningsmetoder och 
forskningsetik samt få grundläggande insikter i de studerade ämnenas teorier 
och metoder. Senast i samband med uppsatsarbetet bör studenten genomgå 
kursmoment i allmän och ämnesspecifi k forskningsmetod, nödvändig som 
förberedelse för forskarutbildning, men också av vikt för en kommande yr-
kesverksamhet efter examen.

En utbildning på vetenskaplig grund förutsätter att det inom lärarkåren 
fi nns vetenskapligt och pedagogiskt skickliga lärare som deltar aktivt i forsk-
ning, eller på annat sätt följer den vetenskapliga utvecklingen, och som med 
god pedagogik gör kursernas innehåll tillgängligt för studenterna. Det är 
särskilt angeläget vid handledning och examination av examensarbeten. De 
kursansvariga bör genomgående ha vetenskaplig och pedagogisk skolning.

Dessutom bör specifi ka krav ställas på miljöutbildningarna, en del gene-
rella, en del specifi ka, för miljövetenskap, miljöteknik respektive miljö- och 
hälsoskydd.

De olika typerna av miljörelaterade utbildningar har många gemensamma 
nämnare. Samtliga kräver god grundläggande kunskap om de processer som 
påverkar miljön i vid bemärkelse, men lika viktiga är de samhällsvetenskap-
liga aspekterna: Hur skapar människan genom sitt agerande miljöproblem, 
och på vilket sätt kan samhället förhindra eller reducera effekterna genom 
myndighets- och lagstiftningsåtgärder, genom attitydförändringar eller 
genom tekniska lösningar? Miljölagstiftning, miljöekonomi, miljöledning 
och miljörevision är viktiga inslag i utbildningarna liksom allmän förvalt-
ningskunskap och träning i muntlig och skriftlig kommunikation, särskilt 
som de fl esta utbildningarna gör anspråk på att vara yrkesförberedande. 

Generellt bör en god miljöutbildning vara problemorienterad och bero-
ende på problemens komplexitet vara tvärvetenskaplig i sin uppläggning och 
bedrivas i nära samverkan med det omgivande samhället. Kunskapen som 
förmedlas ska ha hög grad av aktualitet. Av största betydelse för en god aka-
demisk utbildning, inom dessa breda ämnen, är att förkunskapskraven vid 
antagningen är adekvat utvalda och att man lyckas integrera kunskapen som 
förmedlas inom en rad discipliner och ofta från en mångfald lärare med olika 
specialiteter. Examensarbetenas kvalitet är av största vikt. Det är angeläget att 
de sker som enskilda arbeten eller om de utförs i par att de enskilda studen-
ternas insatser tydligt kan identifi eras. Vidare är det viktigt att handledarroll 
och examinatorsroll hålls isär och att handledning/examination handhas av 
vetenskapligt skolade lärare.
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Miljöproblemens komplexa natur gör att utbildningen i miljövetenskap, 
miljöteknik och miljö- och hälsoskydd till stor del måste utformas på ett 
tvärvetenskapligt vis. Teorier, koncept och metoder måste hämtas från många 
olika discipliner och särskilt viktigt är det att naturvetenskapliga och tekniska 
kunskaper kombineras med samhällsvetenskapliga aspekter på miljöproble-
matiken. 

En tidigare starkt disciplinorienterad miljöutbildning har lett till viss över-
specialisering och svårigheter för de färdigutbildade att hitta relevanta jobb, 
enligt en utredning av Arbetsmarknadsstyrelsen angående de miljörelate-
rade jobbens framtid (AMS Ura 2000:1). Flertalet av de studenter som i dag 
söker sig till olika utbildningar inom miljöområdet kommer sannolikt inte 
att efter sin examen arbeta med specifi kt naturvetenskapliga och tekniska 
problemställningar utan syssla med diverse miljörelaterade arbetsuppgifter 
inom offentlig sektor, industri, näringsliv, media och andra verksamheter där 
kompetens inom företagsekonomi, juridik, kommunikation m.fl . ämnen ef-
terfrågas. Ett växande antal miljöutbildade kommer sannolikt även att arbeta 
internationellt inom EU eller i utvecklingsländerna, något som kräver breda 
kunskaper om miljöproblemens gränsöverskridande natur.

Miljövetenskap 

Ämnet miljövetenskap kan ha olika inriktning, i första hand naturvetenskap-
lig eller samhällsvetenskaplig, men innehåller alltid en gemensam kärna, där 
moment från de båda huvuddelarna ingår. Avvägningen mellan bredd och 
djup, såväl inom respektive huvuddel som mellan dem, beror på inriktningen 
av varje enskild miljövetenskaplig utbildning. Om ämnet kraftigt begränsas 
bör dess profi l tydligt anges i utbildningens benämning. 

Miljövetenskap som utbildningsämne ska på en vetenskaplig grund öka 
kunskapen och förståelsen av naturliga processer och hur den enskilda män-
niskan och samhället påverkar dessa processer. En god sådan utbildning ska 
enligt vår uppfattning, som benämningen anger, ha en mycket hög grad av 
vetenskaplig förankring och den kräver goda förkunskaper i naturvetenskap 
och i samhällsvetenskap. Litteraturen bör vid sidan om kursböcker innefatta 
vetenskapliga artiklar. 

Grundläggande i de naturvetenskapliga delarna av miljövetenskap är kän-
nedom om naturliga processer, naturmiljöns beskaffenhet och effekter av 
olika slags mänsklig påverkan. I grunden bör fi nnas basala kunskaper i ämnen 
som geovetenskap, kemi och biologi. Därtill kommer fördjupning i de mest 
miljörelevanta delarna därav liksom tillämpning inom miljöområdet. Dessa 
avsnitt inkluderar bl.a.: bio-geo-kemiska kretslopp; ekosystemens struktur 
och dynamik; landskapsekologi och landskapsutveckling; biologisk mång-
fald; naturresurser; mänsklig användning av mark, vatten och naturresurser 
i övrigt; effekter av mänsklig påverkan på natur och naturresurser, inklusive 
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vatten- och luftförorening, miljögiftsspridning etc. samt miljöövervakning 
och miljömätmetoder. Perspektivet bör vara såväl globalt och regionalt som 
lokalt. Viktigt är att betona den nära kopplingen mellan olika nivåer, t.ex. 
mellan lokala utsläpp och global klimatförändring eller regional försurning. 

Grundläggande i de samhällsvetenskapliga delarna av miljövetenskap är 
kännedom om samhällsmässiga orsaker till miljöproblemen och, för lösning 
av miljöproblem, kunskap om relevanta styrmedel, juridik liksom kulturgeo-
grafi , ekonomi, statskunskap (inklusive internationell politik) och sociologi. 
Såväl ett myndighets/regleringsperspektiv som ett verksamhetsperspektiv 
läggs på lösningar av miljöfrågorna. Dessa avsnitt inkluderar bl.a.: miljölag-
stiftning, förvaltningsrätt och miljöjuridisk argumentation; fysisk planering 
som miljöpolitiskt styrmedel; ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken och 
deras effekter; ”miljömanagement” t.ex. naturvård, vattenvård och luftvård; 
instrument för miljöanalys som miljörevision, miljökonsekvensbeskrivning 
och kostnadsnyttoanalys; miljöhänsyn och ”miljömanagement” inom af-
färsdrivande verksamhet; hållbar utveckling – miljöproblemens bakgrund i 
produktion och konsumtion; attityder i miljöfrågor/befolkningens acceptans 
av miljöåtgärder samt svensk och internationell miljöpolitik. Det internatio-
nella perspektivet är viktigt. EU-politiken och EU-regleringarna styr till be-
tydande del det nationella miljöskyddsarbetet. Internationella konventioner 
t.ex. om klimat, kemikalier och biologisk mångfald får allt större betydelse 
nationellt. Samtidigt ökar betydelsen av hur Sverige agerar internationellt.

Övriga delar av miljövetenskap innefattar inslag av främst teknik t.ex. tek-
niska möjligheter att begränsa miljöpåverkan, medicin (t.ex. medicinska ef-
fekter av miljöpåverkan) och humaniora t.ex. miljöetik.

Miljöteknik

Inom ämnet miljöteknik ska man lära sig att utnyttja miljökunskapen för 
att sprida kännedom om befi ntlig teknik och dess tillämpning och skapa 
förutsättningar för att utveckla nya tekniska lösningar som bibehåller eller 
förbättrar miljökvaliteten och bidrar till att skapa ett långsiktigt hållbart 
samhälle. Denna utbildning bör vara klart problemorienterad och bedrivas 
i nära samverkan med näringsliv och myndigheter med särskilt miljöansvar 
eller miljöansvariga i kommuner. Utbildningen bör enligt vår uppfattning 
innehålla en introduktion i allmän miljökunskap. En god utbildning bör 
erbjuda möjligheter till externa examensarbeten och praktik. Om undervis-
ningsämnet är kraftigt begränsat bör inriktningen (profi leringen) klart anges 
i utbildningens benämning.

Ämnet miljöteknik innehåller, utöver teknik, tekniska tillämpningar 
och miljömanagement, dels grundläggande matematik och fysik, dels cent-
rala moment från i första hand miljövetenskap (om än mindre ingående) 
men också miljö- och hälsoskydd. Den miljötekniska fördjupningen ska 
ge kunskaper om miljövänlig teknik, teknik för rening, återvinning etc. 
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och teknik för miljöanalys av industrier och samhällen med material- och 
ener gifl ödesanalys. Fördjupningen innefattar bl.a.: termodynamikens lagar; 
hushållning med material; koppling mellan material- och energianvändning 
samt samhällets materialanvändning i relation till naturliga kretslopp och 
olika avfallstekniska lösningar; systemoptimering och substitution; kemika-
liehantering; vatten- och luftreningsteknik; avfallsteknik; bullerdämpande 
teknik; teknik för sanering av förorenad jord; miljötekniska åtgärders rela-
tion till företagsekonomiska och samhällsekonomiska mål; fysisk planering 
och stadsbyggnad samt instrument för miljöanalys som miljöledningssystem, 
miljörevision, miljökonsekvensbeskrivning, riskanalys, kostnadsnyttoanalys 
och livscykelanalys.

Miljö- och hälsoskydd

De akademiska utbildningarna i miljö- och hälsoskydd har en yrkesförbe-
redande inriktning, som är inriktad mot tjänst som kommunal miljö- och 
hälsoskyddsinspektör eller liknande arbetsuppgifter på regional eller central 
nivå eller inom andra sektorer. Målet är att ge goda allmänna kunskaper 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet och särskilda kunskaper om möjlighe-
ter, medel och metoder att skydda naturen från antropogent betingade skador 
samt människan från miljöbetingade hälsorisker. Utbildningen ska ge en 
helhetssyn på olika miljö- och hälsofrågor som omfattar naturvetenskapliga, 
samhällsvetenskapliga, juridiska, tekniska och medicinska aspekter. 

Grundläggande delar av ämnet är gemensamma med miljövetenskap och 
miljöteknik, men genom sin yrkesinriktade och breda karaktär ställs extra 
krav för en god utbildning i miljö- och hälsoskydd att integrera grundläg-
gande kunskaper från ett stort antal akademiska discipliner sinsemellan och 
kunskap från aktiva inom verksamhetsområdet ute i samhället. De för miljö- 
och hälsoskydd specifi ka momenten innefattar bl.a.: miljörätt och förvalt-
ningskunskap; tillsyn (metodik, redskap, analys, teknik) enligt framförallt 
miljöbalken; livsmedelslagstiftningen och djurskyddslagen; miljömedicin, 
miljöeffekter, hälsoeffekter och kemikaliekunskap; miljöövervakning (luft, 
buller, mark, vatten) omgivningshygien och inomhusmiljö; livsmedelskvalitet 
och säkerhet; djurskydd; kommunal förvaltning (inklusive kommunalrätt); 
samhällsplanering; information och kommunikation samt praktikarbete ute 
i samhället.

Då utbildningen ska ge kompetens för myndighetsarbete är det särskilt vik-
tigt att utbildningen upprätthåller hög och jämn kvalitet och därmed under-
lättar för avnämarna att kvalitetssäkra sitt eget arbete. Verksamhetsområdet är 
under stark internationell påverkan vilket behöver beaktas i utbildningen. En 
god utbildning i ämnet ställer trots dess yrkesinriktade karaktär stora krav på 
nära anknytning till modern forskning och forskningsetik för att kunna tolka 
forskningsresultatens betydelse i en riskbedömning i miljö- och hälsoskydds-
arbetet. Det fi nns också ett behov av tillämpad forskning inom området.
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Miljöutbildningarna vid svenska 
universitet och högskolor 

– struktur och dimensionering

Grundutbildningen
En utbildning under uppbyggnad och fortlöpande revidering 

Miljövetenskap, och i viss mån miljöteknik, måste betecknas som unga ve-
tenskaper vid svenska universitet och högskolor. Majoriteten av grundutbild-
ningarna startade i sin nuvarande form 1998 eller senare (tabell 2, s. 40), 
forskarutbildningarna inom ämnena startade 1988 eller senare (tabell 3, s. 
43). Även om intresset för miljöfrågor markant ökade under 1960- och 70-
talen så förblev miljöfrågor något som studerades inom discipliner som bio-
logi, geovetenskaper och kemi. 

Utbildningen i miljö- och hälsoskydd (hälso- och miljövård) härrör från 
ett förslag i en statlig utredning i mitten av 70-talet och den utbildning som 
startades i Umeå 1977 har senare kompletterats med påbyggnadsutbildningar 
i Stockholm och Göteborg. Miljöskydd fi nns dessutom som en profi l vid Hög-
skolan i Kalmars miljövetenskapliga utbildning och sedan 2001 är det också 
möjligt att läsa miljö- och hälsoskydd som en profi l inom det miljöveten-
skapliga programmet vid Mälardalens högskola. Utbildningen i miljö- och 
hälsoskydd/miljövård har alltså haft något längre tid för att fi nna former och 
kärninnehåll. Samtidigt har miljövårds- och miljöskyddsområdet haft en 
mycket snabb utveckling sedan 1960–70-talet till dags dato och utbildning-
arna har därför i praktiken ständigt förändrats. 

Vi konstaterar därför att det inte är att vänta sig att miljövetenskap, miljö-
teknik och miljö- och hälsoskydd som discipliner ska ha funnit givna former 
eller utmejslat bestämda frågeställningar som utgör den fasta kärnan i ve-
tenskapsområdet. Detta är naturligtvis till en del ett problem, t.ex. försvåras 
jämförelser mellan utbildningar vid olika orter och det försvårar för studenter 
att få en överblick eller att kunna byta studieorter. Samtidigt utgör det stora 
möjligheter att profi lera miljöutbildningar och skapa unika kvalitetsutbild-
ningar.

Bedömargruppen vill i denna rapport både uppmana till en fördjupad dis-
kussion om defi nitionen av ämnet miljövetenskap och till en medveten profi -
lering av utbildningar vid olika orter. 

Struktur och dimensionering i ett nationellt perspektiv

Bedömargruppen anser att utbildningarna i miljövetenskap, miljöteknik och 
miljö- och hälsoskydd är mycket värdefulla inslag i den akademiska utbild-
ningen i Sverige. Utbildningarna bidrar till att kompetenta personer med goda 
kunskaper om miljöfrågor och deras lösning får arbete i olika sektorer i sam-
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hälle och näringsliv. Utbildningarna medverkar också till att ge det underlag 
som behövs för en forskarutbildning i ett nytt ämne som miljövetenskap.

Grundutbildningen inom de tre ämnena bedrivs dels som fristående kurser, 
dels som programutbildningar som kan leda till kandidat- eller magisterexa-
mina med något av de tre ämnena som huvudämnen. Vår utvärdering har, 
som redan framhållits, med några få undantag begränsats till programut-
bildningarna och ger således inte en fullständig bild av miljöutbildningarna 
på högskolenivå. Flertalet lärosäten i landet har ett stort utbud av fristående 
miljökurser framförallt på A–B-nivå.

Av tabell 1 framgår att programbunden utbildning inom miljövetenskap 
bedrivs av 13 utbildningsanordnare, varav 11 kan leda till magisterexamen. 
Tre av dessa senare program är påbyggnadsutbildningar efter akademisk 
grundexamen: två vid Lunds universitet om 60 poäng med internationell 
inriktning och rekrytering, och en om 40 poäng vid Stockholms universitet 
med inriktning mot miljöledning. Vid Göteborgs universitet bedrivs tre olika 
program, ett samhällsvetenskapligt och två naturvetenskapligt inriktade. 

Inom huvudämnet miljöteknik fi nns sex utbildningsprogram som leder 
till kandidat- eller högskoleingenjörsexamen, varav två har påbyggnadsmöj-
lighet till magisterexamen. Inom ämnet miljö- och hälsoskydd fi nns endast 
ett fullständigt program om 160 poäng med möjlighet till magisterexamen 
vid Umeå universitet samt två påbyggnadsutbildningar om 40–50 poäng vid 
Göteborgs respektive Stockholms universitet. Den senare ger magisterexamen 
i annat huvudämne med inriktning mot miljö- och hälsoskydd.

De aktuella grundutbildningarnas innehåll och struktur varierar. Av tabell 
5 framgår att 16 av totalt 25 utbildningsprogram hör till naturvetenskapligt 
eller tekniskt utbildningsområde, 2 helt till det samhällsvetenskapliga områ-
det, 5 delade mellan naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt område 
och 1 delat mellan de tre utbildningsområdena. Klassningen speglar dock 
inte helt innehållen i programmen utan sker nog också med hänsyn till ut-
bildningarnas resursbehov.

Programmens kursutbud framgår av de enskilda lärosätesbedömningarna. 
Här ska vi nöja oss med att konstatera att andelen samhällsvetenskapliga 
kurser, särskilt på fördjupningsnivå, är liten i de fl esta utbildningsprogram-
men. Ett undantag är Malmö högskola där det snarare är en brist på natur-
vetenskapliga kurser. Endast inom ett fåtal utbildningar, t.ex. vid Linköpings 
universitet och vid de internationellt inriktade påbyggnadskurserna vid Lunds 
universitet sker på kursnivå en fakultetsövergripande integrering av miljöut-
bildningen.



35

Tabell 1. Översikt över vilka grundutbildningar som omfattas av utvärde-
ringen.

Miljövetenskap grundutbildning

Lärosäte 
Program (på många håll kan ämnet även läsas 
som fristående kurser) Examen

Göteborgs universitet 
(GU)

Miljövetenskapligt program (NMIL) 160 p
Naturvetenskaplig problemlösning (NP) 160 p
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL) 160 p

Magister
Magister
Magister

Högskolan i Kalmar (HK) Miljö- och naturresursprogrammet 140/160 p, ersatt 
år 2001 av Miljövetenskapligt program 160 p

Kandidat och 
magister

Högskolan i Trollhättan/
Uddevalla (HT/U)

Miljövetenskap med inriktning mot kvalitet, säkerhet 
och hälsa 120 p

Kandidat

Karlstads universitet 
(KAU)

Miljövetarprogrammet 120 p Kandidat

Linköpings universitet 
(LiU)

Miljövetarprogrammet 120–160 p Kandidat och 
magister

Lunds universitet (LU) 
IIIEE

Internationell miljöekonomi 60 p Magister

Lunds universitet (LU) 
LUMES

Internationell miljövetenskap 60 p Magister

Lunds universitet (LU) 
nat 

Miljövetenskapligt program 160 p Magister

Malmö högskola (MAH) Människa, miljö, samhälle 120 p
Kretsloppsprogrammet 120 p

Kandidat

Mitthögskolan (MH) Ekoteknikprogrammet 120–160 p
Miljö- och naturvetenskapligt program 120–160 p

Kandidat och 
magister

Mälardalens högskola 
(MdH)

Miljövetenskapliga programmet 120 p Kandidat 

Stockholms universitet 
(SU)

Miljöledning och miljörevision 40 p Magister

Södertörns högskola 
(SH)

Miljö- och utveckling 145/185 p Kandidat och 
magister

Miljöteknik grundutbildning

Program (på många håll kan ämnet även läsas 
som fristående kurser) Examen

Högskolan Dalarna (Hda) Miljöteknik 120 p Kandidat

Högskolan i Halmstad 
(HH)

Teknisk miljövetenskap 120 p Kandidat

Högskolan i Kalmar (HK) Miljöingenjörsprogrammet 140 p Kandidat

Högskolan Kristianstad 
(HKr)

Naturvårdsingenjörsprogrammet 120/140 p Kandidat

Karlstads universitet 
(KAU)

Energi- och miljöteknik 120–160 p Kandidat och 
magister

Lunds universitet (LU) 
IMES

Tiotal kurser som ingår i div program på Lunds 
tekniska högskola, 15-tal fristående kurser

–

Mälardalens högskola 
(MdH)

Miljöingenjörsprogrammet 120–160 p (sedan läsåret 
2002/03 Samhällsteknikprogrammet 120–180 p inrikt-
ning Miljö.)

Kandidat och 
magister

Miljö- och hälsoskydd grundutbildning

Program (på många håll kan ämnet även läsas 
som fristående kurser) Examen

Göteborgs universitet 
(GU)

Miljö- och hälsoskydd för naturvetare 40 p Ingen examen 
i ämnet

Stockholms universitet 
(SU)

Miljö- och hälsoskydd för naturvetare 40–50 p Examen i 
annat huvud-
ämne med in-
riktning mot 
miljö- och häl-
soskydd

Umeå universitet (UmU) Miljö- och hälsoskyddsprogrammet 120–160 p Kandidat och 
magister
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Antalet utbildningsplatser i miljövetenskap, miljöteknik och miljö- och häl-
soskydd som behövs i framtiden är svårt att bedöma. I Arbetsmarknadssty-
relsens utredning (AMS Ura 2000:1) defi nieras tre huvudtyper av jobb inom 
miljösektorn: 1) Jobb inom miljöindustrin, t.ex. inom återvinningsindustrin 
eller miljökonsultsektorn, 2) Miljörelaterade jobb i andra typer av företag och 
organisationer, t.ex. miljöansvariga i privata företag, myndigheter och Agenda 
21-ansvariga i kommunerna, samt 3) Jobb som är ett resultat av investerings-
program och dylikt. Bland rapportens slutsatser kan särskilt framhållas be-
dömningen att miljörelaterade arbetsuppgifter alltmer kommer att integreras 
i befi ntliga anställningar och kraven kommer att vara förmåga att integrera 
och relatera miljöfrågorna till sitt yrke, dvs. att det behövs påbyggnadsutbild-
ningar för ingenjörer, ekonomer, jurister och naturvetare m.fl . Man behöver 
hitta sätt att integrera miljökunskap inom alla ämnesområden. I de samman-
hangen spelar det fristående kursutbudet inom miljöområdet en viktig roll. 

Bedömargruppens uppfattning är dock att antalet personer med helhetssyn 
och breda kunskaper om miljöproblem och möjligheter att tackla dem kom-
mer att vara mycket användbara på en mängd arbetsplatser även i framtiden. 
Av de uppföljningar av studenternas verksamhet efter utbildningen som fl era 
lärosäten utfört, framgår att det absoluta fl ertalet av de inom programmen 
utbildade studenterna har fått relevanta jobb. Flera t.o.m. före examen vilket 
relativt ofta lett till att man ej fullföljt sin magisterexamen. 

Bedömargruppens uppfattning är dock att med hänsyn till rekryterings-
svårigheterna så har en viss överetablering skett särskilt av den naturveten-
skapligt inriktade utbildningen i miljövetenskap. Däremot anser vi att antalet 
platser på miljö- och hälsoskyddsområdet kan utökas och att samhällsbehov 
och rekryteringsmöjligheter föreligger för ytterligare ett fullständigt utbild-
ningsprogram, alternativt förlängning av de befi ntliga påbyggnadsutbild-
ningarna med placering vid ett mer sydligt beläget lärosäte. De miljötekniska 
utbildningarna har kanske nått en omfattning som är lämplig, men efterfrå-
gan är svårbedömd. En utökning kan ske när man har längre erfarenhet av 
examinerade personer och deras möjligheter att fi nna adekvat sysselsättning 
i samhälle och industri. 

Svårigheter att fylla kurser är det som begränsar universitet och högskolors 
intresse att starta fl er miljöutbildningar. Ett dilemma för framtiden kan bli 
det ringa antalet studenter från gymnasiet med adekvat bakgrundsutbildning, 
och att det är ett problem på högskolenivån att kunskaper i matematik, kemi 
och samhällsvetenskap verkar minska, enligt utsagor vid platsbesöken.

Behörighets- och examinationskrav

Miljöutbildningarna har många skepnader. En övervägande del av utbild-
ningarna har i dag en naturvetenskaplig eller teknisk inriktning och i många 
program svarar de samhällsvetenskapliga delarna bara för cirka 20 poäng av 
120 eller 160 poäng. Behörighetskraven för fl ertalet av dessa utbildningar har 
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ursprungligen varit naturvetenskaplig gymnasiebakgrund. I takt med ökande 
rekryteringsproblem har behörighetskraven minskats, ofta utan förändring av 
kursstrukturen. Det kan ha påverkat kvalitén i dessa utbildningar, då behovet 
av mer eller mindre propedeutiska inslag vad gäller baskunskaper tar tid från 
fördjupningar. I några fall, t.ex. miljövetenskap vid Högskolan i Trollhättan/
Uddevalla har baskurser om vardera 5 poäng lagts in i programmet. Enligt 
bedömargruppens uppfattning ligger sådana kurser närmast på gymnasienivå 
och bör ej ge akademiska poäng. Ändras behörighetskraven bör också kurs-
strukturen ses över, t.ex. med ökade inslag av samhällsvetenskap, vilket också 
av andra skäl synes angeläget. På andra håll, t.ex. vid miljö- och hälsoskydds-
utbildningen i Umeå, ges inledande alternativa baskurser i naturvetenskap 
respektive samhällsvetenskap. Några utbildningar, t.ex. vid Mitthögskolan, 
erbjuds basutbildning utanför utbildningsprogrammet. Bedömargruppen 
anser att det i dagsläget fi nns alltför många varianter av likartade program 
som sinsemellan har olika behörighetsvillkor. I ljuset av att högskolan ska 
öppnas och fl er studenter påbörjar universitets- eller högskolestudier innan 
de fyllt 25 år bör man snabbt försöka fi nna gemensamma nämnare för behö-
righetsvillkoren.

Utbildningsområdena – naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt etc. 
är relativt enkla att överblicka. Angivet utbildningsområde markerar ibland 
mer vilka resurser (ersättning för helårsprestationer) fakulteterna bedömt att 
utbildningen ska ha än utbildningens innehåll. Bedömargruppen vill dock 
betona att det viktigaste är att utbildningen i miljövetenskap inte kan vara 
enbart naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig, båda synsätten och me-
toderna att vetenskapligt angripa problemställningar och hitta lösningar på 
miljöfrågorna måste fi nnas med i alla miljöutbildningar. 

Det är viktigt att utbildningarna inte har ”falsk” varubeteckning och att 
utbildningarna – oavsett om de har en naturvetenskaplig tyngdpunkt, eller 
en teknisk eller samhällsvetenskaplig sådan – ger studenten djupa insikter i 
miljöproblemens hela karaktär. Eftersom kurserna på många håll också kan 
läsas som fristående kurser är det viktigt att programmen har en tydlig varu-
deklaration, inte minst för de studenter som är intresserade av miljövetenskap 
och söker olika utbildningar. Vi ser det som ytterst angeläget att lärosätena 
tydligt anger utbildningens inriktning inom miljövetenskap, då ämnets bredd 
är så stor att knappast något program kan täcka in helheten.

Bedömargruppen har också kommentarer om påbyggnadsutbildningarna 
i miljö- och hälsoskydd som av naturliga skäl har svårigheter att under ett år 
hinna ge en önskvärd bredd och ”yrkesinriktning”. Gruppen kommenterar 
detta nedan i utvärderingen av de enskilda utbildningarna. Vid Stockholms 
universitet kan man ta magisterexamen med bredd i miljö- och hälsoskydd. 
Vid Göteborgs universitet däremot fi nns det inte någon egentlig examen för 
utbildningen. Studenterna kan dock ta examen i ett huvudämne med inrikt-
ning mot miljö- och hälsoskydd. Det är inte en optimal lösning.
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Examensbeteckningarna kompliceras av att det nu fi nns en magister med 
bredd som tidigare ej funnits. Många av de utvärderade utbildningarna skulle 
med fördel betecknas som magister med bredd. Eftersom denna möjlighet nu 
fi nns är det gruppens rekommendation att examensbeteckningarna ses över 
vid samtliga miljöutbildningar i landet och att det fi nns en strävan efter en-
hetliga regler för examensbeteckningar. Högskoleverket bör medverka i denna 
utveckling. 

Profi lering

Figur 1. Översikt över miljöutbildningarnas inriktningar och grad av tvärve-
tenskaplighet.

Tvärvetenskaplighet

Naturvetenskaplig/
teknisk 

grundinriktning, 
Miljövetenskaplig/

miljöteknisk 
påbyggnad

Miljövetenskaplig/
miljöteknisk

grundinriktning,
Naturvetenskaplig/

teknisk
fördjupning

Samhällsvetenskaplig 
grundinriktning, 
Miljövetenskaplig/

miljöteknisk 
påbyggnad

Miljövetenskaplig/
miljöteknisk 

grundinriktning,
Miljövetenskaplig/

miljöteknisk 
fördjupning

Låg

Hög

N/T SMiljövetenskaplig/
miljöteknisk 

grundinriktning,
Samhällsvetenskaplig 

fördjupning

Figur 1 ger en schematisk bild över inriktnings- och profi lfördelningen av 
miljöutbildningarna i ett nationellt perspektiv. Den illustrerar dels hur tyd-
lig övervikten är av utbildningar med en naturvetenskaplig/teknisk profi l 
och inriktning, och dels hur få av utbildningarna som är tvärvetenskapliga, 
dvs. fakultetsövergripande. Trots det stora utbudet av miljöutbildningar är 
spridningen av inriktningar således begränsad. I fi guren redovisas grundut-
bildningar som omfattar minst 120 poäng. Påbyggnadsutbildningar om 40 
respektive 60 poäng ingår således inte. Dessa har ofta en profi lering med kom-
binerade förkunskapskrav som inte ryms inom uppställda parametrar. 

I fi guren utmärker sig tre utbildningar. Miljövetenskapen vid Linköpings 
universitet har en hög grad av tvärvetenskaplighet, och tydligt samhällsve-
tenskapligt inriktade miljövetenskapliga utbildningar fi nns vid Göteborgs 
universitet och Malmö högskola. 
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Den mittersta utbildningen på x-axeln, miljövetenskaplig/miljöteknisk 
grundinriktning med miljövetenskaplig/miljöteknisk fördjupning kan i prin-
cip betraktas som en utbildning som ännu inte fi nns i praktiken. Tydliga 
fakultetsövergripande fördjupningskurser inom ämnena måste ytterligare ut-
vecklas. Tanken är dock inte att alla utbildningar bör ligga högt i mitten utan 
det intressanta är befi ntliga utbildningars spridning i fi guren. Det fi nns alltså 
ett stort utrymme för en ökad variation i utbildningarnas inriktningar.

I den utsträckning utbildningarna är tvärvetenskapliga (y-axeln) dvs. fa-
kultetsövergripande bör de miljötekniska och miljövetenskapliga utbildning-
arna placera sig högt i mitten och de mer traditionellt ämnesinriktade längre 
ner åt respektive sidor. Det fi nns dock en skillnad mellan den terminologi som 
används inom majoriteten av utbildningar och det intryck bedömargruppen 
fått av hur det verkligen ser ut. Begreppet tvärvetenskap är vedertaget men 
om man med det menar fakultetsövergripande och inte endast ämnesövergri-
pande eller mångvetenskapligt förekommer tvärvetenskapliga utbildningar 
endast i begränsad omfattning, samt endast i vissa delar av utbildningarna. 

Antalet utbildningsplatser, studentantal och examina

Antalet utbildningsplatser, studentantal och examina framgår av tabell 2. 
Av tabellen framgår att många utbildningsprogram befi nner sig under upp-
byggnad och ännu ej hunnit examinera några studenter. Vi har konstaterat 
att avhopp innan fullföljt examensarbete i fl era fall sker, bl.a. beroende på att 
man får relevanta jobb utan examensarbete och uttagen examen. Det gäller 
inte minst anställningar som miljö- och hälsoskyddsinspektörer, där efter-
frågan är stor. Avbrott kan också bero på byte av program, studieavbrott och 
ändrad examensinriktning. Antalet studerande på D-nivå är många gånger 
påfallande lågt. 

Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Mitt-
högskolan och Umeå universitet har examinerat fl est personer, men även vid 
andra lärosäten har examinationen inom miljöämnena varit stor, men ej syn-
lig i denna statistik då studenterna valt att ta ut examen i annat huvudämne. 

Antal studerande inom den svenska miljöutbildningen är stort. I tabell 2 
redovisas för år 2001 antal helårsstudenter för de lärosäten som har program-
utbildningar. Det rör sig totalt för grundutbildningen om närmare 2 000 
studenter, vartill kommer ett stort antal studenter på fristående miljökurser 
vid andra lärosäten. Antalet utbildningsplatser år 2002 inom programmen är 
cirka 600 i miljövetenskap, cirka 150 i miljöteknik och cirka 125 i miljö- och 
hälsoskyddsutbildningen. Bortfallet i magisterutbildningens fjärde år är rela-
tivt stort. Flera av utbildningarna, särskilt de naturvetenskapligt och tekniskt 
inriktade har betydande rekryteringsproblem och fl era av dessa utbildningar 
har ändrat behörighetskraven för att öppna utbildningarna även för studenter 
utan gymnasieutbildning inom naturvetenskapliga program. 
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Tabell 2. De utvärderade grundutbildningarnas startår, antal utbildnings-
platser, helårsstudenter (HÅS), procent kvinnor och män bland de registrerade 
studenterna och uttagna examina. Lärosätenas förkortningar fi nns redovisade i 
kapitlet Uppdraget och tillvägagångssättet.
  

Läro-
säte Startår

Utbild-
ningsplat-
ser 2002

HÅS 
2001

% kv. 
2001

% 
män 
2001

Kandidat-
examina 
1998–2001

Magister-
examina 
1998–2001

Högsko-
leing. 
examina 
1998–2001

Miljöve-
tenskap
GU NMIL 

1994, NP 
1995,
SMIL 
2001

NMIL 48, 
NP 40, 
SMIL 50

241 65 35 ges ej 91

HK 2001* 30 150 77 23 19 42

HT/U 2000 60 31 71 29 – ges ej

KAU 2002** 15 110 68 32 0 ges ej

LiU 1998 60 189 69 31 1 –

LU, IIIEE 1995 50 26 62 38 ges ej 131

LU, 
LUMES

1997 36 46 39 61 ges ej 70

LU, nat 1998 30 44 70 30 ges ej –

MAH 1999*** 50 171 61 39 – –

MH 1993 Ekotek 40, 
miljö-nat 40

93 58 42 82 4

MdH 2001 Platsgaranti 17 65 35 – ges ej

SU 1998 20 18 58 42 ges ej

SH 2001 40 43 78 22 – –

Miljö-
teknik
Hda 1996 20 52 66 34 4 – 25

HH 2000 20 54 85 15 – ges ej –

HK 1996 30 26 62 38 21 ges ej 26

HKr 1995 30 44 45 55 89 ges ej 89

KAU 1998 15 124 37 63 0 2 60

LU, IMES 1988 69 61 39 ges ej ges ej ges ej

MdH 1998 Platsgaranti 248 66 34 69 – 19

Miljö- o 
hälso-
skydd
GU 1989 36 22 86 14 ges ej ges ej

SU 1990 40 42 76 24 ges ej 34

UmU 1977 50 99 67 33 10 121

– = hela utbildningen – alternativt rätten att utfärda en viss examen – är alltför ny för att examen under 
angiven period är möjlig.
*HK – Programmets föregångare startade 1977.
**KAU – Ämnet har funnits vid lärosätet sedan 1970-talet.
***MAH – Programmets föregångare startade 1997.
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Inom bedömargruppen har ifrågasatts huruvida det är möjligt att nå tillräck-
ligt djup i en kandidatexamen om 120 poäng i ett ämne med sådan bredd som 
miljöämnena har, särskilt om delar av utbildningstiden ibland delvis går åt 
till att förmedla gymnasiekunskaper i basämnen som matematik, kemi eller 
ekologi. Ämnet miljövetenskap anses av fl ertalet i gruppen kräva ett utbild-
ningsomfång om 160 poäng såvida inte ämnets inriktning tydligt begränsas 
och redovisas i ämnesbeteckningen. Den nya utbildningen på Södertörns 
högskola är för övrigt redan i dag på 145 poäng för kandidatexamen och 185 
poäng för magisterexamen. Kandidatexamen i miljöteknik med tydligare 
yrkesinriktning är sannolikt mer berättigad, då utbildningarnas inriktning 
och mål skiljer sig från miljövetenskap, men även då är det viktigt att ange 
utbildningens profi l.

Bedömargruppen rekommenderar att den s.k. Bolognamodellen införs för 
miljöutbildningarna. Bolognamodellen innebär en treårig grundutbildning, 
en tvåårig magisterutbildning och en treårig doktorsutbildning. Det skulle 
enligt vårt sätt att se det möjliggöra att det breda tvärvetenskapliga utbild-
ningsämnet fi ck den utbildningstid som behövs för att inhämta nödvändiga 
kunskaper från fl era vetenskapsområden. En svensk magisterexamen skulle 
då också i verkligheten motsvara en europeisk ”master”. De treåriga tekniska 
utbildningarna skulle bli grundutbildningar och motsvara en kandidatut-
bildning och vara jämförbar med europeiska ”bachelor”. Det bör omedelbart 
undersökas om det är möjligt att bygga ut sådana utbildningar till femåriga 
magisterutbildningar. 

Den yrkesinriktade miljö- och hälsoskyddsutbildningen i Umeå skulle 
vinna på ett femte år och en utökad tid skulle ge större möjligheter till profi le-
ring och fördjupning. Påbyggnadsutbildningarna i Stockholm och Göteborg 
inom miljö- och hälsoskydd skulle ges bättre möjligheter till att bli yrkesför-
beredande. En ökning till femåriga utbildningar skulle dessutom ge studen-
terna bättre möjligheter till önskvärda internationella studier och kontakter.

En av svårigheterna med Bolognamodellen är att doktorandutbildningen 
blir treårig, dvs. ett år kortare än i dag. Här kommer möjligheterna med 
bättre samordnade kurser och koppling till magisterutbildningen att bli vik-
tig och det ställer ytterligare krav på profi leringen av miljöutbildningarna i 
Sverige.

Forskarutbildningen

Dimensioneringen av forskarutbildningen inom det miljövetenskapliga och 
miljötekniska området är det i dagsläget svårt att på ett relevant sätt re-
dovisa. Miljörelevanta kurser och avhandlingsämnen fi nns inom ett fl ertal 
forskarutbildningsämnen utan att de har miljöprefi x i sin ämnesbenämning 
eller inriktning. I tabell 3 har vi sammanställt vissa data över de forskarut-
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bildningar som lärosätena själva har bedömt tillhöra området, men urvalet 
av forskarutbildningar för utvärdering i detta sammanhang har gjorts med 
olika bedömningsgrunder från lärosätenas sida. Så har t.ex. Kungl. Tekniska 
högskolan redovisat sex forskarutbildningsämnen med annan benämning än 
miljövetenskap/miljöteknik, men med miljöanknytning vid Institutionen för 
mark- och vattenteknik. Dessa utbildningar har för närvarande 50 doktoran-
der. För att få informationen nationellt rättvisande har därför sifferuppgif-
terna för Kungl. Tekniska högskolan satts inom parentes. För forskarskolan 
vid Örebro universitet har endast medtagits de doktorander som följer stu-
dieplanen i samlingsämnet miljövetenskap och inte de som väljer att dispu-
tera i sitt naturvetenskapliga basämne. Med denna redovisningsgrund fi nns 
forskarutbildning i ämnet miljövetenskap vid sex lärosäten med totalt 102 
doktorander vårterminen 2001, och i miljöteknik vid två lärosäten med totalt 
13 doktorander. Det är anmärkningsvärt att med denna redovisningsprincip 
svarar Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola vardera för cirka 
en tredjedel av det totala antalet doktorander i miljövetenskap och har under 
perioden 1998–2000 utexaminerat 35 av totalt 50 i ämnet. 

Forskarutbildning i miljö- och hälsoskydd fi nns ej vid något lärosäte. Etab-
lering av forskarutbildning inom miljö- och hälsoskyddsområdet är angelä-
gen och borde övervägas i Umeå. 

Dimensioneringen av forskarutbildningen är det i dagsläget svårt att ut-
tala sig om då vi inte vet vad som ryms inom andra forskarutbildningsämnen. 
Miljöfrågornas komplexitet och behov av tvärvetenskapliga ansatser över fa-
kultetsgränserna talar för att fl er examinerade i forskarutbildningen i miljö-
vetenskap och miljöteknik behövs i samhället. Bristen på disputerade lärare 
inom ämnenas akademiska grundutbildning ställer också krav på fl er fors-
karutbildade i ämnet. Det kräver dock att forskarutbildningarnas kursdelar 
omstruktureras så att en doktor i miljövetenskap eller miljöteknik har såväl 
bredare som djupare kunskaper inom hela ämnet, än en student med grund-
examen, och inte bara inom det avhandlingsnära området. Avsaknaden av 
samhällsvetenskapligt inriktade kurser inom forskarutbildningarna är stor. 
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Tabell 3. Fakta om forskarutbildningen. Examensbenämningen vid Kungl. Tek-
niska högskolan innehåller inte något miljöprefi x varför data därifrån satts inom 
parentes och inte heller inräknats i summan (se kapitlet Uppdraget och tillväga-
gångssättet, för ytterligare förklaring).

Läro-
säte

Aktiva 
doktoran-
der vt -02

% kv. % män Dr. 
examina 
1998–
2001

Huvud-
hand-
ledare 
vt -02

% kv. % män Start-
år

Kurs-
poäng

Miljö-
vetenskap

CTH 36 58 42 15 19 16 84 1991 50

GU 30 63 37 20 18 11 89 1991, 
1994*

50

HK 6 33 67 1 4 0 100 2001 40

LU IIIEE 20 45 55 5 3 0 100 1995 60–80

UmU 4 75 25 7 2 0 100 1994 40

ÖU 6 83 17 2 5 20 80 1997 60

Totalt 102 50 51

Miljö-
teknik

KAU 6 33 67 0 1 0 100 1999 40–60

(KTH) (50) (40) (60) (26) (15) (13) (87) (1903, 
-55, 
-68, 
-91, 
-93)**

50–60

LU IMES 7 57 43 4 2 0 100 1988 60

Totalt 13 4 3

*1991 avser examensämnet Miljövetenskap respektive Miljövetenskap med inriktning mot traditionellt exa-
mensämne, 1994 avser examensämnet Tillämpad miljövetenskap. 
**Startåren avser i tur och ordning examensämnena: Vattenbyggnad, Mark- och vattenresurslära (tidigare 
Kulturteknik), Vattenvårdsteknik, Teknisk geologi respektive Grundvattenkemi. 
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Miljöutbildningarnas struktur 
i våra grannländer

De nordiska grannländerna har ett utbildningssystem som liknar en föresla-
gen Bolognamodell och de tre- eller femåriga utbildningarna skiljer sig således 
från den svenska magisterexamen.

Danmark

Antalet miljöutbildningar är färre i Danmark än i Sverige på grund av att det 
är svårare att starta nya utbildningar i Danmark. För varje studieprogram 
krävs ministeriets godkännande. Utbildningsstrukturen skiljer sig också 
åt. Det fi nns mycket få hela miljöutbildningar i Danmark, dessa redovisas 
i tabellen nedan. De fl esta miljörelaterade kurser ingår som element i andra 
utbildningar – naturvetenskapliga, tekniska och samhällsvetenskapliga. Den 
danska utbildningsstrukturen är 3 år (bachelor) + 2 år (kandidat) + 3 år (Ph. 
D.). Bortsett från inom speciella områden (t.ex. civilekonom) har bachelor-
utbildningen ingen praktisk betydelse som examen. 

Det är en mindre skarp skillnad mellan grundutbildning och forskarut-
bildning i Danmark. Forskarutbildningen genomförs på samma institutioner 
och med samma lärare som står för grundutbildningen. Alla lärare har både 
undervisnings- och forskningsplikt. Forskarutbildningen regleras av en för-
ordning för universitetet, som ger möjlighet till olika titlar. På senare år har 
det varit en tendens till mer formaliserade Ph.D-program och forskarskolor. 
Det fi nns t.ex. ett Ph.D-program i miljövetenskap vid Roskilde Universitet, 
som erbjuds i samarbete mellan tre institutioner (geografi , biologi och miljö-
planläggning).

Utbildning Lärosäte Examen

Miljökemi – rent naturvetenskaplig. Samarbete mellan Københavns Universitet, 
Den Kongelige Veterinær- og Landbohøj-
skole samt Farmaceutisk Højskole

Kandidat

Miljöteknik – stor valfrihet av t.ex. sam-
hällsvetenskapliga kurser.

Danmarks Tekniske Universitet Ingenjör

Miljöteknik – stor valfrihet av t.ex. sam-
hällsvetenskapliga kurser.

Aalborg Universitet Ingenjör

Miljöplanläggning – tvärvetenskaplig dvs. 
naturvetenskaplig, teknisk och samhälls-
vetenskaplig. Problemorienterad.

Roskilde Universitet Kandidat

Miljöbiologi – rent naturvetenskaplig. Roskilde Universitet Kandidat

Miljöplanläggning – tvärvetenskaplig dvs. 
teknisk med betydande samhällsveten-
skapliga inslag. Möjlighet till specialise-
ring inom miljö, trafi k, stadsplanering och 
energi.

Aalborg Universitet Ingenjör
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Finland

I det fi nska utbildningssystemet tar en magisterexamen vanligtvis mer än 5 år 
(i medeltal 5,6 år) och kandidatexamen är mycket sällsynt just nu. En modell 
med 3 år + 2 år har diskuterats och ett nytt system ska införas år 2005. Hur 
detta kommer att utformas är dock fortfarande lite öppet.

I Finland har många av de miljövetenskapliga utbildningsprogrammen 
utvecklats från traditionella huvudämnen och motsvarar de svenska ut-
bildningar som kallas miljövetenskap med inriktning mot naturvetenskap. 
Miljöbiologi som huvudämne har både miljövård och tillämpad biologi som 
bakgrund. Några yngre huvudämnen t.ex. vid Kuopio universitet bygger ur-
sprungligen på miljöekologi eller miljöfysik och är bredare än de s.k. gamla 
examina. Vid Helsingfors universitet fi nns också ”allmän miljövetenskap” 
som är en generalistutbildning. En stor skillnad mellan Sverige och Finland 
är att de fi nska yrkeshögskolorna är så unga att det ännu inte fi nns någon 
egentlig examen från det nya polytekniska systemet. De framtida examens-
benämningarna kan komma att variera i framtiden. Terminologin skiljer sig 
också åt mellan länderna t.ex. räknas miljöekologi ofta till biologi i Finland 
(t.ex. vid Oulu universitet) och kommer därmed inte med i miljövetenskap-
liga granskningar. De utbildningar som redovisas i tabellen är sådana som var 
med i den fi nska miljövetenskapliga karteringen i slutet av 2002.

Det fi nns åtskilliga universitet och yrkeshögskolor i Finland som har ut-
bildningsprogram i miljövetenskap/miljöteknik, vilka redovisas i tabellen 
nedan. Dessa utbildningar kan delas in i följande kategorier: 1) biologi, eko-
logi och miljövetenskap, 2) miljöhygien och ekotoxikologi, 3) samhällsveten-
skap, 4) teknik, och 5) miljöentreprenörsskap. Dessutom ges enstaka kurser i 
miljövetenskap även vid fl era andra universitet. Forskarskolor som ligger nära 
miljövetenskapen fi nns i snö- och isforskning, skogsvetenskap, evolutionseko-
logi, biotisk växelverkan och miljövetenskap och -teknologi.

Utbildning Lärosäte Typ av studier

Miljöbiologi Helsinki universitet huvudämne

Miljöbiologi Jyväskylä universitet huvudämne

Miljöbiologi Åbo akademi huvudämne

Miljövetenskap Helsinki universitet 15 studieveckor (approbatur)

Miljövetenskap och teknologi Joensuu universitet huvudämne vid konverteringsprogram

Miljöekologi Helsinki universitet huvudämne

Miljöekologi och miljövård Jyväskylä universitet huvudämne

Skogsvård och skogsmiljöskydd Joensuu universitet huvudämne

Skogsvård och mångsidigt 
utnyttjande av skogar

Joensuu universitet 45 studieveckor 
(cum laude approbatur)

Miljöskydd Oulu universitet 15 studieveckor (approbatur)

Miljöskydd Joensuu universitet 15 studieveckor (approbatur)

Miljöskydd Turku universitet 15 och 35 studieveckor (approbatur och 
cum laude approbatur )

Miljöforskning Oulu universitet 35 studieveckor (cum laude approbatur)

Miljöstudier Lapland universitet 15 studieveckor (approbatur)
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Utbildning Lärosäte Typ av studier

Miljöstudier Tampere universitet 15 studieveckor (approbatur)

Ekotoxikologi och miljöeko-
toxikologi

Kuopio universitet forskarutbildning/vidareutbildning

Miljöhälsa Kuopio universitet specialutbildning

Miljöhälsa Turku universitet specialutbildning

Miljöhälsa Tampere universitet specialutbildning

Miljöekonomi och miljövård, 
miljöekonomi

Handelshögskolan, 
Helsinki

12–26 studieveckor 

Miljöekonomi Helsinki universi-
tet skogs- och lant-
bruksvetenskaplig 
fakultet

huvudämne

Miljöekonomi Jyväskylä universitet 22–38 studieveckor

Miljöekonomi Kuopio universitet personlig utbildningsplan

Miljöekonomi Vaasa universitet 16–23 studieveckor

Skogsplanering och ekonomi Joensuu universitet huvudämne

Miljöpolitik Tampere universitet huvudämne

Miljöjuridik Tekniska universite-
tet, Helsinki

specialkurs

Miljöteknik, vattenteknik och 
miljövänlig processteknik

Uleåborgs univer-
sitet

huvudämne 

Miljöteknik Åbo akademi huvudämne

Miljöteknik Tekniska universite-
tet, Lappeenranta

huvudämne

Miljö och energiteknik Tekniska universite-
tet, Tampere

180 studieveckor huvudämne

Vattenresurser och vattenskydd, 
vattenteknik

Tekniska universite-
tet, Helsinki

huvudämne

Kemi- och miljöteknik Espoo-Vantaa tek-
niska yrkeshögskola

yrkeshögskoleingenjör

Byggnads- och miljöteknik Vaasa yrkeshögskola yrekshögskoleingenjör

Miljöteknik Norra Savo yrkes-
högskola

yrkeshögskoleingenjör

Miljöteknik Häme yrkeshög-
skola

yrkeshögskoleingenjör

Miljöeffektiv produktion, vatten-
teknik, avfallshanteringsteknik

Lahti yrkeshögskola yrkeshögskoleingenjör

Miljöteknik Satakunta yrkeshög-
skola

studieveckor

Miljövård Mikkeli yrkeshög-
skola

yrkeshögskoleingenjör

Miljövård Tampere yrkeshög-
skola

yrkeshögskoleingenjör

Miljöteknik, fl era inriktningar Oulu yrkeshögskola

Miljökemi och -teknologi vid 
processteknik

Mellan-Österbot-
tens yrkeshögskola

Bio- och näringsteknik Turku yrkeshögskola

Energiteknik Kymenlaakso yrkes-
högskola
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Norge

Den norska utbildningsstrukturen är 3 år (bachelor) + 2 år (kandidat). Dess-
utom fi nns 1- eller 2-åriga s.k. årsstudium, som kan ingå i en bachelorgrad, 
och professionsstudier som har en fastlagd studieplan på 5 år, liksom civil-
ingenjörsutbildningarna. Norge har anslutit sig till Bolognaavtalet, vilket 
innebär att fr.o.m. hösten 2003 blir huvudmodellen 3-årig bachelorgrad och 
2-årig mastergrad för alla högre studier.

Den viktigaste skillnaden mellan det norska och svenska utbildningssys-
temet inom miljövetenskap och miljöteknik är att dessa utbildningar ges i 
stort sett endast i renodlad form inom bachelorutbildningar i Norge, eller 
som 1- eller 2-åriga årsstudier. I Norge har man i stor utsträckning lagt in 
miljörelaterade kurser i andra genuina specialistutbildningar t.ex. för högsko-
leingenjörer och civilingenjörer.

I de 5-åriga utbildningarna till civilingenjör eller mastergrad ingår enstaka 
kurser inom miljövetenskap och miljöteknik i de yrkesinriktade studier som 
t.ex. energiteknik, kommunalteknik, landskapsarkitektur och lantbrukstek-
nik etc. Miljöteknik och miljövetenskap blir därför bara en av fl era byggstenar 
i de femåriga utbildningarna i Norge.

Man kan därför säga att de treåriga studierna i miljöteknik och miljöveten-
skap i Norge och Sverige är ganska lika, medan magisterstudierna i Sverige i 
mycket liten grad har någon motsvarighet i Norge.

De fl esta av de centrala hela utbildningarna med miljö- och naturinrikt-
ning som ges år 2002/2003 redovisas i tabellen nedan. 

Av de statliga högskolorna har Høgskolen i Telemark och Høgskolen i Sogn 
og Fjordane tilldelats s.k. knutpunktsfunktion i ”Norgesnettet” av högre ut-
bildning. Detta betyder att man ska fungera som nationellt pådrivande inom 
det tilldelade ämnesområdet.
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Utbildning Lärosäte Examen/typ av studier

Miljø- og havbruksteknikk Høgskolen i Bergen Bachelor

Natur- og miljøfag Høgskolen i Bergen Årsstudium

Miljøbioteknologi Høgskolen i Hedmark Bachelor

Miljøforvaltning Høgskolen i Hedmark Bachelor

Naturfag Høgskolen i Hedmark Årsstudium

Miljøledelse Høgskolen i Nord-Trøndelag Årsstudium

Naturforvaltning Høgskolen i Nord-Trøndelag Bachelor

Naturforvaltning Høgskolen i Nord-Trøndelag Årsstudium

Energi og miljø Høgskolen i Oslo Bachelor

Natur- og miljøfag Høgskolen i Sogn og Fjordane Kandidatstudium

Helse- og miljøvern Høgskolen i Telemark Bachelor

Natur- og miljøvern m GIS Høgskolen i Telemark Bachelor

Natur- og miljøvernfag Høgskolen i Telemark Årsstudium

Natur- helse- og miljøvernfag Høgskolen i Telemark Kandidatstudium

Naturfag og IKT Høgskolen i Telemark Bachelor

Naturforvaltning Høgskolen i Telemark Bachelor

Energi- og miljøteknologi Høgskolen i Telemark Sivilingeniør

Miljø- og havbruksteknologi Høgskolen i Tromsø Bachelor

Natur- og miljøfag Høgskolen i Volda Årsstudium

Natur- og miljøfag Høgskolen i Østfold Årsstudium

Naturforvaltning Norges landbrukshøgskole Profesjonsstudium

Bygg- og miljøteknikk Norges Naturvitenskapelige Tekniske 
Universitet

Sivilingeniør

Energi og miljø Norges Naturvitenskapelige Tekniske 
Universitet 

Sivilingeniør

Utöver dessa utbildningar har man miljörelaterade studier vid matematisk–
naturvetenskapliga fakulteterna vid universiteten som omfattar 0,5–3 år. Det 
gäller bl.a.: Norges Naturvitenskapelige Tekniske Universitet – förorenings-
studier, naturresursförvaltning, ekologi, miljögeoteknologi, naturmiljökemi 
samt energi- och miljöfysik. Universitetet i Bergen – marin ekologisk mo-
dellering, miljöfysiologi, zoologisk ekologi, hydrogeologi/miljögeologi och 
miljökemi. Universitetet i Oslo – toxikologi, miljögeologi och miljökemi. 
Universitetet i Tromsö – ekologi/zoologi, populationsekologi/ekofysiologi 
och vegetationsekologi/geobotanik.

Dessutom förekommer det en del miljöteman inom fl era utbildningar i 
limnologi, hydrologi, resursbiologi och resursekonomi.
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Övergripande bedömning av 
grundutbildningens kvalitet

Samtliga granskade utbildningar uppfyller i huvudsak kraven på högskole-
utbildning enligt högskolelagen och högskoleförordningen. Dock har det i 
några fall identifi erats att vissa obligatoriska moment i utbildningsplanen 
(praktikarbete och introduktionskurs) ej ger poäng. Bedömargruppen kom-
menterar utbildningarna på ett antal punkter i syfte att bidra till deras kvali-
tetsutveckling.

Självvärderingsrapporternas kvalitet och egenvärde

De inrapporterade självvärderingarna är med några få undantag väl genom-
förda och i fl ertalet fall förankrade hos såväl lärare som studenter. I några fall 
har studenterna medverkat först när utkastet till rapporten varit framtagen 
och i något fall hade de studenter som ombetts medverka vid platsbesökets 
diskussion fått del av rapporten med kort framförhållning. Frågor och dis-
kussioner vid platsbesöken indikerar att förhållandena vid respektive lärosäte 
är objektivt redovisade. För några nystartade program har ännu inte någon 
årskurs passerat det tredje eller fjärde året i utbildningen, varför endast den 
tidiga delen och befi ntlig utbildningsplan för programmet varit utgångspunkt 
för diskussionerna. Institutionernas ledning, personal och studenter har varit 
tillmötesgående och villiga att lämna kompletterande information. Platsbe-
söken har genomförts i en kollegial anda och först och främst gällt problem 
med utbildningen som vi identifi erat vid genomläsning av självvärderingarna 
och eventuella oklarheter i rapporterna eller frågor kring förändringar sedan 
rapportens inlämning. Tyngdpunkten har dock legat på diskussioner kring 
kvalitetsbefrämjande åtgärder.

På direkta frågor hur man sett på värdet av självvärderingsprocessen har 
svaret så gott som genomgående varit att den krävt mycket arbete, men att 
den har haft ett stort egenvärde och redan lett till förbättringsförslag som 
har beslutats och genomförts. Bedömargruppens uppfattning är att självvär-
deringen och diskussionerna kring denna utgör den kanske värdefullaste delen i 
utvärderingsprocessen.

Vi hoppas dock att även den nationella överblick vår slutrapport redovisar 
ska vara av värde för de enskilda lärosätena och dess nuvarande och framtida 
studerande inom huvudämnena miljövetenskap, miljöteknik och miljö- och 
hälsoskydd.
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Tvärvetenskaplighet

Bedömargruppen konstaterar att universitetens fakultetsstruktur och discip-
linorienterade utbildning har gjort det svårt att utveckla en tvärvetenskaplig 
miljöutbildning som integrerar naturvetenskap med humanistiskt–samhälls-
vetenskapliga komponenter. Genuint tvärvetenskapliga miljökurser är ännu 
relativt sällsynta, det är i princip endast Linköping som i dag erbjuder en 
genomgående tvärvetenskaplig miljöutbildning. Flertalet utvärderade mil-
jöutbildningar har en uttalad tvärvetenskaplig målsättning, men vissa t.ex. 
de i Göteborg, Kalmar, Karlstad och Mälardalen vill karakterisera sig som 
mångvetenskapliga. Hur man defi nierar dessa begrepp och vad som skiljer 
dem från ”korsdisciplinär” och ”transdisciplinär” som används för att ka-
rakterisera forskarutbildningen i Kalmar är dock oklart. Man verkar inte ha 
haft varken kraft, tid eller möjlighet att skräddarsy kurserna i miljövetenskap 
och integrera kunskap från fl era discipliner i en och samma kurs. Vanligen 
ges parallella miljöinriktade kurser i olika naturvetenskapliga, tekniska eller 
samhällsvetenskapliga basämnen dvs. snarare en mångvetenskaplig än tvär-
vetenskaplig miljöutbildning. 

Sätten att kombinera djupa ämneskunskaper och tvärvetenskapliga per-
spektiv varierar, men följer i princip två huvudlinjer. Antingen utvecklar man 
integrerade kurser redan på grundnivån som exempelvis vid Mitthögskolan 
och Lunds naturvetenskapliga fakultet och erbjuder fördjupning på påbygg-
nadsnivån, eller så ger man en traditionell disciplinorienterad basutbildning 
och väntar med de tvärvetenskapliga inslagen till magisternivån som exem-
pelvis i Kalmar. Påbyggnadsutbildningarna vid Göteborg, Lund och Stock-
holm är en variant på den senare modellen. 

Strategin med integrerade kurser på grundnivå kräver ett större mått av 
nytänkande än att förlägga tvärvetenskapen till magisternivån. I bägge fal-
len kan dock en fakultetsöverskridande introduktionskurs som behandlar 
miljöproblemen i ett brett perspektiv vara ett bra sätt att öka intresset bland 
studenterna för fortsatta studier i miljöämnena. Exempel på sådana kurser är 
Miljövetenskap I i Lund på naturvetenskapliga fakulteten och Naturen, män-
niskan och vetenskapen inom ämnet miljövetenskap i Karlstad.

Man förlitar sig i hög grad på att studenterna successivt får en tvärveten-
skaplig förståelse av miljöproblemens komplexa natur genom att använda sig 
av ett problemorienterat arbetssätt och att i grupparbeten och gruppdiskussio-
ner dra fördel av kursdeltagarnas olika kunskaps- och erfarenhetsbakgrund.

 Bedömargruppen vill dock understryka betydelsen av ett välfungerande lä-
rarlag och en kursledare med förmåga att hålla ihop helheten för att miljöutbild-
ningen ska bli mer tvärvetenskaplig. Man måste ställa krav på att lärare från 
olika discipliner har förmåga att integrera även andra perspektiv i sin undervis-
ning. Viktigt är också att hitta lämplig litteratur som ger en integrerad syn på 
miljöproblemen. 

Inom forskarutbildningen har det tvärvetenskapliga samarbetet ökat mar-
kant under senare år bl.a. tack vare satsningar på olika forskarskolor inom 
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miljöområdet som i Göteborg och Örebro. Doktorander från olika ämnesom-
råden och fakulteter ges där möjlighet att delta i gemensamma tvärvetenskap-
liga forskningsprojekt och kurser som syftar till att åstadkomma en integrerad 
förståelse av miljöproblematiken. Det förekommer numera att doktorander 
från skilda discipliner sampublicerar sina forskningsresultat och deltar i ge-
mensamma tvärvetenskapliga miljösymposier. Doktorandprojektens ämnes-
övergripande innehåll accentuerar behovet av att doktoranden har tillgång till 
handledare från fl era discipliner, gärna från andra fakultetsområden.

Profi lering och marknadsföring

Det fi nns i dag ett stort utbud av högre miljöutbildningar i hela landet. För-
enklat uttryckt kan man påstå att miljöutbildningens profi l har utvecklats 
utifrån lokala intressen, befi ntlig forskarkompetens och tillgången på lärare i 
miljörelaterade ämnen. En pådrivande kraft har varit att försöka locka fl er stu-
denter att välja naturvetenskap och teknik genom att förse namnet på utbild-
ningen med ett miljöprefi x. Från enskilda ämnen har det funnits farhågor att 
miljövetenskap skulle minska antalet studenter till ämnet och därför har inte 
alltid samarbetet inom ett lärosäte eller mellan lärosäten varit okomplicerat.
Givet utbildningarnas olika inriktning och svårigheten att i en tre- eller fyra-
årig utbildning täcka miljöämnet i hela dess bredd är det angeläget att läro-
sätena i sin marknadsföring klart redovisar var tyngdpunkten i utbildningen 
ligger, vilka reella förkunskapskrav som behövs och vilken yrkesinriktning 
den huvudsakligen kan leda fram till. Detta för att undvika missriktade för-
väntningar och stora avhopp bland studenterna. En starkare profi lering av 
miljöutbildningarna i landet kan bli till gagn för såväl studenterna som deras 
framtida arbetsgivare. 

Bedömargruppen rekommenderar med stor tyngd: att lärosätena i ämnesbe-
teckningen klart anger utbildningens profi lering; att utbudet av samhällsveten-
skapligt inriktade kurser utökas, särskilt på fördjupningsnivå och att integrering 
av kunskapsstoffet i större uträckning sker på kursnivå.

Forskningsförberedande och yrkesförberedande utbildning

Utbildningarna inom miljövetenskap, miljöteknik och miljö- och hälso-
skydd omfattar såväl yrkesförberedande moment av färdighetsträning som 
forskningsförberedande vetenskapsteori och kritisk granskning av teoribild-
ningar.

Antalet studenter är så stort att vid alla utbildningar kommer huvuddelen 
av studenterna att arbeta utanför universiteten efter avslutade studier. Alla 
utbildningar måste därför utvecklas med tanke på den framtida arbetsmark-
naden. Färdigheter, att i yrkeslivet använda t.ex. miljölagstiftning, miljö-
ledningssystem, och andra metoder att hantera miljöproblem, bör därför 
förmedlas i utbildningarna.
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Alla som arbetar med miljöfrågor i näringsliv och samhälle måste hantera 
processer med successiv identifi ering och etablering av nya miljöproblem. Det 
krävs god förmåga att bedöma det vetenskapliga underlag som fi nns i olika 
skeden av sådana processer för att på ett korrekt sätt agera i berörda yrken. 
Miljöutbildningar på högskolenivå förväntas därför hålla en god nivå när det 
gäller att förmedla, inte bara etablerade vetenskapliga resultat, utan också in-
sikt om den vetenskapliga metodiken bakom dessa resultat. Det är alltså inte 
bara de som ska forska vidare som bör ha vetenskaplig kompetens. 

Vi har ibland haft svårt att fi nna tecken i tentamensteser och examensarbe-
ten på att man kontrollerar att studenterna verkligen tillgodogjort sig färdig-
heter i vetenskaplig kritisk analys. 

Som exempel på god nivå såg vi att man i tentamen i alternativ naturre-
sursanvändning vid ekoteknikutbildningen på Mitthögskolan på D-nivån 
krävde självständig jämförande analys av olika författare inom samhällsve-
tenskapliga avsnitt.

Vetenskaplig grund och kritiskt tänkande 

Som tidigare framhållits ska all akademisk utbildning vila på vetenskaplig 
grund. Detta innebär bl.a. att studenterna ska fostras och tränas i kritiskt 
tänkande, dvs. att gå till källorna och inte acceptera allt som låter bra. Kritiskt 
tänkande innefattar också självkritiskt tänkande. 

Det kritiska tänkandet är särskilt viktigt inom miljöutbildningarna efter-
som miljöfrågorna har stor betydelse i så många sammanhang som rör livs-
kvalitet, framtiden och hoten mot framtiden, och hur enskilda individer och 
kollektiv ska/bör förhålla sig till dessa frågor av både existentiell och mycket 
praktisk natur. I miljöpolitiska sammanhang kan det kanske vara motiverat 
att ”för den goda sakens skull” speciellt framhålla de fakta som stödjer de egna 
argumenten och att negligera de fakta som talar emot de egna argumenten. 
Ur ett vetenskapligt perspektiv är detta inte acceptabelt. Inte heller är det ac-
ceptabelt att hänvisa till ”försiktighetsprinciper” för att slippa ta ställning i 
kontroversiella miljöfrågor. Att kritiskt testa de egna argumenten och de fakta 
som stöder de egna argumenten i olika miljöfrågor är minst lika viktigt som 
att kritisera eventuella motståndares argument och fakta. 

En annan aspekt av kritiskt tänkande, som också kan framhållas i detta 
sammanhang, rör problematiken att man inte kan rösta om hur det fungerar i 
naturen eller hur miljön svarar på olika miljöhot eller åtgärder för att förbättra 
förhållanden. Det behöver således inte vara så att den förhärskande meningen 
om ett miljöhot är korrekt, utan som i fallet med Kopernikus och prästerna 
är det viktigt att kritiskt granska det faktamaterial som fi nns och som borde 
fi nnas för rationella ställningstaganden. Myndighetsutövning måste vila på 
objektiv grund. 
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I genomgången av de olika lärosätena har vi funnit att det fi nns stor enighet 
kring dessa frågor och att samtliga lärosäten har strategier för att bibringa stu-
denterna en god vetenskaplig grund och kritiskt tänkande men att dessa strategier 
är mer eller mindre väl genomarbetade och implementerade vid de olika läro-
sätena.

Fördjupning och bredd

Fördjupning/breddproblematiken är mycket intressant inom just miljöut-
bildningarna. Som tidigare framhållits i denna utvärdering så gäller att t.ex. 
miljövetenskapen bygger på såväl naturvetenskapliga som samhällsveten-
skapliga kunskaper. Inom de fl esta traditionella akademiska ämnen (som 
kemi, biologi, kulturgeografi  och statskunskap) fi nns ofta en väl etablerad 
progression där kunskap på A-nivå utgör en grund för studierna på B-nivå, 
osv. Detta syftar till att garantera såväl fördjupning som ämnesbredd. Inom 
miljövetenskapen (och även inom miljöteknik samt miljö- och hälsoskydd) 
ska det fi nnas motsvarande progression, men den tar sig ofta andra uttryck än 
inom traditionella akademiska ämnen eftersom problemställningarna, sät-
tet att ställa frågor, skiljer sig. I miljövetenskapliga sammanhang söker man 
ofta efter åtgärder, processer och åtgärdsstrategier för att komma till rätta 
med olika miljöhot. Det fi nns starka element av problemfokusering, övergri-
pande analyser och tvär- eller mångvetenskapliga angreppssätt. Utifrån ett 
traditionellt ämnesperspektiv kan detta betraktas som ”diffus breddanalys”. 
Inom de traditionella akademiska ämnesområdena används dock inte sällan 
diffusa argument då man motiverar ämnesmässiga detaljstudier utifrån att 
dessa skulle vara viktiga för miljön. En av miljövetenskapens huvuduppgifter 
ligger i denna skärningspunkt, dvs. att granska olika påståenden om att olika 
faktorer eller processer är viktiga i det övergripande miljösammanhanget, att 
rangordna, att skilja stort från smått och verkligt från imaginärt.

I genomgången av de olika lärosätena har vi funnit att det är mycket 
viktigt att ständigt hålla en levande diskussion kring fördjupning/
breddproblematiken eftersom det fi nns uppenbara faror för att den önskade 
progressionen (A–B–C–D) ersätts av många A-kurser.

Denna problematik ställs på sin spets när det gäller frågor kring motiven 
för och genomförandet av magisterexamen med bredd eller med djup. Flera 
olika utbildningar är upplagda så att man ger traditionella baskurser i början 
av utbildningen som följs av miljövetenskapliga fortsättningskurser. På andra 
håll försöker man integrera miljövetenskap genomgående i utbildningen. En 
kostnadseffektiv och pedagogisk variant som kan rekommenderas är att ge 
grundläggande kurser, t.ex. i statistik, men inte på traditionellt sätt utan med 
miljövetenskapliga exempel och data för studenter med miljövetenskaplig in-
riktning. Detta ställer speciella men inte oöverstigliga krav på lärarna samti-
digt som det motiverar studenterna. 
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Vi kan konstatera att endast ett fåtal av miljöutbildningarna inom respektive 
huvudämnen har en klar progression som leder till någon större fördjupning. 
Många av de utvärderade utbildningarna skulle med fördel betecknas som ma-
gister med bredd.

Lärarkompetens och kompetensutveckling

Frågorna kring lärarkompetens och kompetensutveckling rymmer fl era 
viktiga problem, som är delvis olika inom miljövetenskap, miljöteknik och 
miljö- och hälsoskydd genom att dessa utbildningar ofta rymmer olika grad 
av forsknings- och yrkesförberedande utbildningsmoment. Det är uppenbart 
att oavsett om utbildningen/kurserna är av mer teoretisk eller av mer yrkes-
utbildande karaktär så ska lärosätena ha strategier för kompetensutveckling 
av lärarstaben. Alla granskade lärosäten har också det, men de har i prakti-
ken olika möjligheter att förverkliga intentionerna p.g.a. att de ekonomiska 
förutsättningarna samt synen på vad som räknas som kompetensutveckling 
varierar mellan lärosätena. Vid alla granskade lärosäten fi nns också mer eller 
mindre väl utvecklade program för, och ekonomiska möjligheter till, att er-
bjuda icke-disputerade lärare möjlighet att ta licentiat- eller doktorsexamen. 
En viktig fråga vad gäller lärarkompetens och kompetensutveckling är lärosä-
tenas attityder och program för lärarnas pedagogiska utveckling. Det erbjuds 
en hel del pedagogiska kurser för lärarna, men på många håll följs det inte upp 
i bemanningsplanerna så lärarna har ej möjlighet att delta i realiteten.

Det måste poängteras att det såväl för forskningsanknytningen som för den 
pedagogiska utvecklingen och à jour-hållning inom ämnet är viktigt att alla 
lärosäten ger lärarna verkliga möjligheter till kompetensutveckling. Därför bör 
ledningarna klargöra vilka mål och strategier som gäller vid lärosätet i dessa 
frågor.

Interna och externa lärare

Också vad gäller fördelningen mellan interna och externa lärare fi nns olika 
problem, attityder och lösningar. Det fi nns dock stor enighet kring värdet av 
att i begränsad omfattning ha externa lärare med stor yrkes-, forsknings- eller 
annan erfarenhet, som kan komma in i undervisningen, entusiasmera och visa 
studenterna vilka frågor och arbetssätt som förekommer i arbetslivet utanför 
högskolan/universitetet. Hur omfattande verksamheten med externa lärare 
är beror naturligtvis främst på de interna lärarnas kompetens, ekonomin och 
undervisningens inriktning. Det är särskilt viktigt för mer yrkesinriktade 
utbildningar. Externa lärare kan ge positiva impulser för studenterna också 
vad gäller t.ex. frågor om praktikplatser, näringslivskontakter och möjligheter 
att göra examensarbeten inom näringslivet. Om alltför många externa lärare 
är inblandade kan dock svårigheter att hålla den röda tråden i utbildningen, 
samt glapp och överlapp med andra kursmoment öka.
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Ett problem som utvärderingen identifi erat rör fl ertalet av de mindre högsko-
lorna och några av universiteten med få interna lärare på grundutbildningen och 
med förhållandevis många icke forskarutbildade adjunkter. Dessa har begrän-
sade möjligheter att på egen hand ge den bredd och djup i undervisningen som 
större lärosäten med tillgång till en bredare lärarkompetens kan göra. På många 
ställen fungerar det bra med de externa lärarna, men för det krävs betydande 
insatser. På alla lärosäten, stora som små, är det viktigt att det fi nns en eller fl era 
lärare som håller ihop verksamheten och har överblick.

Forskarutbildade och forskningsaktiva lärare

Tabell 4 ger en sammanställning av vissa data om den interna lärarkåren som 
är engagerad i grundutbildningen. Från denna tabell kan speciellt noteras 
att:

Det är mycket stora skillnader i andelen disputerade lärare mellan de olika 
lärosätena – från endast 16 procent vid miljöteknikutbildningen vid Karl-
stads universitet till 100 procent vid miljövetenskapsutbildningen vid Söder-
törns högskola. 

Mindre än en tredjedel av utbildningsutbudet ges av disputerade lärare vid 
8 av de 21 utbildningar som lämnat uppgifter i sin självvärdering. De större 
universiteten och Södertörns högskola redovisar för ämnet miljövetenskap att 
mer än 60 procent av utbildningen ges av disputerade lärare.

Andelen forskningsaktiva lärare varierar också påfallande mycket. Ande-
len av de disputerade lärarna som har minst 20 procents forskning varierar 
från 0 procent (Umeå, miljö- och hälsoskydd) till 100 procent (Trollhättan/
Uddevalla, miljövetenskap; Södertörn, miljövetenskap; Kalmar, miljöteknik 
och Karlstad, miljöteknik). Detta bör dock relateras till antalet lärare som 
också framgår av tabellen.

Informationen i tabell 4 kan inte direkt översättas i kvalitetstermer. Det 
är således inte så att grundutbildningens kvalitet (djup och bredd) måste 
vara sämre för studenterna om andelen disputerade i lärarkåren är låg, men 
det kan ge en fi ngervisning om detta. Det är heller inte nödvändigtvis så 
att forskningsanknytningen i undervisningen och studenternas möjligheter 
till att få inblickar i forskningsvärldens arbetssätt och dynamik försämras 
om lärarkåren har låg eller mycket låg forskningsintensitet, men det kan ge 
en indikation om detta. Anmärkningsvärt är att vid fl era lärosäten ges inte 
något forskningsutrymme för disputerade lärare. Inom de berörda utbild-
ningarna har som helhet ungefär två tredjedelar av de disputerade lärarna ett 
forskningsutrymme som överstiger 20 procent. Det ska vara klara skillnader 
mellan gymnasie- och högskoleundervisning och två viktiga förutsättningar 
för detta berör just den information som ges i tabell 4. 

Denna utvärdering varken kan eller bör defi niera vilka procentsatser som 
är eftersträvansvärda för enskilda högskolor eller ideala i mer generella sam-
manhang, men i övergripande termer kan ändå framhållas: De lärosäten som 
i tabellen har mycket låga siffror på andelen disputerade lärare, bör försöka öka 
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denna andel, och de lärosäten som inte har väl fungerade strukturer för att be-
reda lärarna möjligheter till egen forskning, bör försöka förbättra dessa möjlig-
heter. Detta rör viktiga frågor kring hur lärare och studenter vid det enskilda 
lärosätet uppfattar nivån på det egna lärosätet och hur andra uppfattar denna 
nivå.

Tabell 4. Beskrivning av den interna lärarkåren som enligt uppgift i självvärde-
ringarna är engagerade i grundutbildningen vårterminen 2002. De lärare som 
under terminen är tjänstlediga och föräldralediga på heltid fi nns inte med i det 
statistiska underlaget. Anställda utan undervisning under aktuell period är inte 
heller redovisade. Lärosätenas förkortningar fi nns redovisade i kapitlet Uppdraget 
och tillvägagångssättet. 

Lärosäte Antal 
lärare

% kv. % män % dispute-
rade  lärare

% undervis-
ning av disp. 
lärare

% disp. lärare med 
minst 20 % forsk-
ning (antal)

Miljöve-
tenskap

GU 136* 27 73 60 69 64 (20)

HK 23 22 78 48 51 64 (7)

HT/U 6 67 33 33 32 100 (2)

KAU 9 22 78 44 24 25 (1)

LiU 13 69 31 69 80 22 (2)

LU IIIEE 16 0 100 75 65 42 (5)

LU LUMES 31** 40 60 72 *** ***

LU nat 61 28 72 69 69 88 (37)

MAH 11 36 64 45 46 50 (3)

MH 18 22 78 33 30 50 (3)

MdH 36 53 47 36 32 46 (6)

SU 5** 60 40 60 *** 67 (2)

SH 5 30 70 100 95 100 (5)

Miljö-
teknik

Hda 8 13 87 62 35 80 (4)

HH 19 32 68 37 47 71 (5)

HK 10 50 50 20 5 100 (2)

HKr 8 38 62 50 33 75 (3)

KAU 19 26 74 16 9 100 (3)

LU IMES 14 57 43 64 42 67 (6)

MdH 36 53 47 36 32 46 (6)

Miljö- 
och häl-
soskydd

GU 11 27 73 55 44 67 (4)

SU 17 24 76 53 66 56 (5)

UmU 13 38 62 23 24 0 (0)

*varav de 52 som undervisar mer än 50 timmar per termin avses i de följande kolumnerna. 
**dessa lärare är anställda på andra institutioner. 
***påbyggnadsutbildningarna har en ytterst begränsad fast lärarstab. Majoriteten av lärarna är externa.



59

Pedagogik – undervisnings- och examinationsformer

Huvudämnena miljövetenskap, miljöteknik och miljö- och hälsoskydd ska 
som andra akademiska ämnen ge en undervisning som vilar på vetenskaplig 
grund och syfta till att fortlöpande utveckla studenternas vetenskapliga för-
hållningssätt samt ge gedigna ämneskunskaper. Studenterna ska bibringas 
förmåga att utvärdera information, sovra i informationsfl ödet och tränas i 
att verbalt och skriftligt kunna kommunicera sin kunskap. Studenterna ska 
också förberedas för övergång till yrkeslivet genom kontakt med det omgi-
vande samhället. Det senare gäller inte minst de ämnen som här utvärderas, 
då de har en varierande grad av direkt yrkesutbildning. Examinationen ska 
vara målrelaterad och ingå som en del i studentens aktiva lärande, men också 
utgöra en kunskaps- och färdighetskontroll som kvalitetssäkrar undervis-
ningen och som garanterar att studenten också inhämtat det kunskapsstoff 
som förmedlas genom den i kursplanerna fastställda litteraturen. Väsentligt 
är att examinationsformen är väl anpassad till utbildningens syfte. Examens-
arbetet är det avgörande provet på förmåga till eget kunskapssökande och 
kritisk analys samt förmåga att skriftligt förmedla kunskap.

För att nå ovanstående mål krävs en lämplig avvägning mellan olika 
undervisningsformer, mellan lärarledd och självständig kunskapsinhämt-
ning, olika grad av laborativa inslag och praktik ute i samhället. Ämnena 
miljövetenskap och miljöteknik har målsättningen att vara både klart yrkes-
förberedande och forskningsförberedande, medan miljö- och hälsoskyddsut-
bildningen är en mera klart yrkesförberedande utbildning. 

Det är naturligt att undervisningen i de ämnen som här utvärderas bör 
ha en mycket hög grad av problem- och projektorientering där självständiga 
arbetsformer i grupp och självständigt sökande och analys av information är 
viktiga undervisnings- och examinationsformer. Men det är också uppenbart 
att ämnena kräver god grundläggande kunskap i naturvetenskapliga och 
samhällsvetenskapliga ämnen, t.ex. om de naturliga processer som påverkar 
miljön och om hur samhället förvaltningsmässigt och juridiskt fungerar och 
vilka möjligheter som erbjuds för att styra människans påverkan mot ett eko-
logiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Denna kunskapsförmedling läm-
par sig till viss del bättre för mer konventionell pedagogik som föreläsningar 
och lärarledda laborationer.

Den lärarledda undervisningens omfattning

Den lärarledda undervisningens omfattning styrs naturligtvis av behoven 
att nå undervisningsmålen, men också i hög utsträckning av ekonomiska 
förutsättningar, vilka är starkt beroende av vilket utbildningsområde 
programmen/kurserna tillhör. Tillgången på kompetenta lärare inom hög-
skolan är ibland, särskilt på en del av de mindre högskolorna, en begränsande 
faktor, då de miljövetenskapliga ämnena kräver en mycket stor bredd i ämnes-
inriktningar. Även vid de stora universiteten använder man många externa 
lärare, t.ex. sköts vid miljövetenskap vid Göteborgs universitet 10 procent av 
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undervisningen av externa lärare och på deras miljö- och hälsoskyddsutbild-
ning är andelen 40 procent, här främst beroende på behovet av lärare med 
yrkeserfarenhet utanför högskolan. På LUMES vid Lunds universitet kommer 
fl ertalet lärare från andra universitetsinstitutioner.  Bredden i ämnena stäl-
ler krav på gästlärare från andra högskoleinstitutioner eller från samhället 
utanför högskolan att föra in angelägen kunskap om hur miljöfrågorna kan 
hanteras i samhället.

I tabell 5 sammanställs ungefärliga sifferuppgifter avseende den lärarledda 
undervisningen per student och poäng samt fördelningen mellan undervis-
ningsformerna föreläsningar, seminarier, laborationer/övningsundervisning, 

Tabell 5. Lärarledd undervisning i antal timmar per student och poäng samt den 
procentuella genomsnittliga fördelningen mellan olika undervisningsformer.

Lärosäte Program Utbildningsområde 

Miljövetenskap

Göteborgs universitet Miljövetenskapligt program 160 p N

Naturvetenskaplig problemlösning 160 p N

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 160 p S

Högskolan i Kalmar Miljö- och naturresursprogram 140/160 p N, T

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Kvalitet, säkerhet och hälsa 120 p N

Karlstads universitet Miljövetarprogram 120 p N, S

Linköpings universitet Miljövetarprogram 120–160 p N

Lunds universitet (IIIEE) Internationell miljöekonomi 60 p –

Lunds universitet (LUMES) Internationell miljövetenskap 60 p N

Lunds universitet (nat.) Miljövetenskapligt program 160 p N

Malmö högskola Människa, miljö, samhälle 120 p S

Kretsloppsprogrammet 120 p N

Mitthögskolan Ekoteknikprogrammet 120–160 p N, S

Mälardalens högskola Miljövetenskapligt program 120 p N, S

Stockholms universitet Miljöledning och miljörevision 40 p N, S

Södertörns högskola Miljö och utveckling 145–185 p N, S

Miljöteknik 

Högskolan Dalarna Miljöteknik 120 p T

Högskolan i Halmstad Teknisk miljövetenskap 120 p N

Högskolan i Kalmar Miljöingenjörsprogrammet 140 p T, S, N

Högskolan Kristianstad Naturvårdsingenjörsprogrammet 120/140 p T, N

Karlstads universitet Energi- och miljöteknik 120–160 p T

Lunds universitet (IMES) Ett tiotal kurser inom program vid Lunds tekniska högskola T

Mälardalens högskola Samhällsteknikprogrammet inriktning miljö 120–180 p T, N

Miljö- och hälsoskydd

Göteborgs universitet Miljö- och hälsoskydd för naturvetare 40 p N

Stockholms universitet Miljö- och hälsoskydd för naturvetare 40–50 p N

Umeå universitet Miljö- och hälsoskyddsprogrammet 120–160 p N, T, S

* seminarier och lektioner har sammanförts 
** varav huvuddelen handledning i grupp 
*** inklusive handledning under praktikkurs
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exkursioner och studiebesök, handledning av examensarbeten och projektar-
beten. Den procentuella fördelningen har beräknats från uppgifter i lärosä-
tenas självvärderingsrapporter. 

Den lärarledda undervisningens omfattning ligger oftast på nivån 10–12 
timmar per student och poäng på kursnivåerna A–C och på 2–5 timmar på 
D-nivån. Enligt bedömargruppens uppfattning är detta acceptabla nivåer, men 
resurserna för D-kurser måste öka. 

Några påtagliga undantag från normalläget kan konstateras. En sär-
ställning vad gäller undervisningsintensitet utgör det internationellt och 
fakultetsövergripande miljövetenskapliga programmet med inriktning mot 

Antal timmar per student och poäng Undervisningsform (procentuell fördelning)

Nivå

A–B C D Föreläsningar Semina-
rier

Laborationer/
övningsundervisning

Exkursioner Hand-
ledning

10–13 10–13 2 58 6 21 10 5 

10–13 10–13 2 55 8 21 10 6 

– – – – – – – –

18 20 13 37 9 22 22 10 

12–15 12–15 ges ej – – – – –

10 5 3 43 21 0 21 14 

16–19 10–12 10–12 23 14 42 18* 3 

ges ej 30–35 30–35 37 42 0 15 19 

ges ej 13 13 43 29 – 11 –

14–17 14–17 14–17 36 14 31 1 17

10–12 4 ges ej 60 19 0 0 4

– – – – – – – –

8–11 8–10 2 43 14 15 0 27

10–13 10–14 4 46 14 20 14 4

ges ej 9 2 58 22 0 3 17 

– – – – – – – –

10–11 8 6 60 8 12 9 11

11–14 11–14 ges ej 58 0 39 0 3 

12–26 4 ges ej 59 10 20 4 6

12 12 ges ej 35 11 36 8 6 

13–14 15 12 4 43 9 6 38** 

10–13 10–13 43 16 0 17 3 

10–14 10–14 4 46 17 20 14 3 

ges ej 12 12 65 2 13 14 6 

ges ej 12 12 60 18 13 5 4 

14–16 26 5 38 8 28 5 21*** 

–=ingen uppgift



62

miljöstrategisk styrning vid Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds 
universitet. Programmet är en påbyggnadsutbildning efter en akademisk 
grundutbildning. Den lärarledda undervisningen ligger här på nivån 30–35 
timmar per student och poäng. Vid Högskolan i Kalmar är undervisnings-
frekvensen så hög som 19 timmar per student och poäng på A–C-nivån och 
13 timmar på D-nivån inom Miljö- och naturresursprogrammet. På Miljöin-
genjörsprogrammet vid samma högskola anges 12–26 undervisningstimmar 
per student och poäng på B-kurser. Hög undervisningsfrekvens fi nns också 
inom Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet på alla kursnivåer, 
liksom på Miljö- och hälsoskyddsprogrammet vid Umeå universitet, med 
mycket hög undervisningsfrekvens, särskilt på C-kurser, där bl.a. en praktik-
kurs om 10 poäng ingår. Vi uppfattar att de högsta talen för lärarledd under-
visning fi nns inom de program som har en särskilt välutvecklad problem- och 
projektorienterad undervisning. 

En relativt låg undervisningsfrekvens fi nns inom Stockholms universitets 
påbyggnadsutbildning i miljöledning och miljörevision. Examensarbete och 
seminarieverksamhet upptar där en mycket stor del av de 40 poäng som ut-
bildningen omfattar. Det är naturligt att de självständiga momenten ökar på 
fördjupningskurserna. På D-nivån dominerar handledningsinsatser för exa-
mensarbeten, ofta med en handledarinsats om 2–5 timmar per student och 
poäng. I fl era fall är resurserna som avsätts till handledning alltför små.

Flertalet av de utbildningar som vi granskat tillhör det naturvetenskapliga/
tekniska utbildningsområdet. Det gäller även utbildningar som har bety-
dande andel samhällsvetenskapliga kurser. Det enda rent samhällsveten-
skapliga miljövetenskapliga programmet fi nns vid Göteborgs universitet och 
var vid självvärderingsrapportens inlämnande nystartat och har därför ej 
redovisat antalet undervisningstimmar. Påbyggnadsutbildningarna vid IIIEE 
och LUMES i Lund och programmet Människa, miljö, samhälle vid Malmö 
högskola har betydande samhällsvetenskapliga inslag.

För övrigt är de samhällsvetenskapliga inslagen i fl ertalet program relativt 
begränsade. De olika ekonomiska villkoren för undervisningsområdena, där 
klassning som naturvetenskapligt/tekniskt utbildningsområde medför högre 
medelstilldelning, tycks inte väsentligt ha påverkat undervisningens omfatt-
ning inom de olika utbildningsprogrammen. Mellan kurserna kan emellertid 
variationen vara stor, som t.ex. inom programmet Miljö- och utveckling vid 
Södertörns högskola, där den lärarledda undervisningsfrekvensen var an-
märkningsvärt låg på vissa samhällsvetenskapliga kurser.

Problem- och projektorienterad utbildning

De granskade utbildningarnas undervisningsformer uppvisar stora olikheter. 
Andelen föreläsningar varierar från 4 till 65 procent (tabell 5). Lägst ligger 
Miljöteknik vid Karlstads universitet, men det kompenseras av en stor andel 
lektioner som av högskolan förts till seminariegruppen. 20 av de totalt 22 som 
lämnat uppgifter har mer än 35 procent av undervisningstiden per student 
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och poäng som föreläsningar. Högst andel har anmärkningsvärt nog de två 
påbyggnadskurserna i miljö- och hälsoskydd vid Göteborgs universitet (65 
procent) och Stockholms universitet (60 procent) inom utbildningar som 
anges vara yrkesinriktade, där problemorienterade ansatser, praktisk tillämp-
ning och provtagning, mätmetodik, kommunikation, informationssökning 
och träning i kritisk utvärdering av forskningsresultat borde vara viktiga in-
slag. Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Kalmar (mil-
jöteknik), Lunds universitet naturvetenskaplig fakultet, Malmö högskola, det 
naturvetenskapliga miljövetenskapliga programmet vid Göteborgs universitet 
och påbyggnadskursen i miljöledning vid Stockholms universitet har samtliga 
58–60 procent av lärarinsatserna i föreläsningsform. Programmet Naturve-
tenskaplig problemlösning vid Göteborgs universitet har också en mycket 
hög andel föreläsningar (55 procent), vilket är särskilt anmärkningsvärt med 
tanke på att utbildningen anges vara problem- och projektinriktad.

Bedömargruppens uppfattning är att miljöutbildningarna ovanligt väl lämpar 
sig för betydande inslag av projekt- och problemorienterat lärande som lämnar 
stort utrymme för självständigt sökande efter information, diskussioner, analys 
i grupp, redovisningar i seminarieform och skriftliga rapporter. En god träning 
i muntlig och skriftlig framställning är angelägen. Den lärarledda undervis-
ningens fördelning på undervisningsformer speglar relativt väl huruvida man 
fokuserar på ett sådant pedagogiskt koncept genom en betydande andel av 
seminarier, projektarbeten, laborationer och övningar.

Särskilt framgångsrikt och konsekvent utvecklad sådan pedagogik fi nns 
inom Miljövetenskapliga programmet vid Campus Norrköping vid Linkö-
pings universitet. Upplägget kräver mycket stora och fl exibla lärarinsatser, 
ofta i lärarlag med tvärvetenskaplig kompetens. Andelen föreläsningar är låg 
(23 procent) medan seminarier, laborationer/övningar, exkursioner, studie-
besök och handledning, ofta i så små grupper som sex personer, svarar för 
huvuddelen av lärarinsatserna. Bedömargruppen uppskattar den konsekvens 
med vilket det pedagogiska konceptet genomförs, men vill påpeka svårighe-
ter att säkra en god progression i utbildningen mot större fördjupning. Vi vill 
också betona nödvändigheten av stort lärardeltagande för att på ett rimligt 
sätt kvalitetssäkra utbildningen. 

Betydande inslag av den problemorienterade pedagogiken är också särskilt 
framträdande inom miljövetenskap i t.ex. Mitthögskolan och inom miljö- 
och hälsoskyddsprogrammet vid Umeå samt inom energi- och miljöteknik 
och i ökad omfattning inom miljövetenskap vid Karlstads universitet. Mo-
ment med praktik är viktiga framförallt i de mer direkt yrkesförberedande 
utbildningarna. Inom miljö- och hälsoskyddsutbildningen vid Umeå univer-
sitet utgör en väl organiserad praktikkurs om 10 poäng ett värdefullt inslag i 
utbildningen. Kortare inslag av praktik fi nns även vid t.ex. miljö- och hälso-
skyddsutbildningen i Göteborg (3 veckor), vid miljöteknikutbildningen vid 
Karlstads universitet och vid Högskolan Kristianstad. Vid de senare fi nns krav 
på 6 veckors praktik, som dock ej ger poäng.
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Kurslitteraturen

Bedömargruppen har granskat kursplaner med tillhörande litteraturlistor. 
Litteraturen består ofta till huvuddelen av kompendier och sidomfånget är 
ofta relativt lågt, vilket är särskilt illa om antalet lärarledda timmar dessutom 
är litet. Vi konstaterar att dominansen av svensk litteratur gällande svenska 
förhållanden på många ställen är förhärskande. Litteraturlistorna lämnar 
mycket i övrigt att önska i fråga om internationell litteratur. Vetenskapliga 
artiklar förekommer sparsamt även på fördjupningskurser. Även om vi har 
förståelse för svårigheten att fi nna övergripande bra och aktuella kursböcker 
måste vi konstatera att befi ntligt utbud av sådan litteratur kunde utnyttjas 
i större omfattning med ökad fokusering på den globala miljösituationen 
och på det tvärvetenskapliga perspektivet. Det fi nns t.ex. bra amerikanska 
läroböcker i ”environmental science”. De samhällsvetenskapliga aspekterna 
är ofta underrepresenterade i litteraturlistorna. Vi rekommenderar att utöka 
andelen internationell litteratur och inslaget av vetenskapliga artiklar.

Examinationen

Inom de granskade miljöutbildningarna har vi stött på en rik fl ora av exami-
nationsformer, från konventionella skriftliga tentamina, till hemtentamina, 
duggor, muntliga grupptentamina och enskilda muntliga tentamina. De 
skriftliga kunskapsproven dominerar främst inom de naturvetenskapliga 
baskurserna, medan andra examinationsformer är mer frekventa på fördjup-
ningskurser.

Kunskapsnivån kontrolleras också i inlämnade skriftliga redovisningar av 
projektarbeten, vanligen genomförda i grupper om två eller fl era studenter. 
Vid platsbesöken har fl era studenter uttryckt oro för att de individuella ar-
betsinsatserna inte alltid bedöms och inverkar på betygssättningen och att 
ibland ingen återkoppling sker efter inlämnade arbetsuppgifter. I de fall som 
vi begärt fram rättade skrivningar med godkänt och väl godkänt resultat på 
fördjupningskurser har konstaterats att kravnivån varit rimlig. Många stu-
denter svarar vid direkt förfrågan att man ofta kan klara en tentamen utan 
att ha läst kurslitteraturen. Det kan vara ett gott betyg på undervisningens 
kvalitet, men det är angeläget att tentorna också utgör en kontroll av att man 
läst in den litteratur som anges i kursplanernas litteraturlistor. Att studenten 
ska visa förmåga att självständigt och kritiskt studera litteratur är ett av un-
dervisningens mål.

Vi känner osäkerhet inför kunskapskontrollen i de fall där den projekt-
orienterade pedagogiken helt dominerar undervisningen. Där är andelen 
traditionella skriftliga tentamina mycket låg, t.ex. vid Linköpings univer-
sitet och vid det miljövetenskapliga programmet vid Karlstads universitet. 
Gruppredovisningar och hemtentamina är här frekventa. Bedömargruppen 
rekommenderar en kombination av examinationsformer för att kvalitetssäkra 
utbildningen, med enskilda skriftliga tentamina vad gäller baskurserna och friare 
examinationsformer på fördjupningsnivå. 
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Handledning och examination av examensarbeten

På fördjupningsnivån är naturligtvis examensarbetenas (10 eller 20 poäng) 
kvalitet en god mätare på studentens kunskapsnivå, förmåga till kritisk ana-
lys och syntes samt studentens förmåga att förmedla kunskap på vetenskaplig 
grund. Examensarbetet utgör ett viktigt kriterium vid antagning till forskar-
utbildning och är obligatoriskt för kandidat- och magisterexamen. De presen-
teras och diskuteras ofta på seminarier. Examensarbetena genomförs vanligen 
som enskilda arbeten, aldrig med mer än två författare. Det är dock viktigt att 
den enskilda studentens bidrag till examensarbetet kan identifi eras.

Inför varje platsbesök har bedömargruppens medlemmar slumpvis valt ut ett 
till två examensarbeten var för genomläsning och granskning av kvalitetsnivån. 
Utvärderingen har med några få undantag visat på en acceptabel och många 
gånger god kvalitet. Svårigheter föreligger på fl ertalet lärosäten att få fram exa-
mensarbetena på stipulerad tid. Avbrott är relativt frekventa, vilket leder till 
få uttagna magisterexamina. Undantag utgör den miljövetenskapliga utbild-
ningen vid Göteborgs universitet, de båda internationella miljöutbildningarna 
vid Lunds universitet, magisterprogrammet i miljöledning och miljörevision 
vid Stockholms universitet och miljövetenskap vid Högskolan i Kalmar. Det 
ska dock påpekas att fl era utbildningar är relativt nya och ännu ej hunnit 
producera så många examensarbeten och att avbrotten ibland beror på att 
studenterna snabbt har kommit ut på arbetsmarknaden till relevanta jobb. Vid 
någon högskola ställs kravet att färdigställa examensarbetet inom stipulerad 
tid plus 20 procent för att få väl godkänt, vilket ökat genomströmningen.

Flertalet utbildningar har för examensarbetena särskiljt handledarrollen från 
rollen som examinator, vilket enligt utvärderingsgruppen med hänsyn till rätts-
säkerhet och behov av nivellering av betygsnivåerna är angeläget inom ett ut-
bildningsprogram. Studenten ska ha möjlighet att få examensarbetet objektivt 
bedömt av en från handledaransvar fristående lärare. Inom ett antal utbild-
ningar, främst vid de mindre högskolorna, är detta inte genomfört, möjligen 
beroende på bristande lärartillgång. Här handleds ofta också en stor andel av 
examensarbetena av icke forskarutbildade lärare. 

Kvalitetssäkring

Flertalet utbildningar har beskrivit hur utvärdering av kurser och program går 
till. Ofta saknar systemen relation till mål och uthållighet i tiden. Uppföljning 
av hur den angivna profi len på utbildningsprogrammen och kurserna stäm-
mer med det verkliga innehållet är viktig, för att på ett korrekt sätt vägleda 
studenterna, men saknas.

I samarbete mellan utbildningsanstalter skulle också en peer review-pro-
cess kunna användas som del av kvalitetssäkringsarbetet.

Samtliga utbildningar redovisar någon form av studentmedverkan genom 
kursutvärderingar, programråd, kursråd och liknande organ. Den verkliga be-
tydelsen av dessa påverkansmöjligheter varierar kraftigt.
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Bedömargruppen menar att studenternas idéer och erfarenheter är en viktig 
tillgång. Studentkårerna har en viktig uppgift att organisera studentmedver-
kan så att årskurserna utbyter erfarenhet och därigenom kan kontrollera att 
studenternas synpunkter verkligen tas tillvara för att förbättra utbildningen.

Både formella och informella kontakter mellan studenter deras lärare och 
institutionsledning är viktig för att utvecklingen ska fungera smidigt.

En del utbildningar visar ambitiösa program att följa upp studenter efter 
genomförd utbildning. Bedömargruppen anser att det är en viktig verksamhet. 
Detta, eftersom studenterna har bäst förutsättningar att göra helhetsbedöm-
ningar och att sätta utbildningen i relation till yrkeslivets krav just när de har 
något års distans till utbildningen. Även deras arbetsgivare kan då ha viktiga 
synpunkter på utbildningens innehåll och kvalitet som bör tas tillvara. Bra ex-
empel på uppföljning av före detta studenter fann gruppen vid internationella 
miljöinstitutet (IIIEE) i Lund, Umeå universitet och Göteborgs universitet.

Samverkan och internationalisering

Genom ämnenas tillämpade karaktär är samverkan med samhället i övrigt 
nödvändig för all undervisning i miljövetenskap, miljöteknik samt miljö- och 
hälsoskydd. För en bra undervisning krävs såväl medverkan av gästlärare 
från olika samhällssektorer (stat, kommun, näringsliv etc.) som tillgång till 
studieexempel, fallstudier, uppsatsämnen, praktikplatser etc. från olika slags 
tillämpning av miljöfrågorna. De utvärderade miljöutbildningarna uppfyller 
överlag detta krav, även om de tillämpade inslagen varierar i omfattning och i 
vissa fall syns ligga i underkant.

Miljöutbildningarna behöver också en fast ämnesmässig grund och en nära 
forskningsanknytning. Särskilt i de många fall kursansvaret ligger på organi-
sationer med särskild inriktning på sådan utbildning krävs samverkan med 
ämnesinstitutioner och aktiva forskare för att kunna erbjuda undervisning på 
tillräcklig akademisk nivå. Här brister det på många håll, särskilt vad gäller 
de mindre högskolorna.

Många miljöproblem är gränsöverskridande och miljöskyddsarbetet ka-
rakteriseras i hög, och ökande, grad av internationellt samarbete. Detta för-
hållande måste återspeglas i utbildningen och gör också så i stor utsträckning. 
Viktiga aspekter är sambanden mellan lokal och global nivå, mellan i-länder 
och u-länder liksom mellan internationella konventioner och nationell lag-
stiftning.

En annan aspekt på internationalisering är miljöutbildningarnas inslag av 
kurser på engelska, oftast en förutsättning för att de ska vara tillgängliga för 
utländska studenter. Framför allt på forskarutbildnings- och magisternivå 
fi nns ett stort behov av sådana kurser som inte är tillgodosett. De få som fi nns 
har ett stort söktryck från hela världen. Här fi nns utrymme för utökning och 
nya idéer.
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Internationalisering sker också genom att svenska studenter går kortare 
eller längre kurser på utländska universitet. Genom miljöämnenas interna-
tionella karaktär är sådana studier särskilt värdefulla och bör på alla sätt upp-
muntras. De strukturella problem och hinder för studentutbyte t.ex. i fråga om 
att tillgodoräkna sig poäng, som bedömargruppen uppmärksammat på många 
håll i Sverige, bör undanröjas. Ett generellt svenskt problem är vidare att en 
magisterexamen inte motsvarar en internationell masterexamen.

Jämställdhet

Högskolelagen anger: ”I högskolornas verksamhet ska jämställdhet mellan 
kvinnor och män alltid iakttas och främjas.” (Högskolelagen (1992:1434 1 
kap 5§). Därmed fi nns krav på t.ex. jämställd arbetsmiljö för personalen och 
riktad rekrytering av underrepresenterade studentgrupper. Men det är också 
en rimlig tolkning att kravet att iaktta och främja jämställdhet även omfattar 
uppmärksammandet av genusperspektiv i utbildningen. Denna tolkning har 
Högskoleverket tagit fasta på i anvisningarna till självvärderingarna som legat 
till grund för bedömargruppens granskning av utbildningarna.

I vilken utsträckning utbildningen verkligen uppfyller dessa krav är inte 
enkelt att fastställa. Det avgörs av en kombination av utbildningens formella 
krav, attityder från utbildningsarrangörens företrädare och lärosätets egen 
organisation såsom föredöme. Dessutom kan det diskuteras vad som menas 
med att främja.

Kraven på utbildarens hantering av jämställdhet är stora. Det är inte till-
räckligt att inte medvetet göra något dåligt, utan man måste medvetet försöka 
göra det bra. Samtidigt fi nns en risk att en god ambition kan bli föråldrad. Ett 
exempel på detta är mentorsprogrammen för kvinnliga ingenjörsstudenter vid 
Mälardalens högskola och Högskolan i Kalmar. En välmenande åtgärd som 
tyvärr får missriktade och diskriminerande konsekvenser då det utesluter den 
manliga minoriteten bland studenterna.

De utbildningar vi utvärderat har överlag goda förutsättningar att fungera 
jämställt för en jämställd arbetsmarknad. Det fi nns inga könsrelaterade tradi-
tioner och det fi nns inga könsskiljande faktorer i de potentiella arbetsförhål-
landena för miljövetare, miljötekniker eller miljö- och hälsoskyddare. 

Däremot ser vi en tendens till att bortse från genusperspektivet på utbildningen 
i sig. Vi har stött på en i vissa fall oroande omedvetenhet om detta perspek-
tiv, som t.ex. yttrar sig i uttalande som ”p.g.a. att lärarkåren till största delen 
består av män har vi inte kompetens att ta upp ett genusperspektiv i utbild-
ningen”. Dessutom har ett fl ertal utbildningar överhuvudtaget inte nämnt ge-
nusperspektivet i sin självvärdering, trots en direkt fråga från Högskoleverket 
om hur detta har uppmärksammats.
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På 24 av 31 utbildningar (både grund- och forskarutbildning) fi nns fl er 
kvinnliga än manliga studenter (tabell 2 och 3). Mönstret gäller såväl miljö-
vetenskap som miljöteknik, såväl grund- som forskarutbildning, och på de tre 
miljö- och hälsoskyddsutbildningarna är skillnaden bland de största. På de 
lärosäten som har både grund- och forskarutbildning i samma ämne kan ett 
mönster skönjas på vägen från grund- till forskarutbildning. Den kvinnodomi-
nerade studentgruppen på grundutbildningen (67 procent kvinnor, 33 procent 
män) jämnas ut till en doktorandgrupp med ungefär jämn könsfördelning (52 
procent kvinnor, 48 procent män). Vid de fl esta av de utvärderade utbildning-
arna har lärargrupperna, och högskolornas hierarki varit rimliga (35 procent 
kvinnor, 65 procent män bland lärarna på grundutbildningen), men ändå 
avspeglat en allmän tendens att andelen män växer ju högre man kommer i hier-
arkin. Ett mycket tydligt exempel på denna tendens var arbetsfördelningen 
lärarna emellan på miljötekniken vid Högskolan i Kalmar. Männen hade de 
välavlönade fasta statustjänsterna och gjorde en liten andel av grundutbild-
ningen. Kvinnorna hade tillfälliga tjänster med låg status men skötte större 
delen av utbildningen.

Infrastruktur

Vilka resurser utbildningsarrangören kan ställa till förfogande för studen-
terna i form av lokaler, bibliotek, datorer, arbetsplatser, laboratorier etc. behö-
ver inte vara avgörande för kvaliteten i utbildningen. Men samtidigt som man 
kan hävda att bra infrastruktur varken är en avgörande eller tillräcklig faktor 
för en bra utbildning, så är det uppenbart att det underlättar för studenterna 
att få gott utbyte av utbildningsåren, och kan vara en viktig förutsättning för 
att studenterna ska klara de krav som ställs på dem.

Det är viktigt att lokalerna stämmer med formerna för utbildningen. Orga-
niseras kurserna så att studenterna ska arbeta mycket i grupp måste de också 
erbjudas förutsättningar för detta i form av tillgång till grupprum och arbets-
platser som passar för grupparbeten.

Det allmänna intrycket av de utvärderade lärosätena är att de fysiska resur-
serna fi nns. Att få resurser för lokaler och utrustning förefaller enklare än att 
få resurser för personal. Det är viktigt att uppmärksamma att studenterna 
behöver vägledning i konsten att använda bibliotek, tidskrifter på nätet, 
datormjukvara och laboratorieutrustning. Vi fi nner det svårt att utvärdera i 
vilken grad detta görs. Vi har noterat att studenternas förtrogenhet med bib-
lioteksresurserna har varierat kraftigt. Studenter har uttryckt uppskattning 
på högskolor där man haft duktig laboratorie- och bibliotekspersonal som 
givits tid att förmedla färdigheter till studenterna. Men vi har inte grund för 
att jämföra lärosätenas förmåga att ge studenterna förutsättningar för infor-
mationssökande och kunskapsbyggande.
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Övergripande bedömning av 
forskarutbildningens kvalitet

Forskarutbildningen i miljövetenskap och miljöteknik 
liknar annan forskarutbildning

Forskarutbildningen är visserligen en individuell men i dag också en starkt 
reglerad utbildning. Eftersom forskarutbildningen är individuell existerar den 
i många olika former och en utvärdering av forskarutbildningen är därför mer 
komplex och innehåller fl era discipliner. Vi har inte haft intention eller möjlig-
het att bedöma enskildheter utan har koncentrerat bedömningen på generella 
aspekter. Här kommer vi dessutom att använda den generella beteckningen 
miljövetenskap även för diskussionen om forskarutbildningen i miljöteknik. 
Som framgått tidigare så saknas forskarutbildning i miljö- och hälsoskydd. 
Eftersom forskarutbildningen i miljövetenskap är relativt nystartad är de iakt-
tagelser och slutsatser som diskuteras i denna rapport närmast att betrakta 
som utgångspunkter för framtida utveckling av forskarutbildningen. 

Varje student som antas till forskarutbildning ska givetvis ges ett relevant 
avhandlingsämne, minst en kvalifi cerad handledare inom ämnesområdet, en 
studieplan, en fi nansieringsplan, och en realistisk tidsplan. Bestämmelserna 
för utbildningens omfattning är reglerad till 160 poäng, motsvarande fyra års 
heltidsstudier. I realiteten blir det ca ett års längre sammanlagd tid på insti-
tutionerna då doktoranderna ofta har undervisningsuppdrag. Inom ett nytt 
ämne som miljövetenskap fi nns en frågeställning relaterad till institutionstill-
hörighet som vi återkommer till nedan. Doktorandutbildningen består både 
av kurser som omfattar teori, metodik, etc., samt en avhandlingsdel. Den i 
dag vanligaste formen av avhandlingar är en s.k. sammanläggningsavhand-
ling som dels omfattar doktorandens skriftliga avhandling och dels ett antal 
ingående uppsatser i avhandlingen. De enskilda uppsatser som ingår som un-
derlag kan vara samförfattade med andra forskare och då ska doktorandens 
bidrag till arbetet tydliggöras. Avhandlingar i form av monografi er är mycket 
sällsynta i miljövetenskap. 

Det fi nns en stor variation mellan lärosäten vad avser kursdelens omfatt-
ning kontra avhandlingsdelens omfattning (se tabell 3), där det är 40–80 
poäng som utgör den förra och 80–120 poäng den senare delen. Där fors-
karskolor förekommer är delar av den teoretiska utbildningen på forskarnivån 
gemensam för studenter med olika inriktning. Det fi nns också en variation 
i kraven på antal ingående uppsatser i avhandlingen, där exempelvis Örebro 
har mycket explicita och högt ställda krav på antalet artiklar och antal publi-
cerade artiklar medan andra lärosäten inte alltid har tydligt ställda minimi-
krav. Bedömargruppen anser att den tid det normalt tar för att få inskickade 
manuskript publicerade omöjliggör att alla uppsatser ska vara publicerade i in-
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ternationella tidskrifter vid avhandlingstillfället. Vår mening är att det måste 
fi nnas krav på att kvalitén på de manuskript som presenteras i en avhandling 
är sådana att uppsatserna kan antas till publicering i tidskrifter med peer re-
view. Som bevis på detta ska minst en uppsats i avhandlingen vara publicerad i 
internationell tidskrift med granskningssystem. Antalet uppsatser är också en 
bedömningssak där avhandlingsdelens omfattning, antalet medarbetare på 
uppsatserna och kvalitet naturligtvis måste vägas in. Bedömargruppen anser 
att den praxis som utvecklats med tre till ca fem uppsatser varav en till tre är 
publicerade, är fullt acceptabel och har i praktiken visat sig vara tillräcklig. 
Kvalitén bedöms av utomstående opponent och en ojävig betygsnämnd som 
enbart har att bedöma om respondenten kan anses ha nått den vetenskapliga 
mognad som en doktorsexamen innebär. Vad beträffar examination, nivåer 
och kvalitet fi nns fl era frågor som bedömargruppen återkommer till nedan.

Sammantaget fi nner vi att forskarutbildningen i miljövetenskap inte principi-
ellt skiljer sig från annan forskarutbildning men att det fi nns anledning att disku-
tera om en doktorsexamen i miljövetenskap inte bör ha vissa urskiljbara kvaliteter 
som motiverar att avhandlingen betecknas miljövetenskap och att personen som 
tar examen blir doktor i miljövetenskap. Detta gäller även för doktorsexamen i 
miljöteknik.

Utbildningens mål och organisation

Forskarutbildningen i miljövetenskap verkar inom ett fl ertal olika institutio-
nella ramar, vilka varierar mellan utbildningsorter. Örebro universitet driver 
forskarutbildningen inom en forskarskola där samhällsvetare och naturve-
tare går gemensamma kurser. Göteborg har forskarutbildning på Chalmers 
tekniska högskola och på Göteborgs universitet men olika regler gäller för 
studenter vid olika institutioner, trots ett organiserat samarbete. Andra uni-
versitet och högskolor har forskarstuderande i miljövetenskap inom natur-
vetenskapliga institutioner och/eller samhällsvetenskapliga institutioner (se 
text om respektive utbildning). Vid Kungl. Tekniska högskolan klassas ett 
antal forskarutbildningsämnen som miljöteknik, men med annan benäm-
ning i examensbeviset. Vi har i denna utvärdering valt att inte räkna in dessa 
forskarutbildningar som miljövetenskap i statistiken. Detta eftersom forskar-
utbildningen i miljövetenskap i landet i annat fall dominerats av dessa utbild-
ningar, vilket vi anser skulle ge en felaktig bild. 

Vid Lunds universitet fi nns två forskarutbildningar, vid IMES och IIIEE. 
Båda dessa är organisatoriskt en del av universitets tekniska fakultet, men 
medan IMES är en avdelning vid Institutionen för teknik och samhälle vid 
Lunds tekniska högskola, sorterar IIIEE, som är instiftat på uppdrag av rege-
ringen, direkt under rektor och tillhör universitetets s.k. tionde område. Ingen 
av utbildningarna är egentliga forskarskolor, utan sammansättningen med 
studenter från olika bakgrund är ett utslag av miljöutbildningens och mil-
jöforskningens oklart defi nierade behov av bredd. Den för samtliga berörda 
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utbildningar delvis oklara kurssituationen gäller alltså även IMES och IIIEE, 
ett samarbete inom universitet framstår därmed som grundläggande och som 
en god grund för ett ökat nationellt samarbete. 

Den forskarutbildning som fi nns varierar organisatoriskt från en tydlig 
forskarskolemodell, via självständiga mindre enheter till mer individcentre-
rade utbildningar i specifi ka ämnesområden. Det fi nns således en stor mång-
fald i landet av forskarutbildningar inom miljövetenskap. Bredden av ämnen 
är också stor med olika tyngdpunkter och profi ler vid olika lärosäten. Bedö-
margruppen är positivt överraskad över den mångfald av forskarutbildningar 
som fi nns i miljövetenskap.

En observation som bedömargruppen gör är att doktoranderna i kurser 
och de teoretiska studierna fördjupar sig inom sitt avhandlingsämne. Där-
emot kan vi inte av forskarutbildningsplanerna utläsa en tydlig strävan att 
ge doktoranderna en ökad bredd och fördjupning över det miljövetenskapliga 
området.

Enligt bedömargruppens uppfattning bör en doktor inom ett ämne som mil-
jövetenskap genom kursdelen också få en fördjupning med bredd över ämnet. En 
doktor ska ha bredare och djupare kunskap inom ämnesområdet miljövetenskap 
än vad en magister i ämnet har. Med rådande studieplaner fi nns på de fl esta 
platser som bedömargruppen besökt ingen garanti för detta. Vår uppfattning är 
att detta bör åtgärdas för närapå samtliga forskarutbildningar i miljövetenskap 
i landet.

Ekonomi

De fl esta doktoranderna är glädjande nog fi nansierade genom doktorand-
tjänster. Fortfarande förekommer stipendier eller utbildningsbidrag. Vid 
Göteborgs universitet har man närmast satt i system att ge doktoranderna 
utbildningsbidrag under två år för att sedan avsluta med doktorandtjänst. 

Institutionerna har olika system att fi nansiera doktorander och driftmedel 
för doktorander. Tillgången till extern fi nansiering i relation till fakultetsfi -
nansiering är avgörande. Vid Chalmers tekniska högskola har 33 av 36 dok-
torander externfi nansierade doktorandtjänster. Fakultetsmedel används som 
utfyllnad. Ett forskarutbildningsämne som miljövetenskap som etablerats 
sent tycks ha svårt att konkurrera med etablerade ämnen om fakultetsmedel. 
Med de fi nansieringsmodeller som fakulteter använder, exempelvis vid Umeå 
universitet, tar det mycket lång tid att utöka fakultetsfi nansieringen till dok-
torander inom miljövetenskap. Några forskarutbildningar har t.o.m. inrättats 
utan fakultetsfi nansiering. Det fi nns också misstänkta fall av s.k. ”skuggdok-
torander”, men bedömargruppen hade inte tillräcklig tid eller mandat och 
resurser att noggrant belägga detta.

Överlag verkar fi nansieringssituationen för doktorander att vara tillfredsstäl-
lande. Bedömargruppen fi ck inga stora klagomål om fi nansiering.
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Antagning av doktorander

Antagningen av doktorander styrs av handledarnas intresse och behov. I fl era 
fall kontaktas presumtiva doktorander av handledare och uppmanas att söka 
tjänst. Annonsering av doktorandtjänster var därför i ett fl ertal fall endast 
skenbart en öppen process. Majoriteten av doktoranderna antas efter annon-
sering. Vid IMES i Lund hade alla sju doktorander antagits via annons, men 
IMES är också den enda utbildningen utan program på grundutbildningen 
och har därmed ingen egentlig programfast studentgrupp att ”välja” ifrån. 
Till forskarskolor antas doktorander även efter ansökan. Det är bedömargrup-
pens åsikt att alla doktorandtjänster ska utannonseras öppet, vilket i dag också 
sker regelbundet med få undantag.

Eftersom utbildningen är individuell och handledare och doktorand som 
regel har mycket nära kontakt under mer än fyra år är det naturligt att andra 
fakta än de formella meriterna, exempelvis även personlighetsfaktorer, vägs in 
vid antagning av doktorander. Antagningen ska grundas på den sökandes för-
måga att tillgodogöra sig forskarutbildning, vilket kan vara svårt att bedöma 
om den sökande inte tidigare varit i kontakt med institutionen. Examens-
arbetet är en viktig inkörsport till forskarutbildningen och detta bör enligt 
bedömargruppen beaktas som ett argument för enskilda examensarbeten som 
vi diskuterat tidigare. 

Jämställdhet och mångfald

Det som utmärker universitets- och högskolestudier inom det miljöveten-
skapliga området är att fl er kvinnor än män väljer detta område vid grund-
utbildningen tabell 2. I forskarutbildningen är könsfördelningen mer jämn, 
som framgår av tabell 3.

Ovan har vi använt begreppet mångfald för att diskutera bredden i utbudet 
av utbildningar. Här används ordet mångfald i samband med jämställdhet 
och det leder tankarna till social och etnisk mångfald. Bedömargruppen har 
inte något bra underlag att bedöma den sociala och/eller etniska mångfalden, 
men får intryck av att dessa inte avviker från dem som råder på forskarut-
bildningen vid universiteten i allmänhet. Det fi nns utrymme för att öka den 
sociala och etniska mångfalden.

Infrastruktur

Samtliga universitet och högskolor vi besökt har en bra infrastruktur. De fl esta 
högskolorna och de mindre universiteten är nybyggda och har exempelvis nya 
bibliotek som i Karlstad och Kalmar och/eller nya och ändamålsenliga labo-
rativa lokaler som i Örebro. Utbyggnaden av universiteten och högskolorna 
stöds av näringsliv och fonder – medan det statliga stödet till utrustning är 
mer blygsamt. Eftersom utbyggnaden av högskolorna skett relativt snabbt så 
fi nns det risk att det om ett antal år uppkommer ett stort behov av förnyelse 
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av utrustning och lokaler. Äldre etablerade universitet har problemet med att 
prioritera mellan underhåll, förnyelse av utrustning och stöd till forsknings-
tjänster. Medan det förefaller relativt enkelt att erhålla medel till apparatur är 
det betydligt mer problematiskt att erhålla tjänster för skötsel och underhåll 
av apparatur.

Kurser och examination

Forskarstuderande i miljövetenskap saknar ibland möjligheter att ta kurser, 
som ger en bredd och fördjupning inom ämnet. Av platsbesöken att döma 
råder det brist på bra doktorandkurser i miljövetenskap på de fl esta universitet 
och högskolor i landet. På många håll t.ex. vid Högskolan i Kalmar har dok-
toranderna själva tagit initiativ till inrättade av kurser. Miljövetenskap är ett 
så ”ungt” forskarutbildningsämne att det inte hunnit utveckla D-kurser och 
forskarutbildningskurser med tydlig ämneskaraktär. Särskilt stor är bristen 
på samhällsvetenskapligt inriktade forskarutbildningskurser. Fördjupande 
forskarutbildningskurser i traditionella naturvetenskapliga ämnen fi nns det 
ett större utbud av.

I studieplanerna är valet av doktorandkurser i stort sett fritt. Vid Chalmers 
tekniska högskola krävs att 20 poäng av 50 ska vara kurser med miljöveten-
skapligt innehåll. Vid andra lärosäten fi nns en mindre andel obligatoriska 
kurser i allmän forskningsmetodik, t.ex. Göteborgs universitet och Umeå 
universitet, medan valet i övrigt är tämligen fritt. Detta utnyttjas ofta till 
val som ligger nära den snäva specialiseringen inom ett ämnesområde, vil-
ket är förståeligt utifrån den enskilde doktorandens situation. Resultatet blir 
att kursdelen i avhandlingen inte garanterar att doktoranden nått tillräcklig 
bredd och djup inom den miljövetenskapliga utbildningen på doktorandnivå. 
Den ämnes- och fakultetsövergripande ansatsen som ett tvärvetenskapligt 
ämne som miljövetenskap ofta behöver uppfylls mycket sällan i forskarut-
bildningens kursdel.

Forskarskolor erbjuder en modell där studenterna genom det tvärveten-
skapliga utbytet får erfara och sätta sig in i tankesätt, idéer, hypoteser och 
metoder som nyttjas inom andra discipliner. Exempelvis har forskarskolan 
i Örebro utökat kursdelen till 60 poäng och har en avhandlingsdel på 100 
poäng för att få med mer tvärvetenskapliga moment. Bedömargruppen 
menar att genom kursdelen skapas möjligheter för doktoranderna att bredda 
sina teoretiska kunskaper även på doktorandnivå. En fördelning av kurs res-
pektive avhandlingsdel på 50/110 kan vara lämplig. Vi rekommenderar inte 
att kursdelen utvidgas alltför mycket eftersom tiden för avhandlingsarbetet då 
begränsas med risk för kvalitetsförsämring.

På de fl esta universitet och högskolor fi nns resestipendier för att möjliggöra 
resor till andra universitet för utbildning, men detta verkar inte utnyttjas i 
stor omfattning mellan svenska lärosäten. De fl esta universitet och högskolor 
har doktorandkurser som kan passa i kurspaketet för miljövetenskap, men vid 
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platsbesöken efterlyste doktoranderna som regel ett bredare och bättre kurs-
utbud. Eftersom ämnet miljövetenskap också behöver kurser och kunskaper som 
vilar på ett djup och en bredd som är större än de kurser som ges för magisterexa-
men fi nner bedömargruppen det nödvändigt att D-kurser och doktorandkurser 
i miljövetenskap i större utsträckning utvecklas vid lärosätena. D-kurser bör 
vara generella och bör utannonseras exempelvis till alla nordiska studenter 
och/eller öppet för internationella studenter.

Examinationen på kurser sker ofta av kursledaren och i många fall är kurs-
ledaren densamma som handledaren. Detta är förståeligt i små miljöer där 
kompetensen inom ämnet är koncentrerad till ett litet antal personer vilket 
ofta är fallet inom miljövetenskap. Det är dock enligt bedömargruppen inte 
tillfredsställande att handledaren är examinator på alla kurser till ”sin” dok-
torand. Skälen emot att examinator och handledare är samma person bygger 
på argument som rör kvalitetssäkring och etik. De etiska är risken för deli-
katessjäv, d.v.s. doktorandens stora beroende av handledaren och vice versa. 
De kvalitetsmässiga är att det kan fi nnas ekonomiska skäl, personlig vinning 
genom meritering eller andra skäl att låta doktorander få godkända kurser. 
Med en utomstående examinator minskar dessa incitament.

Därför rekommenderar bedömargruppen att fakulteterna och prefekterna vid 
institutionerna lägger mycket stor vikt vid att hitta system för att skilja examina-
torns roll från handledarens.

Seminarier och konferenser

Den vetenskapliga kulturen bygger på det kritiska samtalet och de vetenskap-
liga plantskolorna till detta är seminarierna. Seminarieverksamheten varierar 
betydligt inom och mellan institutioner vid lärosäten. En genuin forsknings-
miljö kännetecknas av regelbundna givande, välbesökta seminarier, som 
exempelvis vid institutionen för fysisk resursteori vid Göteborgs universitet 
och vid Kungl. Tekniska högskolan. Det är inte alltid som bedömargruppen 
fann att sådana miljöer byggts upp vid institutionerna. En orsak kan vara att 
ämnesområdet ännu ej funnit former för diskussioner inom miljövetenskap 
eftersom defi nitionen av ämnet ej tillräckligt diskuterats. Vi vill dock sam-
tidigt betona att på de allra fl esta håll var det bra ordnat med seminarier och 
presentationer från inbjudna föreläsare i ämnesområdet.

I de fl esta doktoranders utbildning låg att presentera sitt arbete på interna-
tionella kongresser. Svenska doktorander i miljövetenskap verkar ha relativt 
goda möjligheter att delta i vetenskapliga konferenser. Doktorandutbytet 
inom miljövetenskap i Erasmus, Sokrates eller andra EU-program har bedö-
margruppen inte granskat. 
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Handledning

Handledningen skiljer sig mellan och inom lärosäten och inom lärosäten 
från person till person. Vissa lärosäten har en utarbetad genomtänkt policy 
för handledning, exempelvis Umeå universitet, Göteborgs universitet, Chal-
mers tekniska högskola och Högskolan i Kalmar, vilket är utmärkt och bör 
eftersträvas vid lärosäten som ej infört liknande system.

Doktorander har i dag som regel en huvudhandledare och ofta även en eller 
två biträdande handledare. Vi fi nner att systemet med biträdande handledare 
är mycket bra och rekommenderar att det görs till en regel. Eftersom forsknings-
uppgiften i miljövetenskap ofta är synonym med ämnesöverskridande forsk-
ning och inte alltid kan klassifi ceras som disciplinär bör doktorander erbjudas 
två handledare, en från den institution där han/hon arbetar och en från yt-
terligare ett ämnesområde som ligger nära avhandlingens. Detta skulle både 
underlätta för doktoranden att arbeta tvärvetenskapligt och kunna vara sti-
mulerande för kvalitetsutvecklingen inom ämnet miljövetenskap. Ett system 
med biträdande handledare skulle eventuellt också underlätta för prefekter att 
fi nna examinatorer på kurser. Nackdelen med systemet är att det är mer re-
surskrävande och mer av de redan upptagna handledarnas tid måste avsättas 
till handledning. Arbetet kan underlättas om handledargrupper organiserar 
och formaliserar handledningsarbetet. 

Praxis vid universitet och högskolor är att man följt en regel att man måste 
vara docent för att vara behörig att handleda forskarstuderanden. Denna 
praxis har inte något stöd i högskolelagen eller i förordningen och sätter 
vissa begränsningar inom ett ämne som miljövetenskap. ”Regeln” kan också 
kringgås, vilket vi identifi erat bl.a. vid IMES i Lund där fl ertalet doktorander 
formellt redovisades på en docentkompetent lärare men där den reella hand-
ledningen gavs av andra personer. Vi anser att principen att handledare bör vara 
docentkompetenta ska bibehållas. För många doktorander per handledare kan 
vara ett problem på vissa håll som en följd av att området expanderat snabbt. 
Bedömargruppen har funnit detta vara ett problem inom miljövetenskap, 
även om urvalet av dem vi talat med är litet och kan vara skevt. Antalet dok-
torander per handledare är dock någonting som bör uppmärksammas och 
diskuteras i handledargrupper på institutionerna. Prefekterna bör också vara 
uppmärksamma på problemet och stödja doktoranderna genom att anlita bi-
trädande handledare vilket redan sker i fl ertalet av de forskarutbildningar vi 
granskat.

Avhandling och avhandlingsarbete

Avhandlingarnas kvalitet ska bedömas av opponent och betygskommittéer. 
Bedömargruppen har enbart tagit del av ett fåtal avhandlingar varför vi ej kan 
uttala oss generellt om kvalitén på avhandlingarna eller avhandlingsarbetet. 
Vi har använt genomläsning av avhandlingar för att få ett intryck av forsk-
ningsarbetets inriktning och grad av miljövetenskap. Ämnet miljövetenskap 
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är också så nytt att endast ett litet antal personer hunnit disputera på området, 
vilket försvårar analyser av trender eller förändringar.

Nationell och internationell samverkan

Samverkan mellan lärosäten inom miljövetenskapsområdet borde kunna vara 
betydligt bättre än vad den är, både avseende kursutbud och forskningssamarbete. 
Universitet och högskolor i Norden bör på ett betydligt mer aktivt sätt sam-
arbeta för att erbjuda ett större kursutbud och utbyte mellan lärosäten inom 
miljövetenskapsområdet. Samverkan och konkreta diskussioner om samarbe-
ten, i likhet med den som initierats i Karlstad på grundutbildningsområdet 
framstår som angelägna. Bedömargruppen tror att det går att åstadkomma ett 
rejält uppsving med ett kraftfullt och ökat samarbete mellan lärosäten.

Kvalitetssäkring, genomströmning och uppföljning

De självvärderingar som gjorts med anledning av Högskoleverkets utvärde-
ring har enligt bedömargruppens uppfattning av lärosätena upplevts som 
nyttigt för kvalitetsutvecklingen. Det är svårt för oss att göra uppföljning och 
utvärdering av utvecklingsarbetet inom ett ämnesområde som är relativt nytt. 
Därför avstår vi från några analyser av området, men fi nner att det är angelä-
get att återkomma om att antal år för att göra en sådan uppföljning.

Bedömargruppens uppfattning är att samtliga forskarutbildningar som gran-
skats uppfyller kravet på individuell uppföljning av den enskilde doktoranden, 
genom inrättandet av individuella studieplaner. Avsikten är att dessa studie-
planer årligen följs upp och vi anser det angeläget att prefekterna ser till att 
system införs som ser till att studieplanerna följs och regelbundet ses över. 

För några av de granskade forskarutbildningarna är det för tidigt att be-
döma genomströmningen inom forskarutbildningsämnet, då de nyligen star-
tat. För de övriga har vi funnit att genomströmningen ligger på en acceptabel 
och genom åren förbättrad nivå, med några få undantag. Den problematik 
som fi nns, med låg eller långsam genomströmning, är att doktoranderna har 
en ekonomisk situation med sidosysslor som gör att arbetet dragit ut på tiden. 
Ambitionerna hos många doktorander kan också vara så stor att de upplever 
att man måste ha många uppsatser i avhandlingen för att få en tjänst vid något 
lärosäte och kunna fortsätta med forskning. Ett forskarutbildningsämne med 
så, relativt sett, hög andel kvinnor kan också medföra att en hög andel för-
äldraledighet leder till att medelstudietiden är längre än motsvarande inom 
forskarutbildningsämnen som helt domineras av män.

Vissa lärosäten har traditionellt bra uppföljning av studenter, eller uppvi-
sar bra aktiviteter för att följa upp vad som hänt med doktoranderna och få 
återkoppling till utbildningarnas relevans. Vi rekommenderar alla lärosäten att 
utarbeta fungerande alumnisystem för att öka kontakterna med samhället och öka 
möjligheterna att ge återkommande utbildning på kvalifi cerad nivå.
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Måluppfyllelse

Bedömargruppen har inte fått några signaler om att måluppfyllelsen skulle 
vara något stort problem. Som regel är fakulteternas måldokument inte något 
som doktorander eller handledare, kanske inte ens prefekter, läser och dryftar. 
På fakultetsnivå önskas en kvalitetsmässig bra forskarutbildning och kvantitet 
räknas eftersom det som regel är kopplat till anslag. Därför kommenterar fa-
kulteten måluppfyllelsen om den är positiv, men undviker diskussionerna om 
den ej är tillfredsställande. I självvärderingarna framgår i regel hur lärosätet 
lyckats att uppfylla målen.

Specifi ka problem och förslag till angelägna 
förändringar och processer

Ämnet är ”ungt”, och har en mycket stor bredd i de problemkomplex som ofta 
ligger bakom miljöproblem varför avgränsningen mot andra discipliner inte 
alltid är tydlig. En insnävning av problematiken kan leda till att doktorand-
utbildningen blir alltför lik redan etablerade discipliner vid universiteten och 
högskolorna. Ämnet miljövetenskap blir då fortsatt otydligt.

Bredden på ämnesområdet kan göra att det utifrån, från lekmän inom 
området, kan betecknas som omöjligt att forska inom och därför ”fl ummigt”. 
Ämnet miljövetenskap kan då få en onödigt negativ stämpel om inte forsk-
ningsansatsen är tydlig och professionell. En sådan negativ stämpel kan und-
vikas om profi leringen av forskarutbildningen görs tydligare än i dag, bl.a. 
genom ett utvecklat kursutbud.

Det fi nns i dag inte ett bra och tillräckligt omfattande tvärvetenskapligt 
kursutbud för doktorander i miljövetenskap. Det fi nns ett nationellt intresse 
av att bättre samordna doktorandkurser inom miljövetenskap i landet. Ett 
gemensamt forum för detta skulle kunna stimulera samarbetet nationellt men 
även internationellt. Högskoleverket har utarbetat en webbaserad plattform 
www.studera.nu där man nationellt kan söka efter kurser inom alla ämnen på 
grund- och forskarutbildningsnivå. Vad gäller sammanställningen av forskarut-
bildningskurser behöver funktionen dock utvecklas i samarbete med lärosätena 
så att den blir mer lättanvänd.

Det är angeläget att universitet och högskolor utarbetar bra forskarut-
bildningskurser inom miljövetenskap som kan utgöra grunder för en bredd-
ning och fördjupning av doktorandutbildningen. Kvalifi cerade kurser med 
bredd och fördjupning bör erbjudas alla doktorander. Få, om ens något av de 
granskade forskarutbildningsämnena kan sägas ge en heltäckande forskarut-
bildning med den bredd och krav på tvärvetenskaplighet som ämnesbenäm-
ningen miljövetenskap och miljöteknik står för. Universitet och högskolor 
skulle enligt vår bedömning vinna på att profi lera sig inom vissa delområden 
av miljövetenskapen och tydliggöra denna profi lering i sin utbildning. Profi -
leringen av grundutbildningen är beroende av profi leringen av forskarutbild-
ningen och de båda har ett starkt samband. 
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Tabell 6. Examensbenämning på de forskarutbildningar som ingår i utvärde-
ringen.

Lärosäte Examensämne på forskarutbildningen

Chalmers tekniska högskola Miljövetenskap
Miljövetenskap med inriktning mot traditionellt examensämne
Oorganisk miljökemi

Göteborgs universitet Miljövetenskap
Miljövetenskap med inriktning mot traditionellt examensämne
Tillämpad miljövetenskap

Högskolan i Kalmar Miljövetenskap

Karlstads universitet Miljö- och energisystem

Kungl. Tekniska högskolan Grundvattenkemi
Mark- och vattenresurslära
Vattenbyggnad
Teknisk geologi
Vattenvårdsteknik

Lunds universitet IIIEE Industriell miljöekonomi

Lunds universitet IMES Miljö- och energisystem

Umeå universitet Miljövetenskap

Örebro universitet Miljövetenskap

Av tabell 6 framgår att forskarutbildningarna som ingår i utvärderingen upp-
visar en stor variation i fråga om inriktning. I några fall rekommenderar vi 
att lärosätena tydligare anger inriktningen i examensbenämningen, sålunda 
borde det framgå att forskarutbildningen i Miljövetenskap vid Göteborgs uni-
versitet, Högskolan i Kalmar, Umeå universitet och Örebro universitet har en 
naturvetenskaplig inriktning. 

Inom ämnet miljö- och hälsoskydd fi nns ännu ingen forskarutbildning. 
Detta är enligt bedömargruppen olyckligt då behov av en koppling mellan 
grundutbildning och forskningsanknytning behövs inom alla universitetsäm-
nen. Bedömargruppen föreslår därför att Umeå universitet snarast undersö-
ker förutsättningarna att skapa en kvalifi cerad forskarutbildning i miljö- och 
hälsoskydd. En forskarutbildning inom ämnet skulle sannolikt möjliggöra en 
bra framtida rekryteringsbas av lektorer i ämnet och för grundutbildningens 
behov i hela landet.

För godkänd doktorsexamen i miljövetenskap bör universitet och högskolor 
eftersträva att doktoranderna har uppnått en vetenskaplig mognad som visar 
på både kvalifi cerade spetskunskaper inom ett forskningsfält samt mycket 
god förmåga att se vetenskapliga frågeställningar utifrån en bred förståelse 
för miljöproblem. En sådan breddning av utbildningen kan åstadkommas på 
fl era olika sätt. Forskarskolor, förändringar som ger profi lering av ämnet för 
doktorandutbildningen och internationalisering av utbildningen är några av 
de olika element som står till buds. 

Miljövetenskapsområdet har en tydlig anknytning till tillämpningar och 
lösningar av miljöproblem, inte bara miljötekniska problem. Den tillämpade 
miljöforskningen i landet är i dag i stort beroende av medel från en miljö-
strategisk stiftelse, och den tillämpade miljöforskningen på universiteten och 
högskolorna har en relativt liten omfattning. En ökad fokusering på miljö-
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forskningen och dess villkor som ungt ämne inom universitet och högskolor 
efterlyses av bedömargruppen. Fakulteterna bör tillse att miljöforskningen 
ges samma villkor och tilldelning av resurser som andra forskarutbildnings-
ämnen.

Det bör skapas forum för en utökad diskussion om miljövetenskap som 
forskarutbildningsämne samt ett utökat samarbete inom forskarutbildningen 
i Sverige. Fler forskarskolor inom miljövetenskap vore önskvärt.

En doktorand inom miljövetenskap bör alltid ges mer än en handledare 
och handledarna bör ha olika ämneskompetenser. En genomtänkt policy för 
handledning och utbildning av handledare inom området bör prioriteras. 

De nationella och internationella kontakterna och utbytet i doktorandut-
bildningen kan bli betydligt bättre.

Studenterna bör stimuleras att studera utomlands och besöka laboratorier 
och forskarmiljöer under kortare tid även under doktorandstudierna. Medel 
bör avsättas för detta vid universitetet och högskolor.
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Göteborgs universitet 
– grundutbildning i miljövetenskap

Utvärderingen omfattar 

Grundutbildningen i miljövetenskap (magisterexamen) alternativt med in-
riktning mot: naturvetenskaplig problemlösning, miljöekonomi, miljöplane-
ring, miljöpolitik, uthålligt företagande eller humanekologi. Utbildningen 
bedrivs inom ramen för tre program – Miljövetenskapligt program (NMIL) 
160 poäng, Naturvetenskaplig problemlösning (NP) 160 poäng och Sam-
hällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL) 160 poäng, samt som fristå-
ende kurser.

Organisatorisk tillhörighet 

NMIL och NP drivs som institutionsgemensamma program vid naturveten-
skaplig fakultet. Programmen leds av institutionsgemensamma programråd 
med kansli för de miljövetenskapliga delarna placerat vid Institutionen för 
miljövetenskap och kulturvård. SMIL är ett samarbete mellan Handelshög-
skolan, samhällsvetenskaplig fakultet och naturvetenskaplig fakultet. Pro-
grammet leds av en fakultetsöverskridande ledningsgrupp med kansli placerat 
vid Institutionen för nationalekonomi vid Handelshögskolan.

Profi l 

NMIL och NP har naturvetenskaplig bas med vissa samhällsvetenskapliga, 
humanistiska och tekniska inslag. SMIL har samhällsvetenskaplig bas med 
vissa naturvetenskapliga, humanistiska och tekniska inslag. 

Tänkt arbetsområde 

För NMIL-studenter – miljövårdande insatser inom företag, kommuner, 
länsstyrelser och naturvårdsverket; för NP-studenter – att lösa problem och 
arbeta i projekt inom industrin och samhället i övrigt; för SMIL-studenter 
– utredare och planerare inom myndigheter och företag.

Antal lärare vårterminen 2002 

136, varav 52 ( 27 procent kvinnor, 73 procent män) undervisar mer än 50 
klocktimmar på miljövetenskapliga kurser per termin. Av dessa 52 är 10 profes-
sorer, 9 docenter och 12 övriga disputerade. Ca 70 procent av undervisningen 
görs av disputerade lärare. 20 stycken av de disputerade lärarna bedriver forsk-
ning som motsvarar minst 20 procent. Ca 10 procent av undervisningen görs 
av externa lärare från myndigheter, företag eller annan högskola. 
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Startår Miljövetenskap 1994 
Naturvetenskaplig problemlösning 1995
Miljövetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning 2001

Utbildningsområde Naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt

Antal helårsstudenter 2001 241 varav 114 på C–D-nivå

Antal registrerade studenter 2001 775 (65 % kvinnor, 35 % män)

Prestationsgrad 2001 85 %

Antal examensarbeten 2001 40 på D-nivå

Antal uttagna examina 2001 33 magisterexamina

Antal lärarledda timmar per 
student och poäng

Ca 10–13 på A–C-nivå, ca 2 på D-nivå

Behörighetsvillkor NMIL – E.1: Ma D, Fy B, Ke B och Bi B. 
NP – E.3: Ma D, Fy B och Ke A. 
SMIL – D.4.2: Sh A, Ma C, Fy A och Ke A eller Nk B

Examensvillkor Gängse krav för magisterexamen med djup enligt 
examensordningen.

Programmen

Termin

Naturvetenskaplig 

problemlösning

Miljövetenskapligt program

1

Kemi, 10 p (A)

2

3

Miljövetenskaplig metodkurs 

10p (B)

4
Från fält till fotoner, 10p (B)

Projektarbete, 10p (B)

5

6 Miljövetenskaplig 

problemlösning 1, 10p (B)

Miljövetenskaplig 

problemlösning 2, 10p (B)

7
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Fördjupningskurser:         Tematiskt 

miljökurs, 10 p (C)

Miljövetensk. fortsättningskurs - 

samhällsvetenskaplig 10p (B)

Valfria kurser i annat ämne eller 

miljövetenskapliga kurser (B+/C)

Examensarbete, 20p (D)

Miljövetensk. fortsättningskurs - 

naturvetenskaplig 10p (B)

Processer i miljön 5p/Flervetensk. 

fallstudiekurs 5p (A)

Samhällsvetenskapliga baskurser - 

nationalekonomi, företagsekonomi 

kulturgeografi, statsvetenskap eller 

humanekologi (A/B) 

Samhällsvetenskapligt 

miljövetarprogram

Miljövetenskaplig baskurs, 10 p (A)

(C)

Miljövetenskapliga 

fortsättningskurser, 4x5 p (B)

Fördjupningskurser - naturvetenskapliga miljövetarkurser, 2x10p 

(C)

Naturvetenskap och samhälle 

20p - matematik, fysik och 

miljövetenskap (A)

Naturvetenskapliga baskurser,   

biologi, geovetenskap, fysik eller 

kemi (A/B)

Energi 20p (A)

Från signal till information, 20p 

(B)

Vågor och spridning, 20p (B)

Valfria kurser i annat ämne eller 

miljövetenskapliga kurser (B+/C)

Examensarbete, 20p (D) Examensarbete, 20p (D)

Miljövetenskaplig kurs Valbar miljövetenskaplig 

kurser

Kurser som innehåller 

"miljömärkta" moment
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Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Göteborgs universitet är tillsammans med Lunds universitet enligt vår be-
dömning det enda lärosäte som kan sägas ha en fullständig bredd i sin 
miljöutbildning. År 2002 startade Göteborgs universitet ett fullständigt 
samhällsvetenskapligt miljövetarprogram.

Bedömargruppen fi ck ett gott huvudintryck av verksamheten. Utbild-
ningen har en imponerande bredd och omfattning. Det är en fördel att det 
fi nns ett stort antal kurser för studenterna att välja, men det skulle också be-
hövas en konsensusdiskussion om vad som krävs för en miljövetenskaplig exa-
men. Trots att ett stort antal lärare är inblandade lyckas man relativt väl hålla 
ihop kurserna och undvika större glapp och överlapp tack vare studierektor, 
programledare och kursledare.

NMIL har en välutvecklad programstruktur, med ett stort och brett utbud 
av fortsättnings- och fördjupningskurser och utrymme för valfria kurser som 
möjliggör specialisering. Programmet och kurserna känns väl genomtänkta 
med en röd tråd. Utbildningen har en bra vetenskaplig förankring med ett 
lärarlag med god vetenskaplig kompetens och högt ställda mål. Utbildningen 
motsvarar studenternas förväntningar och återföring av deras kritik har lett 
till förbättringar. Studenterna ges en grund för att både bedriva en karriär 
inom och utanför akademin, men uppger själva dock att de önskar mer trä-
ning i problemlösning och kritiskt tänkande.

På NMIL har man genomfört en uppföljning av miljövetarstudenter ut-
examinerade 1994–2000 som visar att 80 procent hade anställning, varav 90 
procent hade miljörelaterade arbetsuppgifter. Enkäten visar att utbildningen 
fyller ett samhällsbehov.

Inom NP har man lyckats med det problemrelaterade naturvetenskapligt/
tekniskt tvärvetenskapliga konceptet. En stor del av undervisningen bedrivs 
i grupper och i projektform. Man har lyckats väl med att rekrytera lika andel 
manliga och kvinnliga studenter, vilket var en av målsättningarna med pro-
grammet. Muntlig och skriftlig presentationsteknik står i fokus. Satsningen 
på IT har varit särskilt framträdande i detta program. Även denna utbildning 
har en stark vetenskaplig förankring och en egen nisch med miljö och till-
lämpad teknik. Lärarlaget har god kompetens. Det är dock svårt att inom de 
fyra åren nå tillräcklig fördjupning inom ämnet miljövetenskap. Programmet 
innehåller också för lite samhällsvetenskapliga kurser för att egentligen täcka 
in begreppet miljövetenskap.

SMIL startade 2001 och är i en uppbyggnadsfas, varför någon egentlig 
utvärdering inte kan göras. Bedömargruppen tycker dock att tillkomsten av 
detta program är ett bra initiativ som har goda förutsättningar i Göteborg. 
Programmet har en bra struktur med en inledande baskurs (10 poäng) gemen-
sam med det naturvetenskapligt inriktade miljövetenskapliga programmet. 
Detta underlättar för studenterna att byta mellan programmen och kommer 
att ge möjlighet att fritt studera miljövetenskap fakultetsövergripande.
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Det är positivt med den gemensamma baskursen för SMIL och NMIL, 
men de tre ingående delarna (naturvetenskap 4 poäng, samhällsvetenskap 3 
poäng och vetenskapsteori 3 poäng) skulle kunna integreras helt och hållet 
för att poängtera dessa områdens odelbarhet vad gäller miljöproblem. Även 
NP kunde tjäna på att inledas med miljövetenskaplig baskurs för att skapa en 
miljövetenskaplig identitet.

Kurslitteraturlistorna ger intryck av att kurslitteraturen inte är särskilt om-
fattande. Den var dock något svår att överblicka då man i stor utsträckning 
använder sig av egna kompendier. Med bättre samordning mellan kurserna 
borde det gå att hitta bra läroböcker som kan användas på fl er kurser. Dess-
utom kunde man ta fram en lista med rekommenderad litteratur utöver den 
obligatoriska kurslitteraturen.

Starka sidor

Kursutbudet är stort och brett och utbildningsprogrammen väl genom-
tänkta.

Lärarkapaciteten är mycket god med många disputerade, forskningsaktiva, 
engagerade lärare med god ämnesmässig täckning och pedagogisk erfaren-
het. Flera av lärarna i den fasta staben har dessutom tidigare erfarenhet av 
praktiskt miljöarbete från näringsliv och myndigheter.

Programledning och lärare omprövar och vidareutvecklar ständigt utbild-
ningsprogrammen och har ett mycket bra kvalitetssäkringssystem med fung-
erande rutiner för kursvärderingar, regelbundna egeninitierade utvärderingar 
och strategiska planer.

Det fi nns goda rutiner för hantering av examensarbeten med en utformad 
mall för betygssättning. Examensarbeten skrivs alltid enskilt och det är ett 
krav att handledaren är disputerad. Examensarbetena ger intryck av ett le-
vande samarbete mellan universitet och det omgivande samhället och ger 
även en bra grund för forskarutbildning. 

Det är positivt med den nystartade miljövetenskapliga temaserie som löper 
som en strimma genom terminerna och är tillgängligt för alla studenter. Detta 
skulle med fördel kunna utvecklas ännu mer.

Svaga sidor

Av namnet på det Miljövetenskapliga programmet (NMIL) framgår inte att 
det är naturvetenskapligt inriktat.

Studenterna inom NMIL-programmet garanteras inte plats på fördjup-
ningskurserna och vissa är kraftig översökta. Då kurserna inte ges varje ter-
min innebär det ett pusslande som i praktiken hindrar en del studenter från 
att läsa de kurser de önskar sig. Det borde i kurskatalogen tydligt framgå vid 
vilken tidpunkt kurserna ges för att undvika att studenterna känner sig lurade 
av mångfalden av tillgängliga kurser. För den enskilde studenten är utbudet 
inte riktigt lika stort i praktiken som marknadsföringen av programmet ger 
intryck av.



87

På NP-programmet förekommer stora avhopp vilket indikerar att utbild-
ningen inte motsvarar studenternas förväntningar. Då söktrycket är lågt och 
avhoppen många måste fakulteten noggrant överväga programmets framtid. 
Om man vill få en fortsättning, och bedömargruppen tycker att det är an-
geläget att ett sådant program fi nns på någon eller några platser i landet, så 
måste ett nytt pedagogiskt tänkande implementeras.

Gruppdynamiken på fl era kurser på NP-programmet fungerade inte, vilket 
allvarligt kan försvåra kunskapsinhämtningen.

Det internationella utbytet av studenter och lärare är inte särskilt omfat-
tande.

Rekommendationer

• Ändra programrubriceringen för det Miljövetenskapliga programmet till 
Naturvetenskapligt miljövetarprogram i paritet till det nystartade Sam-
hällsvetenskapliga miljövetarprogrammet. 

• Markera tydligare den tekniska profi len på programmet Naturvetenskap-
lig problemlösning.

• Överväg att anpassa utbudet av fördjupningskurser till studenternas efter-
frågan och dubblera de kurser som är kraftigt översökta, t.ex. miljörätt, 
för att öka studenternas möjlighet att gå önskade kurser. 

• Utnyttja möjligheten för studenterna inom NMIL och NP att välja alter-
nativa kurser inom SMIL och omvänt.

• Gör riktade insatser för att lära studenterna arbeta i grupp, och öka lärar-
insatserna i grupperna under projektarbetena på NP-programmet.

• Kurslitteraturen bör ständigt följas upp.
• Öka det internationella utbytet av studenter och lärare.
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Högskolan i Kalmar 
– grundutbildning i miljövetenskap

Utvärderingen omfattar

Grundutbildningen i miljövetenskap (kandidat- och magisterexamen) som 
bedrivs inom Miljö- och naturresursprogrammet 140/160 poäng, sedan höst-
terminen 2001 ersatt av Miljövetenskapligt program 160 poäng. Ämnet ges 
även inom Miljöingenjörsprogrammet, lärarutbildningarna och Biologipro-
grammet.

Organisatorisk tillhörighet 

Institutionen för biologi och miljövetenskap.

Profi l 

Kemisk–biologisk–geologisk bas med inriktning mot miljöskydd och natur-
vård. Inom Miljö- och naturresursprogrammet kan man välja mellan gre-
narna miljöteknik och naturresursplanering. Inom det Miljövetenskapliga 
programmet fi nns tre profi lområden: miljöskydd, naturvård och miljörisk-
analys.

Tänkt arbetsområde 

Utbildningen förbereder för arbete inom offentlig förvaltning samt statliga 
och privata företag inom industri- och övriga näringslivssektorer liksom för 
den öppna internationella arbetsmarknaden. 

Antal lärare vårterminen 2002 

23 (22 procent kvinnor, 78 procent män) varav 3 professorer, 2 docenter och 
6 övriga disputerade. Ca 64 procent av undervisningen utförs av disputerade 
lärare. 7 av de disputerade lärarna bedriver forskning som omfattar minst 20 
procent. Ca 20 externa lärare (övervägande praktiker från avnämarsidan) har 
en sammanlagd undervisningstid motsvarande drygt ett heltidslektorat.
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Startår Miljö- och naturvetarlinjen 1977
Miljö- och livsmedelslinjen 1981
Miljö- och naturresurslinjen 1983
Miljö- och naturresursprogrammet 1993
Miljövetenskapligt program ht 2001

Utbildningsområde Huvudsakligen naturvetenskapligt, till viss del tekniskt

Antal helårsstudenter 2001 150 varav 64 på C/D-nivå

Antal registrerade studenter 2001 632 (77 % kvinnor, 23 % män), varav 103 inom de egna 
programmen, 65 på teknikprogram och 464 på lärarut-
bildningen

Prestationsgrad 2001 88 %

Antal examensarbeten 2001 1 på C-nivå, 16 på D-nivå

Antal uttagna examina 2001 1 kandidatexamen, 10 magisterexamina

Antal lärarledda timmar per 
student och poäng

Ca 19 på A–C-nivå, ca 13 på D-nivå 

Behörighetsvillkor Miljö- och naturresursprogrammet – E.1: Ma D, Fy B, Ke 
B, Bi B.
Miljövetenskapligt program – E.1 med sänkt krav på fysik: 
Ma D, Fy A, Ke B, Bi B.

Examensvillkor Gängse krav för kandidat- och magisterexamen med djup 
enligt examensordningen.

Programmen

Miljö- och naturresursprogrammet
År 1 År 2 År 3 År 4

Kemi 20 p
Geovetenskap 20 p

Biologi 40 p Ekologi 10 p
Miljökemi 10 p

Inriktning miljöteknik:
Miljörätt och förvaltnings-
kunskap 10 p
Miljöskyddsteknik 10 p

Inriktning naturresurs-
planering:
Miljörätt och förvaltnings-
kunskap 10 p
Naturvård 10 p

Inriktning miljöteknik:
Miljömätteknik 10 p
Valfri kurs 10 p
Examensarbete 10/20 p

Inriktning naturresursplanering:
Naturresursplanering 10 p
Valfri kurs 10 p
Examensarbete 10/20 p

Miljövetenskapligt program
År 1 År 2 År 3 År 4

Kemi 20 p
Geovetenskap 20 p

Biologi 45 p Profi lkurser för miljörisk-
analys:
Miljökemi 10 p
Ekotoxikologi 10 p
Hydrogeologi 10 p
Miljöriskanalys 10 p

Profi lkurser för miljöskydd:
Miljökemi 10 p
Miljörätt 10 p
Miljöskyddsteknik 10 p
Miljömätteknik 10 p

Profi lkurser för naturvård:
Ekologi 10 p
Miljörätt 10 p
Fjärranalys och GIS 10 p
Naturvård 10 p

Profi lkurser för miljöriskanalys:
Miljöriskanalys 5 p
Miljöinformatik 5 p
Valfri kurs 5/10 p
Examensarbete 20 p

Profi lkurser för miljöskydd:
MKB och systemanalys 10 p
Valfri kurs 5/10 p
Examensarbete 20 p

Profi lkurser för naturvård:
MKB och landskapsanalys 10 p
Valfri kurs 5/10 p
Examensarbete 20 p
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Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Bedömargruppens huvudintryck är att utbildningen är väl genomtänkt och 
att den har en stor bredd inom den naturvetenskapliga disciplinen. Man har 
sedan länge (1977) drivit miljöutbildning här, vilket gör att utvecklingen av 
utbildningen sker från en etablerad akademisk grund.

Bedömargruppen fi ck intryck av ett ambitiöst lärarlag med ett stort un-
dervisningsbeting, både inom grund- och forskarutbildningen. Den fasta 
lärarstabens vetenskapliga och pedagogiska meritering, samt möjligheter till 
forskning är tillfredsställande. Det är dock angeläget att icke-disputerade 
lärare ges möjlighet att doktorera så snart som möjligt för att ytterligare öka 
forskningsanknytningen. Professorerna som tillkommit inom de nya miljöve-
tenskapliga profi lområdena har verkat pådrivande när det gäller att ge grund-
utbildningen en starkare forskningsanknytning.

Liksom många andra lärosäten har man under senare år haft bekymmer 
med rekryteringen till de miljövetenskapliga kurserna. Detta har lett till att 
alla formellt behöriga sökande antas och att det blir en större spridning inom 
studentgruppen med avseende på förkunskaper och förmåga att arbeta själv-
ständigt.

Utbildningen inleds med baskurser i kemi, geovetenskap och biologi, vilket 
upplevs som ett tungt block av många studenter. Ett sätt att komma runt detta 
kan vara att inleda programmet med en problemorienterad miljövetenskaplig 
introduktionskurs om 3–5 poäng för att bättre motivera studenterna för de 
följande naturvetenskapliga kursblocken. Bedömargruppen stödjer initiativet 
att ha en specialanpassad kurs i miljökemi redan från början som ger konkreta 
exempel på vilken nytta studenterna kan ha av kemikunskaperna. Bedömar-
gruppen stödjer också idén om att spalta upp utbildningen och införa olika 
mål för generalister – som siktar på en yrkeskarriär direkt efter grundutbild-
ningen, respektive specialister – som är inriktade på forskarutbildning.

Omfattningen av antalet lärarledda timmar är rimlig och det verkar vara 
en god avvägning mellan olika undervisningsformer. 

Man har väl fungerande rutiner för bedömning av examensarbeten. Ge-
nomläsning av sju slumpvis utvalda examensarbeten tyder på att de i stort sett 
är av god kvalitet, men ger samtidigt en indikation på att det fi nns ett behov 
av att införa statistik som ett obligatoriskt moment i utbildningen. Det är en 
fördel att examensarbete på 20 poäng har gjorts obligatoriskt i den nya utbild-
ningsplanen för det miljövetenskapliga programmet. 

Man håller på och utvecklar D-nivån för att få till stånd en starkare sam-
verkan mellan profi lområdena och förbättra anknytningen till nationell och 
internationell forskning.

En internationell kurs i Integrated Management of Tropical Coastal En-
vironments, som ges under ledning av en adjungerad professor med anknyt-
ning till FN-projektet Global International Water Assessment (GIWA) som 
är placerat i Kalmar, är ett värdefullt tillskott.
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Kursvärderingar genomförs rutinmässigt och sammanställningar sker, 
men återkopplingen till studenterna sker först inför nästa årskurs. En utveck-
lande diskussion med studenterna om önskvärda förbättringar efter kursvär-
deringen skulle vara värdefull.

Någon särskild studieledarfunktion har tills helt nyligen inte funnits inom 
institutionen utan studenterna har hänvisats till en gemensam studievägled-
ning för högskolan, vilket inte verkar fungera tillfredsställande.

Starka sidor

Trots att många externa lärare anlitas fi ck bedömargruppen intryck av att 
kursansvarig lyckas hålla samman kurserna på ett bra sätt och säkerställa den 
”röda tråden”. 

Det är positivt att det fi nns tillgång till pedagogiska kurser och ledarutbild-
ning på högskolan.

Det förekommer en god samverkan mellan högskolan och det omgivande 
samhället lokalt och regionalt.

En enkätundersökning om studenternas sysselsättning efter studierna har 
genomförts. Denna visar på att de fl esta fått relevanta arbeten efter examen, 
vilket måste anses vara ett gott kriterium på att utbildningen uppskattas på 
arbetsmarknaden. 

Svaga sidor

Utbildningen är inte tvärvetenskaplig i betydelsen fakultetsövergripande då 
den har en naturvetenskaplig profi l med tyngdpunkten framförallt i biologi 
och miljökemi, medan samhällsvetenskaperna är svagt företrädda. Profi le-
ringen mot naturvetenskap borde framgå av beteckningen på programmet.

Bedömargruppen saknar en logisk förklaring till varför man har valt att 
lägga kurserna i marin ekologi utanför miljöprogrammet (ligger på biologi-
programmet), i synnerhet som högskolan har professorer och framgångsrika 
forskargrupper inom detta fält. Goda kunskaper om kopplingarna mellan 
de terrestra och de marina miljöproblemen är nödvändiga för förståelsen av 
globala och regionala miljöproblem, men även för en vettig naturresurspla-
nering och miljövård på lokal nivå. Bristen kompenseras dock i viss mån av 
att det fi nns en valbar C-kurs i marin ekologi och en kurs i akvatisk ekologi 
på D-nivå.

Det globala perspektivet borde vara mer framträdande i undervisningen 
och bör också avspeglas i kurslitteraturen.
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Rekommendationer

• Ange profi leringen miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning i 
programnamnet.

• Ta bättre tillvara Kalmars utmärkta förutsättningar för undervisning om 
marina och kustekologiska miljöproblem i Östersjöregionen.

• Lyft tydligare fram internationella perspektiv i miljöundervisningen.
• Inled med en problemorienterad miljövetenskaplig introduktionskurs och 

anpassa kemikurserna till miljöprofi len.
• Förbättra/formalisera systemet för att tillvarata studentsynpunkter, då 

informella kanaler inte helt kan ersätta formella vägar för infl ytande.
• Examensbenämningen magisterexamen med bredd bör övervägas, såvida 

inte progressionen inom den miljövetenskapliga delen görs tydligare. 
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Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 
– grundutbildning i miljövetenskap 

Utvärderingen omfattar 

Grundutbildningen i miljövetenskap (kandidatexamen) inom programmet 
Miljövetenskap 120 poäng med inriktning mot kvalitet, säkerhet och hälsa. 

Organisatorisk tillhörighet 

Institutionen för informatik och matematik, avdelningen för matematik och 
naturvetenskap.

Profi l 

Kvalitet, säkerhet och hälsa. Samverkan med företag under utbildningen. 

Tänkt arbetsområde 

Att ansvara för ett företags eller en organisations miljöarbete, såväl som dess 
arbete med kvalitet, säkerhet och hälsa.

Antal lärare vårterminen 2002

6 (67 procent kvinnor, 33 procent män) varav 2 disputerade. 32 procent av 
undervisningen görs av disputerade lärare. Båda de disputerade lärarna bedri-
ver forskning som omfattar ca 25 procent. 12 externa lärare (i huvudsak från 
näringslivet) anlitades vt 2002 för sammanlagt 77 timmar.

Startår Ht 2000.

Utbildningsområde Naturvetenskapligt

Antal helårsstudenter 2001 31 varav 0 på C-nivå 

Antal registrerade studenter 
inom ämnet 2001

62 (71 % kvinnor, 29 % män)

Prestationsgrad 2001 82 %

Antal examensarbeten på 
C-nivå år 2001

–

Antalet uttagna examina 
år 2001

–

Antal lärarledda timmar per 
student och poäng

12–15

Behörighetsvillkor Ma C (fr.o.m. ht 2003 även Nk B).

Examensvillkor Gängse krav för kandidatexamen enligt examensordningen.
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Programmet

År 1 År 2 År 3

Miljövetenskap del A 5 p
Biologi och ekologi, grundkurs 5 p
Grundläggande kemi 5 p
Projektmetodik 5 p
Miljöledning 5 p
Arbetsmiljö och säkerhet 5 p
Kvalitetsutveckling I 5 p
Matematik baskurs 5 p

Matematik I 5 p
Statistik 5 p
Industriell ekonomi och 
organisation 5 p
Miljövetenskap del B 5 p
Miljöinriktad kemi och fysik 
5 p
Arbetsmiljö, säkerhet och 
hälsa, fortsättningskurs 5 p
Standarder, lagar och 
normer 5 p
Kvalitetsutveckling II 5 p

Miljöbedömning 5 p
Intressentanalys 5 p
SHM/K-analys 5 p
SHM/K-projekt 5 p
Valfria kurser (B–C nivå) 10 p
Examensarbete 10 p

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Utbildningen är under utveckling och det är naturligtvis svårt att utvärdera 
ett program som ännu inte är genomgånget av någon student. I självvärde-
ringen har viktiga problem identifi erats, vilket är en bra utgångspunkt för att 
åstadkomma förbättringar. Bedömargruppen uppfattar en god och konstruk-
tiv stämning mellan studenterna och lärarna.

Man planerar för två skilda inriktningar inom programmet: 1) miljöled-
ningssystem och 2) naturvetenskap/miljöteknik. Bedömargruppen tror att 
man i stället borde ägna några år åt att renodla den profi l utbildningen nu 
har och göra den känd bland studenter och framtida arbetsgivare. Det fi nns 
redan många miljövetenskapliga utbildningar med naturvetenskaplig inrikt-
ning att konkurrera med. En naturvetenskaplig inriktning kräver dessutom 
andra behörighetskrav. 

Det är svårt att hinna nå både djup och bredd på en utbildning om 120 
poäng. Här har man valt att satsa mer på en bred yrkesförberedande än en 
djup forskarförberedande utbildning.

Den fasta lärarstabens litenhet har uppenbart vållat problem då det är svårt 
att hitta kvalifi cerade ersättare vid längre sjukfrånvaro eller föräldraledighet 
och det begränsar möjligheten att ha skilda handledare och examinatorer. Två 
nya lektorat – i miljökonsekvensbeskrivning och arbetsmiljö är dock utlysta. 

Rekryteringen av studenter har minskat kraftigt från 45 nybörjare första 
året till 16 vid det tredje intaget. Det är en stor spridning i studenternas för-
kunskaper, ålder och erfarenheter, vilket kan leda till problem, men också ses 
som en resurs för den tvärvetenskapliga ansatsen. Studenternas varierande 
bakgrund gör det svårt att lägga de inledande kurserna på lämplig nivå. Man 
måste ge baskurser om 5 poäng i kemi, biologi/ekologi och matematik. Kurser 
som enligt gruppens bedömning är närmast propedeutiska och ligger så nära 
gymnasienivå att det är tveksamt om dessa verkligen ska generera högskole-
poäng. Stickprov av tentamen från första årets slut tyder dock på att man då 
uppnått en bra nivå, där resonemang i fl era led krävs.

80 procent av studenterna har en samhällsvetenskaplig eller social gymna-
sieutbildning, medan endast 20 procent har naturvetenskaplig bakgrund. De 
senare kan, som ersättning för baskursen i matematik, välja en mer avancerad 
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matematikkurs inom något av högskoleingenjörsprogrammen – en fl exibilitet 
som bedömargruppen tycker är positiv och som skulle kunna användas även 
för andra ämnen.

Bristen på ”spärrar” mellan kurserna är ett osäkerhetsmoment som kan 
leda till kvalitetssänkning av utbildningen. Det vore en fördel om man krävde 
godkänt på A-kursen för att få läsa B-kursen. Programmet är, med undantag 
för examensarbetet om 10 poäng, uppbyggt som ett brett smörgåsbord av 5-
poängskurser där det är svårt att se en klar progression i utbildningen. Ibland 
fungerar introduktionen av gästlärare dåligt och det är svårt för studenterna 
att se den röda tråden. Forskningsanknytningen i utbildningen är inte särskilt 
framträdande.

Av litteraturlistorna att döma är mycket av kurslitteraturen på en ganska 
elementär nivå och i stor utsträckning bestående av kompendier och utdelat 
kursmaterial. Enligt uppgift uppmanas studenterna dock att söka ytterligare 
information t.ex. i samband med projektarbeten. Mycket arbete sker i projekt-
form. På vissa kurser får inte studenterna tillräckligt med återkoppling på sina 
inlämningsuppgifter, vilket borde förbättras.

Studenterna uppskattar verksamheten med arbetsintegrerat lärande där 
man får kontakter med företag och samhälle och samtidigt ett kvitto på hur 
utbildningen fungerar i praktiken.

Studievägledningen bedriver en fungerande aktivt uppsökande verksam-
het i god samverkan med lärarna. 

Starka sidor

Ambitionen att skapa en profi l mot kvalitet, miljöledning och arbetsmiljö 
är genomtänkt och arbetsmarknadsorienterad och ännu i praktiken unik i 
landet. Bedömargruppen tror att inriktningen är en bra satsning och att det 
fi nns goda utsikter att den skulle kunna fungera väl, dock krävs ytterligare 
fördjupning.

Programmet är fortfarande under uppbyggnad och under besöket fram-
kom många lovande idéer bl.a. att skapa ett mentorsprogram för att behålla 
kontakten med utexaminerade studenter; att skapa en påbyggnadsutbildning; 
att strukturera om de nuvarande 5-poängskurserna till 10-poängsblock och 
att satsa mer resurser på handledning av projekt.

Studieplanen har utvecklats på ett positivt och genomtänkt sätt, med bl.a. 
mer biologi och kemi och mindre matematik och fysik, sedan utbildningens 
start baserat bl.a. på studenternas kursvärderingar. Kursledning och lärarna 
verkar överhuvudtaget lyhörda för studenternas kritik.

Svaga sidor

Bedömargruppen fi ck intryck av en tunn organisation bakom utbildningen. 
Det är otydligt vem som har programansvaret och vad ansvaret innebär ifråga 
om administration och pedagogisk utveckling på programmet. 
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Det brister i samordning och kommunikation mellan lärarna, vilket leder 
till en ojämn kvalitet på kurserna. Det kan också vara orsaken till att studen-
terna upplever att lärarna inte driver samma linje utan har olika syn på utbild-
ningens syfte och hur programmet skall utvecklas framöver. 

Liksom på andra mindre högskolor har man svårigheter att rekrytera för 
programmet kompetenta, forskande lärare, något som är nödvändigt för att 
långsiktigt kunna driva programmet med acceptabel kvalitet.

Det fi nns en stor spridning i erfarenheter och förkunskaper bland de stu-
denter som börjar utbildningen, vilket leder till att de inledande kurserna 
hamnar på en elementär nivå. Bedömargruppens intryck är att utbildningen 
är alltför handboksinriktad dvs. har svårt att lyfta till en högre teoretisk nivå, 
åtminstone indikerar kurslitteraturlistan att så är fallet.

Rekommendationer

• Utveckla inriktningen att utbilda personer som driver kvalitet, miljöled-
ning och arbetsmiljöfrågor inom företag. Marknadsför tydligt att detta är 
utbildningens mål och innehåll. Splittra inte studenter och lärarkapacitet 
på andra inriktningar den närmaste tiden.

• Tydliggör förkunskapskrav och progression i utbildningen.
• Vänta med att aktualisera magisterutbildning tills alla delar i nuvarande 

program fungerar väl.
• Tydliggör ansvarsfördelningen i utbildningsledningen och etablera ett 

eget kvalitetssystem för utbildningen. 
• Utöka den fasta lärarstaben. 
• Utöka litteraturlistorna och forskningsanknytningen i fl era kurser.
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Karlstads universitet 
– grundutbildning i miljövetenskap 

Utvärderingen omfattar

Grundutbildningen i miljövetenskap (kandidatexamen) bedrivs huvudsakli-
gen som fristående kurser eller som valbart ämne inom andra program. Sedan 
höstterminen 2002 kan ämnet även läsas inom Miljövetarprogrammet 120 
poäng. 

Organisatorisk tillhörighet

Institutionen för natur och miljö. 

Profi l

Utbildningen eftersträvar en sammanvävning av humanistiska, natur- och 
samhällsvetenskapliga ämnesområden. På A- och B-nivå fi nns möjlighet att 
välja en ekosofi sk inriktning, och på C- och D-nivå fi nns fördjupningsmöj-
ligheter inom miljöanalytisk eller miljöstrategisk inriktning. 

Tänkt arbetsområde

Att arbeta med miljöfrågor såväl nationellt som internationellt inom företag, 
kommuner, myndigheter eller i miljökonsultverksamhet.

Antal lärare vårterminen 2002

9 (22 procent kvinnor och 78 procent män) varav 1 professor, 1 docent och 
2 övriga disputerade. 24 procent av undervisningen utförs av disputerade lä-
rare. 1 av de disputerade lärarna bedriver forskning som omfattar minst 20 
procent. Ett 60-tal externa lärare medverkar därtill i undervisningen varav 11 
disputerade. (1 adjunkt ingår i den ordinarie lärarstaben men är tjänstledig 
under aktuell period och tas därför inte med i statistiken)

Startår Miljövetarprogrammet startade höstterminen 2002. 
Ämnet har dock funnits vid lärosätet sedan 1970-talet.

Utbildningsområde Huvudsakligen naturvetenskapligt, till viss del samhälls-
vetenskapligt.

Antal helårsstudenter 2001 110 varav 9 på C- och D-nivå

Antal registrerade studenter 2001 417 (68 % kvinnor, 32 % män)

Prestationsgrad 2001 62 %

Antal examensarbeten 2001 7 på C-nivå, 2 på D-nivå

Antal uttagna examina 2001 0

Antal lärarledda timmar 
per student och poäng

10 på A- och B- nivå, ca 4 på C- och D-nivå

Behörighetsvillkor Miljövetenskap A: grundläggande behörighet. Miljö-
vetarprogrammet: Ma D, Fy A, Ke A och Bi A. 

Examensvillkor Gängse krav för kandidatexamen enligt examensord-
ningen.
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Programmet

Miljövetarprogrammet 
År 1 År 2 År 3

Naturvetenskaplig introduktionskurs 10 p
Naturvetenskaplig modellering 10 p
Biologi, kemi eller annat lämpligt ämne 20 p

Miljövetenskap 1–40 p Miljövetenskap 41–60 p in-
klusive examensarbete 10 p
Fria ämnesstudier 20 p

Kurser 2002
Nivå A Nivå B

Miljövetenskap A 20 p 
Ekosofi ns grunder 10 p
Ekosofi , kultur, miljö 10 p
Hållbar utveckling i Östersjöregionen 5 p
Nordisk natur och kultur, Färöarna 5 p
Nordisk natur och kultur, Fjällsamerna 5 p
Swedish Environment och Culture 5 p
Naturen, människan och vetenskapen 10 p
Miljövetenskap I 10 p*
Miljövetenskap II 10p*
Miljökunskap I 5 p**
Miljökunskap II 5 p**
Miljö och hälsa 5 p**
Miljön och de gåtfulla sjukdomarna 5 p**

Miljövetenskap B 20 p
Ekosofi , kultur, miljö B1 5 p
Ekosofi , kultur, miljö B2 5 p
Ekosofi , kultur, miljö B4 5 p

Nivå C Nivå D

Miljövetenskap C 20 p Miljövetenskap D 20 p

*distansutbildningskurser
**kvällskurser

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Grundutbildningen i miljövetenskap har en god mång- och tvärvetenskaplig 
ansats. Utbildningens ambition att visa på ämnets mångfald samt den tvär-
vetenskapliga inriktningen med en integrering av humanistiska, natur- och 
samhällsvetenskapliga ämnesområden har lockat studenterna att läsa miljö-
vetenskap i Karlstad. 

Ekosofi n är ett profi lområde där miljöfrågorna belyses ur ett fi losofi skt och 
kulturellt perspektiv. Studenterna lovordar dessa kurser såväl innehållsmäs-
sigt som pedagogiskt. Ekosofi ska kurser fi nns som valbara alternativ på A- 
och B-nivå. Bedömargruppen anser dock att det vore lämpligt att dessutom 
integrera ekosofi ska teorimoment i andra miljövetenskapliga kurser för att 
ytterligare stärka denna unika profi l.

Med tanke på det svåra rekryteringsläget inom naturvetenskapliga ämnen 
har miljövetenskapen i Karlstad haft en förhållandevis god studenttillström-
ning. Antalet studenter på C-nivå är dock lågt. För att förbättra rekryteringen 
förbereds en marknadsföringsinsats, bl.a. i Norge.

Genom att behörighetskraven för de fristående kurserna sänkts till allmän 
behörighet har man fått studentgrupper med mycket varierande kunskaps-
bakgrund. Detta ses som en utmaning men kan också vara ett hot mot under-
visningens kvalité. Störst svårighet upplevs på A-nivån, som drabbats av stora 
avhopp. Man försöker hantera förkunskapsproblemet med hjälp av inspira-
tionsföreläsningar och efterföljande veckovisa grupparbeten där studenterna 
ges möjlighet att diskutera utifrån sina respektive baskunskaper.
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Inom ämnet används varierande examinationsformer såsom hemtenta-
mina, seminarier, muntliga tentamina. Traditionella skriftliga tentamina 
förekommer däremot i mycket begränsad omfattning vilket försvårar en jäm-
förande kvalitetsbedömning. Skriftliga kunskapskontrollfrågor bör användas 
i större utsträckning för kontroll av studenternas baskunskaper.

Den miljövetenskapliga kursen på B-nivå som behandlar utvecklings- och 
resurshanteringsfrågor ur ett globalt perspektiv är en intressant inriktning. I 
kursen ingår ett projektarbete som med egen fi nansiering från studenterna 
kan genomföras i Östafrika.

Lärarna har 20 procents utrymme inom tjänsten för forskning, utveck-
lingsarbete och/eller kompetensutveckling. Detta är en lovvärd målsättning 
även om den tycks vara svår att uppfylla i praktiken. Med en utökning av lä-
rarkåren skulle tid kunna frigöras för de i dag hårt pressade lärarna att ägna 
tid åt forskning eller egen forskarutbildning. Därtill arbetar fl era lärare i dag 
på tidsbegränsade förordnanden. För att skapa arbetsro och kontinuitet i un-
dervisningen behövs fl er tillsvidareanställningar.

Även om det förekommer ett visst utbyte av lärare mellan ämnena miljö-
vetenskap och miljöteknik, på enstaka föreläsningar, saknas ett samarbete i 
egentlig mening. En bättre samverkan mellan de båda ämnena skulle vara till 
gagn för verksamheten. 

Kontakterna med omgivande näringsliv och samhälle är relativt goda, 
exempelvis via fadderverksamhet och det särskilda Centrum för näringslivs-
service på universitetet. Samarbetet borde dock kunna utvidgas, exempelvis 
genom olika forskningsuppdrag och fortbildningskurser för näringslivet. 

Kontakterna med andra universitet och högskolor i Sverige och utomlands 
är goda. Institutionen har tagit initiativ till ett nystartat nationellt miljöve-
tenskapligt nätverk och man har ett aktivt samarbete med Edbergsstiftelsen 
som med fördel skulle kunna utvecklas ytterligare. Ekosofi ska kurser förläggs 
regelbundet utomlands och studenterna har möjlighet till internationella ut-
bytesstudier.

Starka sidor

Den nationellt unika ekosofi ska profi len är en tillgång.
Att stimulera studenterna till kritiskt tänkande är en central del i utbild-

ningen. Man försöker gå ifrån en traditionell katederundervisning och i stäl-
let tillämpa en modifi erad form av problembaserad inlärning.

Det fi nns en öppenhet för studentpåverkan och en god direktkontakt mel-
lan lärare och studenter. Man är lyhörd för studenternas synpunkter vilket 
också leder till förändringar. 

Det formella studentinfl ytandet fungerar bra. Utöver gängse kursvärde-
ringar genomförs även mittkursvärderingar som kan medföra omedelbara 
åtgärder under pågående kurs. Studenterna anser sig också ha goda möjlighe-
ter att påverka utbildningen som representanter i beredande och beslutande 
organ.
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Svaga sidor

Utbildningens inriktning behöver tydliggöras genom en profi lskapande be-
nämning som avspeglar den forskningskompetens som fi nns vid institutio-
nen.

Utbildningens strävan att integrera humanistiska, natur- och samhällsve-
tenskapliga ämnesområden har inte fått genomslag i praktiken, särskilt inte 
i kurslitteraturen. 

Endast 24 procent av undervisningstiden ges av disputerade lärare. Till viss 
del balanseras detta genom att externa forskare engageras i olika kurser men 
det är angeläget att fl er disputerade lärare anställs, särskilt inom de samhälls-
vetenskapliga ämnesområdena. En förbättrad forskningsanknytning är inte 
minst viktigt med tanke på institutionens mål att utbildningen på sikt ska 
leda till en magisterexamen med ämnesdjup.

Det är svårt att få en tydlig överblick över progressionen i utbildningen. En 
schematisk översikt där delkurserna inom de miljövetenskapliga momenten 
specifi ceras skulle underlätta för att tydliggöra hur de olika kurserna bygger 
på varandra.

Rekommendationer

• Tydliggör och förstärk den ekosofi ska profi len och integrera ekosofi ska 
moment i övriga miljövetenskapliga kurser.

• Förbättra den tvärvetenskapliga ämnesintegrationen.
• Förbättra forskningsanknytningen på grundutbildningsnivå genom att 

dels erbjuda forskarutbildning till anställda adjunkter, dels rekrytera fl er 
forskarutbildade lärare. 

• Förstärk lärarstaben inom det samhällvetenskapliga ämnesområdet.
• Förbättra samverkan mellan ämnena miljövetenskap och miljöteknik.
• Skapa bättre tablåer över utbildningsprogrammet som tydligt visar pro-

gressioner och alternativa val.
• Förbättra samarbetet med det regionala näringslivet.
• Se över kurslitteraturlistor och rekommenderad litteratur.
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Linköpings universitet 
– grundutbildning i miljövetenskap

Utvärderingen omfattar 

Grundutbildning i miljövetenskap (kandidat- och magisterexamen) som be-
drivs inom Miljövetarprogrammet 120–160 poäng.

Organisatorisk tillhörighet 

Institutionen för tematisk utbildning och forskning vid Campus Norrkö-
ping.

Profi l

Tvärvetenskap och problembaserat lärande enligt modellen: kunskapsinte-
gration, kommunikation, formulering av relevanta frågor, praktiska färdig-
heter samt kritisk hantering av information.

Tänkt arbetsområde 

Miljöfrågor inom hela samhället. 

Antal lärare vårterminen 2002 

13 (69 procent kvinnor, 31 procent män) varav 2 professorer, 2 docenter, 5 öv-
riga disputerade. De disputerade ansvarar för ca 80 procent av undervisningen 
på grundutbildningen. Totalt 2 lärare bedriver forskning som omfattar minst 
20 procent. Ca 15 procent av undervisningen vårterminen 2002 genomfördes 
av externa lärare. 

Startår 1998

Utbildningsområde Naturvetenskapligt 

Antal helårsstudenter 2001 189 varav 64 på C/D-nivå

Antal registrerade studenter 2001 208 (69 % kvinnor, 31 % män)

Prestationsgrad 2001 86 %

Antal examensarbeten 2001 30 på C-nivå

Antal uttagna examina 2001 1 kandidatexamen

Antal lärarledda timmar per student 
och poäng

År 1 & 2: 16–19 
År 3 & 4: 10–12 plus, beroende på kurs, upp till 20 
tim laborationer och datorhandledning. 

Behörighetsvillkor D 4.2: Ma C, Sh A och Fy A samt Ke A eller Nk B 

Examensvillkor Gängse krav för magister- respektive kandidatexa-
men enligt examensordningen. 
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Programmet

Basblock år 1 & 2

A-nivå

Vad är ett miljöproblem? 10 p 

Vetenskapernas teori och metod 10 p

Att studera miljöfrågor som komplexa system 10 p

Att hantera miljöfrågor 10 p

B-nivå

Problemuppfattningar och miljöfrågornas hantering 10 p

Material- och energifl öden i natur och samhälle 10 p

Förändringar, hållbarhet och tillväxt 10 p

Skalproblem i tid och rum 10 p

År 3 C-nivå 

Miljöanalys Miljöledning Miljöadministration

Miljödatainsamlings-
design och data-
analys 10 p

Resursfl öde genom 
produkter och pro-
duktion 10 p

Hantering av miljöpro-
blem i ett internationellt 
perspektiv 10 p

Att mäta miljö-
föroreningar 10 p

Integrerat miljöar-
bete i företag och 
organisationer 10 p

Hantering av miljöpro-
blem i ett nationellt per-
spektiv 10 p

Miljövetenskap i praktiken 10 p

Projektarbete (C-uppsats) 10 p

År 4 D-nivå

Valfria fördjupningskurser 10 p

Valfria kurser 10 p

Examensarbete 20 p

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Vid Linköpings universitet har en mycket genomarbetad modell för en tvär-
vetenskaplig grundutbildning i miljövetenskap utvecklats. En ambition med 
upplägget är att kurserna ska vara integrerade i en miljövetenskaplig helhet 
– programmet och ämnet ska i princip vara ett och detsamma. 

De åtta tiopoängskurserna under år 1 och 2 av utbildningen avspeglar det 
tvärvetenskapliga upplägget av utbildningen genom att inte vara ämnesspeci-
fi ka, dvs. de är inte uppdelade i A- till D-nivå utan utformade för att hantera 
miljöfrågor med utgångspunkt i ett övergripande perspektiv. Aspekter från en 
mångfald vetenskapliga och samhälleliga områden behandlas om de framstår 
som aktuella på kurserna.

Genom upplägget menar programansvariga att en student som genomfört 
magisterutbildningen sammanlagt har tillgodogjort sig minst 150 poäng 
miljövetenskap. Utöver dessa kan studenten bredda eller specialisera sin ut-
bildning genom att läsa en eller fl era valfria fördjupningskurser på en nivå 
motsvarande en D-kurs. Förutsättningen för valet av kurs är att den ska vara 
relaterad till utbildningen i övrigt. 

Bedömargruppen är på fl era sätt imponerad av ambitionen som styr utbild-
ningen vid Linköpings universitet och modellen bör lämpa sig mycket väl för 
miljövetenskap. Det fi nns dock en något svårtillgänglig karaktär på uppläg-
get. Delvis är otillgängligheten en effekt av att modellen är ny men oavsett 
detta medför formen en svårighet för externa betraktare att identifi era och 
bedöma fördjupningsnivåerna och därmed progressionen i utbildningen. 
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Examinationsformen, som är anpassad efter modellen och bygger på en 
problembaserad pedagogik, innebär att traditionella skriftliga tentamina en-
dast förekommer i ytterst begränsad omfattning, i stället är det skriftliga och 
muntliga redovisningar samt i viss mån hemtentamina som dominerar.

Studenterna har tämligen varierande förkunskaper, vilket är en effekt av 
att man bibehållit rekryteringen till utbildningen genom att anta i princip 
samtliga sökande. En stor utmaning ligger därigenom i studentgruppens he-
terogenitet.

Undervisningen sker alltsomoftast i mindre grupper (6–8 studenter) där 
läraren fungerar som handledare och diskussionspartner. Genom sin närvaro 
får lärarna en god kontroll av både den allmänna och den individuella kun-
skapsutvecklingen. Enskilda lärare kan vid lärarkårens frekventa möten upp-
märksamma de övriga lärarna på om det fi nns studenter som visar tendenser 
till att ha problem och som därmed bör ges extra uppmärksamhet. 

Lärarstabens allmänt höga vetenskapliga kompetens, särskilt inom natur-
vetenskap, garanterar det vetenskapliga perspektivet. Redan som andra kurs 
på utbildningen ligger dessutom en metodkurs som ger en tidig introduktion 
till ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt. Modellen för undervisning som 
tillämpas tar dock mycket tid i anspråk vilket begränsar lärarnas möjlighet 
att bedriva egen forskning. 

Målet är enligt uppgift att utbilda generalister inom miljöområdet, för 
vilket förutsättningarna och processen också fi nns. Huruvida resultatet 
motsvarar förväntningarna är ännu för tidigt att säga, t.ex. att bedöma ar-
betsmarknadens intresse för utbildningen, men sannolikt är behovet av gene-
ralister inom miljöområdet stort. På lokal nivå fi nns en god samverkan med 
det omgivande samhället som bl.a. inkluderar ett programråd med externa 
ledamöter.

Ett problem är dock att utbildningen framstår som till viss del sluten, om 
inte inlåsande, i sina strukturer. Studenter har få incitament att söka sig utan för 
programmet. Dels stimulerar inte upplägget till externa studier i och med att 
det är så programbundet, dels fi nns det få motsvarande utbildningar i dag. 

Med tanke på modellens teoretiska lämplighet för ämnet borde ett ökat 
utbyte av erfarenheter med andra miljövetenskapliga utbildningar vara intres-
sant. Det borde också vara intressant att se om studenternas kompetens och 
kunskaper skiljer ut sig och utmärker sig i ett nationellt men även internatio-
nellt perspektiv.

Starka sidor

Programmet har ett tvärvetenskapligt upplägg med en ämnesmässig integre-
ring inom respektive kurs. Upplägget är inom ramen för utvärderingen en av 
de tydligast genomarbetade modellerna för en miljövetenskaplig utbildning. 
Programmet har ett väl genomarbetat pedagogiskt koncept som bygger på 
ett problem- och projektorienterat arbetssätt med hög medverkan från lä-
rarlag. Studenterna arbetar i små grupper om 6–8 personer med god tillgång 
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på handledning. Studenterna får god träning i muntlig och skriftlig fram-
ställning. Man fångar upp studenter som släpar efter och ger dem särskilda 
lärarinsatser.

En hög andel av forskarutbildade lärare ger förutsättningen för god forsk-
ningsanknytning. Tidig obligatorisk 10-p-kurs i Vetenskapernas teori och 
metod förstärker ytterligare det vetenskapliga inslaget. 

Studenterna har bra litteraturhänvisningar. 
God samverkan med omgivande samhället, bl.a. genom ett programråd 

med externa ledamöter.
Studenternas påverkansmöjligheter är goda.

Svaga sidor

Utbildningen är väl hårt programbunden och sluten. Det fi nns få incitament 
för studenter att söka sig utanför programmet, och få kontakter redovisade 
med andra miljöutbildningar i landet samt relativt liten omfattning av inter-
nationellt utbyte av lärare och studenter.

Det är delvis svårt att få en uppfattning av progressionen i utbildningen. 
Detta leder till en viss osäkerhet om djupet i utbildningen är tillräckligt som 
bas för forskarutbildning inom det naturvetenskapliga ämnesområdet. 

Examinationsstrategin saknar delvis transparens. Traditionella skriftliga 
tentamina förekommer endast i ytterst begränsad omfattning. Skriftliga och 
muntliga redovisningar i grupp, samt hemtentamina dominerar. Detta inne-
bär att det åtminstone enligt en traditionell modell ges få enhetliga och jäm-
förbara indikatorer på vad det är studenterna lär sig. Examinationsformerna 
skapar osäkerhet hos bedömargruppen om kunskapskontrollen fungerar till-
fredsställande. 

Avsaknad av fakultetsmedel för lärarnas forskning.
För få samhällsvetare inom den fasta lärarstaben.

Rekommendationer

• Bibehåll det pedagogiska och integrerade tvärvetenskapliga konceptet 
under förutsättning att ekonomin möjliggör bibehållande av den höga 
lärartätheten.

• Överväg att införa en propedeutisk 5-poängskurs för gymnasiekompe-
tens i naturvetenskap respektive samhällskunskap för att ge studenterna 
en gemensam initial kunskapsbakgrund.

• Se över examinationsformerna och överväg ökad variation med bl.a. in-
slag av traditionella skriftliga tentamina.

• Ge större valfrihet i kursval under termin 6 och 7, vilket kan öka progres-
sionen i utbildningen och underlätta för dem som vill gå vidare till fors-
karutbildning.

• Åstadkom större nationellt och internationellt utbyte, ett utbyte bör ge en 
indikator på var utbildningen befi nner sig i ett nationellt perspektiv.

• Arbeta för fakultetsmedel för forskning.
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Lunds universitet IIIEE 
– påbyggnadsutbildning i miljövetenskap 

Utvärderingen omfattar 

Grundutbildning i internationell miljöekonomi (magisterexamen), påbygg-
nadsutbildning om 60 poäng. 

Organisatorisk tillhörighet 

Ingen fakultetstillhörighet. International Institute for Industrial Environmen-
tal Economics (IIIEE) är inrättat av regeringen och sorterar direkt under 
rektor vid Lunds universitet.

Profi l 

Internationell med inriktning mot renare produktion. Tvärvetenskap över 
områdena teknik och samhällskunskap (främst samhällsekonomi och mana-
gement) samt med orienterande inslag i naturvetenskapliga och miljörättsliga 
frågeställningar.

Tänkt arbetsområde 

Miljömanagement på en internationell arena.

Antal lärare vårterminen 2002 

16 (samtliga män), varav 8 professorer och 4 disputerade. De disputerade 
ansvarar för ca 65 procent av undervisningen på grundutbildningen. 5 av de 
disputerade lärarna bedriver forskning som omfattar minst 20 procent. Ca 15 
procent undervisning sker av externa lärare.

Startår 1995

Utbildningsområde Utbildningen fi nansierad av Stiftelsen för industriell 
miljöekonomi

Antal helårsstudenter 2001 26

Antal registrerade studenter 2001 26 (62 % kvinnor, 38 % män) påbörjade utbildningen 2001 

Prestationsgrad 2001 88 %

Antal examensarbeten 2001 33

Antal uttagna examina 2001 33 magisterexamina

Antal lärarledda timmar per 
student och poäng

Basblock 30 
Avancerat block 35 
Examensarbete 3 

Behörighetsvillkor Akademisk grundutbildning 120 p (FK, BSc samt mot-
svarande) utan krav på särskild fakultetstillhörighet.

Examensvillkor Genomgången påbyggnadsutbildning om 60 p, varav 
examensarbete om 20 p.
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Programmet

Basic block (Aug–Dec) 20 credits
- Introductory course: basic skills, microeconomics, natural science, cleaner production philosophy
- Introduction to Preventative Environment Strategies (2 credits)
- Environment – Society Interactions (9 credits)
- Industry and Organisations – Systems of Production and Consumption (6 credits)
- Policies and Approaches for Sustainability I (3 credits)

Advanced Block (Jan–May) 20 credits
- Policies and Approaches for Sustainability II (3 credits)
- Strategic Environmental Management (5 credits)
- Strategic Environmental Development (4 credits)
- Applied Research in Preventative Environmental Approaches I (4 credits)
- Applied Research in Preventative Environmental Approaches II (4 credits)

Thesis 20 credits

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Utbildningen vid det Internationella miljöinstitutet är mycket attraktiv och 
har ett högt söktryck. Upplägget är företrädesvis yrkesinriktat och undervis-
ningen bedrivs av en lärarstab med hög kompetens i ett högt och koncentrerat 
tempo. Kurserna lockar studenter från hela världen som under studietiden 
i princip bor, äter och läser gemensamt i en tätt sammanknuten student-
grupp.

Programmet är en internationell miljöutbildning, i komprimerad form, 
företrädesvis inriktad mot ekonomi och management. Huvudämnet indu-
striell miljöekonomi syftar till att ge kunskap om strategier, styrmedel och 
verktyg för att påverka utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Särskilt vikt 
ska läggas vid samhällets och industrins miljöpolitik utifrån ett förebyggande 
miljöperspektiv.

Den engelska benämningen på utbildningen är master of science pro-
gramme in envrionmental management and policy. Examensbevisbenäm-
ningen magister är baserad på svensk förordning. Det är dock något oklart 
om det är en magister med bredd eller djup. Utbildningens upplägg indikerar 
dock mot en magister med bredd. Kopplingar till forskningen och forskarut-
bildningen vid institutet förekommer men bedömargruppens intryck är att 
utbildningen inte är egentligt forskningsförberedande. Det är en miljöinrik-
tad managementutbildning med ett internationellt perspektiv och tvärveten-
skaplig inriktning, och den är brett orienterande inom en rad miljörelaterade 
områden med fokus mot internationell miljöledning.

Institutet har ingen fakultetstillhörighet utan sorterar direkt under rektor, 
inom universitetets s.k. tionde område. Sedan starten 1995 har institutet fi -
nansierats av stiftelsen för industriell miljöekonomi, vilket initialt inneburit 
stora ekonomiska fördelar och en relativt snabb expansion av verksamheten. 
Med den allmänna ekonomiska nedgången och särskilt börsnedgången under 
de senaste två åren har villkoren dock försämrats. Institutet måste framöver, 
som övriga utbildningar, söka pengar vid Lunds universitet. 

Den fakultetsoberoende och självständiga ekonomiska situationen har 
inneburit att institutets verksamhet under uppbyggnadsåren kunnat bedri-
vas genom informellt fastslagna strukturer och till viss del vid sidan av övrig 
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universitetsverksamhet. I och med att institutet nu är etablerat samt villkoren 
förändrats äger en anpassning efter övrig universitetsverksamhet rum. Arbete 
med att fastslå formella strukturer pågår således, vilket bedömargruppen 
också ser som nödvändigt. 

Programmet bygger på fyra segment: en introduktionskurs om tre veckor, 
ett basblock och ett avancerat block om vardera en termin och slutligen ett 
examensarbete om 20 p. 

Introduktionskursen påbörjas i mitten av augusti och löper under tre veckor. 
Syftet med introduktionskursen är att förse studenterna, som kommer från 
mycket varierande nationell, kulturell och akademisk bakgrund, med verktyg 
och grundkunskaper för att effektivt hantera och delta i utbildningsprogram-
met. Kursen framstår som ändamålsenlig men ger enligt uppgift inte några 
universitetspoäng vilket den bör göra i och med att den är obligatorisk. 

Direkt på introduktionskursen följer basblocket, som avslutas i slutet av 
december. Det avancerade blocket läses under vårterminen och går sedan i 
princip direkt över till examensarbetet som påbörjas i juni och ska ligga fär-
digt i slutet av september. 

Det fi nns en form av icke-akademisk inriktning mot effektivitet i uppläg-
get av utbildningen. Detta är medvetet från de ansvarigas sida. Tanken är 
att studenterna ska studera under tidspress eftersom de därigenom förbereds 
för förhållandena på den arbetsmarknad för vilken de utbildas. Kontroll av 
förmågan att refl ektera över inhämtad kunskap sker genom kompletterande 
muntliga presentationer samt i diskussioner. Diskussionerna utgör ett forum 
för att konfronteras och tvingas samarbeta med personer av helt annan natio-
nell och kulturell bakgrund – utbildningen utgör på så sätt en liten modell 
av världen. 

Den tvärvetenskapliga strukturen baseras på att varje moment/kurs bygger 
på moduler, där lärare med olika kompetens redovisar perspektiv på aktuellt 
område. I den mån det är möjligt utnyttjas också studenternas varierande 
bakgrund och kunskap till att förverkliga det tvärvetenskapliga men också 
verklighetsanknutna perspektivet.

Studenterna har mycket höga tankar om utbildningen vid institutet. De 
har valt den pga. av dess renommé men också pga. av dess komprimerade 
form. Det koncentrerade upplägget sparar in ca 3–4 månader. 

Det höga tempot, ca 60 timmars studier per vecka, kan medföra vissa på-
frestningar för studenterna. För de som sökt sig till programmet för att enbart 
ägna sig åt studier i 14 månader utgör utformningen inget problem. Däremot 
utestänger upplägget vissa grupper som har ansvarsförhållanden utanför stu-
dierna. 

Klagomål från studenternas sida på bl.a. brister i planering har dock gett 
resultat. En anpassning av studieupplägget har vidtagits, inte minst genom 
att enskilda individers studiesituation uppmärksammas. Direkt handledning 
erbjuds som ett sätt att kompensera för studietrycket. Vidare erbjuds poten-
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tiella studenter att besöka utbildningen på plats under en dag för att få en 
uppfattning om programmet. 

I övrigt har studenterna gjort ett medvetet val: de förväntar sig ett högt 
tempo, och ser i detta i det närmaste en garanti för kvalitet. 

Starka sidor

Programmet bygger på en välstrukturerad integrering av olika vetenskapsom-
råden med tyngdpunkt i samhällsvetenskap. Utbildningen bedrivs av forsk-
ningsaktiva lärare varav en hög andel är disputerade och under en engagerad 
och drivande kursledning. 

Den kulturella och ämnesmässiga diversiteten bland studenterna berikar 
utbildningen.

En utvecklad alumniverksamhet: uppföljning av utbildningsprogrammet 
och studenterna 1995–2001 som visar att utbildningen är meriterande för 
goda arbeten och att utbildningen är högt uppskattad.

Arbetssättet vid utbildningen är problem- och projektorienterat med till-
lämpningsinriktning och nära koppling mellan teori och praktik. Litteraturlis-
torna är väl uppbyggda och handledning av examensarbeten intensiv och god. 

Utbildningen har ett internationellt och globalt perspektiv, ett högt sökan-
detryck samt god genomströmning.

Svaga sidor

Organisation och administration har inte fungerat tillfredsställande under 
uppbyggnadsåren.

Programmets komprimerade form ger begränsat utrymme för eftertanke 
och möjligheter för studenterna att smälta innehållet. Utbildningens upplägg 
ger vidare begränsat utrymme för forskningsanknytning. Detta kompenseras 
dock delvis av lärarnas höga formella kompetens samt att de är forsknings-
aktiva.

Studenterna är formellt dåligt representerade i beslutande organ.
Ingen kvinnlig lärare fi nns i den fasta lärarstaben.

Rekommendationer

• Fortsatt formalisering av rutiner och strukturer vid utbildningen.
• Ge något utrymme för valfri kurs i programmet.
• Ge studenterna bättre formell representation i beslutande och beredande 

organ.
• Fortsatt satsning på att rekrytera kvinnliga lärare.
• Informera tydligt studenterna om den svenska examensordningen i ett 

internationellt perspektiv.
• Formalisera och förstärk den lokala samverkan vid Lunds universitet 

inom miljöutbildningsområdet: Vid Lunds universitet fi nns kapaciteten 
till en i princip fullständig utbildningsbredd inom miljöområdet. Denna 
kapacitet utnyttjas dock endast begränsat och informellt. 
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Lunds universitet LUMES 
– påbyggnadsutbildning i miljövetenskap

Utvärderingen omfattar 

Grundutbildning i internationell miljövetenskap (magisterexamen), påbygg-
nadsutbildning om 60 poäng.

Organisatorisk tillhörighet 

Ingen fakultetstillhörighet t.o.m. 1999. Lund University International 
Master’s Programme in Environmental Science (LUMES) överfördes fr.o.m. 
1 jan. 2000 till matematisk–naturvetenskaplig fakultet och Miljövetenskap-
ligt centrum vid Lunds universitet.

Profi l 

Internationell, tvärvetenskaplig och problemorienterad profi l med inriktning 
mot hållbar utveckling.

Tänkt arbetsområde 

Miljöarbete inom statliga, ickestatliga och privat verksamhet på global nivå.

Antal lärare vårterminen 2002 

Den fasta lärarstaben inom ansvarig institution är ytterst begränsad. Lärar-
staben rekryteras från ett fl ertal institutioner inom universitetet, varav 72 
procent disputerade av totalt 31 (40 procent kvinnor, 60 procent män) lärare 
för höstterminen 01 och vårterminen 02. 

Startår 1997

Utbildningsområde Naturvetenskap 

Antal helårsstudenter 2001 40

Antal registrerade studenter 2001 58

Prestationsgrad 2001 94 %

Antal examensarbeten 2001 26

Antal uttagna examina 2001 26

Antal lärarledda timmar per 
student och poäng

Ca 13 

Behörighetsvillkor Akademisk grundutbildning 120 p (FK, BSc samt mot-
svarande) utan krav på särskild fakultetstillhörighet. 

Examensvillkor Genomgången påbyggnadsutbildning om 60 p, varav tre 
obligatoriska 5 p-kurser och 5 valfria LUMES-kurser 
samt ett examensarbete om 20 poäng.
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Programmet 

Termin 1

Pre-Course Assignment

Nature–Humans–Society, 5 p Obligatorisk

Sustainable Development, 5 p Obligatorisk

Environmental Law and Policy, 5 p 
Environmental Pollution and Human Health, 5 p 
Economy and the Environment, 5

Valfrihet två av tre kurser

Termin 2

System Analysis, 5 p Obligatorisk

Energy and Environment, 5 p 
Development and the Environment, 5 p 
Transports and the Environment, 5 p 
Industry and the Environment, 5 p

Valfrihet två av fyra kurser

Thesis seminar I, 2 dagar Obligatoriskt

Sustainable Land Use, 5 p 
Urban Systems and the Environment, 5 p

Valfrihet en av två kurser

Termin 3

Thesis Seminar II, 4 dagar Obligatoriskt

Examensarbete, 20 p Obligatoriskt

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Utbildningen vid LUMES utgör ett litet forum för träning i internationell 
kommunikation och etablerande av internationella kontakter inom miljöom-
rådet. Central för utbildningen är den kulturella och akademiska mångfald 
som studentgruppens sammansättning utgör. Genom denna blandning trä-
nas studenterna att diskutera och hantera miljöfrågor i ett internationellt sam-
manhang. Utbildningen erbjuder en tydlig första träning i kommunikation 
på ett internationellt plan och utbildningens miljö kan därmed sägas utgöra 
en central del av utbildningens syfte. 

Ett problem vid bedömargruppens granskning av LUMES är den bristfäl-
liga information som bedömargruppen hade tillgång till inför platsbesöket. I 
självvärderingen saknas utförlig information om programmets innehåll och 
upplägg. Särskilt anmärkningsvärt är avsaknaden av utbildningsplan och 
kursplaner i den ursprungliga självvärderingsrapporten. Bristen på informa-
tion förklaras främst med att LUMES vid starten 1997 tillhörde universitetets 
s.k. tionde område, som sorterar direkt under rektor, och därmed saknade 
fakultetshemvist vid universitetet. 

Vid en omorganisation gällande från den 1 januari 2000 bestämdes att ut-
bildningen skulle placeras vid matematisk–naturvetenskaplig fakultet, vilket 
initierade ett struktureringsarbete. Vid platsbesöket pågick arbetet med en 
utbildningsplan men fortfarande fanns inget – på papper – specifi kt formu-
lerat mål för utbildningen. Däremot fi ck bedömargruppen tillgång till kurs-
planer som bekräftade att det fi nns en utarbetad idé bakom upplägget och 
som också gav en tydligare insikt i programmets innehåll än självvärderingen. 
Vidare har bedömargruppen senare fått tillgång till ytterligare material, bl.a. 
den preliminära utbildningsplan som vid tiden för utvärderingen höll på att 
utarbetas. 
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En bieffekt av detta är dock att bedömargruppens granskning av utbild-
ningen huvudsakligen baseras på intryck från platsbesöket och i mindre grad 
på fakta från självvärderingen. En genomtänkt utbildningsplan och tydliga 
mål är en förutsättning för att långsiktigt bedriva en framgångsrik utbild-
ning.

LUMES magisterprogram är en påbyggnadsutbildning som omfattar 60 
poäng och sträcker sig över tre terminer. Enligt den svenska examensord-
ningen motsvarar utformningen en magister med bredd. Den svenska beteck-
ningen på examensbeviset är fi losofi e magister i internationell miljövetenskap. 
Bruket av termen miljövetenskap framstår för bedömargruppen som något 
missvisande utifrån utbildningens inriktning. Detta är de som är ansvariga 
vid utbildningen medvetna om. En diskussion om alternativa benämningar, 
som t.ex. uthållig utveckling, har också förts. 

Utbildningens miljöprofi l har en internationell inriktning och utform-
ningen av programmet styrs av tvärvetenskap och en problembaserad peda-
gogik.

Vid LUMES innebär den första integrerade kursen en introduktion till 
kritiskt tänkande och fria former av grupparbeten. Kursen är central eftersom 
den medför att studenterna själva driver detta perspektiv och förhållningssätt 
på de efterföljande kurserna. Det innebär att de lär sig utmana de ibland mer 
ämnesanknutna lärarnas utgångspunkter. Detta samspel och utnyttjande av 
den stora variationen av kompetenser utgör kanske utbildningens centrala 
tvärvetenskapliga förhållningssätt. 

Som bedömargruppen förstår det är en central tanke bakom LUMES att 
lärare från olika bakgrunder nära ska samarbeta i utformningen av kurser. 
Det tvärvetenskapliga perspektivet uppstår i och med att de lär av varandra i 
denna utformningsprocess. Samtidigt garanterar deras respektive ämnesbak-
grund den vetenskapliga stringensen i kurserna. 

Bedömargruppen är dock inte övertygad om sammansättningen av lärar-
grupperna erbjuder den mångfald som programmets ansvariga eftersträvar. 
Dels indikerar den översikt över lärare på respektive kurs som gruppen fått 
sig tilldelad detta, och dels var intrycket från platsbesöket att det var student-
gruppens diversifi erade sammansättning – och inte lärargruppernas – som 
utgjorde det centrala tvärvetenskapliga inslaget. Lärarna som bedömarna 
träffade menade dock att det visst fanns en tydlig gränsöverskridande sam-
mansättning av lärarlagen. Möjligtvis är så fallet på de inledande integre-
rande kurserna. I övrigt undervisar tämligen ämnesenhetliga lärarlag på den 
blandning av kurser som ingår i programmet. Utbildningen bygger på duk-
tiga och engagerade lärare som driver undervisningen, administrerade av en 
tämligen löst sammansatt men engagerad utbildningsgrupp. En anledning 
till svårigheten att både administrera den eftersträvade sammansättningen 
och påvisa den för externa betraktare kan vara avsaknaden av tydliga mål i en 
formell utbildningsplan. 
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Avsaknaden av hemvist har också medfört att antagningsreglerna inte varit 
formulerade skriftligt. Trots att det således fi nns genomarbetade regler för an-
tagningen, vilket framgår i självvärderingen, är dessa inte formulerade i något 
formellt dokument. En formell formulering skulle vara önskvärd för att skapa 
transparens i antagningsprocessen, inte minst ur ett rättsäkerhetsperspektiv 
för studenterna. 

Starka sidor

Det fi nns en ämnesmässig mångfald i sammansättningen av lärarkollegiet, 
med betydande inslag från samhällsvetenskaperna. En hög andel av lärarna är 
forskarutbildade vilket ger förutsättning för god forskningsanknytning.

Den kulturella och ämnesmässiga diversiteten bland studenterna berikar 
utbildningen. 

Arbetssättet vid utbildningen är problem- och projektorienterat. Studen-
terna arbetar i små grupper med självständigt kunskapssökande och analys 
och får god träning i kritiskt tänkande och i muntlig och skriftlig framställ-
ning. 

Utbildningen har ett internationellt och globalt perspektiv, ett högt sökan-
detryck samt god genomströmning.

Svaga sidor

Målformuleringen för programmet ej klart uttryckt – en formellt godkänd 
utbildningsplan för programmet förelåg inte vid tiden för utvärderingen. Det 
fanns även oklarhet i informationsgivningen om antagningsreglerna.

Utbildningen har haft vissa organisatoriska problem som bl.a. yttrat sig i en 
viss tröghet från kursledningen att reagera på studentkritik. Dessa problem ses 
dock över i och med att utbildningen organisatoriskt inlemmas vid matema-
tisk–naturvetenskaplig fakultet.

Integrationen mellan kurserna är ibland otillräcklig, vilket gör sambanden 
och progressionen något oklar. 

Baskunskaperna, särskilt de naturvetenskapliga, är många gånger svaga 
hos studenterna. Kunskapskontrollen sker huvudsakligen genom skriftliga 
och muntliga redovisningar i grupp. Det är svårt att få klarlagt vilken kun-
skapsnivå de enskilda studenterna verkligen når. Magisteruppsatserna bedö-
margruppen fi ck sig tillhanda var av skiftande kvalitet.
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Rekommendationer

• Fortsätt att formalisera utbildningens struktur och upplägg, bl.a. genom 
att anta en formellt godkänd utbildningsplan, vidare kursplaner med 
klargjord progression i utbildningen. Se vidare över och skapa för ut-
bildningen adekvata och varierade examinationsformer samt slutligen; 
presentera skriftligt principerna för urval av studenter så att transparens i 
antagningsprocessen skapas.

• Överväg ett namnbyte på programmet: Benämningen Environmental 
Science, dvs. miljövetenskap, tydliggör inte programmets profi l mot ut-
hållig utveckling i ett internationellt perspektiv.

• Se över rutinerna för och sträva efter att öka handledningsinsatserna på 
examensarbetena.

• Informera tydligt studenterna om den svenska examensordningen i ett 
internationellt perspektiv.

• Formalisera och förstärk den lokala samverkan vid Lunds universitet 
inom miljöutbildningsområdet: Vid Lunds universitet fi nns kapaciteten 
till en i princip fullständig utbildningsbredd inom miljöområdet. Denna 
kapacitet utnyttjas dock endast begränsat och informellt. 
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Lunds universitet 
naturvetenskaplig fakultet 

– grundutbildning i miljövetenskap 

Utvärderingen omfattar 

Grundutbildning i miljövetenskap (magisterexamen) om 160 poäng.

Organisatorisk tillhörighet 

Naturvetenskaplig fakultet. 

Profi l 

Programmet har en naturvetenskaplig inriktning med en tvärvetenskaplig 
profi l.

Tänkt arbetsområde 

Miljöfrågor inom industri, vid konsultföretag samt på kommuner, länsstyrel-
ser och statliga verk. Även miljöfrågor internationellt, t ex inom bistånds- och 
utvecklingsprogram.

Antal lärare vårterminen 2002 

61 (28 procent kvinnor, 72 procent män) personalförskrivna på ämnesinsti-
tutionerna, varav 15 professorer, 7 docenter och 20 övriga disputerade. Ca 69 
procent av undervisningen görs av de disputerade, som har ca 45 procent av 
sin tid till egen forskning. Antal externa lärare för vårterminen 2002 är 40, 
dvs. ca 40 procent av undervisande lärare.

Startår 1998

Utbildningsområde Naturvetenskapligt

Antal helårsstudenter 2001 44 varav 28 på C/D-nivå 

Antal registrerade studenter 2001 155 (70 % kvinnor, 30 % män)

Prestationsgrad 2001 92 %

Antal examensarbeten 2001 2 

Antal uttagna examina 2001 –

Antal lärarledda timmar per student 
och poäng

14–17 

Behörighetsvillkor E.1: Ma D, Fy B, Ke B, Bi B

Examensvillkor Gängse krav för magisterexamen med djup enligt 
examensordningen. 
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Programmet

Basblock (80 p)

Termin 1 Miljövetenskap I 10 p
Geovetenskap 10 p

Termin 2
 

Miljöfysik 10 p 
Ekologi 10 p

Termin 3 Kemi 10 p
Miljörätt för naturvetare 10p

Termin 4 Miljöekonomi 10 p
Miljövetenskap II 10 p

Termin 5–7 Fördjupningsblock (80 p) med ett stort utbud av valfria kurser inriktning 
mot t.ex.: Natur- och landskapsvård, Kemiska miljörisker, Miljömätmetoder, 
Naturresurser, Vattenvård och Globala miljöfrågor

Termin 8 Examensarbete 20 p i miljövetenskap

Bedömargruppens intryck och rekommendationer 

Programmets upplägg är väl genomtänkt och undervisningen utförs av en 
lärarstab med hög kompetens. Utbildningen har ingen institutionstillhörig-
het utan bygger på ett väl fungerande samarbete över institutions- och fakul-
tetsgränserna. 

De första fyra terminerna består av ett basblock om 80 poäng. Syftet med 
basblocket är att ge den miljövetenskapliga bredden och adekvata förkunska-
per för den följande fördjupningen. Utbildningen leder till en magisterexa-
men. Kandidatexamen medges inte eftersom det eftersträvade akademiska 
djupet inte kan uppnås inom ramen för 120 poäng. 

Bedömargruppens intryck är att det miljövetenskapliga perspektivet väl tas 
tillvara under basblocket genom ett antal naturvetenskapliga och samhälls-
vetenskapliga kurser men att integreringen mellan kursinslagen snarare är 
mångvetenskaplig än tvärvetenskaplig till sin natur. 

Under fördjupningsblocket blir utbildningen i princip renodlat naturveten-
skaplig. Detta är en följd av utbildningens ambitiösa upplägg enligt en strävan 
att kombinera bredd och djup. Bredden inom ämnet krävs för att studenterna 
ska kunna konkurrera på arbetsmarknaden och djupet är nödvändigt för att 
de ska ha behörighet till naturvetenskapliga forskarutbildningar. En forskar-
utbildning i miljövetenskap är planerad att inrättas vid fakulteten. Möjligtvis 
kommer det att innebära att den miljövetenskapliga profi len på fördjupnings-
blocket behöver stärkas genom tydligare samhällsvetenskapliga inslag och 
studiealternativ.

Tanken med det fakultetsövergripande upplägget av programmet är att ta 
tillvara den stora kompetens som fi nns inom miljörelaterade ämnen vid Lunds 
universitet. Detta har man gjort med stor framgång och lärarstaben träffas 
regelbundet vilket gör att man trots att ett stort antal lärare är inblandade 
lyckas väl med att hålla ihop kurserna och undvika glapp. 

Överlappningar mellan kurserna har dock i viss mån förekommit. Dessa 
är till stor del en effekt av att studenterna samläser kurser med andra utbild-
ningar, vilket i vissa fall innebär att studenternas förkunskaper inte är på 
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en likartad nivå. Utbildningsansvariga är medvetna om problemet och har 
anpassat upplägget efter övriga utbildningar för att minimera riskerna för 
eventuella överlappningar. 

Det fi nns en stor lyhördhet för studenternas åsikter. En omläggning av 
basblocket efter önskemål från studenterna var vid tiden för utvärderingen 
planerad. Effekterna är att kemikursen som läses tillsammans med andra 
studenter vid Lunds universitet inte längre ligger direkt efter den inledande 
miljövetenskapliga kursen. Vidare ligger kursen miljövetenskap II som en 
uppsamlingskurs. Överlag fi nns det en god informell kontakt mellan stu-
denter, lärare och ansvariga. Däremot har de formella rutinerna med bl.a. ett 
enhetligt kursvärderingssystem ännu inte funnit sin form utan ansvaret för 
utbildningen, och därmed för eventuella förändringar, vilar på ett par djupt 
engagerade enskilda individer. 

Profi len att locka studenter med naturvetenskaplig bakgrund till en mil-
jövetenskaplig utbildning har varit framgångsrik och programmet upplever 
inget påtagligt problem med ett fallande söktryck. Dock fi nns en viss osäker-
het bland studenterna om vilken yrkesinriktning deras utbildning leder till. 

Starka sidor

Den miljövetenskapliga utbildningen bygger på ett fakultets- och institu-
tionsövergripande samarbete med ambitionen att utnyttja den stora kom-
petens inom miljöområdet som fi nns vid Lunds universitet. Den erbjuder 
på så sätt en hög ämnesspecifi k lärarkompetens med hög andel disputerade, 
forskningsaktiva lärare och med en tydlig progression, dock främst inom na-
turvetenskapen. 

Utbildningen lägger en god naturvetenskaplig grund, bl.a. genom att på de 
fl esta områden vara modern, miljörelevant och forskningsanknuten.

Trots sin institutionsövergripande karaktär är utbildningen väl sam-
manhållen av en engagerad och kompetent kursledning, som bl.a. visar stor 
lyhördhet för studentsynpunkter. Det fi nns en god variation i undervisnings-
former med en blandning av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, upp-
satser, exkursioner etc. och en anknytning till det praktiska miljöarbetet med 
hjälp av bl.a. gästföreläsare.

Svaga sidor

Inslagen av samhällsvetenskapliga moment i fördjupningsblocket är otillräck-
liga för en utbildning i miljövetenskap. Överlag saknas tillräcklig anknyt-
ning till ämnet miljövetenskap inom fördjupningsblocket och, trots inslagen 
av gästföreläsare, till det praktiska miljöarbetet. Exempelvis bör kurserna i 
möjligaste mån vara skräddarsydda för utbildningen i miljövetenskap och 
inte vara gemensamma för olika utbildningar vilket kan leda till överlappning 
mellan kurserna i basblocket och risk för att vissa kurser blir alltför elemen-
tära. 
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Utifrån utbildningens omfattande ambition inom miljövetenskapen saknas 
en mer ingående behandling av vissa moment av stor betydelse för ämnet, i 
första hand genetik.

Rekommendationer

• Utbildningens naturvetenskapliga inriktning bör tydligare framgå i 
utbildningens namn, dvs. programmet bör heta Miljövetenskap med 
naturvetenskaplig inriktning – eller synliggör exempel på samhällsveten-
skapliga kurser som är valfria inom fördjupningsblocket, t.ex. en specifi k 
kurs i miljömanagement.

• Stärk den miljövetenskapliga identiteten hos studenterna. Detta kan ske 
under de två miljövetenskapliga kurserna som ingår i basblocket, kan-
ske främst under den inledande. Den miljövetenskapliga identiteten blir 
också viktig när en forskarutbildning startas för att profi lera sig mot öv-
riga naturvetenskapliga utbildningar. 

• Formalisera och förstärk den lokala samverkan vid Lunds universitet 
inom miljöutbildningsområdet: Vid Lunds universitet fi nns kapaciteten 
till en i princip fullständig utbildningsbredd inom miljöområdet. Denna 
kapacitet utnyttjas dock endast begränsat och informellt. 
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Malmö högskola 
– grundutbildning i miljövetenskap

Utvärderingen omfattar 

Grundutbildning i miljövetenskap (kandidatexamen) på programmet Män-
niska, miljö, samhälle 120 poäng och Kretsloppsprogrammet 120 poäng 
(nedlagt, sista intag läsåret 2000/01).

Organisatorisk tillhörighet 

Området teknik och samhälle.

Profi l 

Människa, miljö, samhälle är en fl ervetenskaplig miljöutbildning utifrån ett 
samhällsvetenskapligt perspektiv med fokus på staden.

Kretsloppsprogrammet är en fl ervetenskaplig miljöutbildning utifrån ett 
naturvetenskapligt perspektiv inriktat mot skapande av resurshushållande 
system i staden.

Tänkt arbetsområde 

Miljörelaterade frågor inom näringsliv eller förvaltning, särskilt gällande 
städernas miljö.

Antal lärare vårterminen 2002

11 (36 procent kvinnor, 64 procent män) varav 1 professor och 4 övriga dis-
puterade. Ca 46 procent av undervisningen görs av de disputerade. 3 av de 
disputerade lärarna bedriver forskning som omfattar minst 20 procent. Ca 17 
procent av undervisningen bedrivs av (ca 20) externa lärare. 

Startår Människa, miljö, samhälle 1999, Kretsloppsprogrammet 
1997 

Utbildningsområde Naturvetenskap 30 %, Samhällsvetenskap 42%, Teknik 
23 %, Övrigt 5 %

Antal helårsstudenter 2001 171

Antal registrerade studenter 2001 371 (61 % kvinnor, 39 % män)

Prestationsgrad 2001 71 %

Antal examensarbeten 2001 9

Antal uttagna examina 2001 10

Antalet lärarledda timmar per 
student och poäng

10–12 på A/B-nivå, ca 4 på C-nivå 

Behörighetsvillkor Människa, miljö, samhälle – F.1.1: Ma B, Sh A, Nk B (alt 
Fy A, Ke A, Bi A)
Kretsloppsprogrammet – E.3: Ma D, Fy B, Ke A

Examensvillkor Gängse krav för kandidatexamen enligt examensord-
ningen.
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Programmet

Termin 1 Miljöproblemens komplexitet – analys och förståelse

Termin 2 Stadsutveckling och urbana livsstilar

Termin 3 Miljöekonomi

Termin 4 Individen, samhället och miljötillståndet

Termin 5 Valfri kurs/individuell uppläggning

Termin 6 Teori och metod samt examensarbete

Inom valbara kurser termin 5 ingår bl.a. följande: 
Population, Economy and Sustainable Development, 20 p; Miljörätt, 10 p; Miljöledning, 5 p; Miljö, beteende 
och transporter, 5 p; Miljöetik, 5 p; Stadens gröna tak och fasader, 5 p; Energisystem, 6 p; Energifysik, 6 p; 
Miljödriven produktutveckling, 5 p; Projektledning, 20 p; samt ett 40 -tal andra kurser.

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Vid tiden för utvärderingen bedrevs undervisning vid två miljövetenskapliga 
program vid Malmö högskola: Kretsloppsprogrammet, med en naturveten-
skaplig inriktning, och programmet Miljö, människa, samhälle, med en 
samhällsvetenskaplig inriktning. Kretsloppsprogrammet hade dock ett sista 
studentintag läsåret 00/01 och programmets direkta verksamhet upphör där-
med när denna studentgrupp blir färdig med sina studier våren 2003. Utvär-
deringen är i och med detta huvudsakligen inriktad på programmet Miljö, 
människa, samhälle, men bedömargruppen har även tagit hänsyn till lärares 
och studenters erfarenheter från Kretsloppsprogrammet. 

En erfarenhet från Kretsloppsprogrammet som bedömargruppen uppfat-
tar som central, är kopplad till högskolans organisation. Malmö högskola har 
vuxit mycket snabbt under de fåtal år verksamheten bedrivits. Expansionen 
har medfört vissa problem. Centralt är att högskolans administration inte 
verkar ha vuxit i paritet med övrig verksamhet utan fortfarande i princip är 
utformad för en mindre organisation. Bedömargruppens intryck är att den 
administrativa ordningen delvis inverkar menligt på grundutbildningsarbetet 
genom att ta tid och resurser i anspråk. Vidare verkar rådande organisation 
medföra oklara ansvarförhållanden vid högskolan. Det senare har bl.a. resul-
terat i att klagomål från studenterna inte åtgärdats inom rimlig tid eftersom 
synpunkterna inte nått rätt ansvarig person. 

Medvetenhet om de organisatoriska problemen fi nns på samtliga nivåer vid 
utbildningen och åtgärder hade vidtagits för att förbättra situationen. Bl.a. 
har ett program för kvalitetsarbete inom miljövetenskapen tagits fram, som 
omfattar en allmän kännedom om organisationens struktur. Bedömargrup-
pens intryck är dock att problemet delvis ligger i organisationen i sig och att 
det därmed krävs en del strukturella förändringar. Centralt är att högskolans 
organisation framstår som något trög i sin struktur och enligt bedömargrup-
pen verkar det fi nnas åtminstone ett led för mycket mellan å ena sidan studen-
ter och lärare och å andra sidan utbildningsansvariga.

Beslutet att lägga ner Kretsloppsprogrammet är kopplat till bristande sö-
kandeunderlag. Detta problem lider dock inte programmet Miljö, människa 
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samhälle av. Det når genom sin samhällsvetenskapliga inriktning en bredare 
målgrupp genom både förkunskapskrav och intresse. 

Högskolans satsning på en samhällsvetenskapligt inriktad miljöutbildning 
ligger i linje med bedömargruppens allmänna rekommendationer till de mil-
jövetenskapliga utbildningarna. Överlag ser bedömargruppen positivt på det 
sätt på vilket man vid högskolan strävar efter profi lering mot stadens miljö 
och en inriktning mot ett samhällsvetenskapligt perspektiv. 

Svårigheten med avvägning mellan ämnesområdena som ryms inom be-
greppet miljövetenskap blir extra tydlig på utbildningar om 120 poäng. Be-
tydelsen av ett samhällsperspektiv är central inom miljövetenskapen, men än 
viktigare – ett huvudsyfte med ämnet miljövetenskap – är kombinationen av 
naturvetenskap och samhällskunskap. Avsaknaden av utrymme för tydliga 
naturvetenskapliga inslag utgör därmed ett problem enligt bedömargruppen. 
Programmets utformning vid tiden för utvärdering innebär att det enligt be-
dömargruppen är en samhällsvetenskaplig utbildning med miljöinriktning 
och inte en miljövetenskaplig utbildning med samhällsinriktning. 

Programmet bygger på terminsblock om 20 poäng. Strukturen är baserad 
på en problembaserad undervisningsgrund samt tvärvetenskapliga ambitio-
ner. 

Den inledande terminen är inriktad på att skapa en förståelse hos studen-
terna för miljöproblematikens komplexitet. Centralt under denna termin är 
också att etablera den typ av problembaserat lärande som sedan ska tillämpas 
under hela programmet. Bedömargruppens intryck är att huvuddelen av un-
dervisningen på de inledande faserna bedrivs av adjunkter. Dessa har en god 
kännedom om den problembaserade undervisningsmetoden samt drivs av ett 
stort engagemang. 

Brister i kommunikationen mellan lärarna som undervisar i början av ut-
bildningen och de i huvudsak disputerade lärare som ansvarar för de efterföl-
jande blocken innebär dock att ambitionerna från de inledande momenten 
inte tillfredsställande tas tillvara i fortsättningen.

Problemet är också uppmärksammat vid utbildningen, och det kvalitets-
säkringsprogram som har utarbetats är en del av förstärkningsprocessen. Vid 
tiden för utvärderingen var även en kursöversiktsplan under framtagande. 
Parallellt pågår ett arbete med att reformera programmet i enlighet med en A-, 
B-, C-nivåindelning. Möjligheten att därmed skapa en tydlig översikt över 
struktur och miljövetenskaplig progressivitet i utbildningen är viktig, både 
för studenter och externa betraktare. Det fi nns dock redan en vetenskaplig 
progressivitet inom ramen för de samhällsvetenskapliga kursmomenten, som 
bl.a. förstärks genom att studenterna skriver en B-uppsats.

En förstärkning på lärarsidan pågår, där man utöver nyrekryteringar även 
strävar efter att erbjuda adjunkter möjligheter till forskning.
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Starka sidor

Vid programmet strävar man efter en tydlig profi l och inriktning, som bl.a. 
resulterat i ett högt söktryck.

Nivån på de samhällsvetenskapliga kurserna är hög med ambitiösa kurspla-
ner för både ekonomi och sociologi. Utbildningen har en progressivitet i det 
vetenskapliga perspektivet, bl.a. genom att studenterna skriver en B-uppsats, 
vilket lägger en god grund för en bra analytisk nivå på examensarbetena.

Svaga sidor

Det fi nns en viss organisatorisk tröghet som får både lärare och studenter att 
känna en viss frustration. Kursvärderingssystemet har ännu inte funnit någon 
fast form.

Inslaget av naturvetenskap i utbildningen är alltför begränsat. 
Bristande kommunikation mellan lärare på olika nivåer leder till att den 

problembaserade pedagogiken inte genomförs fullt ut. 

Rekommendationer

• Inför tydligare inslag av naturvetenskap – eventuellt skulle man t.ex. 
minska på de valfria momenten till 10 poäng och införa 10 poäng natur-
vetenskap på de inledande kurserna – eller överväg att byta namnet miljö-
vetenskap mot t.ex. samhällsvetenskap med miljövetenskaplig inriktning. 

• Organisationen bör ses över för att anpassas efter högskolans storlek.
• Strukturera rutinerna för kursvärderingar och pröva alternativa modeller. 
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Mitthögskolan 
– grundutbildning i miljövetenskap 

Utvärderingen omfattar

Grundutbildningen i miljövetenskap (kandidat- och magisterexamen) som 
bedrivs inom ramen för Ekoteknikprogrammet 120–160 poäng och Miljö- 
och naturvetenskapligt program 120–160 poäng. Ämnet kan även läsas som 
fristående kurser och som biämne inom pol. mag.-programmet 160 poäng.

Organisatorisk tillhörighet

Institutionen för naturvetenskap och miljö. Ämnet är huvudsakligen förlagt 
till Campus Östersund.

Profi l

En fakultetsövergripande tvärvetenskaplig inriktning med fokus på hur eko-
logisk, geovetenskaplig och kemisk kunskap integreras med kunskaper om 
samhällets tekniska och ekonomiska system. Utbildningen förenar dessa äm-
neskunskaper med entreprenörskap genom projektbaserad undervisning.

Tänkt arbetsområde

Praktisk tillämpning av ekoteknisk kunskap inom företag, myndigheter, or-
ganisationer eller egen verksamhet.

Antal lärare vårterminen 2002

18 (22 procent kvinnor och 78 procent män) varav 6 disputerade. 30 procent 
av undervisningen utförs av disputerade lärare. 3 av de disputerade lärarna be-
driver forskning som omfattar minst 20 procent. Utöver den fasta lärarstaben 
har ett 60-tal externa lärare under året tillsammans undervisat 1 554 timmar. 
Vid tiden för platsbesöket var ett forskningslektorat och en forskarassistent-
tjänst under tillsättning.
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Startår 1993

Utbildningsområde Huvudsakligen naturvetenskapligt, till viss del samhälls-
vetenskapligt.

Antal helårsstudenter 2001 93 varav 26 på C- och D-nivå 

Antal registrerade studenter 2001 264 (58 % kvinnor, 42 % män)

Prestationsgrad 2001 89 %

Antal examensarbeten 2001 25 på C-nivå, 3 på D-nivå

Antal uttagna examina 2001 15 kandidatexamina och 3 magisterexamina

Antal lärarledda timmar per 
student och poäng

8–11 på A–C-nivå, 2 på D-nivå

Behörighetsvillkor Miljövetenskap A: Ma D, Ke A och Bi A. För vissa fristå-
ende kurser krävs enbart grundläggande behörighet.
Ekoteknikprogrammet:
Start vårtermin: Ma C
Start hösttermin: Ma D, Ke A och Bi A
Miljö- och naturvetenskapligt program:
Ma C, Ke A och Bi A

Examensvillkor För kandidatexamen krävs fullgjorda kursfordringar om 
120 poäng samt examensarbete om 15 poäng. Gängse 
krav för magisterexamen med djup enligt examensord-
ningen.

Programmet

Ekoteknikprogrammet
År 1 År 2

Praktisk ekologi I 10 p
Ekoteknikens naturvet.grund 10 p
Ekoteknikens miljökem.grund 10 p

Ekoteknisk produkt-
utveckling 10 p

Teknisk översiktskurs 10 p

Praktisk ekologi II 10 p Ekoteknisk företagsutveckling 10 p
Miljöstyrning 10 p

År 3 År 4

Människa, kultur & evolution 10 p
Bioresurser – tillgångar & möjligheter 10 p

Valbart biämne 10 p
Ekoteknisk fördjup-
ning 10 p
D-uppsats 20 p

Hållbar naturresursför-
valtning i internationellt 
perspektiv 20 p*
D-uppsats 20 p

Teknik II 5 p 
C-uppsats:
Praktisk utveckling 15 p

Valbart biämne 20 p

*20-poängsblock: Nationella miljömål i lokal förvaltning 5 p, Alternativ naturresursanvändning 5 p, Förvalt-
ningsstrategier för hållbarhet 5 p, Förvaltning av kollektiva resurser 5 p.

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Ekoteknikprogrammet har en etablerad profi l som är välkänd såväl regionalt 
som nationellt vilket medför studentrekrytering från hela landet. Utbild-
ningen har en bra och tydlig struktur där man lyckats åstadkomma pro-
gramanpassade kurser med relevanta moment som syftar till en integration av 
samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Bedömargruppen är däremot 
tveksam till den nya miljövetenskapliga inriktningen inom programmet Miljö 
och naturvetenskap 120–160 poäng som inte fi ck tillräckligt många sökande 
för att som planerat starta höstterminen 2002. Ett stort antal goda sådana ut-
bildningar fi nns vid andra högskolor, som även de har rekryteringsproblem.

Det fi nns en potential för vidareutveckling av satsningen på forskning inom 
det ekotekniska området. De högt meriterade lärare som nyligen rekryterats 
kan medverka till en ökad fördjupning inom ekotekniken samt att ytterligare 
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stärka forskningsanknytningen i utbildningen. Ämnet skulle vidare kunna 
förstärkas genom att kombinera bioteknik med ekoteknikens samhälls- och 
näringslivsprofi l.

Forskningen kommer studenterna tillgodo genom att man i undervis-
ningen bl.a. använder vetenskapliga artiklar, vilket också bekräftades vid 
granskning av några slumpvis utvalda tentamina. Att doktoranderna deltar i 
undervisningen är också ett för forskningsanknytningen viktigt och uppskat-
tat moment. 

Den skräddarsydda basterminen för studenter med samhällsvetenskapliga 
förkunskaper är ett bra initiativ. Studenterna antas till Ekoteknikprogrammet 
men läser en inledande extra termin med en för programmet specialanpassad 
kombination av behörighetsgivande kurser. 

Undervisningen bygger till stor del på en väl fungerande problem- och 
projektorienterad pedagogik. Det fi nns en tydlig progression från fl era, korta 
projektarbeten till längre projekt med ökat eget ansvar. Bedömargruppen vill 
dock framhålla vikten av att även individuella insatser i projektarbeten bör 
värderas i betygsättningen. 

Lärarna arbetar i lag för att kunna hantera och vidareutveckla den problem- 
och projektbaserade pedagogiken. Användandet av en examensnämnd vid 
bedömning av examensarbeten är ytterligare ett exempel på god samverkan 
inom lärargruppen. I examensnämnden ingår lärare med olika ämnesbak-
grund för att därigenom säkra en tvärvetenskaplig bedömning. Handledning 
av examensarbeten på D-nivå görs huvudsakligen av disputerade lärare.

Högskolans dåliga ekonomiska situation har lett till minskade resurser, 
vilket gör att lärarna upplever en pressad arbetssituation. Att undervisningen 
bedrivs på olika orter tar också extra tid och kraft. Därtill har lärarnas möj-
ligheter till kompetensutveckling begränsats till minst 5 procent av tjänstetid 
vilket får betraktas som lågt. 

Flertalet studenter avbryter sina studier efter 120 poäng, många för att de 
får arbete. Sedan 1997 fi nns möjlighet att ta ut magisterexamen i miljöveten-
skap men endast fyra studenter har t.o.m. år 2001 gjort det. Prestationsgraden 
på D-nivå är låg med endast 61 procent för år 2001. 

Ekoteknikprogrammet är en entreprenörsinriktad utbildning vilket inne-
bär att studenterna ges möjlighet att genom olika nätverk och samverkansor-
gan samarbeta med innovatörer och företagare. Tack vare lärarnas kontaktnät 
medverkar studenterna också i ett antal miljöledningsprojekt för kommuner 
och företag i regionen. En genomförd uppföljning av utexaminerade ekotek-
nikstudenters arbetsmarknad 2001 visar att utbildningen är attraktiv bland 
arbetsgivare inom såväl privat som offentlig sektor.

Gästföreläsare från näringsliv och andra ämnesområden förekommer i ut-
bildningen och är ett av studenterna uppskattat inslag. Bedömargruppen fi ck 
intryck av en bra integration av gästlärarna vilket minskar risken för onödig 
överlappning mellan kurserna.
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Starka sidor

Utbildningen har en nationellt sett unik ekoteknisk profi l och en fungerande 
tvärvetenskaplig ansats. Det är en väl avvägd blandning mellan teori och 
praktik genom hela utbildningen.

Man har utvecklat en väl organiserad och medveten pedagogisk metod som 
till stor del bygger på problem- och projektorienterad inlärning. 

Det är en ambitiös och engagerad lärargrupp som tack vare god samman-
hållning klarar av den hårt pressade ekonomiska situationen. Den gemen-
samma examensnämnden är ett bra exempel på samverkan mellan lärarna.

Det fi nns en öppenhet för studentpåverkan och en god direktkontakt mel-
lan lärare och studenter. Kursvärderingar genomförs regelbundet och studen-
terna märker att utbildningen utvecklas som en följd av deras synpunkter. 

Samverkan med omgivande samhälle och näringsliv är omfattande vilket 
ger studenterna möjlighet till verklighetsanknutna projektarbeten och samar-
bete med fadderföretag.

Svaga sidor

Det ansträngda ekonomiska läget gör att Ekoteknikprogrammet hotas av 
nedläggning om samordning med andra utbildningsprogram inte genom-
förs. Högskoleledningens bristande förståelse för utbildningens värde och för 
ämnet miljövetenskap framstår här som ett problem. Det fi nns en negativ 
inställning till det fakultetsövergripande upplägget och därmed en överhäng-
ande risk att utbildningens attraktiva tvärvetenskapliga inriktning slätas ut. 

Programbenämningen Ekoteknik är vilseledande då utbildningen leder till 
en examen i miljövetenskap. Av såväl program- som examensbenämningen 
bör det framgå att det är en miljövetenskaplig utbildning med inriktning mot 
ekoteknik.

Marknadsföringen av utbildningen mot potentiella studenter är svag och 
bör förstärkas ordentligt. Högskolan borde bättre ta tillvara de goda exempel 
på entreprenörskap som fi nns bland institutionens forskare och studenter. 

Bedömargruppen uppfattar vissa svårigheter med att nå tillräcklig fördjup-
ning inom ämnet. Många studenter lyfter fram värdet av bredden inom ut-
bildningen men den har samtidigt lett till att de inte alltid har behörighet att 
söka alla valfria kurser som erbjuds. 

Mer tid och resurser bör avsättas till lärarnas forskning och annan kom-
petensutveckling. 

Den svaga ekonomin gör även att det framgångsrika pedagogiska koncep-
tet är i fara. Med förslaget om fl er grupparbeten i större grupper kombinerat 
med färre undervisnings- och handledningstimmar riskerar man att skada 
den struktur och genomtänkta pedagogik som lärarna lyckats bygga upp. 
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Rekommendationer

• Bibehåll den unika profi len mot ekoteknik och den tvärvetenskapliga 
programstrukturen. Ge ämnet möjlighet att utvecklas vidare enligt det 
koncept som programledningen önskar.

• Ändra program- och examensbenämningen till Miljövetenskap med in-
riktning mot ekoteknik.

• Förbättra marknadsföringen av utbildningen. De företagsidéer som har 
utvecklats inom institutionen kan förslagsvis utnyttjas i marknadsförings-
syfte.

• Satsa på ökade möjligheter till kompetensutveckling och forskning för 
lärarna för att göra utbildningen bättre forskningsanknuten och på sikt 
få fl er disputerade lärare engagerade i undervisningen. 

• Utveckla fl er kurser på fördjupningsnivå för att nå en ökad fördjupning 
inom ekoteknikprofi len.

• Erbjud påbyggnadskurser i ekoteknik, en inriktning som borde kunna 
locka studenter från andra lärosäten att inom ramen för sina respektive 
program studera en termin vid Mitthögskolan.

• Lägg ner den miljövetenskapliga inriktningen inom programmet Miljö 
och naturvetenskap 120/160 poäng. 

• Ekoteknikprogrammets nationellt sett unika utbildningsprofi l bör upp-
värderas av högskolans ledning.
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Mälardalens högskola 
– grundutbildning i miljövetenskap 

Grundutbildningen i miljövetenskap vid Mälardalens högskola tas upp i sam-
band med beskrivning och bedömning av miljöteknik då mycket är gemen-
samt för de bägge utbildningarna.
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Stockholms universitet 
– påbyggnadsutbildning i miljövetenskap

Utvärderingen omfattar 

Grundutbildning i miljöledning och miljörevision (magisterexamen), på-
byggnadsutbildning om 40 poäng.

Organisatorisk tillhörighet 

Institutionen för biologisk grundutbildning.

Profi l 

Programmet är riktat mot instrumentet miljöledningssystem. Utbildningen 
är tvärvetenskaplig och fakultetsövergripande med samarbete i första hand 
mellan naturresurshushållning, företagsekonomi och miljöjuridik.

Tänkt arbetsområde 

Organisera och systematisera miljöarbete i företag, myndigheter och andra 
organisationer.

Antal lärare vårterminen 2002 

5 (60 procent kvinnor och 40 procent män) huvudlärare under teoriterminen 
varav 1 docent och 2 övriga disputerade. Lärarna är anställda på sina hem-
mainstitutioner. Utöver dessa undervisar ca 35 olika föreläsare från universitet 
och näringsliv/myndighet vid enstaka tillfällen. 

Startår 1998

Utbildningsområde Naturvetenskap och samhällsvetenskap 

Antal helårsstudenter 2001 18

Antal registrerade studenter 2001 36 (58 % kvinnor, 42 % män)

Prestationsgrad 2001 89 %

Antal examensarbeten 2001 16

Antal uttagna examina 2001 12

Antal lärarledda timmar per student 
och poäng

C-nivå ca 9, D-nivå ca 2 

Behörighetsvillkor Minst 120 p varav minst 20 p ekonomi, minst 20 
naturvetenskap/teknik med tonvikt på ekologi (minst 
5 p). Lägst 60/80 p inom huvudämne som tillåter 
examensarbete inom miljöledning och miljörevision.

Examensvillkor Genomgången påbyggnadsutbildning om 40 p varav 
20 p examensarbete.
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Programmet

Teoritermin
ekologi, ekotoxikologi och ekonomi 5 p
miljöpolitik, miljörätt och naturresurshushållning 5p 
miljöledningssystem 10 p

Praktiktermin
examensarbete 20 p

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Magisterprogrammet i Miljöledning och miljörevision är tvärvetenskapligt 
och spänner över fakultetsgränserna. Utbildningen är i första hand ett sam-
arbete mellan naturresurshushållning, företagsekonomi och miljöjuridik. 

Magisterprogrammet är en ettårig utbildning som omfattar 40 poäng. 
Antagning sker en gång per år och utbildningen löper över ett kalenderår. 
Programmet är uppdelat i en teoritermin (vt) och en praktiktermin (ht) om 
vardera 20 poäng. Under praktikterminen genomför studenterna ett exa-
mensarbete i form av en magisteruppsats. Arbetet är praktiskt inriktat i och 
med att studenten ska planera och implementera ett miljöledningssystem eller 
genomföra en miljöutredning/miljörevision på företag, myndighet eller kom-
mun.

Magisterprogrammet i Miljöledning och miljörevision är en magisterut-
bildning med bredd som erbjuder studenter med varierande ämnesbakgrund 
en yrkesinriktad påbyggnadskurs. Utbildningen har etablerat ett framgångs-
rikt koncept och fyller sitt syfte. Studenterna profi lerar sig för arbetsmarkna-
den och kontakter etableras genom examensarbetena. 

 Utbildningen är tvärvetenskaplig i den bemärkelsen att den innehåller ett 
brett urval av ämnesområden samt att studenter med olika akademisk bak-
grund får pröva sina respektive förkunskaper och utgångspunkter gentemot 
varandra. 

En central del av utbildningen är just att lära naturvetare och samhällsvetare 
att kommunicera med varandra. Teoriterminen innehåller inga traditionella 
salstentamina. Examination sker företrädesvis genom inlämningsuppgifter 
i grupp och enskilt, seminarier och muntliga redovisningar. Grupparbeten 
spelar en central roll. Uppdelningen i grupper sker av lärarna för att ständigt 
skapa nya konstellationer av varierande kompetenser.

Utbildningen är främst riktad mot arbetsmarknaden. Studenterna skriver 
sina examensarbeten ute på ett företag eller en myndighet. Yrkesaspekten är 
också viktig för studenterna, viljan att verkligen få möjlighet att arbeta med 
miljöfrågor är styrande för många när de söker utbildningen. Med tanke på 
den stora volym av ekonomer som utbildas i dag erbjuder programmet ett sätt 
för studenterna att specialisera sig. 

Examensarbetet uppfattades av studenterna som centralt för att sy ihop den 
givande men lite spretande teoriterminen. Studenternas uppmuntras att själva 
välja ämne samt att komma igång med uppsatsarbetet så fort som möjligt. 
Förutom en huvudhandledare vid utbildningen används ofta en bihandledare 
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vid en annan institution med inriktning mot studentens uppsatsämne. Om 
arbetet utförs vid ett företag eller en myndighet fi nns även en handledare lo-
kalt där. Möten mellan student samt berörda handledare sker regelbundet. 

Förkunskapskraven beskrevs som logiska av studenterna vid platsbesöket. 
Antagningsförfarandet är utformat som en lite speciell form av uttagnings-
process. Förutom de sedvanliga ansökningshandlingarna ska ansökan inne-
hålla en skriftlig motivering till varför den sökande vill läsa vid programmet. 
Studenter som uppfyller de formella kraven kallas sedan till en intervju. In-
tervjun fyller bl.a. syftet att ta reda på om studenten är motiverad att läsa ut-
bildningen. Metoden beror på det begränsade antal platser som utbildningen 
erbjuder. Vidare motiverar den studenterna extra, då de känner sig utvalda. I 
dag råder det dock brist på sökande. Alla sökande som uppfyller antagnings-
kraven kallas till intervju – och därefter antas de. Men förfarandet fyller, trots 
detta, fortfarande en funktion. Tillvägagångssättet skapar en direkt personlig 
kontakt mellan studenter och lärare. Lärarna får också en direkt uppfattning 
om studenternas förkunskaper och huvudintressen. 

En diskussion pågår om att öka kvoten potentiella sökande genom att ut-
vidga behörigheten till att gälla studenter med annan ämneskompetens, före-
trädesvis juridisk kandidatexamen eller motsvarande. Vidare diskuteras att ge 
tillträde till studenter från andra länder och ge programmet en ökad interna-
tionell prägel. Båda dessa förslag framstår som väl värda att gå vidare med.

Starka sidor

Det fi nns ett tydligt mål och en tydlig tanke bakom upplägget och utform-
ningen av programmet. Det breda anslaget på teoriblocket ger en god områ-
desöversikt. Vidare administreras utbildningen engagerat och kunnigt av ett 
antal centralpersoner. Det fi nns en närhet mellan studenter och lärare som 
skapar en givande dialog. 

Kombinationen av studenter med samhällsvetenskaplig och naturve-
tenskaplig bakgrund skapar en intressant och stimulerande studiemiljö. 
Studenterna bidrar med kunskap samt utmanar varandras föreställningar. 
Nödvändighet av att förklara sina antaganden för någon som nästan är helt 
novis inom området utgör en nyttig utmaning. 

Svaga sidor

Den begränsade studietiden samt inriktning mot den aktiva arbetsmarkna-
den, t.ex. i examensarbetet, gör att det vetenskapliga perspektivet till viss del 
får en underordnad betydelse. 

Progression saknas: Utbildningen tenderar att bestå av en rad kurser 
– nedslag – inom olika områden. Till viss del fi nns det inget utrymme för 
fördjupning och internationalisering av kurslitteraturen. Den blandade stu-
dentgruppen med varierande förkunskaper gör det ytterligare svårt att för-
djupa inslagen i teoridelen.
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Rekommendationer

• Planerna på att utvidga antagningen till att även inkludera jurister bör 
fortsätta att utvecklas. 

• Planera för att utvidga utbildningens omfång till 60 poäng, vilket skulle 
skapa utrymme för fördjupning och viss progression: En utvidgad antag-
ning kommer att medföra en ännu större spridning inom studentgrup-
pen med ytterligare krav på hänsyn till skilda förkunskaper och därmed 
också risk för ytterligare minskat fördjupningsutrymme. 
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Södertörns högskola 
– grundutbildning i miljövetenskap 

Utvärderingen omfattar 

Grundutbildning i miljövetenskap (kandidat- och magisterexamen) som be-
drivs inom programmet miljö och utveckling 145–185 poäng. 

Organisatorisk tillhörighet 

Avdelningen för naturvetenskap. 

Profi l 

Tvärvetenskap – kompetens att sammanföra naturvetare, samhällsvetare och 
humanister för att hantera miljöfrågor, nationellt och internationellt.

Tänkt arbetsområde 

Miljöfrågor, nationellt och internationellt.

Antal lärare vårterminen 2002 

7 (70 procent män, 30 procent kvinnor), varav samtliga disputerade. De dis-
puterade ansvarar för ca 95 procent av undervisningen på grundutbildningen. 
Samtliga disputerade lärare bedriver forskning som omfattar minst 20 pro-
cent. Andel undervisning av (1) extern lärare ca 3 procent.

Startår Läsåret 2001/02

Utbildningsområde 50 % naturvetenskap och 50 % samhällsvetenskap

Antal helårsstudenter 2001 43 

Antal registrerade studenter 2001 47 (78 % kvinnor, 22 % män)

Prestationsgrad 2001 81 % 

Antal examensarbeten 2001 –

Antal uttagna examina 2001 – 

Antal lärarledda timmar per student 
och poäng

Sam/hum kurser: 0,16 tim/student, poäng och år
Na: 0,30 tim/student, poäng och år (inkl lab.)

Behörighetsvillkor G.3: Ma B, Sh A, Nk B, Eng B

Examensvillkor Magisterexamen 185 p, Kandidatexamen 145 p, inklu-
sive examensarbete.
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Programmet

Miljövetenskaplig 
inriktning

Kursdelar inom respektive termin, gäller för 
både vår- och höstintag

Miljövetenskaplig 
inriktning

Vårintag Höstintag 

VT Miljö och utveckling I Miljö- och utvecklingsproblem
Miljö och samhälle i Östersjöregionen
Humanekologi I och II

HT Miljö och utveckling II Livsmiljöer
Biologisk mångfald
Floristik och faunistik (sommarkurs 5p)

Miljö och utveckling II

VT Miljövetenskap I Geografi 
Miljökemi
Klimat och sociala förändringar
Ekonomisk geografi 

Miljövetenskap I

HT Miljövetenskap II Ekonomisk geografi 
Naturgeografi  
Systemekologi

Miljövetenskap II

VT Miljö och utveckling III Miljökonsekvensbeskrivning
Environmental management/Miljörätt

Miljö och utveckling III

HT Miljövetenskap III Naturresurshushållning
Miljöpolitik och miljöplanering med sam-
hällsvetenskaplig teori och metod

Miljövetenskap III

VT Miljövetenskap IV Naturresurshushållning
Miljö och utvecklingsfrågor i Syd/alt.
Människa, hälsa, miljö och riskbedömning
Miljöövervakning

Miljövetenskap IV

HT Påbyggnadskurs Valfri Påbyggnadskurs/
Breddningskurs

VT Examensarbete Påbyggnadskurs

HT Examensarbete

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Det första studentintaget till den miljövetenskapliga utbildningen vid Söder-
törns högskola gjordes våren 2001. De studenter som då påbörjade sin utbild-
ning läste vid tiden för utvärderingsgruppens platsbesök, hösten 2002, på 
sin fjärde termin på programmet. I och med det kan utvärderingen i princip 
enbart beröra utbildningens förutsättningar, medan process och resultat kan 
bli aktuella först i ett senare skede. 

Självvärderingen gav bedömargruppen begränsad information om utbild-
ningen. En hel del oklarheter klargjordes dock vid platsbesöket. Intrycket var 
att programmet utvecklats mycket sedan utvärderingen av miljöutbildning-
arna initierades hösten 2001. 

Miljövetenskap ingår som en valbar inriktning inom programmet Miljö 
och utveckling. Vid planeringen av utbildningen har ansvariga vid högskolan 
utgått från liknande utbildningar i Sverige. Upplägget har sedan även styrts 
av studenternas önskemål. Idén bakom utbildningen framstår som genom-
tänkt och baserad på en strävan efter att skapa en tvärvetenskaplig program-
struktur.

Det är dock delvis oklart för gruppen om det är programstrukturen i Miljö 
och utveckling eller ämnet miljövetenskap som är tvärvetenskapligt inriktat. 
Miljövetenskap beskrevs av lärare och ledning vid platsbesöket som ett tvär-
vetenskapligt ämne som vid högskolan ingår i en tvärvetenskaplig utbildning. 
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Inom de miljövetenskapliga kurserna fi nns också ett brett inslag av olika disci-
pliner, från geografi  och miljökemi till miljöpolitik och samhällsvetenskaplig 
teori och metod. Upplägget framstår dock främst som mångvetenskapligt 
med fokus mot det naturvetenskapliga ämnesområdet och inte tvärveten-
skapligt. Bedömargruppen fi ck därmed uppfattningen att de utpräglade 
tvärvetenskapliga momenten i stället ingår i programmets gemensamma del, 
dvs. inom ramen för de sammanlagt tre programgemensamma terminerna i 
miljö och utveckling. 

De tvärvetenskapliga inslagen på programmet inkluderar enligt lärare och 
ledning en problembaserad pedagogik. Att denna vid tiden för platsbesöket 
ännu inte var helt förankrad yttrade sig i vissa oklarheter om vedertagna 
examinationsformer. Lärarna påpekade dock att inslagen av traditionella 
skriftliga tentamina behövde stärkas, åtminstone på de naturvetenskapliga 
baskurserna för att garantera kunskapskontrollen. 

Just behovet av naturvetenskapliga baskurser betonades i övrigt av lärare 
samt ledning vid platsbesöket. Detta behov är kanske särskilt betydelsefullt 
eftersom antagningskraven innebär lägre förkunskaper hos studenterna inom 
det naturvetenskapliga området. Eftersom samtliga behöriga antas blir an-
tagningspoängen också relativt låg. Behovet av naturvetenskapliga baskurser 
uppgavs vid platsbesöket även presenteras för studenterna, för att motivera 
dem samt sätta in kurserna i ett sammanhängande perspektiv, i en inledande 
kurs inom miljö- och utvecklingsblocket.

En majoritet av lärarna på programmet är disputerade. Ett initialt problem 
var dock att lärarstaben, som fanns på plats när programmet startades, hade 
begränsad eller ingen dokumenterad kompetens och egen erfarenhet av mil-
jöundervisning. Detta ledde bl.a. till att en del av kurserna som inlett den nya 
utbildningen varit traditionellt ämnesspecifi ka. Innehållet har sedan succes-
sivt modifi erats för att bli mer miljövetenskapligt relevant. Parallellt med detta 
har rekrytering av nya lektorer, bl.a. i naturgeografi  och växtekologi, stärkt det 
miljövetenskapliga inslagen. 

Studenter antas till programmet på både våren och hösten. Hur detta sam-
ordnas på fördjupningsnivå är delvis oklart för bedömargruppen. Intrycket är 
att programmet har två olika omfattningsinriktningar, en med och en utan 
fördjupning. Bedömargruppen förutsätter att möjlighet till påbyggnadskur-
ser på 40 poäng även omfattar studenterna som påbörjar programmet under 
våren, detta för att en tillfredsställande grad av fördjupning ska ingå i ut-
bildningen. Vid platsbesöket hade urvalet av fördjupningskurser ännu inte 
preciserats. 

Som framgått är dock bedömargruppens rapport främst baserad på in-
tryck vid besöket och i mindre grad på en kombination av självvärdering och 
platsbesök. De positiva omdömena om utbildningen formuleras således med 
reservation för att de snabba förändringarna av programmet gjorde att mycket 
av de presenterade utgångspunkterna ännu inte prövats i praktiken. Vidare 
kommer den avgörande prövningen för den miljövetenskapliga inriktningen 
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av programmet när processen med examensarbeten inleds. Bedömargruppen 
anser att förutsättningarna att framgångsrikt bedriva en miljövetenskaplig 
utbildning är goda, ekonomin är god, miljön verkar vara stimulerande och 
under uppbyggnad vilket även bidrar till de relativt goda framtida förutsätt-
ningarna. 

Vid platsbesöket framkom att ledning och lärare ansåg att de upplevt ett 
stort intresse för den aktuella utbildningen i det omgivande samhället. Om 
detta stämmer kommer att visa sig först när de första nyutexaminerade stu-
denterna söker sig ut på arbetsmarknaden. Viktigt är att systemet för upp-
följning av studenter på högskolans övriga naturvetenskapliga program, som 
enligt självvärderingsrapporten är under uppbyggnad, genomförs, samt att 
det inkluderar studenter som slutfört den miljövetenskapliga utbildningen. 

Starka sidor

Bedömargruppen generella intryck är att högskolan uppvisar en god an-
sats att skapa en miljövetenskaplig utbildning med tvärvetenskaplig/
mångvetenskaplig karaktär.

En majoritet av lärarna på programmet är forskarutbildade.

Svaga sidor

Vissa oklarheter fi nns i utbildningens upplägg. Vidare saknar examinations-
formerna genomtänkt struktur och kurslitteraturlistorna är inte fullstän-
diga. 

Låg antagningspoäng med tillhörande variation i förkunskaper hos stu-
denterna.

Rekommendationer

• Säkerställ progression och kvalitet på de fördjupningskurser som studen-
terna kommer att erbjudas välja bland under utbildningens fjärde år. Ta i 
utformningen av dessa hänsyn till samhällsvetenskapliga inslag.

• Utforma en genomtänkt examinationsstrategi som inkluderar både aktivt 
inlärande och mer traditionella kunskapskontroller. Diskutera kurslittera-
tur och rekommenderad litteratur för olika moment.

• Utforma ett mer formellt fungerande kursvärderingssystem. I och med att 
utbildningen växer kommer kraven på ett sådant att öka. Det nu, under 
uppbyggandet, framgångsrika informella systemet får inte medföra en 
onödig belastning för lärarna när studentantalet växer. 

• Profi leringen av utbildningen bör framgå av programmets benämning, då 
programmets uppläggning i dag inte täcker hela det miljövetenskapliga 
området.



Grundutbildning i miljöteknik
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Högskolan Dalarna 
– grundutbildning i miljöteknik

Utvärderingen omfattar

Grundutbildningen i miljöteknik (kandidatexamen) som bedrivs inom pro-
grammet Högskoleingenjör i miljöteknik 120 poäng. Ämnet förekommer 
även i kurser och kurssegment inom andra program. Möjlighet till magis-
terexamen med ämnesbredd med inriktning mot solenergiteknik ges inom 
Solenergiprogrammet, en påbyggnadsutbildning om 40 poäng.

Organisatorisk tillhörighet

Avdelningen för energi, miljö och byggande.

Profi l

Ämnet är profi lerat åt miljödriven verksamhetsutveckling. Utbildningens 
olika kurser formar de tre spåren: Miljöledning och miljödriven verksam-
hetsutveckling, Restproduktteknik, samt Energiteknik med specialisering på 
solenergi. 

Tänkt arbetsområde

Verksamhetsutvecklande arbetsuppgifter inom såväl kvalitets- och miljöled-
ningssystem som produkt- och affärsutveckling. Att delta i miljöutredningar 
och genomföra översiktliga livscykelanalyser är också tänkbara arbetsområ-
den.

Antal lärare vårterminen 2002

8 (13 procent kvinnor och 87 procent män) varav 2 professorer och 3 övriga 
disputerade. 35 procent av undervisningen utförs av disputerade lärare. 4 av 
de disputerade lärarna bedriver forskning som omfattar minst 50 procent. 
Utöver den fasta lärarstaben medverkar 6 externt antagna doktorander (3 
kvinnor och 3 män) i undervisningen. Externa gästföreläsare från kommu-
ner, näringsliv och andra högskolor förekommer i en omfattning av ca 10 
procent.
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Startår 1996. Magisterexamen med bredd 2002.

Utbildningsområde Tekniskt

Antal helårsstudenter 2000/2001 52 varav 12 på C- och D-nivå

Antal registrerade studenter 2001/2002 56 (66 % kvinnor, 34 % män)

Prestationsgrad 2000/2001 99 %

Antal examensarbeten 2001 16 på C-nivå, 6 på D-nivå

Antal uttagna examina 2001 4 kandidatexamina 
(och 9 högskoleingenjörsexamina)

Antal lärarledda timmar per student och poäng 8–10 på A–C-nivå, ca 5 på D-nivå

Behörighetsvillkor E.3: Ma D, Fy B och Ke A

Examensvillkor Gängse krav för kandidatexamen och ma-
gisterexamen med bredd enligt examens-
ordningen.

Programmen

Högskoleingenjör i miljöteknik 
År 1 År 2 År 3

Matematik
Kommunikation
Allmän kemi
Ingenjörsvetenskap
Geovetenskap
Allmän ekologi
Industriell ekonomi och entre-
prenörskap 

Resursanvändning
Fysik
Konstruktionsmaterial
Matematik
Kvalitet
Energiförsörjning
Reningsteknik
Uthålliga transporter

Miljöekonomi och förändringsarbete
Miljödriven produktutveckling
Industriell miljöledning
Miljörätt
Miljödriven verksamhetsutveckling 
Examensarbete

Valbara kurser:
Miljöanpassat byggande
Mikrobiologi – bioteknik

Solenergiprogrammet – påbyggnadsutbildning
Advanced photovoltaic engineering 5 p
Advanced solar thermal engineering 5 p
Applied solar energy engineering 5 p
Utilization of solar energy 5 p
Master level thesis in solar energy engineering 20 p

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Grundutbildningen i miljöteknik vid Högskolan Dalarna är profi lerad åt 
miljödriven verksamhetsutveckling, och forskning inom området är under 
uppbyggnad. Utbildningen bedrivs i en dynamisk miljö med stark forskning 
inom området solenergiteknik. 

Högskolan har i sina kontakter med näringslivet fått indikationer på att 
man i allt högre utsträckning kommer att efterfråga ingenjörer med komplet-
terande miljökunskaper i stället för rena miljöspecialister. Detta i kombina-
tion med det låga antalet sökande studenter har lett till att diskussioner förs 
kring en omarbetning eller eventuell nedläggning av utbildningsprogrammet 
Högskoleingenjör i miljöteknik 120 poäng. Förslag föreligger om att i stället 
erbjuda ett påbyggnadsår, magisterexamen med ämnesbredd, som täcker de 
viktigaste av högskolans karaktärsområden i miljöteknik. 

Lärarkåren har i sina samhällskontakter identifi erat ett behov av utbild-
ningar till dels miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöingenjörer inom mindre före-
tag, dels miljöledningskunniga miljöingenjörer med förvaltningskunskap och 
miljörättslig kompetens för mindre kommuner. Båda utbildningsförslagen 
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framstår som lovande, särskilt med tanke på högskolans långa tradition av 
utbildning i miljöledning och förebyggande arbete inom industrin. 

Forskningsområdet solenergi saknar för närvarande kontakt med grund-
utbildningen på A–C-nivå. Från en låg nivå har solenergin de senaste åren 
sett en mycket snabb industriell tillväxt i världen och det fi nns goda skäl att 
förvänta sig fortsatt accelererande användning av solenergi. Det internatio-
nella intresset för den ettåriga påbyggnadsutbildningen i solenergiteknik i 
Dalarna är stort och ökande: 16 av totalt 18 antagna studenter kommer från 
utländska lärosäten. Solenergiverksamheten är en bra grund för en nationellt, 
eller nordeuropeiskt ledande utbildning av solenergiingenjörer. En utbildning 
av ingenjörer med kunskap om moderna komponenter, system och entrepre-
nörskap skulle passa högskolan och knyta an till forskningsverksamheten på 
ett bra sätt.

Högskolan erbjuder sina lärare en 5-poängskurs i högskoledidaktik. Lä-
rarna menar dock att de har svårt att få tid till att gå kursen. Det är angeläget 
att fl er lärare ges möjlighet att läsa de pedagogiska fortbildningskurserna samt 
att man inom högskolan fi nner former för att värdera duktiga pedagoger.

Det avskaffade NT/SVUX-bidraget uppges som en av förklaringarna till 
svag studentrekrytering. NT/SVUX-studenterna utgjorde tidigare merparten 
av antalet antagna studenter till miljöingenjörsutbildningen. Lärarna bekla-
gar det avskaffade bidraget eftersom dessa studenter ofta genomförde utbild-
ningen med goda studieresultat tack vare sin tidigare yrkeserfarenhet.

Avdelningens nuvarande rekryteringsbas på lokal och internationell nivå 
bör utvidgas till att även omfatta nationell rekrytering. Att lärarna inom 
ämnet undervisar som gästföreläsare vid andra lärosäten kan vara ett sätt att 
rekrytera studenter till den påbyggnadsutbildning som nu föreslås. Små fö-
retag och kommuner kan också användas i marknadsföringssyfte för att visa 
potentiella studenter vilken efterfrågan som fi nns på arbetsmarknaden. 

Samordning av kurser med andra ingenjörsutbildningar fungerar bra. Ut-
bildningsansvariga bör dock uppmärksamma vikten av att använda miljötek-
niska exempel i basämneskurserna. Detta skulle ge studenterna ett tydligare 
sammanhang mellan de olika moment som ingår och därmed stärka utbild-
ningens helhetssyfte. Kemilaborationerna anpassas för miljöingenjörerna vil-
ket studenterna uppskattade.

Problembaserad undervisning förekommer tidigt i utbildningen. Studen-
terna ges träning i muntlig och skriftlig kommunikation i så gott som samt-
liga kurser genom att olika projektarbeten utförs.

Uppföljning av tidigare studenter görs genom en webbaserad informations-
sida samt att träffar mellan gamla och nya studenter har arrangerats. Detta 
är ett bra initiativ som gör att högskolan lättare får en uppfattning om vilken 
kompetens som näringslivet efterfrågar och hur arbetsmarknaden ser ut. 

Man har inrättat ett branschråd där lärare, studenter och branschfolk 2–3 
gånger per år diskuterar utbildningens utveckling. Under tredje året har stu-
denterna möjlighet att via branschrådet genomföra projektarbeten på företag. 
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Det vore värdefullt om de goda näringslivskontakterna kunde komma stu-
denterna tillgodo i ett tidigare skede av utbildningen.

Starka sidor

Inom ämnet fi nns en unik inriktning mot solenergi med god forskningsför-
ankring och internationella kontakter.

Forskarutbildningen av lärare aktiva inom solenergiområdet är framgångs-
rik.

Man har lyckats utveckla ett väl fungerande kontaktnät inom det regionala 
näringslivet. Efterfrågan på examensarbeten bland företag och kommuner är 
större än tillgången på studenter. 

Utbildningen har ett väl organiserat system för studenternas examensarbe-
ten med handledare, kontaktperson hos problemställande organisation och 
separat examinator.

Svaga sidor

Svårigheterna att profi lera och marknadsföra utbildningen är ett allvarligt 
hot. 

Möjligheterna till forskningsanknytning på grundutbildningsnivå som föl-
jer av det relativt stora forskningsengagemanget är måttligt utnyttjat.

Lärarstaben utgör inte den kritiska massa som är nödvändig för att säkra 
utbildningen. Högskolan har haft vissa svårigheter att rekrytera nya merite-
rade lärare till den del av utbildningen som rör miljömanagement och miljö-
driven utveckling.

Miljöperspektivet blir tydligt för studenterna först under senare delen av 
utbildningen.

Studentdeltagandet i beslutande organ är lågt varför såväl lärare som stu-
dentkår bör engagera sig för att förbättra deltagandet.

Sammanställningar av kursvärderingar och återkoppling av resultatet till 
studenterna verkar fungera sporadiskt och inte helt tillfredsställande.
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Rekommendationer

• Ta tillvara och utveckla den unika och starka inriktningen på solenergi 
för ökad dragkraft till grundutbildningen inom ett område med stor ut-
vecklingspotential.

• Genomför en påbyggnadsutbildning som kan ge magisterexamen med 
bredd, dock inte på bekostnad av nuvarande program. 

• Genomför de nya utbildningsförslagen som bygger på kommunal efter-
frågan på miljöutbildade för kommunala miljöledningssystem samt små-
företagens behov av miljö-, kvalitets- och arbetsmiljökunnande i en och 
samma person.

• Profi lera och marknadsför utbildningen med hjälp av gästföreläsande 
lärare, nöjda studenter samt kommuner och företag.

• Utnyttja potentialen till ökad forskningsanknytning i grundutbild-
ningen.

• Använd fl er miljötekniska exempel och fallstudier i basämneskurserna för 
att tidigt i utbildningen göra miljöprofi len tydlig för studenterna.

• Kurslitteraturen kan förbättras.
• Förbättra studentrepresentationen i beslutande organ samt återkopp-

lingen av kursvärderingsresultat till studenterna.
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Högskolan i Halmstad 
– grundutbildning i miljöteknik

Utvärderingen omfattar 

Grundutbildning i miljöteknik (kandidatexamen) som bedrivs inom pro-
grammet Teknisk miljövetenskap 120 poäng. 

Organisatorisk tillhörighet 

Sektionen för ekonomi och teknik. 

Profi l 

Miljövetenskap med naturvetenskaplig bas inklusive beräkningar och tek-
niska lösningar samt relevant juridik och ekonomi. 

Tänkt arbetsområde 

Miljöarbete vid företag och myndigheter.

Antal lärare vårterminen 2002 

19 (32 procent kvinnor, 68 procent män) varav 2 professorer, 1 docent, 4 öv-
riga disputerade. De disputerade ansvarar för ca 47 procent av undervisningen 
på grundutbildningen. Totalt 5 lärare bedriver forskning som omfattar minst 
20 procent. Ca 8 procent av undervisningen genomfördes av (1) extern lä-
rare. 

Startår Ht 2000

Utbildningsområde Naturvetenskapligt 

Antal helårsstudenter 2001 54 varav 33 på C-nivå

Antal registrerade studenter 2001 Totalt 54 varav 21 inom Teknisk miljövetenskap (90 % 
kvinnor, 10 % män inom Teknisk miljövetenskap, totalt 
85 % kvinnor och 15 % män)

Prestationsgrad 2001 91 %

Antal examensarbeten 2001 – 

Antal uttagna examina 2001 – 

Antal lärarledda timmar per 
student och poäng

Ca 11–14 

Behörighetsvillkor Ma D, Fy B, Ke A, Bi A

Examensvillkor Gängse krav för kandidatexamen enligt examens-
ordningen.
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Programmet 

Termin 1 Termin 2

Teknisk och naturveten-
skaplig arbetsmetod 5 p*

Envariabelanalys 5 p* Geometri och linjär 
algebra 5 p*

Tillämpad statistik 
5 p*

Cellbiologi 5 p* Humanfysiologi 5 p* Miljöteknik i samhälls-
perspektiv 5 p*

Ekologi 5 p*

Termin 3 Termin 4

Allmän kemi 10 p* Organisk kemi 5 p* Energifysik 5 p Miljökemi 5 p

Biokemi 5 p* Miljösystemanalys 5 p Miljöskyddsteknik 5 p

Termin 5 Termin 6

Miljökemi: industriella 
processer 5 p

Ledningssystem för 
miljö och kvalitet 5 p*

Examensarbete 10 p*

Företagsekonomi med 
miljöperspektiv 5 p*

Tillämpad miljörätt 5 p Miljökonsekvensbe-
skrivning 5 p 

Ergonomi 5 p*

*samläsning med andra program och inriktningar.
5-poängskurser under termin 3–6 kan bytas ut mot fördjupningsprojekt i miljöteknik 5 p, praktik i miljötek-
nik 5 p, eller annan kurs inom miljöteknikområdet som kan bedömas som lämplig för utbildningen.

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Programmet Teknisk miljövetenskap vid högskolan i Halmstad är en ingen-
jörsutbildning med miljöperspektiv. Namnet Teknisk miljövetenskap ger en 
antydan om den bredd som ansvariga har ambitionen att tillhandahålla. Inom 
ramen för utbildningen ryms utöver mer traditionella ingenjörsämnen ett na-
turvetenskapligt inslag samt ett par samhällstillämpade kurser. 

Utbildningens struktur innebär att de naturvetenskapliga basämnena 
dominerar under de tre första terminerna medan inslagen av miljöteknik, 
miljöledning och miljörätt är förlagda till den andra halvan av programmet. 
Utifrån förutsättningarna framstår dock fördelningen av kurser inom de ak-
tuella områdena som väl avvägd.

Programmets profi l syftar till att de utexaminerade studenterna ska kunna 
bidra med kompetens, utöver traditionell ingenjörskunskap, inom företag 
och offentliga myndigheter. De ska fungera som en länk mellan rena tekni-
ker och mer administrativa enheter gällande miljöfrågor. En benämning på 
de examinerade studenterna som utifrån dessa förutsättningar nämndes vid 
platsbesöket är miljöingenjörer.

Det fi nns två programinriktningar samt ett antal valfria kurser inom ut-
bildningen. Bedömargruppen är osäker på vad valfriheten innebär i realiteten 
då de inte klart uppfattar alternativen. Inriktningen Människa & samhälle 
uppfattar gruppen som den etablerade varianten av utbildningen, även om 
benämningen framstår som delvis allmängiltig och således inte ger en rik-
tigt adekvat beskrivning av inriktningen. Inriktningen Biologi & innovation 
framstår delvis som en konstruktion utifrån högskolans allmänna satsning på 
en innovationsprofi l och i avsaknad av en tydlig substans och struktur. 

Utbildningen är i första hand inriktad mot arbetslivet. Examensarbeten 
genomförs ofta ute på, eller på uppdrag av, ett företag eller en myndighet, och 
en viss form av fadderföretagsverksamhet bedrivs vid högskolan.
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För ytterligare studier inom relaterade områden krävs inte sällan komplet-
terande fördjupningsstudier. Dilemmat är typiskt för en utbildning om 120 
poäng med stora ambitioner mot både yrkesliv och akademi. Svårigheten att 
inom ramen för 120 poäng tillhandahålla en miljöutbildning med de krav 
på både bredd och djup som en sådan bör innehålla är generell enligt be-
dömargruppen. Till viss del begränsar också det välfyllda programmet vid 
högskolan i Halmstad möjligheterna till progression. Detta visar sig bl.a. i de 
slumpvis utvalda examensarbeten bedömargruppen fi ck sig tillhanda inför 
platsbesöket, som genom sin delvis beskrivande snarare än analytiska karak-
tär avslöjar närheten till yrkeslivet.

I snitt antas tio studenter till programmet per söktillfälle. Det begränsade 
antalet studenter medför de traditionella för- och nackdelarna, dvs. det skapar 
utrymme för en positiv student–lärarnärhet men ger begränsning i resurstill-
gången. Inom högskolan har man dock utvecklat ett samläsningssystem som 
effektivt utnyttjar resurserna. Vissa miljökurser är även utformade för att 
passa redan yrkesverksamma personer. 

För att öka rekryteringsbasen överväger man vid utbildningen att anta 
studenter med samhällsvetenskaplig bakgrund. Dessa ska ges möjlighet att 
initialt komplettera med naturvetenskapliga baskunskaper.

Studenterna är företrädesvis lokalt rekryterade, vilket innebär en styrka i 
god rekryteringsgrund och en koppling till organisationer och näringsliv på 
regional nivå. Det kan dock medföra en svaghet i den mån det begränsar in-
fl uenser utifrån och omsättningen av studenter, och därmed nya impulser, in 
och ut ur programmet. Internationaliseringen har dock stärkts bl.a. genom att 
ett visst internationellt utbyte på examensarbetsnivå initierats. 

Trots inriktningen mot yrkeslivet fi nns en tydlig forskningsanknytning, 
bl.a. genom kopplingen till Våtmarkscentrum, ett fristående forsknings-
centrum som är beläget vid högskolan. Intrycket vid platsbesöket var att en 
ytterligare förstärkning av forskningsanknytning pågick vid utbildningen. 
Andelen undervisning av disputerade lärare har också ökat. Vid högskolan 
fi nns vidare ett program för forskningsutbildning av adjunkter.

Starka sidor

Utbildningen är välplanerad med ett genomtänkt upplägg och en tydlig profi l 
och drivs av ett engagerat lärarlag med en god pedagogisk inställning.

Det fi nns en god kontakt med lokalt näringsliv och lokal offentlig miljö-
förvaltning, vilket bl.a. ger studenterna möjlighet till att genomföra examens-
arbeten med direkt praktisk koppling samt ökar deras möjlighet att få arbete 
efter examen.

Vid högskolan fi nns en god modell för hantering av det relativt lilla stu-
dentantalet.
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Svaga sidor

Det välfyllda programmet ger begränsat utrymme för progression. Upp-
läggets breda men kompakta form ger också begränsat utrymme för forsk-
ningsanknytning t.ex. i form av vetenskapliga artiklar. Även utrymmet för 
tvärvetenskaplighet och problemorientering begränsas.

Den starka lokala förankringen skymmer delvis behovet av en nationell 
marknadsföring. Mängden kurser och inriktningar för ett relativt litet stu-
dentantal framstår som förvirrande. Profi len Biologi och innovation är något 
otydlig och verkar än så länge mer anpassad till högskolans profi lsatsning i sin 
helhet än att den fyller ett uttalat behov vid utbildningen.

Rekommendationer

• Satsa på tydligare marknadsföring riktad mot både grundskola och nä-
ringsliv. Om den nationella profi lering som högskolan eftersträvar, och 
som även ska avspeglas i den miljötekniska utbildningen, inte endast ska 
bli lokalt förankrad måste studenter från hela landet rekryteras. Satsa på 
att rekrytera manliga studenter som i dag utgör ca 10 procent av dem som 
läser på programmet.

• Tydliggör inriktningarna, särskilt Biologi och innovation, och överväg att 
precisera benämningarna efter inriktningarnas respektive profi ler.

• Utnyttja ytterligare den forskningsanknytning som Våtmarkscentrum 
erbjuder.

• Även om kursutbudet är väl avvägt för vad som ryms inom ramen för 120 
poäng så skulle utbildningens omfattning bättre passa inom 160 poäng, 
dvs. en magister med bredd. Det skulle innebära en tydligare progres-
sion upp till motsvarande en kandidatexamen och därefter en magister 
med bredd inriktad mot miljöperspektivet. Nuvarande utformning passar 
dock studenter med syfte att först och främst läsa en utbildning med yr-
kesinriktning.
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Högskolan i Kalmar 
– grundutbildning i miljöteknik

Utvärderingen omfattar 

Grundutbildningen i miljöteknik (kandidatexamen) som bedrivs inom Miljö-
ingenjörsprogrammet 140 poäng och på två kurser på Företagsingenjörspro-
grammet.

Organisatorisk tillhörighet 

Institutionen för teknik.

Profi l 

Industriell miljöprofi l med inriktning mot miljödriven produktutveckling 
och miljöledningssystem. 

Tänkt arbetsområde 

Miljösamordnare, miljöingenjör eller utvecklingsingenjör med uppgift att 
utveckla produktion och produkter som behövs för en ekologiskt hållbar 
samhällsutveckling.

Antal lärare vårterminen 2002

10 (50 procent kvinnor, 50 procent män) varav 2 professorer, 5 procent av 
undervisningen utförs av dessa disputerade lärare som båda har 75 procent 
tid till egen forskning. Ca 28 procent av undervisningen görs av externa lärare 
i huvudsak från institutionen för biologi och miljövetenskap vid högskolan i 
Kalmar.

Startår Miljöingenjörsprogrammet – 1996, fr.o.m. läsåret 02/03 kom-
mer det att omvandlas till programmet Miljödriven design och 
management (120/160 poäng). 

Utbildningsområde Huvudsakligen tekniskt, till viss del samhällsvetenskapligt och 
naturvetenskapligt.

Antal helårsstudenter 2001 26 varav 9 på C-nivå

Antal registrerade 
studenter 2001

85 (62 % kvinnor, 38 % män)

Prestationsgrad 2001 85 %

Antal examensarbeten 2001 29 på C-nivå

Antal uttagna examina 2001 14 kandidatexamina (och 14 högskoleingenjörsexamina)

Antal lärarledda timmar per 
student och poäng

Ca 12 på A-nivå, ca 26 på B-nivå och ca 4 på C-nivå

Behörighetsvillkor E.3: Ma D, Fy B, Ke A. Förkunskapskraven har fr.o.m. ht 2002 
sänkts till Ma C, fysik och kemi har utgått som krav. 

Examensvillkor Gängse krav för kandidatexamen enligt examensordningen.
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Programmet

Miljöingenjörsprogrammet
År 1 År 2 År 3 År 4

Matematik 12 p
Datorer och 
program 5 p
Ekologi och miljö-
effekter 5 p
Projektledning 2 p
Konstruktion 3 p
Fysik 8 p
Företagsekonomi 5 p

Konstruktion 7 p
Naturresurser och 
kretsloppsstrategi 3 p
Produktion 10 p
Energi 5 p
Kemi 10 p
Miljörätt 4 p

Miljökemi 10 p
Miljöskyddsteknik 5 p
Miljöekonomi och 
kommunikation 5 p
Miljödriven produkt-
utveckling 10 p
Miljödriven produkt-
utveckling, projekt 3 p
Miljölednings-
system 8 p

Valbara kurser 10 p, föl-
jande rekommenderas:
Databasteknik 3 p
Arbetsmiljöteknik 2 p
Kvalitetsstyrning 5 p

Examensarbete 10 p

Miljödriven design och management
År 1 År 2 År 3 År 4

IT 10 p
Ingenjörsvetenskap 15 p
*Ingenjörsmetodik och 
proj. ledning 5 p
Ekologi och miljöeffek-
ter 5 p
*Företagsekonomi 5 p

Design och produktut-
veckling 10 p
*Industriellt miljöskydd 
10 p
Produktionssystem 5 p
Miljökemi för 
ingenjörer 15 p

Miljörätt för miljösam-
ordnare 5 p
Industriell ekologi 5 p
*Kommunikation och 
miljömanagem. 10 p
*Miljö- hälsa och kvali-
tetsledningssystem 10 p
Examensarbete 10 p

Produktutveckling 
och innovation 10 p 
Miljödriven produkt-
utveckling 5 p
*Miljödriven pro-
duktutveckling, 
projekt 5 p
Ecodesign 10 p
Examensarbete 10 p

*Fadderverksamhet ingår i kursen

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Huvudintrycket är att utbildningen har en intressant och tydlig profi l med 
miljödriven produktutveckling och design som spets. Utbildningen har goda 
förutsättningar att utvecklas i positiv riktning. Man har självinsikt om utbild-
ningens brister och har internt en rad förslag till åtgärder för förbättring.

De senaste åren har man rekryterat två professorer (i miljöteknik och åter-
vinning respektive miljödriven affärsutveckling) med förutsättningar att 
bedriva forskning och undervisning som är relevant för utbildningen. Med 
hjälp av deras vetenskapliga kompetens, industriella erfarenheter och interna-
tionella kontakter bör de ha en god chans att lyckas, förutsatt att man lockar 
tillräckligt många studenter.

Ett minskat antal sökande och många avhopp under 2001 gjorde att ekono-
min kraftigt försämrades. Den ekonomiska situationen har orsakat varsel och 
negativ stress hos personalen. Genom att sänka förkunskapskraven hoppas 
man rekrytera fl er studenter. Spridningen i ålder och förkunskaper har ökat 
inom studentgruppen. De sänkta förkunskapskraven och de enligt uppgift 
bibehållna examinationskraven innebär att man måste höja ambitionsnivån 
när det gäller att lyfta studenterna kunskapsmässigt under utbildningen och 
att man tvingas sätta in mer resurser.

Av ekonomiska skäl sker undervisningen gemensamt med andra ingenjörs-
studenter under de första åren och innehållet varken anpassas eller utnyttjas 
för miljöingenjörsutbildningens profi lering. Vi stödjer lärarnas planer på att 
redan tidigt ge studenterna en helhetsbild av utbildningen med hjälp av en 
inledande fempoängs introduktionskurs i miljöteknik. De inledande kur-
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serna skulle med fördel kunna anknytas till miljörelaterade problem: mate-
matik, statistik, kemi och fysik har uppenbarligen sådana möjligheter. En 
liten insats tidigt i utbildningen för att ge studenterna en överblick över hur 
de grundläggande momenten anknyter till miljötekniken skulle kunna öka 
motivationen.

En hel del av undervisningen sker i form av projektarbeten. Examensarbe-
ten genomförs vanligen i par, vilket lärarna anser höjer kvaliteten. De görs 
ofta på företag, handledningen sköts av doktorander och professorn är ytterst 
ansvarig. Studenter och handledare har fortlöpande kontakt under arbetets 
gång. 

Nivån på kunskapen i profi lämnet, såsom den kan avläsas i slumpvis ut-
valda tentamina och examensarbeten, behöver nå högre, anser bedömargrup-
pen. Kunskap om de studerade metodernas brister och begränsningar bör 
ingå och examensarbeten bör innehålla analys eller kritisk granskning och 
dokumentera kontakt med litteratur bortom redan tenterad kurslitteratur. 

Man har ett system med fadderföretag där syftet är att ge kontakter och 
möjlighet att genomföra utbildningsmoment på företag. Idén med fadderfö-
retag är god, men verkar inte fungera i praktiken. Verksamheten har haft pro-
blem eftersom många företagare inte haft tillräckligt med tid för studenterna 
eller saknat information om vad som förväntas av dem. För en fungerande 
företagssamverkan fordras nog att företagen får något tillbaka av större värde 
för dem t.ex. i form av kontakter med lärare och professorer och inte i första 
hand med studenter. Detta kanske man missar om kontakterna i huvudsak 
sker via det centralt placerade näringslivscentrat. Det skulle också behövas 
förankring på lokal nivå så att företagen är rätt förberedda på just den här 
studentgruppen.

Vi ser en stor fördel med den externa fi nansieringen institutionen har till-
gång till. 

Utbildningen är förlagd till ett kretsloppshus med intilliggande våtmark 
som används i undervisningen.

Starka sidor 

Utbildningen har en stor potential med sin profi l och med högt meriterade 
professorer på plats. Professorernas kompetens bör kunna höja nivån på de 
profi ldefi nierade kurserna och därmed stärka utbildningens verkliga och 
uppfattade status.

De många gästlärarna som framförallt undervisar på tredje året är ett upp-
skattat inslag bland studenterna och kursansvarig har förmåga att introducera 
dem och hålla ihop kurserna på ett bra sätt.

Institutionen har en omfattande verksamhet i samarbete med näringslivet 
genom projekt och forskning, och en imponerande verksamhet med interna-
tionella konferenser där även studenter medverkar t.ex. för att presentera sina 
examensarbeten. 
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Systemet för kursvärderingar verkar fungera bra och hänsyn tas till studen-
ternas synpunkter. 

Svaga sidor 

Lärarnas anställningsstruktur liknar en karikatyr på könsrollsmönster. Lä-
rarkåren består av fem män (två professorer och tre doktorander) som utför 
en liten del av undervisningen och fem kvinnor (fyra projektledare och en 
adjunkt) som sköter merparten av undervisningen. De projektanställda kvin-
norna har en otillfredsställande anställningsform.

Endast 5 procent av utbildningen förmedlas av disputerade lärare, vilket 
är den minsta andelen i landet för de här utvärderade utbildningarna. Det 
är oklart hur man försäkrar sig om forskningsanknytning i undervisningen. 
Professorerna har hittills varit ganska lite engagerade i grundutbildningen, 
vilket till viss del förklaras av att deras anställning till 75 procent baseras på 
externa medel.

Miljöprofi len blir tydlig för studenterna först under tredje årets studier.
Utbildningen baseras mycket på föreläsningar, och intresset av att använda 

alternativa undervisningsformer som t.ex. problembaserat lärande i undervis-
ningen är svagt bland lärarna. Det är anmärkningsvärt lite lärarledd tid på 
C-nivån.

Examensarbeten genomförs vanligtvis inte som enskilda arbeten. Det 
förekommer ingen gemensam redovisning av examensarbeten, inte heller 
genomförs några seminarier med de studenter som håller på med sitt exa-
mensarbete.

Verksamheten med fadderföretag fungerar inte som det är tänkt.

Rekommendationer

• Öka andelen disputerade lärare genom inrättande och utlysning av lekto-
rat.

• Gör det möjligt för de kvinnliga lärarna att engagera sig i forskning. 
Därigenom skulle utbildningen i större utsträckning få del av forsknings-
erfarenheter och lärarna få förutsättningar för meritering genom forskar-
utbildning.

• Engagera professorerna i större utsträckning på grundutbildningen. 
• Anknyt även kurserna tidigt i utbildningen till miljöfrågorna och för in 

relevant litteratur. Utnyttja bättre de kunskaper studenterna under de 
första åren bygger upp i matematik, fysik och kemi och integrera miljö-
perspektivet från början i utbildningen för att tydliggöra profi len. 

• Inför mer genomtänkta undervisningsformer med inslag av problembase-
rat lärande.

• Inför mer tydligt strukturerade arbets- och redovisningsformer för exa-
mensarbetena.

• Förbättra och följ upp systemet med fadderföretag om det ska drivas vi-
dare.
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Högskolan Kristianstad 
– grundutbildning i miljöteknik

Utvärderingen omfattar 

Grundutbildning i miljöteknik (kandidatexamen) som bedrivs inom Natur-
vårdsingenjörsprogrammet 120/140 poäng. Utbildningen har två grenar, vat-
tenvårdsteknik 140 poäng och miljömanagement 120 poäng, inriktningen 
framgår av examensbenämningen. En kurs i miljöteknik ingår också i ma-
skiningenjörsprogrammet och i programmet industriell management.

Organisatorisk tillhörighet 

Institutionen för teknik.

Profi l 

För inriktningen vattenvårdsteknik: ekologisk avlopps- och dagvattenhan-
tering samt förebyggande åtgärder mot mänsklig påverkan på vatten. För 
inriktningen miljömanagement: bedömningsgrunder och tekniska medel för 
att behandla dagens och morgondagens miljöproblem, bl.a. med hjälp av mil-
jöledningssystem, miljövarudeklarationer och livscykelanalys.

Tänkt arbetsområde 

Att arbeta med effektivt, resursbesparande, miljömedvetet och tidsenligt ut-
nyttjande av teknik i samhällets och individens tjänst.

Antal lärare vårterminen 2002 

8 (38 procent kvinnor, 62 procent män) varav 4 disputerade, 33 procent av 
undervisningen utförs av disputerade lärare. 3 av de disputerade lärarna be-
driver forskning som omfattar minst 30 procent. Ca 13 procent av undervis-
ningen görs av externa lärare.

Startår 1995, fr.o.m. ht 2002 är den på 120/140 poäng beroende 
på inriktning.

Utbildningsområde Huvudsakligen tekniskt, till viss del naturvetenskapligt.

Antal helårsstudenter 2001 44 varav 26 på C-nivå

Antal registrerade studenter 2001 77 (45 % kvinnor, 55 % män)

Prestationsgrad 2001 84 %

Antal examensarbeten 2001 19 på C-nivå

Antal uttagna examina 2001 15 kandidatexamina (och 15 högskoleingenjörsexamina)

Antal lärarledda timmar per 
student och poäng

Ca 12 

Behörighetsvillkor Enligt utbildningsplanen 2001/02 E.3: Ma D, Fy B, Ke A 
Enligt utbildningsplanen 2002/03 Ma C

Examensvillkor För teknologie kandidatexamen – 60 poäng 
inom huvudämnet miljöteknik, 40 poäng inom 
naturvetenskapliga/tekniska området, 20 poäng utanför 
huvudämnet.
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Programmet

Naturvårdsingenjörsprogrammet enligt utbildningsplanen 2001/02:
År 1 År 2 År 3

Grundläggande matematik 10 p 
Kommunikationsteknik och dator-
användning 5 p 
Elteknik 5 p 
Teknisk mekanik 5 p 
Databehandling och statistik 5 p 
Miljöteknik 5 p
Profi lkurs, kemi I 5 p 

Kemi II 5 p 
Ekologi 5 p 
Mikrobiologi 5 p 
Vattenteknik 10 p 
Miljörätt 5 p 
Miljömätteknik 5 p 
Geoteknik 5 p

Luftvårdsteknik 5 p 
Energi- och kretsloppsteknik 5 p 
Miljötoxikologi 5 p 
Miljöstyrning 5 p 

Val av inriktning:
Vattenvårdsteknik 10 p 
Miljömanagement 10 p 
Examensarbete 10 p 

Naturvårdsingenjörsprogrammet enligt utbildningsplanen 2002/03:
(Vattenvårdsteknik 140 p alternativt Miljömanagement 120 p)
År 1 År 2 År 3 År 4

Introduktion till teknik 
och ekologi 10 p
Introduktionskurs i 
matematik 5 p
Linjär algebra 5 p
Miljö och människa 5 p
Databeh. och 
statistik 5 p
Grundläggande kemi 
och fysik 10 p

Akvatisk ekologi och 
hydrologi 10 p
Vatten och geo-
teknik 10 p
Kemi 10 p
Miljömätteknik 5 p
Miljölagstiftning med 
MKB 5 p

Energi-, luftvårds- och 
kretsloppsteknik 10 p
Mikrobiologi 5 p
Arbets- och omgiv-
ningstoxikologi 5 p

Inriktning vattenvårds-
teknik:
Matematisk analys 5 p
Vatten- och avlopps-
teknik 15 p

Inriktning miljömana-
gement:
Teknik–org.–hälsa 5 p
Miljöstyrning 5 p
Examensarbete 10 p

Inriktning vattenvårds-
teknik:
Vattenvårdsteknik 10 p
Examensarbete 10 p

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Man har utvecklat en innovativ och i landet unik vattenvårdsutbildning. Det 
är viktigt att programmets speciella profi l lanseras tydligt för att locka studen-
ter från hela landet. Låg studenttillströmning har under ett par år gett svag 
ekonomisk bas för utbildningen. 

En medveten strategi att höja den akademiska nivån har lett till att sex 
lärare har sagts upp, samtliga icke-disputerade adjunkter utan egen forsk-
ning. Ett par nya lärare med en forskningsinriktning och ett kontaktnät som 
passar vattenvårdsprogrammet har rekryterats. Detta har gett ett uppsving i 
tillgången på externa forskningsanslag och de disputerades forskningsverk-
samhet kan ge bättre möjligheter att stödja de forskarstuderande lärarna att 
färdigställa sina avhandlingar och därmed ytterligare stärka grundutbild-
ningens forskningsanknytning. 

Profi leringen mot vattenvårdsteknik är troligtvis en bra strategisk satsning 
och är den inriktning som har mest stadga och forskningsanknytning. Man 
har etablerat ett ovanligt och intressant program och slumpvis utvalda tenta-
mensexempel och examensarbeten ger intryck av att kraven för examination 
håller en god nivå. Eftersom man huvudsakligen är inriktad på vattenvård 
ifrågasätter vi om beteckningen naturvårdsingenjör är den lämpligaste exa-
mensbenämningen.
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Inriktningen mot miljömanagement är en anpassning till arbetsmarkna-
dens efterfrågan och har en svagare profi l och forskningsanknytning på orten 
än vattenvårdstekniken. Om man ska behålla inriktningen miljömanagement 
borde det skilja mer mellan de två inriktningarna än vad det gör i dag. I annat 
fall kunde man i stället inkludera valda delar av detta ämne i vattenvårdspro-
grammet.

Uppläggningen av programmet har ändrats ofta, vilket gör det svårt att 
få en uppfattning om hur programmets olika varianter fungerat i praktiken. 
Bakom omstruktureringarna ligger ekonomisk åtstramning och direktiv 
uppifrån. 

En ny kursstruktur beslutades strax efter det att självvärderingen skickades 
in, vilken innebär en genomgripande förändring av programmet. Många av 
de kritiska synpunkter man kan ha haft på programmets tidigare utform-
ning är därför överspelade. Den skiss till kursprogram som presenterades för 
oss vid platsbesöket verkar vara vetenskapligt väl underbyggd och innovativ 
ur pedagogisk synpunkt. Profi leringen kommer mer att ligga på ”ecological 
engineering”, genom en integration mellan kurserna på ingenjörs- och ekolo-
gisidan, än på traditionell miljöingenjörsutbildning.

De miljörelaterade kurserna kommer nu in på ett tidigare stadium i ut-
bildningen. Studenterna på det nya programmet kommer endast att samläsa 
matematiken och datakurserna med andra ingenjörsutbildningar och i stället 
i viss mån samläsa med studenter från matematisk–naturvetenskapliga fakul-
tetens två nystartade utbildningar, landskapsvetarprogrammet och bio-geo-
vetarprogrammet.

Föreläsningar dominerar som undervisningsform men det sker även en hel 
del projektarbeten på företag, fältstudier och muntliga och skriftliga redo-
visningar, med ett bra system för kritik och återkoppling. Man arbetar bl.a. 
med s.k. real-life-projects dvs. man försöker i undervisningen att anknyta 
till riktiga projekt som kommunen är intresserad av. Samordningen och pro-
gressionen mellan kurserna fungerar någorlunda även om det sker en onödig 
upprepning av vissa moment utan vidare fördjupning.

Innan studenterna sätter igång med examensarbetet får de en föreläsning 
om hur det ska struktureras. Det fi nns en handlingsplan för att få igenom 
examensarbetena på stipulerad tid. Examinator och handledare är skilda per-
soner och det är ett krav att examinatorn ska ha disputerat. Examensarbetet 
kan göras i par. Det förekommer att examensarbeten görs utomlands.

Kursvärderingar gjordes tidigare under lektionstid men nu är det meningen 
att studenterna ska göra det direkt efter kursen på Internet, vilket få gör. Om 
svarsfrekvensen är mindre än 50 procent görs ingen sammanställning. Res-
pektive kursansvarig får dock svaren sig tillhanda och de tas också upp på 
en utvärderingskonferens. Lärarna anser att kursvärderingar har litet värde. 
Någon uppföljning av tidigare studenter har hittills inte skett.
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Starka sidor

Den planerade men oprövade studieplanen gav intryck av att vara ett bra sätt 
att organisera kurserna så att studenterna får gott utbyte av de olika momen-
ten och ser sambanden tidigt. I kursplanerna för spetskurserna i slutet av ut-
bildningen märks tydligt att de bygger på tidigare kurser. 

Det är positivt att utbildningen i vattenvårdsteknik förlängts med 20 
poäng för att kompensera för de sänkta förkunskapskraven. Antalet sökande 
har ökat från 17 stycken år 2001 till 40 år 2002 tack vare vårintag och sänkta 
förkunskapskrav.

Lärarna har goda möjligheter till kompetensutveckling och forskning.
Studenterna har särskilda mentorer bland lärarna som de kan vända sig till 

om de vill, vilket verkar vara ett bra system.
Det fi nns en bra struktur för genomförandet av examensarbeten.
Det informella studentinfl ytandet fungerar bra. Studenterna har uppfatt-

ningen att utbildningen utvecklats enligt deras önskemål och att mycket har 
ändrats p.g.a. deras engagemang. 

Svaga sidor

Det är till nackdel för både studenter och lärare att behöva operera med paral-
lella program i perioder. De upprepade förändringarna av studie- och kurspla-
ner har varit en stor belastning för både lärare och studenter och motverkat 
erfarenhetssamling och utvärdering.

Arbetet med pedagogiska frågor borde stärkas och man borde överväga att 
använda sig mer av problembaserat lärande i undervisningen. Kurslitteratur 
och rekommenderad litteratur är då av stor betydelse.

För examen krävs praktik som ligger utanför programmet och inte är po-
änggivande, vilket bör åtgärdas.

Det formella studentinfl ytandet fungerar mindre bra. Systemet för att få in 
kursvärderingar, och uppföljning med återkoppling av desamma verkar inte 
fungera tillfredsställande. 

Kontakterna med samhället i övrigt är sporadiska och inte särskilt väl etab-
lerade. 

Högskolan får inte några större ekonomiska bidrag från kommunen utom 
för viss verksamhet.
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Rekommendationer

• Gör större åtskillnad mellan vattenvårdsteknik och miljömanagement om 
de ska vara separata inriktningar. Överväg att satsa helhjärtat på vatten-
vårdsteknikprofi len och låt profi len tydligt framgå vid marknadsföring av 
utbildningen.

• Arbeta för att anställa en professor inom ämnet på institutionen. Med 
den omfattning av forskningen man nu har borde man i samband med en 
växande utbildningsverksamhet kunna motivera en professur med vatten-
vårdsinriktning.

• Arbeta mer med pedagogisk utveckling av undervisningsformerna, t.ex. 
genom att införa inslag av problembaserat lärande.

• Se till att obligatoriska moment är poänggivande.
• Förbättra systemet för kursvärderingar så att de blir fungerande instru-

ment för kvalitetsförbättring. Kursvärderingarna bör sammanställas och 
offentliggöras även om svarsfrekvensen är mindre än 50 procent.

• Förbättra kontakterna med det omgivande samhället.
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Karlstads universitet 
– grundutbildning i miljöteknik 

Utvärderingen omfattar

Grundutbildningen i miljöteknik (kandidat- och magisterexamen) som hu-
vudsakligen bedrivs inom högskoleingenjörsprogrammet Energi- och miljö-
teknik 120–160 poäng. Möjlighet fi nns även att läsa ämnet som enstaka 
kurser och på distans. 

Organisatorisk tillhörighet

Avdelningen för energi- och miljöteknik. 

Profi l

Förebyggande miljöteknik inom energisektorn genom en integrering av en-
ergiteknik och miljökunskap. Fördjupningsmöjligheter fi nns inom områdena 
installationsteknik, vattenresursteknik, mätteknik och energi- och miljöop-
timering.

Tänkt arbetsområde

Möjlighet att arbeta med design och konstruktion av energianläggningar för 
industriprocesser eller fastigheter, miljösamordning av industriell eller kom-
munal verksamhet samt utveckling och konstruktion av reningsutrustning. 
Ytterligare exempel på tänkta arbetsområden fi nns i utbildningsplanen för 
programmet Energi- och miljöteknik.

Antal lärare vårterminen 2002

19 (26 procent kvinnor och 74 procent män) varav 1 professor, 1 docent och 
1 fi l dr. 9 procent av undervisningen utförs av disputerade lärare. Samtliga 3 
disputerade lärare bedriver forskning som omfattar minst 50 procent. Ca 15 
externa lärare medverkar därtill i undervisningen. Ytterligare 2 professorer 
ingår i den fasta lärarstaben men har ingen undervisning under aktuell period 
varför de inte tas med i de statistiska beräkningarna.
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Startår 1998

Utbildningsområde Tekniskt

Antal helårsstudenter 2000/2001 124 varav 56 på C/ D-nivå

Antal registrerade studenter 2001 130 (37 % kvinnor, 63 % män) 
Därtill läser drygt 100 studenter ämnet som fristående 
kurs eller inom ramen för andra program.

Prestationsgrad 2000/2001 91 %

Antal examensarbeten 2001 16 på C-nivå, 1 på D-nivå

Antal uttagna examina 2001 1 magisterexamen (och 10 högskoleingenjörsexamina)

Antal lärarledda timmar per 
student och poäng

Ca 13–15

Behörighetsvillkor Start vårtermin: Ma C eller motsvarande
Start hösttermin: E.3 : Ma D, Fy B och Ke A

Examensvillkor Gängse krav för kandidatexamen och magisterexamen 
med djup enligt examensordningen.

Programmet

Energi- och miljöteknik
Obligatoriska kurser år 1 och 2

År 1 Ingenjörsarbete Energi- och miljöteknik Matematik Maskinteknik

År 2 Värme- och strömningslära Energi- och miljösystem

Matematik    

Avslutning 120 poäng examen

År 3 Termodynamik 
(obligatorisk)

Valbara kurser inom Energi- och miljöteknik* Examens-
arbete

Industriell energiteknik   

*Valbara 5-poängskurser 2000/01:
Innemiljö och hälsa, Installationsteknik, Installationsteknik–projektering, Installationsteknik–systemanalys, 
Miljöekonomi, Miljöledning, Reningsteknik, Miljöanpassad teknikutveckling.

Avslutning 160 poäng examen
Som år 3 ovan med undantag för examensarbete som ersätts med 5 poäng miljökemi och 5 poäng 
matematik. Man kan också läsa 40 poäng valfritt och avsluta sista året enligt år 3, 120 poäng.

År 4 Valbara kurser inom Energi- och miljöteknik** Examensarbete

  Biobränsleteknik 
eller examensarbete

 

**Följande 10-poängskurser är planerade läsåret 2001/02:
Energi - och miljöoptimering, Mätteknik och modellering, Vattenresursteknik.

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Den miljöprofi lerade energiutbildningen uppfattas av studenterna som unik 
i sitt slag vilket medför rekrytering från hela landet. Utbildningen håller hög 
standard och bedöms ha god framtida potential. En analys av arbetsmarkna-
dens efterfrågade miljökompetens bland energiingenjörer har utgjort underlag 
för utformningen av utbildningen. 

Utbildningen syftar till en integration av energi- och miljöteknik vilket 
man är på god väg att lyckas med inom introduktionskursen på 10 poäng. 
För övrigt är integrationen av de båda ämnena inom utbildningen fortfarande 
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svag. Avdelningen menar att den begränsade tillgången på användbar kurslit-
teratur är ett hinder i integrationsarbetet.

Att det är en energiutbildning med miljöprofi l och inte en miljöutbildning 
med energiprofi l framgår inte tillräckligt tydligt av marknadsföringen. Ut-
bildningens fördjupningsdel är mycket tekniskt inriktad med inslag av miljö-
kurser vilket kunde tydliggöras bättre för de blivande studenterna.

Projektarbeten utgör en av studenterna uppskattad arbetsform som under 
hela utbildningen omfattar ca 30–50 procent av deras arbetstid. En särskild 
portföljmetodik används i syfte att tydliggöra kursens innehåll och genom-
förda moment.

Studenterna besöker ett fadderföretag två gånger per termin under de första 
två åren men det har varit svårt att få företagen att ta sig tid till att engagera 
sig i studenternas uppgifter. 

Rutinerna vid handledning av examensarbeten har ett bra upplägg. Fler-
talet examensarbeten genomförs på företag där studenten har tillgång till en 
särskild kontaktperson medan ansvarig handledare fi nns inom avdelningen. 
I bedömningen av examensarbetena läggs stor vikt vid själva processen där 
studenterna förväntas defi niera frågeställning, presentera projektplan efter en 
tredjedel av tiden samt redovisa muntlig och skriftlig slutrapportering.

Merparten av undervisningen bedrivs i dag av odisputerade lärare. I tider 
av vikande studentrekrytering skulle fl er adjunkter kunna ges möjlighet till 
forskarutbildning för att därigenom ytterligare förstärka forskningsanknyt-
ningen inom grundutbildningen. 

Drygt 70 procent av lärarna är män medan 50 procent av de undervisande 
doktoranderna är kvinnor varför man på sikt hoppas kunna öka andelen 
kvinnliga lärare inom ämnet. Studenter och nyanställda lärare läser kurs i 
genusvetenskap.

Gästföreläsare förekommer i rimlig omfattning, oftast i kortare moment 
med enstaka föreläsningar. Syftet har varit att ge studenterna en inblick i yr-
kesvärlden men föreläsare inom universitetet, exempelvis från ämnet miljö-
vetenskap, har också förekommit.

En uppföljning av tidigare studenter görs i dagsläget via ett webbaserat re-
gister, men det bör kompletteras. Studentuppföljning är angelägen då den kan 
bidra till att stärka programmets status och rekrytering. En central uppföljning 
av samtliga ingenjörsprogram är dock under utformning vilket är positivt. 

Starka sidor

Utbildningen utmärker sig genom en medveten satsning på pedagogisk ut-
veckling där ett engagerat och välorganiserat lärarlag stimulerar varandra till 
ett utbyte av pedagogiska idéer och erfarenheter. En systematisk kursutveck-
lingsmodell med mål–utvärdering–åtgärdscykel är ett exempel på utveck-
lingsarbetet.
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Samtliga lärare inom ämnet har pedagogisk utbildning på mellan 5 och 10 
poäng. En bekräftelse på ett lyckat pedagogiskt utvecklingsarbete är det uni-
versitetspedagogiska pris som tre av lärarna inom ämnet fått av studenterna.

Den 25-procentiga minskningen i investerad lärartid märks inte i bemär-
kelsen försämrad undervisningskvalitet. Detta är troligtvis ett resultat av att 
avdelningen använder sig av projektbaserad undervisning, vilket är mycket 
passande för en miljöteknisk utbildning. 

Det är positivt att adjunkterna som undervisar inom ämnet har fasta 
anställningsvillkor och möjlighet att ägna 10–20 procent av tjänsten till 
kompetensutveckling. Det är en grundläggande premiss för en kontinuerlig 
kompetensutveckling av lärarstaben. 

Det fi nns ett engagemang och ett medvetet helhetsbemötande av studen-
terna där lärarna i hög utsträckning fi nns tillgängliga för studenterna. 

Det fi nns en tydlig strategi för utveckling av verksamheten. Planerna på 
ny utbildning inom vattenresursteknik verkar lovande. Med anledning av 
EU:s vattendirektiv kommer nya krav på hantering av vatten och miljö inom 
kommunal verksamhet att skapa en efterfrågan som motsvarar utbildningens 
inriktning. 

Svaga sidor

Nittio procent av utbildningen förmedlas av icke-disputerade lärare, en an-
märkningsvärt hög siffra för en utbildning som kan leda till en magisterexa-
men med djup.

Antalet kurser liksom litteratur på fördjupningsnivå framstår som alltför 
begränsat.

Varför så många som en tredjedel av studenterna byter till ett annat pro-
gram eller i vissa fall avbryter studierna helt bör utredas ordentligt. Vid tiden 
för platsbesöket framstod det som oklart om problemen fortfarande kvarstod 
eller inte. 

Inom en utbildning utformad efter arbetsmarknadens behov borde studen-
ternas kontakter med näringsliv och samhälle fungera bättre. Endast hälften 
av studenterna lyckas få sex veckors obligatorisk praktik med tydlig ämnesan-
knytning. Det obligatoriska praktikmomentet ger enligt uppgift inte heller 
några universitetspoäng vilket bör åtgärdas. 

Dokumentationen av studenternas kursvärderingar är bristande. Det 
system som enligt självvärderingen är skapat verkar ännu inte ha fått fullt 
genomslag. Att återkoppla utvärderingsresultatet till studenterna för att pro-
cessen ska upplevas som meningsfull är också viktigt att beakta.
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Rekommendationer

• Tydliggör utbildningens inriktning: energiutbildning med miljöprofi l. 
Samarbeta med forskarutbildningen för att skapa en entydig ämnesprofi l. 

• Öka marknadsföringsinsatserna för nationell studentrekrytering. 
• Utnyttja potentialen till ökad forskning inom institutionen och fi nn for-

mer för att upprätthålla alla lärares forskningskontakt.
• Erbjud ett större utbud av fördjupningskurser för att nå en ökad fördjup-

ning inom de valbara inriktningarna. 
• Gör en djupare analys för att identifi era orsaker till studentbortfall.
• Förbättra organisationen av praktikplatser och kontakter med fadderföre-

tag. Se till att obligatoriska kursmoment är poänggivande.
• Förbättra dokumentationen av kursvärderingar.
• Förbättra samverkan mellan ämnena miljövetenskap och miljöteknik.
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Lunds universitet IMES 
– grundutbildning i miljöteknik

Utvärderingen omfattar 

Avdelningen ger ett tiotal miljöinriktade kurser som ingår i andra program vid 
Lunds Tekniska högskola (LTH), samt ca 15 fristående kurser. Avdelningen 
bedriver ej någon miljöteknisk programutbildning.

Organisatorisk tillhörighet 

Avdelningen för miljö- och energisystem (IMES) vid Institutionen för teknik 
och samhälle.

Profi l 

Huvudsakligen en mångvetenskaplig inriktning mot teknik, samhällsveten-
skap och naturvetenskap. Tanken bakom kursutbudet är att alla studenter 
bör komplettera sin grundutbildning inom ett ämnesområde med miljöper-
spektiv.

Tänkt arbetsområde 

Se profi l ovan; är beroende av ämnesområde för grundutbildningen.

Antal lärare vårterminen 2002 

13 (54 procent kvinnor, 46 procent män), varav 2 professorer, 1 docent, 6 öv-
riga disputerade. De disputerade ansvarar för ca 51 procent av undervisningen 
på grundutbildningen. 6 av de disputerade lärarna bedriver forskning som 
omfattar minst 20 procent. Ca 21 procent av undervisningen sker av externa 
(62) lärare. 

Startår Verksamheten har bedrivits sedan 1969 inom ramen för 
Miljövårdsprogrammet vid LU.
Institutionen för miljö- och energisystem (IMES) inrät-
tades 1988 vid LTH. IMES är sedan 1999 en avdelning vid 
Institutionen för teknik och samhälle.

Utbildningsområde Tekniskt 

Antal helårsstudenter 2001 Totalt 66 varav 20 på 70-poängsnivå 

Antal registrerade studenter 2001 445 (61 % kvinnor, 39 % män)

Prestationsgrad 2001 67 %

Antal examensarbeten 2001 0

Antal uttagna examina 2001 0

Antal lärarledda timmar per 
student och poäng

Ca 10–13 

Behörighetsvillkor För såväl programkurser på LTH som fristående kurser: 
grundläggande behörighet, eller minst 40 p alternativt 
70 p på tekn., nat. vet., sam. vet. fakultet eller SLU. För 
vissa kurser fi nns dessutom ett förkunskapskrav om en 
miljökurs.

Examensvillkor Ingen examen ges på grundutbildningsnivå.
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Programkurser Fristående kurser

Avfallshantering, 10 p 
Energi, miljö och naturresurser, 5 p 
Förnyelsebara energikällor, 5 p 
Miljö och management, 5 p
Miljökonsekvensanalys, 10 p 
Miljöledning och miljörevision, 5 p
Miljövetenskap med miljökemisk profi l, 5 p
Teknisk miljövetenskap, 5 p 
Miljövård, examensarbete, 20 p

Miljövård och miljösystemanalys
Avfallshantering, 10 p
Livscykelanalys, 5 p
Miljökonsekvensanalys, 10 p
Miljöledning och miljörevision,5 p
Tillämpningskurs, 10 p
Översiktskurs, 5 p
Energisystemanalys
Energi, miljö o naturresurser, 5 p
Förnyelsebara energikällor, 5 p
Projekt, 5 p
Resurshushållning, 5 p
Courses in English
Environmental Issues, 5 p
Env. Issues, Thematic Course, 5 p
Applied Env. Sciences, 10 p

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Vid IMES har man i ett nationellt perspektiv en relativt lång erfarenhet av 
att bedriva utbildning inom miljöområdet. Avdelningen ger enstaka kurser 
på upp till och med magisternivå inom gränslandet mellan miljöteknik och 
miljövetenskap. Inom ramen för den nationella utvärderingen av miljöutbild-
ningar är IMES således ensam om att inte bedriva någon programutbild-
ning. 

Målsättningen med utbildningen är omfattande. Tanken bakom kursut-
budet vid IMES är att alla studenter bör ha en grundutbildning kompletterad 
med miljöperspektiv. Ambitionen är att kurserna ska ge ett mångvetenskap-
ligt perspektiv genom att undervisningen motsvarar den breda kunskapsbas 
som fi nns inom hela universitetet. 

Genom att vända sig till en bred studentgrupp skapar man vid IMES ett 
forum där studenter med olika studiebakgrund ur sina olika perspektiv till-
sammans kan konfronteras med miljöfrågor.

Den breda rekryteringsgruppens skiftande, och delvis oklara, förkunska-
per begränsar utrymmet för progression. Lärarnas osäkerhet om studenter-
nas kunskaper leder till en risk för överlappningar mellan kurserna. Överlag 
innebär svårigheten att inom ramen för 5-poängskurser erbjuda både bredd 
och djup, till en studentgrupp med varierande förkunskaper, ett problem för 
lärarna i kursupplägg och kursplanering. Särskilt svårt är det att på examens-
arbetsnivå, dvs. motsvarande D-nivå, att med en heterogen studentgrupp 
säkerställa jämna och likvärdiga examinationskrav, något som den varierade 
kvaliteten på de arbeten bedömargruppen fi ck sig tillhanda indikerar. 

Kursutbudet framstår inte som tydligt sammanhängande. Det fi nns ingen 
tydlig progression vid utbildningen och endast en begränsad del av kursutbu-
det har en direkt koppling till forskarutbildningen vid avdelningen. Kurser 
på olika nivåer erbjuds visserligen, men nivåerna är inte främst internt relate-
rade utan baseras på studentens tidigare studier, dvs. sökande rekommenderas 
lämpliga kurser vid avdelningen utifrån deras tidigare studier. 
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Trots den stora målgruppen vänder sig utbildningen dock främst till tek-
niker. En styrka är att man erbjuder studenter med teknisk bakgrund möjlig-
het att konfronteras med ett bredare samhälleligt perspektiv. Ett mål som för 
bedömargruppen framstår som centralt för IMES är att teknikstudenter ska 
utmanas att närma sig miljöproblemen på ett analytiskt vis. Det fi nns överlag 
en positiv analytisk ambition med utbildningen vid IMES. 

Det fi nns dock en risk att policyn att ta in alla som visar ett intresse för 
miljöfrågor på sikt kan leda till att man förlorar teknikerna, dvs. sin viktigaste 
studentgrupp, om dessa upplever kurserna som alltför enkla. Bedömargrup-
pen menar att en mer begränsad målsättning förverkligad i ett mer koncen-
trerat kursutbud bör löna sig för avdelningen. Annars riskerar utbildningens 
rykte att bli lidande och kurserna kan komma att betraktas enbart som extra-
verksamhet, vid sidan av huvudsakliga studier, något som i sin tur kan minska 
teknikernas intresse för utbildningen. 

Problemet för IMES är att ett minskat kursutbud kan minska studentgrup-
pen, åtminstone på kort sikt. Genom det breda och omfattande kursutbudet 
har avdelningen en stor möjlighet att nå breda studentlager, inklusive i viss 
mån även yrkesverksamma personer.

En fördel med ett något minskat kursutbud är att det skulle minska den 
stora belastningen på den befi ntliga personalen. Det fi nns en bred kompetens 
och ett engagerat lärarlag vid avdelningen. Men inte minst det omfattande 
kursutbudet innebär i dagsläget att den fasta personalen har mycket begrän-
sat med utrymme till kompetensutveckling. Kurserna genomförs också kon-
sekvent, i princip oavsett antal sökande. Det kan medföra att lärarna känner 
en viss splittring mellan ambitionen att koncentrera sig på en enskild kurs och 
behovet av att upprätthålla den totala verksamheten.

Ett stärkt samarbete med de utbildningsprogram från vilka majoriteten av 
studenterna kommer framstår som ett möjligt alternativ enligt bedömargrup-
pen. Förutom att det skulle medföra klarare fokus i utbildningen genom en 
distinktare anpassning i kursupplägg efter dessa program skulle det skapa en 
studentgrupp med mer direkt koppling till avdelningen. Det senare skulle i 
sin tur kunna öka studenternas engagemang eftersom upplägget gör att stu-
denterna på grundutbildningsnivå bl.a. är dåligt representerade i institutions-
styrelsen. Det fi nns i dag inget utrymme, eller intresse från vare sig studenter 
eller lärare, för ett enhetligt system.

Starka sidor

Man erbjuder ett brett kursutbud riktat till ett brett spektrum av studenter 
och yrkesverksamma, vilket skapar ett forum för diskussion utifrån olika per-
spektiv.

I utbildningen ingår betydande samhällsvetenskapliga inslag. Målsätt-
ningen inriktad mot helhetssyn och systemtänkande innebär ett viktigt 
komplement till de tekniska utbildningarna. 
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Svaga sidor

Belastningen på lärare, och kursledning, är mycket hög.
Genom att erbjuda en del kurser, som främst är utformade för specifi ka 

program, även som fristående kurser riskerar man minskat intresse från pro-
gramstudenterna. Dessa, som främst läser tekniska utbildningar, kan uppleva 
kurserna som alltför enkla om spridningen på förkunskaperna blir stor. 

Progressionen vid utbildningen är delvis otydlig. Det fi nns för mycket över-
lappning mellan kurserna och inom kurserna. Kvaliteten på examensarbe-
tena är svår att säkerställa med nuvarande omfattande och breda kursutbud. 
Handledare och examinator är ibland samma person.

Rekommendationer

• Koncentrera kursutbudet, initialt genom att lägga ner kurser med lågt 
studerandeantal. Öka progressiviteten i utbildningen och utforma en 
”spetskurs”, företrädesvis inom avdelningens forskningsområde. 

• Anpassa kursupplägget efter de utbildningsprogram som studenterna 
läser som huvudämne och fokusera ytterligare på det analytiska inslaget 
i utbildningen. Relatera antagningskraven till nivån på kursen och inte 
studentens tidigare studievana. Minska överlapp mellan kurserna och 
särskilj handledarroll och examinatorsroll för att garantera kvaliteten på 
examensarbetena. 

• Ge ökat utrymme för kompetensutveckling av lärarna. 
• Formalisera och förstärk den lokala samverkan vid Lunds universitet 

inom miljöutbildningsområdet: Vid Lunds universitet fi nns kapaciteten 
till en i princip fullständig utbildningsbredd inom miljöområdet. Denna 
kapacitet utnyttjas dock endast begränsat och informellt. 
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Mälardalens högskola 
– grundutbildning i miljöteknik 

och miljövetenskap

Miljöteknik

Utvärderingen omfattar

Grundutbildningen i miljöteknik (kandidat- och magisterexamen) som vid 
tiden för utvärderingen bedrevs inom Miljöingenjörsprogrammet 120–160 
poäng och som valbart ämne inom ramen för andra program. Sedan läsåret 
2002/03 bedrivs grundutbildningen inom Samhällsteknikprogrammet 120–
180 poäng med möjlighet att ta en civilingenjörsexamen. Ämnet kan även 
läsas som fristående kurser.

Organisatorisk tillhörighet

Institutionen för samhällsteknik.

Profi l

En miljöingenjörsutbildning med profi lering mot tillämpad miljömanage-
ment, miljömätteknik och ekologi. Under tredje året ges studenterna möjlig-
het att välja ett eller fl era av dessa fördjupningsområden.

Tänkt arbetsområde 

Utveckla saneringstekniker för industri- och våtmark. Återvinning och om-
händertagande av avfall från industri och hushåll är ytterligare exempel på 
tänkbara arbetsområden samt arbete med miljöcertifi ering och livscykelana-
lyser inom företag.

Antal lärare vårterminen 2002 

36 (53 procent kvinnor, 47 procent män) varav 2 professorer, 1 docent och 10 
övriga disputerade. 32 procent av undervisningen på grundutbildningsnivå 
utförs av disputerade lärare. 6 av de disputerade lärarna bedriver forskning 
som omfattar minst 20 procent. Ca 5 procent av undervisningen utförs av 
externa lärare. 
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Startår 1998. Magisterrättighet september 2002.

Utbildningsområde Huvudsakligen tekniskt, till viss del naturvetenskapligt.

Antal helårsstudenter 2001 248 varav 103 på C- och D-nivå

Antal registrerade studenter 
2001

753 (66 % kvinnor, 34 % män) varav 106 inom programmet

Prestationsgrad 2001 93 %

Antal examensarbeten 2001 64 på C-nivå, 11 på D-nivå

Antal uttagna examina 2001 35 kandidatexamina (och 11 högskoleingenjörsexamina)

Antal lärarledda timmar per 
student och poäng

Ca 10–14 på A–C-nivå, ca 4 på D-nivå

Behörighetsvillkor Start hösttermin: Ma C
Start påföljande vårtermin: E.3: Ma D, Fy B och Ke A

Examensvillkor Gängse krav för kandidatexamen och magisterexamen med 
djup enligt examensordningen.

Programmet

Miljöingenjörsprogrammet 2002
År 1 År 2 År 3, valbara kurser 

hösttermin

Introduktion 15 p
Matematik grundkurs 5 p
Energi- och byggfysik bas 5 p*
Miljökemi bas 5 p*
Grundläggande mätteknik 5 p
Miljöekonomi 5 p
Ekologi och miljö 10 p

Grundläggande kemi för miljöin-
genjörer och miljövetare 10 p
Cell- och mikrobiologi 5 p
Matematik I 5 p
Miljörätt 5 p
Luft- och avgasrening 5 p
VA-teknik 5 p
Geologi och geohydrologi 5 p
Matematik II 5 p

Ekologi, tillämpad 10 p
Mark pk 5p
Vattenreningsteknik 5 p
Avfallshantering 5 p
Miljörätt 5 p
GIS 5 p
CAD fk 5 p
Miljöekonomi 5 p
Hållbar utveckling 20 p
COOP

År 3, valbara kurser vårtermin År 4

Miljökonsekvensanalys 5 p
GIS 5 p
Miljöfysikalisk gk 5p
Elkunskap gk 5 p
Miljöekonomi 5 p
Sannolikhetslära och statistisk 
teori 5p
Projektledning 5 p
Installationsteknik 5 p
Förnybara energikällor 5 p
Marksanering gk 10 p
Examensarbete 10 p

Marksanering pk 10 p
Ekologisk riskbedömning 10 p
Ny energiteknik 20 p block:
Vindkraft och småskalig vatten-
kraft 5 p
Solceller och solfångare 5 p
Bränsleceller 5 p
Långsiktigt hållbara energi-
system 5 p
Examensarbete 20 p

*Behörighetsgivande kurser.

Miljövetenskap

Utvärderingen omfattar

Grundutbildningen i miljövetenskap (kandidatexamen) som bedrivs inom 
Miljövetenskapliga programmet 120 poäng. Ämnet kan även läsas som fri-
stående kurser och som valbart ämne inom ramen för andra program vid 
institutionen.

Organisatorisk tillhörighet

Institutionen för samhällsteknik.
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Profi l

Ämnet har sin tyngdpunkt i naturvetenskap med tillämpningar inom natur-
vetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi och teknik. Andra året väljer stu-
denterna mellan samhälls- och naturvetenskaplig inriktning, den senare med 
miljö- och hälsoskydd som huvudprofi l. 

Tänkt arbetsområde

Miljösamordnare eller miljöansvarig inom såväl privat som offentlig förvalt-
ning. Beroende på profi lval kan tänkbara arbetsområden vara miljöinspektör i 
kommuner, tillsynsarbete inom myndigheter, hållbar samhällsplanering eller 
arbete inom miljökonsultbranschen.

Antal lärare vårterminen 2002

Redovisas i faktasammanställning för ämnet miljöteknik.

Startår Höstterminen 2001

Utbildningsområde Huvudsakligen naturvetenskapligt, till viss del 
samhällsvetenskapligt.

Antal helårsstudenter 2001 17 varav 0 på C-nivå

Antal registrerade studenter 2001 17 (65 % kvinnor, 35 % män)

Prestationsgrad 2001 76 %

Antal examensarbeten 2001 –

Antal uttagna examina 2001 –

Antal lärarledda timmar per student 
och poäng

Ca 10–14 på A–C-nivå, ca 4 på D-nivå

Behörighetsvillkor Ma C 

Examensvillkor Gängse krav för kandidatexamen enligt examens-
ordningen.

Programmet

Miljövetenskapliga programmet 2002
År 1 År 2 Miljö- och hälsoskydd År 2, valbara kurser

Introduktion 15 p
Miljörätt 5 p
Energi- och byggfysik bas 5 p*
Miljökemi bas 5 p*
Miljöekonomi 5 p
GIS 5 p
Ekologi och miljö 10 p

Grundläggande kemi för miljöin-
genjörer och miljövetare 10 p
Anatomi och fysiologi 5 p
Hälsa och miljö 5 p
Luft- och avgasrening 5 p
VA-teknik 5 p
Geologi och geohydrologi 5 p
Miljöledning och miljörevision 5 p
Livsmedel 10 p, Umeå universitet
Lantbruk och djurskydd 5 p, 
Umeå universitet

Hållbar utveckling 20 p block 
Miljökonsekvensanalys 5 p
Projektledning 5 p
Livsform och miljö 5 p

År 3 Miljö- och hälsoskydd År 3, valbara kurser År 4 Miljö- och hälsoskydd

Tillämpad ekologi 10 p
Cell- och mikrobiologi 5 p
Vetenskaplig metod 5 p
Miljörätt pk 5 p
Att arbeta i offentlig förvalt-
ning 5 p
Miljökonsekvensanalys 5 p 
Tillämpad informationskun-
skap för naturvetare 5p 

Urban ekologi 5 p
Ekologisk riskbedömning 10 p
Examensarbete 10 p

Metodik och praktik i miljö- 
och hälsoskydd 10 p
Examensarbete 10 p

*Behörighetsgivande kurser.
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Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Under år 2001 påbörjade Institutionen för samhällsteknik arbetet med att 
skapa en gemensam programstruktur inom ämnena byggnads-, energi- och 
miljöteknik samt miljövetenskap. Upplägget innebär att institutionen kan 
erbjuda en imponerande bredd av kurser. Under en övergångsperiod klassas 
kurser som tillhöriga både ämnet miljöteknik och miljövetenskap. Såväl kur-
ser som program är under fortsatt utveckling men upplägget ovan var det som 
gällde vid tiden för bedömargruppens platsbesök.

Eftersom ämnet miljövetenskap är nytt vid Mälardalens högskola och de 
studenter som bedömargruppen träffade nyligen hade påbörjat sina miljöve-
tenskapliga studier kommer utvärderingen att i huvudsak behandla ämnet 
miljöteknik.

Ämnet miljöteknik har sitt ursprung i energiteknikutbildningen och de 
ökade kraven på kunskaper inom miljöområdet för energiingenjörer. Ämnet 
miljövetenskap å sin sida kan ses som en avknoppning från ämnet miljö-
teknik. Ansvariga vid högskolan har svårt att i dagsläget göra en tydlig sär-
skiljning av ämnena miljövetenskap och miljöteknik varför de behandlades 
gemensamt i självvärderingsrapporten. Bedömargruppen anser det dock an-
geläget att man vid högskolan tydligt defi nierar ämnena före inrättandet av 
nya utbildningsprogram.

Studenterna attraheras av den s.k. breda ingången1 till programmen samt 
den stora valfriheten av kurser som ger dem möjlighet att forma en individuell 
utbildningsprofi l. Det fi nns dock en fara i den urlakning av examensbenäm-
ningen som kan bli följden av en alltför stor valfrihet. I stort sett oavsett kursval 
får studenterna en miljöteknisk eller miljövetenskaplig examen efter avslutad ut-
bildning. Exempelvis kan studenterna inom den miljövetenskapliga utbildningen 
fritt välja miljövetenskapliga kurser inom ramen för examenskravet på 60 poäng 
miljövetenskap. Att kunna få en examen i miljövetenskap utan krav på både sam-
hälls- och naturvetenskapligt kursinnehåll är inte tillfredsställande. 

Samordningen av den stora mängden kurser med andra utbildningsprogram 
och fristående kurser ger dock intryck av att vara väl fungerande. Utbildningen 
har lyckats väl med att beakta de samhällsvetenskapliga aspekterna samt att av-
vägningen mellan behandlingen av lokala och globala miljöproblem framstår 
som god. Utbildningsansvariga bör dock uppmärksamma vikten av att använda 
miljötekniska och miljövetenskapliga exempel i basämneskurserna. Detta skulle 
ge studenterna ett tydligare sammanhang mellan de olika moment som ingår och 
därmed stärka utbildningens helhetssyfte.

I september 2000 tilldelades Mälardalens högskola vetenskapsområdet teknik 
och har nio doktorander antagna i ämnet miljöteknik och miljöekonomi vilket 
stärker forskningsanknytningen inom området.

1.   Bred ingång innebär att studenterna under ett års tid läser 30 poäng gymnasiekurser 
medan 10 poäng är på högskolenivå.



177

Under termin 5–6 kan studenterna specialisera sig inom något av fördjup-
ningsområdena miljömätteknik, miljömanagement och ekologi. Något krav att 
välja fi nns dock inte utan studenterna har möjlighet att läsa samtliga inriktningar 
parallellt. 

Kursen Ekologisk riskbedömning inom fördjupningsområdet ekologi in-
riktar sig på tillämpning av EU:s vattendirektiv. Satsningen är lovande men 
har i dagsläget en alltför låg forskningsförankring för att vara meningsfull. 
Detsamma gäller en ny ansats till profi lering inom simulering och styrning 
av samhällstekniska system. En förstärkt forskningsanknytning skulle kunna 
fördjupa kvaliteten inom bägge dessa två angelägna inriktningar.

Bedömargruppen fi ck vid platsbesöket intryck av ett väl fungerande kurs-
värderingssystem där studenternas synpunkter också leder till förbättringar. 
En enkät vid högskolan visade dock på studenternas missnöje vad gäller upp-
följning av kursvärderingar.

Studievägledningen fungerar tillfredsställande men den borde tidigareläg-
gas för att inte komma för nära inpå valet av utbildningsinriktning. 

Nationell samverkan med andra lärosäten förekommer, exempelvis inom 
Miljövetenskapliga programmet, där man inom inriktningen mot miljö- och 
hälsoskydd hänvisar till Umeå universitet för kurser i Livsmedel, och Lant-
bruk och djurskydd. Denna typ av samverkan är föredömlig och bör förstär-
kas.

Starka sidor

Det fi nns en god forskningsanknytning och ett tillfredsställande djup inom 
ämnesområdena miljömanagement och miljömätteknik. 

Utbildningen har en bra balans mellan olika undervisningsformer. Varie-
rande former av studentaktivt lärande förekommer i stort sett inom varje 
kurs, där problembaserat lärande är ett av studenterna mycket uppskattat 
exempel.

Att bilda lärarlag, och ambitionen att ha minst två lärare som håller i varje 
kurs är ett bra initiativ liksom lärarnas pedagogiska forum som träffas två 
gånger per termin.

Samverkan med näringslivet fungerar bra tack vare lärarkollegiets breda 
kontaktnät. De projektarbeten som studenterna genomför inom kommu-
ner och företag är uppskattade av båda parter. Till ämnet fi nns även ett 
branschråd knutet med representanter från näringslivet. 

De kvinnliga ingenjörsstudenterna erbjuds under andra året att välja en 
mentor inom kommunal eller privat sektor som kan ge råd och vägledning i 
samband med val av kurs eller framtida karriär. 

Svaga sidor

Högskolan har inte lyckats fi nansiera tid för forskning för de disputerade lä-
rarna utanför profi lområdena miljömanagement och miljömätteknik vilket 



178

begränsar möjligheterna att nå djup i andra kurser. Att lärarna får tid till egen 
forskning är även viktigt med tanke på doktorandernas möjligheter att vistas 
i en aktiv forskningsmiljö. 

Antalet studenter som tagit ut en examen i miljöteknik är anmärkningsvärt 
lågt. För många är det examenskravet på 15 poäng matematik som orsakar 
problem. 

Den miljötekniska grundutbildningen är i sin nuvarande utformning mer 
en allmän miljöutbildning. Utbildningen borde ha en tydligare teknisk prägel 
med fl er inslag av teknisk problemlösning i kurserna. 

Antalet kurser inom de olika fördjupningsområdena framstår som otill-
räckligt och bör utökas, liksom den kurslitteratur som hör till den nivån.

Mindre än 25 procent av examensarbetena på C-nivå är avslutade i tid. 
Rutinerna för handledning av examensarbeten bör förbättras så att institutio-
nen bär huvudansvaret medan företaget eller myndigheten ifråga bistår med 
en kontaktperson. Institutionen bör även eftersträva att hålla handledar- och 
examinatorsrollerna åtskilda. 

Studenterna har för närvarande inga representanter i institutionsstyrelsen. 
Mentorsprogrammet utesluter den manliga minoriteten av studenterna vil-

ket upplevdes som orättvist. De manliga studenterna bör även ges möjlighet 
att delta i programmet.

Rekommendationer

• Ge lärarna ökade möjligheter till egen forskning.
• Tydliggör skillnaderna mellan ämnena miljövetenskap och miljöteknik.
• Utöka insatserna så att fl er studenter klarar matematikkurserna. Använd 

fl er miljötekniska exempel och fallstudier i basämneskurserna.
• Inför fl er inslag av teknisk problemlösning i miljöteknikutbildningen.
• Öka antalet kurser på fördjupningsnivå i miljöteknikutbildningen.
• Förändra rutinerna så att institutionen bär huvudansvaret vid handled-

ning av examensarbeten. Sträva efter att hålla isär handledar- och exami-
natorsrollerna.

• Förbättra studentrepresentationen i beslutande organ.
• Satsa på forskning och utbildning inom områdena Tillämpning av EU:s 

vattendirektiv och Simulering och styrning av samhällstekniska system.



Grundutbildning i miljö- 
och hälsoskydd
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Göteborgs universitet 
– påbyggnadsutbildning i miljö- 

och hälsoskydd

Utvärderingen omfattar 

Grundutbildning i miljö- och hälsoskydd för naturvetare, påbyggnadsutbild-
ning om 40 poäng. 

Organisatorisk tillhörighet 

Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, avdelningen för tillämpad 
miljövetenskap.

Profi l 

Miljöproblems orsaker, effekter på människa och natur samt åtgärder mot 
dessa miljöproblem.

Tänkt arbetsområde 

Utbildningen förbereder för arbete med miljöfrågor i såväl offentlig förvalt-
ning som i den privata sektorn.

Antal lärare 2001 

11 (27 procent kvinnor, 73 procent män) varav 1 professor, 2 docenter och 3 
övriga disputerade. Ca 44 procent av undervisningen utförs av disputerade lä-
rare. Fakultetens mål är att lektorer ska ha minst 25 procent forskning, vilket 
gäller för 4 av de 6 disputerade lärarna. Dessutom anlitas 36 externa lärare, 
av vilka 13 är disputerade och 20 företräder verksamheter utanför akademin. 
De externa lärarna står för hälften av föreläsningstimmarna och 20 procent 
av handledning, grupparbeten och laborationer. 

Startår 1989, med större revidering 2000

Utbildningsområde Naturvetenskapligt

Antal helårsstudenter 2001 22

Antal registrerade studenter 2001 22 (86 % kvinnor, 14 % män)

Prestationsgrad 2001 95 %

Antal examensarbeten 2001 Examensarbete skrivs inte inom utbildningen, men kan 
byggas på inom ämnet miljövetenskap.

Antal uttagna examina 2001 Miljö- och hälsoskydd är inte inrättat som huvudämne, så 
det går inte ta ut en examen i ämnet.

Antal lärarledda timmar per 
student och poäng

Ca 12

Behörighetsvillkor 120 poäng i naturvetenskapliga ämnen eller motsvarande 
kunskaper, alternativt miljövetenskaplig introduktions-
kurs 20 poäng och minst 60 poäng i naturvetenskapliga 
ämnen.

Examensvillkor Det går inte ta ut en examen i ämnet.
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Utbildningens upplägg 

Miljömedicin och hälsoskydd 5 p
Vatten- och luftvård, kemikalie- och avfallshantering samt teknik och åtgärder 15 p 
Tillämpad miljörätt 10 p
Samhället och miljön 10 p

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Påbyggnadskurserna i miljö- och hälsoskydd tillkom för ett tiotal år sedan 
då statsmakten identifi erat en viss arbetslöshet hos naturvetare och ett stort 
behov av miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Utbildningarna skapades som 
provisorier, som har bestått under lång tid.

Bedömargruppens allmänna intryck är att miljö- och hälsoskyddsutbild-
ningen vid Göteborgs universitet i stort sett fyller sitt syfte: Den ger under den 
relativt korta utbildningsperioden en inom fl era ämnesområden både bred 
och djup introduktion till miljö- och hälsoskyddsarbete. Vidare attraherar 
den studenter som är attraktiva på den arbetsmarknad som utbildningen ut-
arbetades för att motsvara.

De riktlinjer som styrde utbildningens ursprungliga utformning var att 
ge en tämligen heltäckande miljö- och hälsoskyddsutbildning. Den relativt 
korta utbildningstiden medför dock vissa begränsningar i utbildningens om-
fattning. Därför uppfylls inte utbildningens målsättning fullt ut. En riktad 
påbyggnadsutbildning om 40 poäng kan svårligen ge tillräcklig specialise-
ring inom detta breda område. Utbildning vid Göteborgs universitet behöver 
t.ex. förstärkas inom livsmedelshantering för att fylla de krav som ställs på 
en miljö- och hälsoskyddsinspektör. Djurskydd har man valt att inte ha med 
överhuvudtaget. Man bör överväga att förlänga utbildningen som ett komp-
lement till utbildningen i Umeå. Kapacitet för detta fi nns inom universitetet, 
och behov fi nns. 

Man har genomfört en riktad marknadsföring gentemot biologer och geo-
vetare och lyckats vända en nedåtgående trend i antalet studenter. Marknads-
föringen av utbildningen är dock otydlig, då den innehåller mindre hälsa än 
vad namnet antyder och har sin tyngdpunkt på miljöfrågor. Den engelska 
översättningen, ”Course in environmental management and protection”, är 
missvisande då den för tankarna till miljöledning, som inte tas upp särskilt 
inom utbildningen. 

I nuläget kan endast kursen i tillämpad miljörätt läsas som fristående kurs. 
Med nuvarande upplägg är det egentligen inte nödvändigt att ha utbildningen 
som en sammanhållande 40-poängskurs då delkurserna inte bygger direkt på 
varandra och inte ger magisterexamen i ämnet.

Utbildningen borde lämpa sig för en mer projektbaserad pedagogik än i 
dag, där största delen av undervisningen sker i form av föreläsningar. Tre 
veckors praktik ingår numer i utbildningen. Praktikmomentet ligger på slutet 
och har tack vare studenternas kritik ökat från två till tre veckor. Enligt be-
dömargruppen verkar praktiken dock vara för ostrukturerad och lite slump-
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artad. Den skulle också kunna läggas tidigare under utbildningen för att 
tydliggöra yrkeskopplingen och kanske delas upp på en plus två veckor i privat 
respektive offentlig verksamhet.

De interna lärarna som är ansvariga för de fyra delkurserna träffas regel-
bundet och stämmer av. Det förekommer årliga lärarmöten med de interna, 
men inte med de externa lärarna. Inom enskilda moment har lärarna sam-
ordnat sig, men mellan de olika delkurserna har de sämre inblick i kursernas 
innehåll. Inte alla lärare verkar känna sig delaktiga i utvecklingen av pro-
grammet och har bristande insyn i de diskussioner som förs kring framtiden. 
Man borde på institutionen diskutera den pedagogiska skillnaden mellan 
den här utbildningen och den miljövetenskapliga utbildningen på Göteborgs 
universitet.

Många av studenterna har en gedigen utbildning sedan tidigare. Flertalet 
har läst biologi och geovetenskap och tar vanligtvis ut sin examen i miljöve-
tenskap eller biologi eftersom miljö- och hälsoskydd inte är inrättat som ett 
huvudämne. Då studenterna har olika förkunskaper får kurserna hållas på 
ganska grundläggande nivå. 

Samarbete med andra miljö- och hälsoskyddsutbildningar i landet före-
kommer inte i någon större omfattning. Ökad samverkan mellan utbildning-
arna skulle gynna ämnet.

Starka sidor

Man har tillgång till en kvalifi cerad fast lärarstab, där ca hälften är dispute-
rade, som väl täcker in utbildningens alla specialiteter. En stor del av lärarna, 
inklusive gästlärarna, är forskningsaktiva. Många av lärarna har dessutom 
erfarenhet från praktiskt miljö- och hälsoskyddsarbete.

Förkunskapskraven ger studenter med goda förutsättningar att klara av 
sina studier. Att ha en 120 poängs naturvetenskaplig utbildning som bas ger 
studenterna ökade möjligheter att tillämpa sina kunskaper.

Institutionen har gjort en ambitiös uppföljning av f.d. studenter och fun-
nit att fl ertalet får arbete som miljö- och hälsoskyddsinspektör eller annat för 
utbildningen relevant miljöinriktat arbete, vilket är en styrka.

Man har en bra modell för kursutvärderingar och är lyhörd för de förbätt-
ringsförslag som kommer från studenterna. Studenterna får god återkoppling, 
både skriftligt och muntligt, på sina arbeten. 

Svaga sidor

Utbildningen ger endast i begränsad omfattning kännedom om statsve-
tenskap, förvaltning och myndighetsutövning för den som ska arbeta med 
myndighetsarbete som miljö- och hälsoskyddsinspektör. Utbildningen skulle 
också behöva utvidgas inom området miljömedicin, livsmedelshantering och 
hälsoskydd för att få en bättre balans mellan miljö- och hälsoskyddsfrågor.

I utbildningen ingår inte något examensarbete och man kan inte ta ut en 
examen i ämnet miljö- och hälsoskydd. 
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Det är förvånande hur föreläsningstät undervisningen är inom en yrkes-
inriktad utbildning där problemorienterande ansatser, praktisk tillämpning, 
provtagning, mätmetodik, kommunikation, samhällskontakter, informa-
tionssökning och träning i kritisk utvärdering av forskningsresultat borde 
vara viktiga inslag.

Det verkar fi nnas tidsmässigt utrymme för mer undervisning och stoff 
under den första terminen. Den mesta kurslitteraturen är på svenska och inte 
särskilt omfattande. Här bör man kunna höja ambitionsnivån. 

Det är många lärare inblandade i utbildningen och de kommer till stor 
del utanför institutionen/universitetet. Kontakten och samordningen mel-
lan lärare är många gånger svag. Det gör det svårt att hålla den röda tråden 
i utbildningen och undvika överlappningar och glapp. Det saknas också ett 
forum för pedagogiska samtal lärarna emellan. 

Rekommendationer

• Överväg att förlänga utbildningen till 60 poäng för att få in fl er moment. 
• Gör det möjligt att skriva examensarbete i miljö- och hälsoskydd och 

inrätta miljö- och hälsoskydd som huvudämne så att man kan ta en 
examen i ämnet. Examensbenämningen bör vara magisterexamen med 
bredd med inriktning mot miljö- och hälsoskydd.

• Förbättra utbildningen med avseende på praktiska färdigheter i provtag-
nings- och mätteknik, utvärdering av mätdata, kommunikation, för-
valtning och myndighetsutövning. Utöka stoffet i undervisningen under 
första terminen.

• Använd en större variation av undervisningsformer och minska föreläs-
ningstätheten.

• Förstärk samordningen inom lärarkollegiet. Skapa ett forum där både de 
interna och externa lärarna regelbundet och någorlunda ofta kan disku-
tera utbildningens innehåll, kurslitteratur och pedagogik.

• Samverka med de andra miljö- och hälsoskyddsutbildningarna om äm-
nesdefi nition och profi lering. 



185

 Stockholms universitet 
– påbyggnadsutbildning i miljö- 

och hälsoskydd

Utvärderingen omfattar 

Grundutbildning i miljö- och hälsoskydd för naturvetare, påbyggnadsutbild-
ning om 40 poäng (alt 50 poäng beroende på examensarbetets omfattning).

Organisatorisk tillhörighet 

Institutionen för naturgeografi  och kvartärgeologi.

Profi l 

Kvalifi cerat miljöskydds- och hälsoskyddsarbete inom kommun, länsstyrelse 
och statliga miljöskyddsorgan som Naturvårdsverket.

Tänkt arbetsområde 

Med miljö- och hälsoskydd t.ex. miljöinspektör, miljöplanerare och miljö-
handläggare såväl i myndigheter som i privata företag.

Antal lärare vårterminen 2002 

17 (24 procent kvinnor, 76 procent män) varav 2 professorer, 1 docent och 6 
övriga disputerade. Ca 66 procent av undervisningen görs av de disputerade. 
Totalt 5 av de disputerade lärarna bedriver forskning som omfattar minst 20 
procent. Ca 9 procent av undervisningen bedrivs av externa lärare. 

Startår 1990

Utbildningsområde Naturvetenskapligt 

Antal helårsstudenter 2001 42

Antal registrerade studenter 2001 42 (76 % kvinnor, 24 % män)

Prestationsgrad 2001 100 %

Antal examensarbeten 2001 10 p-arbeten: 27 
20 p-arbeten: 8

Antal uttagna examina 2001 6 magisterexamina

Antal lärarledda timmar per 
student och poäng

Ca 12 

Behörighetsvillkor 120 p naturvetenskaplig utbildning inom biologi, geove-
tenskap, kemi eller kombination av dessa.

Examensvillkor Slutförd påbyggnadsutbildning om 40 p varav ett exa-
mensarbete om 10 p eller 20 p (alt 10+10 p). 20 p 
examensarbete inom miljö- och hälsoskydd samt huvud-
ämnet möjliggör en magisterexamen i huvudämnet med 
inriktning mot miljö- och hälsoskydd. 
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1. Miljökunskap och hälsoskydd 10 p 
2. Kretslopp och miljöskyddsteknik 10 p 
3. Miljölagstiftning och planering 10 p
4. Examensarbete 10 p alt. 20 p

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Påbyggnadskurserna i Miljö- och hälsoskydd tillkom för ett tiotal år sedan 
då statsmakten identifi erat en viss arbetslöshet hos naturvetare och ett stort 
behov av miljö- och hälsoinspektörer. Utbildningarna skapades som proviso-
rier, som har bestått under lång tid. 

Bedömargruppens allmänna intryck är att Miljö- och hälsoskyddsutbild-
ningen vid Stockholms universitet i stort sett fyller sitt syfte: den ger under 
den relativt korta utbildningsperioden en inom fl era ämnesområden både 
bred och djup introduktion till miljö- och hälsoskyddsarbete. Vidare att-
raherar den studenter som i sin tur är attraktiva på den arbetsmarknad som 
utbildningen utarbetades för att motsvara. 

De riktlinjer som styrde utbildningens ursprungliga utformning var att 
ge en tämligen heltäckande miljö- och hälsoskyddsutbildning. Den relativt 
korta utbildningstiden medför dock vissa begränsningar i utbildningens om-
fattning. 

Konsekvensen är att några moment endast är orienterande i sina upplägg, 
främst gäller det livsmedelsskydd och djurskydd. Att så är fallet framgår av 
kursplanerna samt i utbildningens presentation i kurskataloger och självvär-
dering. Däremot är det mindre tydligt i programförklaringen som fortfarande 
bygger på de ursprungliga direktiven och således delvis snarare speglar ambi-
tionen än det egentliga innehållet. 

Ett ytterligare område som skulle kunna utvecklas är kopplingen till och 
kontakterna med arbetsmarknaden. Överlag fi nns det en otydlighet mellan 
praktik och teori i utbildningen. Detta visar sig bl.a. i att utbildningen för 
studenterna främst är en relativt tydlig yrkesutbildning medan ansvariga och 
lärare har akademiska och vetenskapliga ambitioner. Delvis är detta en följd 
av programmets uppbyggnad, det drivs av ett par eldsjälar vars betydelse och 
arbete inte kan underskattas, men har vissa brister i strukturen som inte är 
anpassad efter utbildningens omfattning. 

En effekt av upplägget är att ämneslärarna enskilt sköter sitt kursinslag i 
utbildningen utan en samordnad integrering av de skilda ämnesområdena. 
Deras höga ämnesmässiga kompetens garanterar en god kvalitet men innebär 
att utbildningen får en mångvetenskaplig karaktär och inte tvärvetenskaplig, 
vilket är ledningens ambition. 

Genom en reviderad programförklaring och regelbundna lärarträffar skulle 
beskrivningar kunna utvecklas av hur ämnesområdena kopplas till varandra 
och hur detta avspeglas i en genomtänkt och varierad examinationsstrategi, 
som för närvarande saknas. En tydligare samordning mellan lärargrupperna 
borde även kunna medföra att utbildningen blev mer tvärvetenskaplig och 
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inte främst mångvetenskaplig. Vidare skulle det kunna stärka formerna för 
projektarbeten, som i den mån de förekommer företrädesvis genomförs inom 
ramen för enskilda kurser. 

Om sedan samarbetet mellan involverade institutioner kan formaliseras 
och ansvaret för utbildningen fördelas över en större stab ökar t.ex. möjlig-
heterna att effektivt administrera examensarbeten. Ett system där studenter, 
interna och externa handledare (avnämare) samt ansvariga regelbundet träf-
fas skulle kunna öka antalet i tid färdigställda examensarbeten. 

Det samhällsvetenskapliga perspektivet delges främst genom en 5-po-
ängskurs i fysisk planering, som i det närmaste är en komprimerad form av 
samhällsvetenskaplig vetenskapsteori. Kursens betydelse är stor för att intro-
ducera studenterna med övervägande naturvetenskaplig bakgrund i det sam-
hällsvetenskapliga perspektivet på vetenskaplighet och kritiskt tänkande. 

Genom att stärka samarbetet mellan lärare aktiva på utbildningen bör de 
samhällsvetenskapliga momenten kunna ges en naturligare plats i utbild-
ningen. Centralt är således att stärka utbildningens helhetssyfte och att ge 
studenterna ett tydligare sammanhang mellan de olika moment som ingår, 
inte minst de samhällsvetenskapliga. Dessa kanske också till viss del bör 
kunna modifi eras efter samhällsutvecklingen, vilket skulle innebära praktiskt 
inriktade inslag av samhällsvetenskap/juridik/förvaltningskunskap.

Utbildningen har ett gott renommé. Miljö- och hälsoskyddsutbildning ger 
studenterna som har läst naturvetenskapliga utbildningar möjlighet att kon-
kretisera deras tidigare genomförda utbildning i en direkt yrkesrelaterad form. 
Ett problem är dock att studenterna därigenom saknar incitament att avsluta 
utbildningen. Utifrån en examen inom ett angränsande område räcker det 
för närvarande ofta med de teoretiska kurserna för att bli attraktiv på aktuell 
arbetsmarknad. 

Det fi nns ingen formellt organiserad uppföljning av studenterna. Däremot 
fi nns det ett brett informellt kontaktnät mellan tidigare studenter, lärare och 
potentiella avnämare, inte minst genom att många studenter får arbeten via 
examensarbeten där kontakten knutits genom utbildningsansvariga. 

Starka sidor

Utbildningen skapar möjlighet för studenter som läst naturvetenskap att tyd-
ligt konkretisera sina kunskaper för arbetsmarknaden.

Genom utbildningen skapas ett informellt nätverk, inom akademin och 
mellan akademin och avnämare, som är till stor nytta för samtliga grupper.

Lärarna inom de olika kursområdena har en hög kompetens inom sina 
respektive ämnesområden, vilket trots yrkesinriktningen garanterar en viss 
forskningsanknytning i undervisningen.

Svaga sidor 

Bristen på tydlig samordning mellan lärare och därmed integration mellan 
kursinslagen.
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Beroendet av ett par eldsjälar kan innebära en viss sårbarhet även om ut-
bildningen drivits framgångsrikt i mer än tio år. 

Utbildningen är i princip i avsaknad av moment som berör djurskydd och 
livsmedelsskydd. Vidare fi nns endast begränsat utrymme för samhällsveten-
skapliga inslag och praktiska moment.

Litteraturen avspeglar delvis den svenska situationen inom ämnesområdet 
vid utbildningens start och inte i tillräckligt hög grad utvecklingen interna-
tionellt.

Rekommendationer 

• Kursplanerna borde tydligare speglas i programförklaringen. Revidera 
antingen programförklaringen, så att den relativt korta utbildningstiden 
med dess begränsningar, tydligare framkommer, eller utvidga utbild-
ningen till 60 poäng, för att rymma kurser i djurskydd och livsmedels-
skydd, samt samhällsvetenskapliga inslag och viss praktik.

• Överväg att minska andelen föreläsningar och arbeta i större utsträck-
ning projektorienterat med grupparbeten och muntliga och skriftliga pro-
jektrapporter, gärna över ämnesgränserna. 

• Konkretisera inriktningen mot yrkesutbildning genom att införa tydli-
gare inslag om hur det praktiska miljöarbetet på presumtiva arbetsplatser 
fungerar i dag. 

• Examensbenämningen bör även efter en eventuell utvidgning, som nu, 
vara magisterexamen med bredd.

• Samverka med de andra miljö- och hälsoskyddsutbildningarna om äm-
nesdefi nition och profi lering.

• Bestäm återkommande lärarträffar – en åtgärd som redan diskuteras av 
ansvariga. 
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Umeå universitet 
– grundutbildning i miljö- och hälsoskydd

Utvärderingen omfattar

Grundutbildningen i miljö- och hälsoskydd (kandidat- och magisterexamen) 
som bedrivs inom Miljö- och hälsoskyddsprogrammet (MHS) 120–160 
poäng. Ämnet kan även läsas inom ett antal fort- och vidareutbildningskur-
ser, fl era av dem på distans. 

Organisatorisk tillhörighet

Institutionen för utbildning i biologi, miljö- och geovetenskap inom teknisk–
naturvetenskaplig fakultet.

Profi l

En fullständig miljö- och hälsoskyddsutbildning med möjlighet att under 
tredje och fjärde året välja fördjupning och bredd inom tillsyn, miljöledning, 
miljösamordning och förebyggande miljö- och hälsoskydd.

Tänkt arbetsområde

Utbildningen förbereder för arbete med miljö- och hälsoskyddsfrågor inom 
offentlig och privat sektor. Arbetsuppgifterna kan gälla miljöinformation och 
planering, miljösamordning, miljöanpassning, miljöledning och annat före-
byggande arbete samt tillsyns- och utredningsarbete.

Antal lärare vårterminen 2002

13 (38 procent kvinnor, 62 procent män) varav 3 disputerade. 24 procent av 
den fasta lärarstabens undervisning på grundutbildningsnivå utförs av dispu-
terade lärare. Lärarna har ingen tid avsatt för egen forskning. Utöver den fasta 
lärarstaben deltar ett 40-tal externa lärare i undervisningen (motsvarande ca 
2 lektorat) varav 13 disputerade.
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Startår 1977

Utbildningsområde I huvudsak naturvetenskapligt, till viss del tekniskt och 
samhällsvetenskapligt.

Antal helårsstudenter 2001 99 varav 59 på C- och D-nivå

Antal registrerade studenter 2001 172 (67 % kvinnor och 33 % män)

Prestationsgrad 2001 97 %

Antal examensarbeten 2001 1 på C-nivå, 40 på D-nivå

Antal uttagna examina 2001 2 kandidatexamina och 32 magisterexamina

Antal lärarledda timmar per 
student och poäng

Ca 14–16 på A- och B-nivå, ca 26 på C-nivå och ca 5 på 
D-nivå

Behörighetsvillkor Från höstterminen 2001: D 4.1: Sh A och Ma C + Na B 
(alt Bi A och Ke A) 
Tidigare behörighetsvillkor: E.1: Ma D, Fy B, Ke B, Bi B

Examensvillkor Gängse krav för kandidatexamen och magisterexamen 
med djup enligt examensordningen.

Programmet

Miljö- och hälsoskyddsprogrammet 2000
1:a året 40 poäng

Kemi för miljö- och hälso-
skyddsområdet 10 p

Fysiologi 10 p Statistik och 
GIS 5 p

Luft och 
buller 5 p

Ekologi och geoveten-
skap 10 p

2:a året 40 poäng

Mark och 
vatten 5 p

Förvaltning 5 p Miljöeffekter 10 p Hälsoeffekter 10 p Rättsve-
tenskap/
Miljörätt 
5 p

Metodik 
i miljö- 
och hälso-
skyddsar bete 
5 p

3:e året 40 poäng

Inomhus-
miljö 
5 p

Miljöstörande verksamhet 15 p Livsmedel, jordbruk och 
djurskydd 10 p

Praktik 
10 p

4:e året 40 poäng

Miljökonsekvensanalys och 
samhällsplanering 
10 p

Valfri kurs 
10 p

Eget arbete 
20 p

Miljö- och hälsoskyddsprogrammet 2001
Utbildningsplan för det omarbetade MHS-programmet från höstterminen 
2001 då en ändring av behörighetskraven genomfördes.
1:a året 40 poäng

Förb kemi 5 p
Statistik     
och GIS 
5 p

Kemi för miljö- 
och hälso-
skyddsområdet 
10 p

Fysiologi 10 p Luft och 
buller 5 p

Förvalt-
ning 5 p

Samhälle, indi-
vid o miljö 5 p

2:a året 40 poäng

Ekologi och geovetenskap 
10 p

Miljöeffekter 10 p Projekt 
inom 
MHS-
arbete 5 p

Rättsveten-
skap/Miljö-
rätt 5 p

Hälsoeffekter 10 p

3:e o 4: året 80 poäng

Valbara kurser 60 poäng Examensarbete 20 poäng
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Bedömargruppen intryck och rekommendationer

Grundutbildningen i miljö- och hälsoskydd är väl etablerad och nationellt 
erkänd som yrkesförberedande utbildning för främst miljö- och hälsoskydds-
inspektörer inom den offentliga sektorn. Miljö- och hälsoskyddsprogrammet 
är ett inom området fullständigt utbildningsprogram om 160 poäng som 
inte direkt är jämförbart med de kortare påbyggnadsutbildningarna vid Gö-
teborgs och Stockholms universitet på 40 poäng vardera. 

Miljö- och hälsoskyddsutbildningen är ett gott exempel på problemorien-
terad utbildning där projektarbeten med koppling till samhälle och närings-
liv utgör ett frekvent inslag. En särskild referensgrupp med representanter 
från centrala myndigheter, kommuner och organisationer har skapats för att 
regelbundet diskutera utbildningens innehåll och upplägg. Att många av 
lärarna ger uppdragsutbildning inom miljö- och hälsoskyddsområdet är yt-
terligare ett exempel på utbildningens samhällskontakter. Den obligatoriska 
praktiken är ett viktigt inslag som skulle kunna utökas och läggas tidigare i 
utbildningen.

Genom en förändring av behörighetskraven har man lyckats vända den 
25-procentiga nedgången i rekrytering sedan 1999, till att åter fylla samtliga 
utbildningsplatser. Lösningen med två alternativa förberedande 5-poängs-
kurser för studenter med samhällsvetenskaplig respektive naturvetenskaplig 
bakgrund är ett bra initiativ. Kurserna bör dock inte vara obligatoriska utan 
kunna ersättas med annan relevant kurs. För studenter med såväl samhälls- 
som naturvetenskaplig bakgrund upplevs kursen som ett repetitionsmoment 
vilket gör att starten på utbildningen kan bli negativ.

Det är tveksamt om skapandet av en särskild grundutbildningsinstitution 
skild från forskning och forskarutbildning är bra för grundutbildningen. 
Vid platsbesöket framkom att miljö- och hälsoskyddsutbildningen uppfat-
tas ha låg status inom fakulteten vilket kan ha sin förklaring i institutions-
uppdelningen. Separationen har även inneburit försämrade möjligheter för 
doktorander att undervisa på grundutbildningsnivå vilket är olyckligt för 
forskningsanknytningen och därmed för utvecklingen av ämnesområdet.

Ett av målen för Miljö- och hälsoskyddsprogrammet är att ge förberedelser 
för forskarutbildning, vilket i dagsläget inte uppfylls på ett tillfredsställande 
sätt. Därför är planerna på att inrätta en forskningsförberedande inriktning 
inom Miljö- och hälsoskyddsprogrammet mycket positiva liksom de tänkta 
fördjupningsmöjligheterna inom olika valbara inriktningar. Detta skulle på 
sikt kunna möjliggöra en uppbyggnad av forskning och forskarutbildning 
inom ämnet.

Utbildningens fokus på miljö- och hälsoskyddsinspektörsyrket och övriga 
myndighetsinriktade yrken bör tydliggöras i marknadsföringen. Att myndig-
hetskompetensen är värdefull och eftertraktad även på den privata markna-
den är viktigt att betona i såväl marknadsföring som undervisning.

Utbildningen har ett tydligt Norrlandsperspektiv vilket institutionen också 
är medveten om. Eftersom de utexaminerade studenterna kommer från, och 
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också förväntas arbeta inom, hela landet bör den problemorienterade utbild-
ningen i större utsträckning även fokusera på exempel utanför Norrland. 

Studenterna ges goda möjligheter till informella kontakter med lärarna 
inom ämnet. Studentdeltagandet i kursvärderingar är dock lågt vilket kan 
ha sin förklaring i bristande återkoppling av utvärderingsresultatet. Den ge-
nomtänkta modellen för hantering och uppföljning av kursvärderingar har 
uppenbarligen ännu inte fått fullt genomslag.

Samarbete med andra miljö- och hälsoskyddsutbildningar i landet före-
kommer inte i någon större omfattning. Ökad samverkan mellan utbildning-
arna skulle gynna ämnet.

Starka sidor

Utbildningen har goda kontakter med samhälle och näringsliv. Den väl ge-
nomförda praktikkursen på 10 poäng är ett av studenterna mycket uppskattat 
och värdefullt moment. 

Det är en välorganiserad utbildning med en bra utvärderingskultur. Ett år 
efter införandet av de nya behörighetskraven har en ambitiös utvärdering av 
dess effekter genomförts.

Utbildningen har en hög prestationsgrad. Intrycket av några slumpvis ut-
valda examensarbeten är att de höll mycket god kvalitet.

Trots den stora andelen externa lärare lyckas man väl med uppgiften att 
hålla ihop utbildningen. Inom ämnet undervisar gästlärare från andra uni-
versitetsinstitutioner, myndigheter och företag motsvarande totalt ca två lek-
torat.

Inom ämnet arbetar man med kontinuerliga arbetsmarknadsanalyser och 
uppföljning av utexaminerade studenter. Enligt genomförda undersökningar 
har studenterna inga svårigheter att få relevanta arbeten inom såväl offentlig 
som privat sektor. 

Utbildningen har en tydlig internationell målsättning där engelsk kurslit-
teratur och vetenskapliga artiklar utgör viktiga inslag. Studenterna har möj-
lighet att genomföra delar av sin utbildning utomlands, vilket kunde utnyttjas 
bättre. Därtill är många av lärarna inom ämnet engagerade i internationella 
utbildningsuppdrag.

Svaga sidor

I och med institutionsuppdelningen mellan grund- och forskarutbildning så 
bedriver ingen av lärarna i den fasta lärarstaben egen forskning. Som en följd 
därav utförs 75 procent av den fasta lärarstabens grundutbildningsinsatser av 
icke forskarutbildade lärare. Detta balanseras dock något av att andelen fors-
karutbildade bland de externa lärarna från andra institutioner är hög. 

Utrymmet för lärarnas kompetensutveckling är ytterst begränsat och en-
dast ett fåtal av lärarna har någon egentlig kompetensutvecklingsplan. Ar-
betstidsavtalet som ger rätt till 20 procent kompetensutveckling för lektorer 
och 10 procent för adjunkter tycks vara svårt att uppfylla i realiteten. Viss 
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kompetensutveckling sker dock genom lärarnas engagemang i uppdragsut-
bildning. 

Möjligheterna till pedagogisk utbildning för lärarna bör ses över och då 
även inkludera de externa lärarna. Det fi nns också ett behov av förstärkt 
kompetens inom områdena miljökonsekvensbeskrivning, miljöledning och 
miljörevision.

Svårighetsgraden på vissa kurser är enligt uppgift för låg och kraven kunde 
vara högre ställda. Vid platsbesöket framkom att studenterna på en del kurser 
klarar tentamina utan att ha läst kurslitteraturen. Viss överlappning inom och 
mellan kurserna förekommer också. Hur studenternas individuella insatser i 
grupparbeten värderas vid betygsättning är oklart.

En relativt stor andel av studenterna genomför inte examensarbetet och 
tar därmed inte heller ut sin magisterexamen, beroende på att de tidigt får 
arbete. Endast ca 60 procent av studenterna genomför sina examensarbeten 
inom stipulerad tid.

Rekommendationer

• Inrätta den planerade forskningsförberedande inriktningen inom Miljö- 
och hälsoskyddsprogrammet.

• Genomför även de planerade fördjupningsinriktningarna med obliga-
torisk praktik om minst 10 poäng. Överväg att utöka och tidigarelägga 
praktikmomentet.

• Överväg om utbildningen med nuvarande upplägg bättre lämpar sig för 
den nya examensbenämningen magisterexamen med bredd i stället för 
som nu magisterexamen med djup.

• Förbättra lärarnas möjligheter till vetenskaplig och pedagogisk kompe-
tensutveckling. Förstärk lärarkompetensen inom miljökonsekvensbe-
skrivning, miljöledning och miljörevision.

• Stimulera studenterna till att slutföra examensarbetet, exempelvis genom 
att införa krav på att examensarbetet ska vara genomfört inom 120 pro-
cent av stipulerad tid för betyg VG. Bättre uppsökande uppföljning under 
examensarbetet rekommenderas även.

• Utveckla examinationen med litteraturkontrollfrågor som tvingar studen-
terna till att läsa kurslitteraturen för att få betyg VG.

• Förbättra återkopplingen av kursvärderingsresultat till studenterna.
• Öka samverkan med andra miljö- och hälsoskyddsutbildningar om äm-

nesdefi nition och profi lering. 





Forskarutbildning i miljövetenskap
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Chalmers tekniska högskola 
– forskarutbildning i miljövetenskap

Utvärderingen omfattar 

Forskarutbildningen i miljövetenskap som bedrivs i samarbete med den im-
materiella miljösektionen vid Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum (GMV) 
och de materiella sektionerna och institutionerna där doktoranderna har sin 
hemvist.

Profi l 

Det fi nns tre olika studieplaner: Miljövetenskap med inriktning mot traditio-
nellt examensämne, Miljövetenskap (utan inriktning) och Oorganisk miljö-
kemi. Forskningsområdena spänner i stort sett över alla tekniska discipliner, 
med en tyngdpunkt på miljösystemanalys.

Antal handledare 

19 huvudhandledare (16 procent kvinnor, 84 procent män), varav 14 profes-
sorer och 5 docenter. Doktoranderna har dessutom vanligtvis en biträdande 
handledare. 

Startår 1991

Aktiva doktorander vt 2002 36 (53 % kvinnor, 47 % män).

Antagna doktorander 2001 7 

Antal licentiatexamina 1998–2001 22 

Antal doktorsexamina 1998–2001 15

Omfattning av kurser för doktorsexamen 50 poäng

Externfi nansiering av doktorander Av de 36 doktoranderna är 33 helt eller delvis ex-
ternfi nansierade (27 av dessa till 80 % eller mer).

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Vid Chalmers tekniska högskola fi nns den största doktorandgruppen i mil-
jövetenskap i landet med totalt 35 procent av samtliga doktorander i ämnet. 
Miljövetenskaplig forskning och utbildning bedrivs på alla Chalmers sek-
tioner. Här fi nns många starka forskargrupper som spänner över en mängd 
olika discipliner och en stor bredd i handledarkompetensen. Förutsättning-
arna är goda för tvärvetenskaplig och mångsidig miljöforskarutbildning bl.a. 
tack vare extra miljösatsningar som Chalmers Environmental Institute och 
GMV.

GMV är en ”brygga” till Göteborgs universitet och är tänkt att förmedla 
kontakter, generera mötesplatser, arrangera kurser, seminarier och forskarsko-
lor. Bedömargruppens intryck är att detta utnyttjas dåligt och att den breda 
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verksamheten som erbjuds inte prioriteras av doktorander och handledare. 
En del använder centret enbart för att det öppnar möjligheten att anta dok-
torander med annan bakgrund än från de traditionella disciplinerna till stu-
dieplanen i miljövetenskap. För att få doktorsexamen i miljövetenskap måste 
handledaren vara ansluten till GMV, vilket är ett märkligt krav. 

Den stora organisationen gör att det fi nns en risk att individerna blir ano-
nyma. Här skulle GMV kunna spela en betydligt mer aktiv roll t.ex. genom 
en speciell introduktion där doktoranderna fångas upp. 

GMV erbjuder ett vidgat internationellt nätverk som kan komma forskar-
utbildningen tillgodo. Det fi nns dock ingen särskild policy för att doktoran-
der ska vistas någon tid utomlands.

Oavsett studieplan ingår 50 poäng kurser i utbildningen, av dessa är kravet 
att 20 poäng ska vara miljövetenskapliga kurser. Chalmers tekniska högskola 
och Göteborgs universitet har ett gemensamt kursutbud inom forskarutbild-
ningen som dock är något svåröverblickbart.

Samtliga doktorander har doktorandtjänst, oftast till stor del externfi nan-
sierade. Fakultetsmedel används för att fylla upp luckor i fi nansieringen t.ex. 
i slutet av avhandlingsarbetet. De fl esta tar ut en licentiatexamen och ser det 
som en bra förberedelse inför doktorsavhandlingen. 

På grund av de stora skillnaderna mellan de olika institutionerna som dok-
toranderna är knutna till är det svårt att göra en samlad bedömning. 

Den oorganiska miljökemin passar inte riktigt in i den miljövetenskapliga 
profi len och utvärderas därför inte särskilt. Den uppfattades som väldigt spe-
cialriktad mot kemi, främst analytisk kemi och har samma förkunskapskrav 
som allmän kemi. 

En del av doktoranderna är knutna till avdelningen för fysisk resursteori. 
Här fi nns fl era exempel på lyckad tvärvetenskap i avhandlingarna. Vid avdel-
ningen hålls seminarier varje vecka som en viktig del av forskarutbildningen 
samt schemalagda möten med handledarna. Årligen hålls seminarier med alla 
docentkompetenta handledare där samtliga doktorander och handledare sätts 
under lupp.

Starka sidor

Doktoranderna vistas i en väl etablerad och rik vetenskaplig miljö. En stor 
andel extern fi nansiering, en god genomströmning av doktorander och väl 
utförda avhandlingar är bevis på att forskarutbildningen håller god kvalitet. 
Centrumbildningen GMV är ett bra initiativ genom vars organisation kon-
taktmöjligheter, seminarier och kurser erbjuds. Den dubbla anknytningen 
som doktoranderna har, dels till en basdisciplin, dels till det tvärvetenskapliga 
GMV, är en tillgång.

En uppföljande enkätundersökning till dem som disputerat i miljöveten-
skap vid Chalmers tekniska högskola har genomförts. Den visade att alla fi ck 
jobb inom mindre än ett år, i de allra fl esta fall miljörelevanta arbeten.
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Det fi nns centrala anslag för doktoranderna att söka för resor och konferen-
ser utomlands, som dock kunde utnyttjas mer.

Svaga sidor

Många av doktoranderna saknar klar miljövetenskaplig identitet. Det är inte 
tydligt vad som skiljer doktorander inom traditionella ämnen och inom miljö-
vetenskap åt, fl ertalet avhandlingsämnen skulle lika gärna kunna läggas fram 
i något annat ämne. Det bör inte vara tillräckligt att vara ansluten till GMV 
för att disputera i ämnet miljövetenskap. 

Den potential till samarbete som fi nns inom GMV:s nätverk utnyttjas inte 
tillräckligt varken mellan institutioner eller mellan lärosäten.

Skillnaderna är ibland stora för doktorander antagna till samma studie-
plan men verksamma på olika institutioner, med avseende på uppföljning av 
individuella studieplaner, seminarieverksamhet och kurser. Det förekommer 
brister när det gäller handledning och uppföljning av de individuella studie-
planerna.

Frekvensen av fakultetsövergripande doktorandprojekt och kurser är inte 
särskilt omfattande.

Studierektor för forskarutbildningen saknas.

Rekommendationer

• Verka för en enhetlig struktur för doktorandutbildningen inom miljöve-
tenskap och arbeta för en ökad miljövetenskaplig ”samhörighetskänsla” 
för doktoranderna inom ämnesområdet.

• Ett antal generella miljövetenskapliga kurser bör vara obligatoriska för 
att skapa en gemensam bas för doktoranderna inom ämnet och garantera 
både bredd och djup.

• Arrangera fl er kvalifi cerade forskarutbildningskurser för de egna dokto-
randerna. Dessa skulle även kunna attrahera doktorander från andra läro-
säten.

• GMV borde kunna ta ett större ansvar för att samordna kursutbudet över 
institutionsgränserna och bli bättre på att sprida information om de fors-
karutbildningskurser som fi nns. Utnyttja GMV:s potential till samord-
ning och samverkan bättre.

• Följ upp de individuella studieplanerna bättre och utnyttja dem t.ex. för 
att synkronisera kurser.

• Informera doktoranderna tydligare om de möjligheter som fi nns att söka 
medel för utlandsvistelse, för att stimulera till ökad rörlighet.
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Göteborgs universitet 
– forskarutbildning i miljövetenskap

Utvärderingen omfattar 

Forskarutbildningen i miljövetenskap som ges av den Naturvetenskapliga 
fakulteten och bedrivs i samarbete med den immateriella organisationen 
Göteborgs MiljöVetenskapliga Centrum (GMV) och doktorandernas värd-
institutioner, respektive vid avdelningen för Tillämpad miljövetenskap inom 
Institutionen för miljövetenskap och kulturvård.

Profi l 

Det fi nns tre olika studieplaner: Miljövetenskap med inriktning mot tradi-
tionellt examensämne, Miljövetenskap (utan inriktning) och Tillämpad mil-
jövetenskap. Profi len är en solid bas i naturvetenskaplig forskningsmetodik 
i kombination med kunskaper om miljöproblem orsakade av oönskade ef-
fekter av mänsklig aktivitet. Även miljösystemanalys fi nns representerat som 
inriktning. Vid avdelningen för Tillämpad miljövetenskap är profi leringen 
åtgärdsinriktad inom: akvatisk miljövetenskap, ekotoxikologi, metallomsätt-
ning, biologiska naturresurser och mångfald, samt luftvård.

Antal handledare 

18 huvudhandledare (11 procent kvinnor, 89 procent män), varav 10 profes-
sorer och 6 docenter. Doktoranderna har oftast en biträdande handledare 
utöver huvudhandledaren.

Startår Miljövetenskap utan inriktning respektive med in-
riktning mot traditionellt examensämne 1991
Tillämpad miljövetenskap 1994.

Aktiva doktorander vt 2002 30 (63 % kvinnor, 37 % män)

Antagna doktorander 2001 7

Antal licentiatexamina 1998–2001 5

Antal doktorsexamina 1998–2001 20

Omfattning av kurser för doktorsexamen 50 poäng

Externfi nansiering av doktorander Av de 30 doktoranderna är 15 helt eller delvis ex-
ternfi nansierade (12 av dessa till 80 % eller mer).

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Forskarutbildningen vid Göteborgs universitet är näst den vid Chalmers tek-
niska högskola den största till omfång i landet med 30 av landets totalt 102 
doktorander i miljövetenskap. Bedömargruppen fi ck ett i huvudsak positivt 
intryck av en väl strukturerad forskarutbildning med god kontakt mellan 
doktorander och handledare. Doktoranderna har tillgång till en stor bredd i 
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handledarkompetens och starka forskargrupper med en lång tradition av mil-
jöforskning. De goda förutsättningarna för tvärvetenskapliga angreppssätt 
kunde dock utnyttjas bättre.

För en utomstående verkar det orationellt att splittra forskarutbildningen 
på tre separata studieplaner som är väldigt lika. Tillämpad miljövetenskap är 
i sig väl fungerande men bedömargruppen har svårt att se vad som motiverar 
att det är ett eget forskarutbildningsämne. Det borde kunna integreras med 
Miljövetenskap, då det är en fördel att integrera grundforskning och tilläm-
pad forskning.

Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola har en gemensam 
plattform för ämnesövergripande samarbete inom miljö och hållbar utveck-
ling – GMV vars verksamhet syftar till att samordna och initiera forskning 
och utbildning, även över fakultetsgränserna och som har bidragit till att höja 
den miljövetenskapliga forskningens status. Det fi nns en falang som aktivt 
utnyttjar GMV, andra som bara är anslutna dit för formens skull.

50 poäng av forskarutbildningen utgörs av kurser där både s.k. verktygs-
kurser, breda miljökurser och mer fördjupande kurser ska ingå. Utbudet av 
kurser uppgavs i stort sett vara tillfredsställande, med undantag för fördju-
pande kurser inom speciella inriktningar. Resurstillgången begränsar möjlig-
heterna att ge de forskarutbildningskurser de skulle vilja och borde ge. 

Forskarskolan inom hållbar utveckling är ett lovvärt initiativ.
Doktoranderna går vanligen på utbildningsbidrag i stället för doktorand-

tjänst de första två åren och ungefär hälften är externfi nansierade. Det är inte 
särskilt vanligt att avlägga licentiatexamen.

Uppföljning av de individuella studieplanerna och utvecklingssamtal ver-
kar ske på ett tillfredsställande sätt. Vanligtvis har man årliga träffar med 
handledare, biträdande handledare, examinator och doktorand. Enligt en 
enkät man gjort önskar dock många doktorander en bättre uppföljning och 
handledning.

Starka sidor

Doktoranderna vistas i en god vetenskaplig miljö och ingår i aktiva forsk-
ningsgrupper med utländska gästforskare eller i forskarnätverk. Göteborgs 
universitet har ett stort antal discipliner där en miljövetenskaplig inriktning 
är tänkbar med ett stort antal disputerade lärare och professorer. Handled-
ningen är välorganiserad och doktoranderna deltar aktivt i institutionens 
vardagliga liv. Alla handledarna är aktiva forskare och uppges ha tillräckligt 
med tid för sina doktorander. 

Centrumbildningen GMV är ett bra initiativ genom vars organisation kon-
taktmöjligheter, seminarier och kurser erbjuds. Den dubbla anknytningen 
som doktoranderna har, dels till en basdisciplin, dels till det tvärvetenskapliga 
GMV, är en tillgång.
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Det är bra ordnat för doktoranderna med resestipendiemöjligheter. De dis-
ponerar en egen reskassa för konferenser och kurser vid andra universitet.

Inom forskarutbildningen har man ofta kontakter med olika aktörer i sam-
hället tack vare ämnets tillämpade karaktär.

Svaga sidor

Det ligger en risk i att bilda för många forskarutbildningsämnen med få dok-
torander, speciellt när man är beroende av externa medel. Det är märkligt att 
fakulteten inrättar forskarutbildningsämnen som t.ex. Tillämpad miljöve-
tenskap utan att några resurser följer med. 

Det är inte tydligt vad som särskiljer doktorander inom traditionella 
ämnen från dem i miljövetenskap. Flertalet avhandlingsämnen skulle lika 
gärna kunna ligga inom någon traditionell disciplin. Det bör inte vara till-
räckligt att vara ansluten till GMV för att disputera i ämnet miljövetenskap. 

Den potential till samarbete som fi nns inom GMV:s nätverk utnyttjas inte 
tillräckligt varken mellan institutioner eller mellan lärosäten.

Det fi nns för liten tillgång till fördjupande kurser inom miljövetenskap.

Rekommendationer

• Reducera antalet studieplaner till två: Miljövetenskap respektive Miljö-
vetenskap med inriktning mot traditionellt examensämne. Doktorander 
med mer tillämpad inriktning skulle även de kunna antas till studiepla-
nen för Miljövetenskap.

• Ange naturvetenskaplig inriktning i ämnesbenämningen.
• Ett antal generella miljövetenskapliga kurser bör ingå som obligatoriska 

kurser för att skapa en gemensam bas för doktoranderna inom ämnet och 
garantera både bredd och djup.

• Arrangera fl er kvalifi cerade forskarutbildningskurser för de egna dokto-
randerna. Dessa skulle även kunna attrahera doktorander från andra läro-
säten.

• GMV borde kunna ta ett större ansvar för att samordna kursutbudet över 
institutionsgränserna och bli bättre på att sprida information om de fors-
karutbildningskurser som fi nns. Utnyttja GMV:s potential till samord-
ning och samverkan bättre.
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Högskolan i Kalmar 
– forskarutbildning i miljövetenskap

Utvärderingen omfattar 

Forskarutbildning i miljövetenskap vid Institutionen för biologi och miljöve-
tenskap.

Profi l 

Tyngdpunkten är naturvetenskaplig med fyra forskningsområden: terrester 
ekologi, miljökemi, miljögeologi och naturresurshushållning.

Antal handledare 

4 huvudhandledare (100 procent män), varav 3 professorer och 1 doktor. Vid 
antagning utses minst en biträdande handledare. 

Startår 2001

Aktiva doktorander vt 2002 6 (33 % kvinnor, 67 % män), till detta kommer 3 
doktorander som är inskrivna vid annat lärosäte.

Antagna doktorander 2001 5

Antal licentiatexamina 1998–2001 1

Antal doktorsexamina 1998–2001 1

Omfattning av kurser för doktorsexamina 40 poäng

Externfi nansiering av doktorander Av de 6 doktoranderna är 2 helt externfi nansie-
rade.

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Forskarutbildningen är nystartad och befi nner sig för närvarande i en utbygg-
nadsfas, vilket gör att den än så länge är svår att bedöma. Men doktoranderna 
arbetar med nyorienterande och aktuella frågeställningar, med välformule-
rade motiv och mål. Vid slutet av år 2002 förväntas antalet doktorander ha 
vuxit till 15 stycken. Institutionen har utvecklat ett väl strukturerat och ge-
nomtänkt program och bedömargruppen tycker att det fi nns anledning att 
med tillförsikt se framtiden an.

Den kraftiga ökningen av antalet doktorandtjänster i kombination med 
ett sjunkande söktryck till grundutbildningen kan dock få till följd att dok-
toranderna får svårt att fylla undervisningsdelen inom sin doktorandtjänst. 
Doktorander som gått in i forskarutbildningen i tron att de skall vara aktiva 
i fem år (med 20 procent undervisning) kan få sin anställningstid reducerad 
till fyra år.

Det fi nns en risk att det begränsade antalet handledare på institutionen 
(som också är djupt engagerade i grundutbildning) tillsammans med det pla-
nerade intaget av nya doktorander kan leda till minskad tid för handledning.
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Enligt bedömargruppens uppfattning bör kursdelen ge både en fördjup-
ning och en bredd i ämnet. Med rådande studieplan fi nns det inte någon 
garanti för att en doktor får betydligt större kunskap inom det breda ämnet 
miljövetenskap än en magister i ämnet. På forskarutbildningen ingår 40 
poäng kurser av vilka 21 poäng är obligatoriska. Utöver ett begränsat antal 
obligatoriska, fakultetetsgemensamma kurser (6 poäng) och den på dokto-
randernas initiativ inrättade 15-poängskursen A transdisciplinary research 
endavour ges möjlighet att individuellt välja en stor andel av återstående kur-
ser inom avhandlingsämnets ram. 

Som särskild behörighet till forskarutbildningen anges genomgången för-
djupningskurs 10 poäng på D-nivå i miljövetenskap eller motsvarande, men 
i praktiken har man endast antagit studenter med 20 poängs examensar-
bete. Det högre behörighetskravet för antagning till forskarutbildning borde 
framgå av utbildningsplanen.

De ekonomiska förutsättningarna för att anställa doktorander på dokto-
randtjänst direkt vid antagningen är goda och resurstilldelningen per dokto-
rand är generös. 

Nya lokaler håller på att färdigställas där institutionen beräknas kunna 
fl ytta in hösten 2003, vilket löser forskarutbildningens nuvarande brist på 
lokaler.

Tillkomsten av forskarskolan vid Äspölaboratoriet med tillhörande pro-
fessor och forskarassistent är ett positivt tillskott som kommer att förstärka 
geovetenskapen inom forskarutbildningsämnet. Vidare ger lokaliseringen av 
FN-projektet GIWA (Global International Water Assessment) till Kalmar 
möjligheter till en ökad internationalisering av forskning och forskarutbild-
ning. Det vore också en stor fördel om doktoranderna får möjlighet att arbeta 
i en annan forskargrupp utomlands under någon period.

Starka sidor

Forskarutbildningen kännetecknas av en tydlig struktur kombinerad med 
fl exibilitet vilket ger en trygghet för doktoranderna. Bedömargruppen fi ck 
intryck av att doktorandernas dagliga tillvaro och möten med handledarna 
fungerar väl och man har goda rutiner för framtagande och uppföljning av 
doktorandernas individuella studieplaner. Doktoranderna har stora möjlig-
heter att medverka i institutionens verksamhet och förväntas delta aktivt i 
programutveckling och kompetensuppbyggnad.

Det är positivt att det inom forskarutbildningen ingår viss pedagogisk ut-
bildning. 

Ekonomin för forskarutbildningen, med en stor andel externa medel, fö-
refaller god.

Institutionen tycks ha en stark regional förankring med ett positivt förhål-
lande till näringsliv och myndigheter i Kalmarområdet. Kontakterna med 
Äspölaboratoriet och GIWA är också en styrka.
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Svaga sidor

De enskilda avhandlingsuppgifterna gav intryck av att vara individuella, 
mindre forskningsprojekt. För att undvika isolering vill bedömargruppen 
framhålla vikten av att doktoranderna ges tillfälle att delta i vetenskapliga 
seminarier och symposier och ha nära kontakt med andra liknande forsk-
ningsprojekt. 

Det saknas ett kursutbud som ger doktoranderna inom ämnet en gemen-
sam miljövetenskaplig bas.

Rekommendationer

• Se till att doktoranderna knyts till större forskargrupper och nätverk för 
att motverka isolering. Helst grupper där representanter från olika veten-
skapsområden arbetar tillsammans och där internationella kontakter är 
frekvent förekommande. 

• Säkerställ att handledarsituationen inte försämras i och med den plane-
rade utbyggnaden av forskarutbildningen.

• Stärk den miljövetenskapliga bredden i forskarutbildningens kursdel och 
inrätta profi lskapande kurser som ger doktoranderna en gemensam miljö-
vetenskaplig bas.

• Inför formellt krav på ett examensarbete 20 poäng i miljövetenskap, eller 
närstående ämne, som särskild behörighet till forskarutbildningen, (så 
som det fungerar i praktiken i dag).
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Lunds universitet IIIEE 
– forskarutbildning i industriell 

miljöekonomi

Utvärderingen omfattar 

Forskarutbildning i industriell miljöekonomi vid International Institute for 
Industrial Environmental Economics (IIIEE) vid Lunds universitet.

Profi l 

Industriell miljöekonomi är en tvärvetenskaplig utbildning inriktad mot håll-
bara produktions- och konsumtionssystem.

Antal handledare 

3 huvudhandledare (100 % män), varav 1 professor och 2 docenter. Flertalet 
doktorander har en eller fl era biträdande handledare.

Startår 1995

Aktiva doktorander vårterminen 2002 20 (45 % kvinnor, 55 % män)

Antagna doktorander 2001 7

Antal licentiatexamina 1998–2001 8

Antal doktorsexamina 1998–2001 5

Omfattning av kurser för doktorsexamen 60–80 p

Externfi nansiering av doktorander 1 doktorand är helt externt fi nansierad. 

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Doktoranderna vid IIIEE vistas i en vetenskapligt stimulerande miljö med 
fl era framstående forskare knutna till institutet och ett brett internationellt 
kontaktnät.

Institutets fi nansiering genom Stiftelsen för industriell miljöekonomi har 
inneburit mycket goda ekonomiska villkor och medfört en snabb expansion 
av antalet utbildningsplatser. Men fi nansieringsformen genom fondpengar 
har också medfört en sårbarhet för verksamheten och, i och med det allmänt 
försämrade konjunkturläget, har i princip ett antagningsstopp tills vidare 
införts. Ansvariga menar att fi nansiering för antagna kommer att kunna ga-
ranteras men att institutets förändrade ekonomiska läge innebär en viss ut-
maning och ett behov av att sprida riskerna. 

Som ett led i strävan att stabilisera den ekonomiska situationen söker in-
stitutet pengar vid Lunds universitet. Den process för att formalisera verk-
samheten i enhetlighet med de nationella rutinerna för en forskarutbildning, 
som redan inletts tidigare, förstärks därmed. Det gäller bl.a. rutinerna för 
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studieplaner samt doktorandernas medinfl ytande vid fakulteten och i övrig 
beslutsverksamhet vid utbildningen. 

Institutets unika position har medfört fria villkor för de forskarstuderande. 
De har således en stor grad av frihet att formulera och utforma sina egna forsk-
ningsprojekt. En avigsida har varit att bristen på rutiner under uppbyggnads-
fasen medfört att studierna för fl era av de först antagna dragit ut på tiden. I 
dagsläget ligger dock fl ertalet av doktoranderna i fas med studieplanerna. 

Handledarsituationen är överlag mycket god. Att initialt en handledare 
varit huvudansvarig för 17 doktorander förklaras med krav på tillsvidare-
anställning för huvudhandledaren. Merparten av handledningen för dessa 
doktorander har dock i praktiken skötts av biträdande handledare. Det är 
dock lite oklart för bedömargruppen hur rutinerna för handledningen ser ut. 
Kraven i högskoleförordningen är begränsade till att doktoranden ska vara 
garanterad handledning under sin studietid.

Forskarutbildningen vid IIIEE är tvärvetenskaplig. Doktoranderna kan 
därmed ha en varierad specifi k ämnesbakgrund. Det centrala är att denna 
är kompletterad med en bred förståelse för miljöfrågor. Doktorandernas 
studiebakgrund varierar från teknisk och naturvetenskaplig till juridisk och 
samhällsvetenskaplig, huvuddelen har dock teknisk eller naturvetenskaplig 
bakgrund. I antagningsprocessen, som inte varit fullt formaliserad hittills, 
strävar man således bl.a. efter att ta hänsyn till förmåga att arbeta tvärveten-
skapligt. Doktorandgruppen har en internationell sammansättning liknande 
den vid grundutbildningen.

En majoritet av doktoranderna har också läst magisterutbildningen vid 
institutet. Att den senare är en påbyggnadsutbildning och inte främst forsk-
ningsförberedande i sin struktur, dvs. en magister med bredd och inte en 
magister med djup enligt examensordningen, anses inte vara ett problem vare 
sig av doktorander eller handledare, snarare tvärtom. Den bredd som magis-
terutbildningen tillför utgör en om inte nödvändig, så mycket god grund för 
den miljövetenskapliga forskarutbildning, som bedrivs vid institutet. 

I utbildningen fi nns inga obligatoriska kurser. Mångvetenskapliga och 
tvärvetenskapliga kurser utformas i stället i enhetlighet med utbildningens 
holistiska utgångspunkt för miljörelaterade frågor. Utformningen innebär 
ett stort ansvar för studenterna eftersom skräddarsydda kurser skapas av dem 
själva. Bedömargruppens intryck är att detta till viss del sker ad hoc. 

Starka sidor 

Framstående forskare är knutna till institutet och goda internationella kon-
takter fi nns.

Doktoranderna ges en stor frihet att själva formulera och utforma sina 
forskningsprojekt.

Utbildningen är tvärvetenskapligt utformad med en sammansatt student-
grupp av både internationell och ämnesmässig variation.
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Svaga sidor

Genomströmningen har under verksamhetens uppbyggnad varit dålig. 
Rutinerna för tilldelning av handledare är något oklara. 
Finansieringsformen har visat sig otillförlitlig, vilket skapat en osäker eko-

nomisk situation.

Rekommendationer

• Fortsätt med uppstramningen och formaliseringen av rutinerna för fors-
karutbildningen vid Institutet.

• Fördela ansvaret för huvudhandledning på fl era personer, dvs. i enhetlig-
het med hur det reellt fungerar vid Institutet. 

• Formalisera kursutbudet och samordna rutinerna för doktorandkurser 
inom miljöområdet för hela Lunds universitet.
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Umeå universitet 
– forskarutbildning i miljövetenskap

Utvärderingen omfattar

Forskarutbildningen i miljövetenskap som bedrivs vid Institutionen för eko-
logi och geovetenskap inom teknisk–naturvetenskaplig fakultet.

Profi l

Den miljövetenskapliga forskarutbildningen har en naturvetenskaplig inrikt-
ning med fokus på miljökonsekvens- och miljöförändringsanalys inom det 
ekologisk–geovetenskapliga området.

Antal handledare

2 manliga huvudhandledare varav 1 professor och 1 docent. Flertalet dok-
torander har en eller fl era biträdande handledare. Därutöver fi nns till varje 
doktorand en särskild handledargrupp knuten.

Startår 1994

Aktiva doktorander vt 2002 4 (75 % kvinnor, 25 % män)

Antagna doktorander 2001 3

Antal licentiatexamina 1998–2001 0

Antal doktorsexamina 1998–2001 7

Omfattning av kurser för doktorsexamen 40 poäng

Externfi nansiering av doktorander Samtliga doktorander är fi nansierade av Umeå 
universitet.

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Forskarutbildningen i miljövetenskap är en välorganiserad utbildning med en 
forskningsprofi l inom ekologisk miljökonsekvens- och miljöförändringsana-
lys inriktad mot subarktiska/arktiska frågor. Miljövetenskapen har trots sin 
litenhet en stark ställning och ses som ett av institutionens spetsområden.
Ämnet har ett väl fungerande antagningssystem och ett högt söktryck vid 
utlysning av nya doktorandtjänster. Uppföljningsrutiner av de individuella 
studieplanerna fungerar bra med en årlig revidering som görs i samråd mellan 
doktorand, handledare och examinator. 

Doktoranderna har goda möjligheter att påverka sin utbildningssituation. 
De fi nns representerade i beslutande organ men anser sig framför allt kunna 
påverka genom de olika arbetsgrupper som fi nns inom institutionen. 

Doktoranderna läser vissa spetskurser vid andra lärosäten vilket uppges 
ge värdefull stimulans. Utbildningen har en obligatorisk litteraturkurs om 
10 poäng med individuella bokval inom ramen för en beslutad litteraturlista. 
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Möjlighet att gå kurs i pedagogik fi nns. Kurspoäng ges för att delta vid konfe-
renser eftersom utbildningsansvariga anser att konferensdeltagande är ett bra 
sätt för doktoranderna att följa ämnesutvecklingen. I genomsnitt deltar varje 
doktorand vid två konferenser per år, främst i internationella sammanhang.

Doktoranderna i miljövetenskap har bra möjligheter till handledning, ofta 
med dagliga handledarkontakter. Inom institutionen fi nns utöver de formella 
handledarna en stor bredd av forskarkompetens som doktoranderna kan ut-
nyttja. Doktoranderna har också stöd via den forskargrupp inom vilken det 
gemensamma forskningsprojektet drivs.

Den särskilda handledargrupp som är knuten till doktoranden är ett bra 
och uppskattat initiativ. Inga ordinarie handledare ingår i denna grupp som 
ska ge doktoranden opartiskt stöd i såväl vetenskapliga som allmänna frågor. 
Institutionen försöker i möjligaste mån engagera kvinnliga handledare till 
dessa handledargrupper för att på så sätt försöka balansera den manliga do-
minansen bland handledarna i miljövetenskap. 

Nuvarande prestationsrelaterade resurstilldelningssystem för fördelning 
av studiestöd gör det svårt för ett relativt nytt ämne som miljövetenskap att 
växa. Det är därför positivt att fakultetens system är under omarbetning så 
att nya forskarutbildningsämnen som miljövetenskap ges möjlighet till snab-
bare tillväxt.

Handledarkapacitet och externa forskningsanslag fi nns för att fi nansiera 
ytterligare forskningsprojekt men kravet på garanterad doktorandlön under 
fyra år kan institutionen inte uppfylla. Beroendet av extern fi nansiering gör 
det därför svårt för institutionen att låta doktoranden fritt få formulera sitt 
forskningsprojekt. I nästan samtliga fall är det institutionen som föreslår 
avhandlingsämnet utifrån de behov som uppstår inom handledarens forsk-
ningsprojekt. 

Starka sidor

De fyra doktoranderna i miljövetenskap vistas i en kritisk och kreativ miljö 
med totalt 55 doktorander inom ekologi och geovetenskap verksamma vid 
institutionen. Tillsammans har ämnena vid institutionen goda möjligheter 
att erbjuda relevanta kurser. De nationella och internationella forskningskon-
takterna är goda.

Doktoranderna har god tillgång till handledning. Som komplement till de 
ordinarie handledarna fi nns handledargrupper och andra forskare verksamma 
vid institutionen.

De för institutionen gemensamma seminarierna två gånger per vecka är ett 
bra initiativ som stimulerar till ämnesöverskridande samarbetsprojekt.

Under de senaste åren har utbildningen visat på god genomströmning på 
mellan 47 och 55 heltidsmånader för en doktorsexamen. 

Man har hittills varit framgångsrik i att få fram extern fi nansiering. Cen-
trum för miljövetenskaplig forskning är en annan viktig bidragsgivare som i 
dagsläget fi nansierar två doktorandtjänster.
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Svaga sidor

Forskarutbildningsämnet miljövetenskap vid institutionen för ekologi och 
geovetenskap är helt naturvetenskapligt inriktat. Samhällsvetenskaplig litte-
ratur eller samhällsvetenskapliga kurser garanteras inte i utbildningsplanen. 
30 poäng av kursdelen kan anpassas till doktorandens intresse och avhand-
lingsämne. Det kan innebära att vidgad kunskap med tillräcklig bredd och 
djup inom ämnet miljövetenskap inte garanteras.

Inrättandet av en särskild grundutbildningsinstitution skild från forsk-
ning och forskarutbildningen är en olycklig uppdelning. Doktorandernas un-
dervisningsandel på 20 procent begränsas i dagsläget vilket försämrar såväl 
doktorandens pedagogiska meritering som rekryteringsmöjligheten av nya 
studenter till forskarutbildningsämnet miljövetenskap.

Rekommendationer

• Ändra benämningen av forskarutbildningsämnet till Miljövetenskap med 
naturvetenskaplig inriktning.

• Fakultetens resursfördelningsmodell för studiestöd måste ses över så att 
tillväxt av nya forskarutbildningsämnen får förutsättningar att konkur-
rera med etablerade ämnen och gör dem mindre beroende av externa 
medel.

• Ett antal generella miljövetenskapliga kurser bör vara obligatoriska för 
att skapa en gemensam bas för doktoranderna inom ämnet och garantera 
både bredd och djup.
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Örebro universitet 
– forskarutbildning i miljövetenskap

Utvärderingen omfattar

Forskarutbildningen i miljövetenskap som bedrivs vid forskarskolan och 
forskningscentret Människa–teknik–miljö.

Profi l

Den mångvetenskapliga forskarskolan antar doktorander inom disciplinerna 
miljövetenskap, kemi, biologi, statskunskap, sociologi, kommunikationsve-
tenskap och psykologi. Forskarutbildningen i miljövetenskap ges inom de tre 
områdena: Biogeosfärsdynamik, Miljö, restprodukter och hälsa samt Risk, 
media och kommunikation. Åtta projektområden fi nns fördelade på dessa tre 
forskningsområden. 

Antal handledare

5 huvudhandledare (20 procent kvinnor, 80 procent män) varav 3 professorer 
och 2 docenter. Två av huvudhandledarna är externa. Flertalet doktorander 
har utöver huvudhandledaren tillgång till minst två biträdande handledare 
från ett för avhandlingsprojektet relevant sidoämne.

Startår 1997

Aktiva doktorander vt 2002 6 (83 % kvinnor, 17 % män).

Antagna doktorander 2001 1

Antal licentiatexamina 1998–2001 0

Antal doktorsexamina 1998–2001 2

Omfattning av kurser för doktorsexamen 60 poäng

Externfi nansiering av doktorander Samtliga doktorander har mellan 80–100 % 
extern fi nansiering.

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Doktoranderna i miljövetenskap ingår i forskarskolan Människa–teknik–
miljö (MTM), som är defi nierad som en mångvetenskaplig forskarskola i 
miljövetenskap. Grundidén är att samla doktorander med olika disciplinbak-
grund inom ett integrerat och samordnat miljöprogram. Varje doktorand be-
håller sin disciplinära identitet men doktorerar på ett miljöproblem. Många 
väljer att disputera i sitt grundutbildningsämne, vilket kan vara kemi, biologi, 
sociologi, psykologi m.fl . Andra väljer samlingsämnet miljövetenskap, men 
de kan ha en bakgrund i t.ex. naturgeografi , geoteknik, limnologi, kemitek-
nik, ekologi/biologi m.fl . 
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I denna utvärdering beaktas endast utbildningen av de doktorander som 
valt samlingsämnet miljövetenskap och som studerar enligt studieplanen för 
detta forskarutbildningsämne. 

Tack vare kvalifi cerad ledning och ett nära samarbete med omgivande 
samhälle och näringsliv har forskarutbildningen fått en snabb och positiv 
utveckling. Förutsättningarna att förverkliga idén med en mångvetenskaplig 
forskarskola bedöms som goda.

Forskarutbildningens upplägg med 3 huvudområden, 8 projektområden 
och ca 35 projekt framstår som något komplicerat. En fokusering kring ett 
antal kärnområden är också något som diskuteras av ledningen vid utbild-
ningen. Diskussioner förs även kring att inrätta en miljövetenskaplig grund-
utbildning på påbyggnads- och fördjupningsnivå vilket skulle skapa en egen 
rekryteringsbas till forskarutbildningen. 

En grundutbildning i miljövetenskap skulle dessutom möjliggöra en ökad 
rekrytering av mer samhällsvetenskapligt inriktade doktorander. Fler lärare 
och forskarstuderande med samhällsvetenskaplig ämnesbakgrund skulle ba-
lansera den nu i huvudsak naturvetenskapligt inriktade forskarutbildningen.

Utbildningen har en väl genomtänkt struktur med inledande kunskaps-
sammanställning om 10 poäng, ett s.k. problemnotat, och en kontinuerlig 
uppföljning av doktorandernas aktivitet och forskningsresultat i form av 
månadsrapporter. Problemnotatet innebär att kartlägga forskningsläge och 
identifi era kunskapsluckor inom tänkt avhandlingsområde till grund för en 
närmare precisering av den egna forskningsuppgiften.

Genom en årlig uppdatering av den individuella studieplanen samt en be-
dömning av avhandlingsläget på ett öppet seminarium med opponent vid 60 
procent av utbildningstiden har doktoranderna hittills avlagt examen inom 
givna tidsramar.

Det fi nns en policy att till varje doktorand utse en eller fl era biträdande 
handledare. Denna verkar dock inte helt ha slagit igenom ännu. Handledar-
grupper förekommer dock i de gemensamma forskningsprojekten. Handle-
darna å sin sida träffas i regelbundna möten. Bedömargruppen uppfattade 
att dessa möten främst gällde praktiska frågor och att mer tid för diskussion 
kring doktorandernas avhandlingar därför vore lämpligt.

Samtliga doktorander i miljövetenskap har rekryterats via utannonserade 
tjänster med många sökande till varje tjänst. I doktorandtjänsten ingår 10 
procent undervisning på grundutbildningen (utom för vissa av industridokto-
randerna). Doktoranderna uppmuntras att gå en frivillig 5 poängs pedagogisk 
grundkurs.

Doktoranderna disponerar en egen budget och har goda möjligheter att 
resa på internationella konferenser. Forskarskolan har även samarbete med 
utländska universitet, bl.a. i Heidelberg i Tyskland, men möjligheten att delta 
i internationella sammanhang borde kunna utnyttjas bättre.
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Starka sidor

Den miljövetenskapliga forskarutbildningen ryms inom en mångvetenskaplig 
forskarskola där den fysiska miljön i sig främjar ämnesöverskridande kon-
takter. Den vetenskapliga kompetensen bland handledarna är hög. Flertalet 
huvudhandledare har en pedagogisk utbildning och därtill ges varje år en 
handledarutbildning i form av två dagars internatkurs.

Den ämnesövergripande seminarieverksamheten är ett bra initiativ som 
bidrar till att skapa en gemensam mångvetenskaplig grund och borde kunna 
utökas. 

Det fi nns ett bra utformat styrnings- och kontrollsystem för att hålla en 
god genomströmningstakt. Problemnotat och doktorandernas månadsrap-
portering är exempel på bra fungerande styrinstrument för andra universitet 
att ta efter. 

Man har hittills varit framgångsrik med att skaffa extern fi nansiering från 
såväl näringsliv som stiftelser, framförallt KK-stiftelsen. Fakultetsbidragen 
till ämnet har också varit goda och förväntas växa.

Svaga sidor

Forskarskolan borde bättre ta vara på den vetenskapliga bredden genom att i 
större utsträckning utveckla samarbetsprojekt och gemensamma miljökurser 
med mångvetenskaplig inriktning där även doktorander vid andra lärosäten 
kan erbjudas delta. 

I och med att merparten kurser i miljövetenskap läses vid andra lärosäten 
än Örebro, är det svårt att nå upp till kravet på 60 kurspoäng. 

Avhandlingarna bör enligt uppgift innehålla minst 5, gärna 6–7, publi-
cerade eller publicerbara artiklar i referee-granskade tidskrifter och dokto-
randen bör vara förstaförfattare på minst 4–5 av artiklarna. De mycket högt 
ställda kraven verkar dock variera mellan olika ämnen inom forskarskolan. 

Verksamheten är alltför beroende av en forskningsledare som haft stor del i 
såväl uppbyggnad som utveckling av hela forskarskolan. Denne handleder för 
närvarande totalt nio doktorander och fungerar även som prefekt. 

Beroendet av KK-stiftelsen framstår som ett osäkerhetsmoment då man 
redan år 2004 måste söka förnyad fi nansiering.

Rekommendationer

• Ökad koncentration kring de tre huvudområdena: Biogeosfärsdynamik, 
Miljö, restprodukter och hälsa samt Risk, media och kommunikation 
skulle ge utbildningen en slagkraftigare profi l. Huvudområdena bör även 
framgå av utbildningens benämning.

• Utred möjligheten att inrätta ett grundutbildningsprogram på påbygg-
nads- och fördjupningsnivå.

• Erbjud fl er samhällsvetenskapligt inriktade kurser.
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• Utveckla samarbetsprojekt och gemensamma kurser inom forskarskolan. 
En gemensam forskarutbildningskurs inom området Globala miljöfrå-
gor skulle skapa en för doktoranderna bred gemensam bas och samtidigt 
kunna locka doktorander från andra lärosäten.

• Revidera de högt ställda kraven på doktorsexamen så att de mer ligger i 
linje med kraven vid andra svenska universitet. Eftersträva även en för 
forskarskolan gemensam policy.

• Eftersträva en jämnare ansvarsfördelning samt en reglering av antalet 
doktorander per handledare och mängden handledningstid.



Forskarutbildning i miljöteknik
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Karlstads universitet 
– forskarutbildning i miljö- 

och energisystem

Utvärderingen omfattar

Forskarutbildningen i miljö- och energisystem som bedrivs vid avdelningen 
för energi- och miljöteknik inom institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik 
och matematik. Ämnet tillhör forskarskolan Naturvetenskap/Teknik vid 
Karlstads universitet.

Profi l

Miljöteknik är en del av ämnet miljö- och energisystem som är profi lerat 
mot de fyra forskningsområdena: Teknik för ett hållbart samhälle, vattenre-
sursteknik, bioenergisystem och miljömätteknik.

Antal handledare

1 manlig professor är huvudhandledare. Doktoranderna har därutöver till-
gång till minst en biträdande handledare.

Startår 1999

Aktiva doktorander vt 2002 6 (33 % kvinnor, 67 % män)

Antagna doktorander 2001 4

Antal licentiatexamina 1998–2001 0

Antal doktorsexamina 1998–2001 –

Omfattning av kurser för doktorsexamen 40–60 poäng.

Externfi nansiering av doktorander 3 av doktoranderna har 50 % extern fi nansiering.

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Forskarutbildningen i miljöteknik vid Karlstads universitet är för ung för att 
kunna utvärderas fullt ut då inga forskarstuderande ännu avlagt doktorsexa-
men inom ämnet. Baserat på självvärdering och platsbesök redovisar dock 
bedömargruppen följande intryck och rekommendationer.

Ämnet karaktäriseras av en integration av energi- och miljötekniska per-
spektiv tillsammans med ett mångvetenskapligt arbetssätt. Forskarutbild-
ningen bedrivs vid avdelningen för energi- och miljöteknik där ytterligare 
fem forskarstuderande är verksamma vilket bidrar till att skapa en stimule-
rande miljö. 

Fyra av doktoranderna har antagits via utannonserade tjänster medan två 
är överfl yttade från annat lärosäte. Vid tjänstetillsättning läggs främst vikt 
vid personliga egenskaper snarare än formella meriter. Enligt planen kommer 
i genomsnitt 1,5 doktorander per år att antas.
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Flertalet doktorander skriver sammanläggningsavhandlingar som enligt 
universitetets policy bör innehålla fem artiklar. Det är önskvärt att doktoran-
derna avlägger en licentiatexamen men något krav fi nns inte. Den bör då en-
ligt policyn innehålla två artiklar. För såväl doktors- som licentiatavhandling 
gäller att minst en artikel är samförfattad och en enskilt författad.

10 poäng av kursmomentet är obligatoriska och 5 poäng utgörs av ett in-
ledande skriftligt arbete som ska ge doktoranden allmänna kunskaper om 
avdelningens olika forskningsområden. 

Utöver huvudhandledaren har doktoranderna minst en biträdande hand-
ledare. Avdelningen har en god målsättning att någon av de biträdande 
handledarna bör komma från ett annat ämne, men man har ännu inte lyck-
ats uppfylla det målet. De externa biträdande handledarna arvoderas för sin 
handledning vilket är ett bra sätt att ytterligare förstärka handledarsituatio-
nen. 

Antalet doktorandkurser är begränsat på grund av brist på tid och alloke-
ring av ekonomiska resurser. Detta gör att doktoranderna oftast är hänvisade 
till att läsa kurser vid andra lärosäten. Kompetens att ge kurser med både 
bredd och djup fi nns dock. 

Rutinerna för uppföljning av individuella studieplaner verkar fungera 
tillfredsställande med en årlig revidering som görs i samråd mellan doktorand, 
huvudhandledare, examinator och studierektor.

Mångvetenskapligt samarbete förekommer inom fl era områden, främst 
inom universitetets miljöforskargrupp (Miljöfocus) som är inriktat på forsk-
ning rörande miljöfrågor kopplade till skogslandskapet.

Starka sidor

Den relativt nystartade forskarutbildningen är väl organiserad och har ett 
väl fungerande samarbete inom lärargruppen. Utbildningen har ett mång-
vetenskapligt arbetssätt genom medverkan i olika vetenskapsövergripande 
projekt.

Doktoranderna deltar i stor omfattning i undervisningen på grundutbild-
ningsnivå, i vissa fall upp till 50 procent. Detta ger dem värdefull pedagogisk 
meritering samt en möjlighet att stimulera intresset för forskarutbildning 
bland studenterna på grundutbildningsnivå. 

De ekonomiska förutsättningarna för enskilda doktorander bedöms som 
goda. Avdelningen har lyckats stärka andelen externa anslag och bedömer 
möjligheten att ytterligare utöka den andelen som goda. 

Utbildningen har en god regional förankring med ett gott samarbete med 
potentiella avnämare.

Svaga sidor

Handledarna har i dagsläget inget utrymme för att bedriva egen forskning 
eller utforma fl er doktorandkurser, ett problem som avdelningen själva iden-
tifi erat och som beror på bristande resurstilldelning.
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Doktorandernas individuella studieplaner upprättas först inom sex 
månader efter det att doktoranden antagits, vilket får betraktas som i senaste 
laget. 

Med endast en huvudhandledare till samtliga doktorander är risken stor 
att målet om 10 procent handledning inte kan uppfyllas. Att schemalägga 
handledningstiden kan vara ett sätt att säkerställa att doktoranden får den 
handledning som behövs.

Rekommendationer

• De alternativa inriktningarna: Teknik för ett hållbart samhälle, Vattenre-
sursteknik, Bioenergisystem och Miljömätteknik bör framgå av examens-
benämningen.

• Utöka utbudet av kurser och skapa en gemensam kursbas för doktoran-
derna där miljötekniska metoder, principer och analyser tas upp. 

• Öka handledarnas möjligheter till egen forskning för bibehållen kontinu-
erlig forskningskontakt.

• Upprätta ett utkast till doktorandens individuella studieplan redan vid 
antagningen. 

• Utarbeta en policy som reglerar antalet doktorander per handledare.
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Kungl. Tekniska högskolan 
– forskarutbildningar med miljöteknisk 

inriktning

Utvärderingen omfattar 

Forskarutbildningen vid Institutionen för mark- och vattenteknik.

Profi l 

Forskarutbildningen ges i fem ämnen, som Kungl. Tekniska högskolan i 
sin offi ciella statistikrapportering klassifi cerat som miljöteknik: grundvat-
tenkemi, mark- och vattenresurslära, vattenbyggnad, teknisk geologi och 
vattenvårdsteknik. Inom ämnet vattenvårdsteknik fi nns två inriktningar 
– vattenvårdsteknik och teknisk hydrologi.

Antal handledare 

15 huvudhandledare (13 procent kvinnor, 87 procent män), varav 7 profes-
sorer och 8 docenter. Biträdande handledare ordnas vid behov.

Startår Grundvattenkemi 1993
Mark- och vattenresurslära (hette fram till 1999 
Kulturteknik) 1955
Vattenbyggnad 1903
Teknisk geologi 1991
Vattenvårdsteknik 1968

Aktiva doktorander vt 2002 50 (40 % kvinnor, 60 % män) 

Antagna doktorander 2001 12

Antalet licentiatexamina 1998–2001 46 

Antalet doktorsexamina 1998–2001 26 

Omfattning av kurser för doktorsexamen 50–60 poäng beroende på studieplan.

Externfi nansiering av doktorander 29 av doktoranderna är helt eller delvis externfi -
nansierade (27 av dessa till 80 % eller mer). Bland 
de 50 doktoranderna (men inte bland de 29) räk-
nas dessutom 11 externa doktorander in som är 
knutna till olika myndigheter och är yrkesverk-
samma utanför högskolan, men med anknytning 
till forskarutbildningen i varierande grad.

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Vid Institutionen för mark- och vattenteknik fi nns en kreativ miljö med 
många doktorander, många disputerade och en hög produktion av licentiat- 
och doktorsavhandlingar. Förutsättningarna för att driva forskarutbildning 
av hög kvalitet framstår som goda.

Vid Kungl. Tekniska högskolan är inte miljöteknik och miljövetenskap in-
rättade som särskilda forskarutbildningsämnen. Man har dock anmält fem 
forskarutbildningsämnen med separata utbildningsplaner vid Institutionen 
för mark- och vattenteknik till utvärderingen inom miljöteknikämnet. Som 
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vi har uppfattat det förekommer inte begreppet miljöteknik i examensbeviset, 
även om miljötekniska komponenter fi nns i åtskillig verksamhet som bedrivs 
på institutionen. Utvärdering har skett, men för att ge en mer rättvisande 
nationell jämförelse mellan högskolorna har i de sammanfattande tabellerna 
i rapportens allmänna del siffrorna för Kungl. Tekniska högskolan satts inom 
parentes. 

Bedömargruppen fi ck intryck av att institutionen mer är ett konglomerat 
av separata forskningsämnen inom ett brett fält än uppbyggd på en bas av 
ämnesmässig likhet. Bakgrunden är en sammanslagning av fl era mindre in-
stitutioner år 1993, men detta verkar inte ha gett de positiva synergieffekter 
man hoppats på. Man samarbetar inte heller i någon större utsträckning med 
andra institutioner på Kungl. Tekniska högskolan där miljöinriktad verksam-
het bedrivs.

Avsaknaden av miljöteknik som särskilt forskarutbildningsämne gör att ut-
bildningen blir sektoriserad och att doktoranderna inte får den samlade syn på 
miljöfrågorna i sitt tekniska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga 
sammanhang som en utbildning i ämnet miljöteknik bör ge. Utbildningen är 
mer traditionellt teknisk än tvärvetenskaplig. Samhällsvetenskapligt orien-
terade doktorandprojekt förekommer, men uppfattas ligga i marginalen av 
institutionens verksamhet.

Det har tidigare saknats koordination av forskarutbildningen och av kur-
serna, men tack vare en ny studierektor har det blivit en avsevärd förbättring. 
Vart och ett av de fem forskningsämnena har sin egen studieplan för fors-
karutbildningen. Det fi nns inga gemensamma obligatoriska kurser som tar 
upp miljöteknik som ett överordnat begrepp och ger en helhetssyn på ämnet. 
Majoriteten av de forskarutbildningskurser som erbjuds på institutionen är av 
rent naturvetenskaplig eller teknisk karaktär. Det fi nns dock möjlighet att gå 
mer tvärvetenskapliga miljökurser via Centrum för miljövetenskap. 

De fl esta doktoranderna undervisar i liten omfattning på grundutbild-
ningen. Detta i kombination med att de oftast saknar pedagogisk utbildning 
försvårar vid eventuella framtida ansökningar om lektorstjänster. 

Alla doktoranderna har en individuell studieplan som uppdateras varje år. 
Institutionen har inget krav på att man ska skriva licentiatavhandling men det 
rekommenderas starkt. Det är vanligt att doktorander initialt går på utbild-
ningsbidrag i stället för doktorandtjänster. 

Institutionen är helt beroende av externa medel för doktorandernas fi nan-
siering, vilket skulle kunna ses som en svag länk. Emellertid har de hittills 
varit mycket framgångsrika med att skaffa externa medel och är optimistiska 
när det gäller möjligheterna framöver. Samtidigt är det ett problem att kost-
naderna för administration och handledning inte täcks av anslagen. 
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Starka sidor

Det är en kreativ miljö med många doktorander och tillgång till hög hand-
ledarkompetens. Bredden av forskarutbildningsämnen och i doktorandernas 
bakgrund kan gynna den tvärvetenskapliga forskning som behövs för att lösa 
miljöproblem. De har ett stort kontaktnät nationellt och internationellt, med 
andra lärosäten och med avnämare.

Det är ett bra initiativ att det centralt ordnas en tvådagars handledarkurs, 
Docentkurs för handledning av forskarstudenter, som också innehåller genus-
perspektiv. Alla handledare uppmuntras att delta i kursen och den är obliga-
torisk vid ansökan om docentkompetens. 

Man har ett bra system med seminarier för doktoranderna där de presen-
terar sina projekt och aktivt deltar som granskare och diskussionsledare. Alla 
presenterar sitt material åtminstone vid tre sådana seminarier under dokto-
randtiden.

Den stora andelen externfi nansiering tyder på att de lyckats hävda sig väl 
i konkurrensen. 

Doktoranderna har goda möjligheter att resa på internationella konferen-
ser.

Svaga sidor

Kungl. Tekniska högskolan saknar forskarutbildningsämnena miljöteknik 
och miljövetenskap. Vid den utvärderade institutionen saknas ett samlat mil-
jötekniskt perspektiv på forskarutbildningen och formerna för forskarutbild-
ningen varierar mycket beroende på inom vilken forskargrupp doktoranderna 
är verksamma. 

Många doktorander får otillräcklig handledning. Den policy om dokto-
randhandledning som är bestämd centralt på Kungl. Tekniska högskolan (10 
procent av ett manår) är inte allmänt känd. Det är viktigt att det fi nns möj-
lighet till täta och regelbundna kontakter mellan doktorand och handledare 
och att man kompletterar med biträdande handledare vid behov av att vidga 
handledarkompetensen.

Det fi nns ett antal externa doktorander som behöver integreras bättre på 
institutionen. De behöver också få bättre tillgång till arbetsplatser och datorer 
på institutionen.

Rekommendationer

• Samla verksamheten under ett miljötekniskt paraply och överväg att in-
rätta miljöteknik som ett forskarutbildningsämne.

• Inför en tydligare struktur av forskarutbildningen på institutionen med 
ett mer samlat grepp i fråga om studieplan, kurser, riktlinjer för handled-
ning etc. så att alla doktorander får mer likartade förutsättningar obero-
ende av inom vilken forskargrupp de är verksamma.
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• Skapa en bred gemensam kursbas för doktoranderna där miljötekniska 
metoder, principer och analyser tas upp.

• Inför obligatoriska handledargrupper, vilket speciellt skulle gynna de 
forskarstuderande som tillhör mindre grupper, och utarbeta en policy för 
antalet doktorander per handledare.

• Ge de externa doktoranderna bättre materiella förutsättningar på institu-
tionen.

• Utvidga samarbetet med andra avdelningar/institutioner på Kungl. Tek-
niska högskolan.
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Lunds universitet IMES 
– forskarutbildning i miljö- 

och energisystem 

Utvärderingen omfattar 

Forskarutbildning i miljö- och energisystem vid avdelningen för miljö- och 
energisystem (IMES), Institutionen för teknik och samhälle, vid Lunds tek-
niska högskola. 

Profi l 

Tyngdpunkten i forskarutbildningen ligger i praktiken på energisystemana-
lys. Med utgångspunkt i miljöproblem och andra problem för energisystemets 
utveckling analyseras olika aspekter på mer långsiktigt hållbara lösningar. 
Forskningsmetodiken är tvärvetenskapligt inriktad.

Antal handledare 

2 huvudhandledare (100 % män), varav 1 professor och 1 docent. Samtliga 
doktorander har en eller fl era biträdande handledare.

Startår 1988

Aktiva doktorander vårterminen 2002 7 (57 % kvinnor, 43 % män)

Antagna doktorander 2001 2

Antal licentiatexamina 1998–2001 0

Antal doktorsexamina 1998–2001 4

Omfattning av kurser för doktorsexamen 60 p

Externfi nansiering av doktorander Av de 7 doktoranderna är 5 helt externt fi nansie-
rade och 2 externt fi nansierade till 80 %.

Bedömargruppens intryck och rekommendationer

Forskarutbildningen vid IMES har i ett nationellt miljötekniskt/
miljövetenskapligt perspektiv bedrivits förhållandevis länge och har ett gott 
historiskt renommé. 

Avdelningen har i dag dock delvis förlorat sin position. Professuren vid 
IMES har sedan mitten av 90-talet inte varit långsiktigt återbesatt, vilket 
inneburit att verksamheten snarare har administrerats över ett par års sikt än 
utvecklats utifrån en långsiktig strategi och satsning.

Ledarskapsfrågan var vid tiden för platsbesöket, hösten 2002, precis löst 
och förutsättningarna att återta positionen inom miljöforskningen är goda. 
Det fi nns en god potential att öka omfattningen av forskning och utbildning 
kring gruppen disputerade forskare varav ett antal också är nära docentkom-
petens. 
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En förskjutning i forskningsinriktningen från naturvetenskap mot sam-
hällsvetenskaperna har ägt rum vid avdelningen under senare år. Denna 
utveckling överensstämmer i mycket med det allmänna perspektivet på 
miljöforskningen. Doktorandgruppen representerar olika ämnen, från sam-
hällsvetenskap till teknik. Det fi nns i dag en tvärvetenskaplig utgångspunkt 
i hela utbildningen, som i det närmaste befi nner sig mellan miljöteknik och 
miljövetenskap. 

Avdelningen framstår som till viss del isolerad. Kontakterna med relaterad 
forskning både vid Lunds universitet och i landet i övrigt är något begränsade. 
Behovet av sådana kontakter beskrivs av ansvariga inte heller som centrala. 
Avdelningen är en liten enhet med allt vad det innebär av för- och nackdelar. 
Projekten blir med nödvändighet små eftersom det är svårt att samordna pro-
jekt med en stor omfattning. Det nationella och internationella kontaktnät 
som etablerats genom tidigare vid avdelningen verksamma doktorander och 
studenter borde dock i högre grad än i dag kunna utnyttjas för projekt av lite 
större omfattning.

Doktorandgruppen ordnar egna gemensamma seminarier och forskar-
kurser. Doktoranderna har också tillgång till universitetets stora utbud av 
C/D-kurser. Bedömargruppen anser dock att en ökad samordning lokalt och 
nationellt vore en fördel ifråga om forskarutbildningskurser. 

Huvudhandledare för sex av de sju forskarstuderande är formellt en person 
med tillsvidareanställning. Reellt är det dock externa biträdande handledare 
som i huvudsak aktivt handleder doktoranderna. Biträdande handledare är 
ett krav från fakulteten. Handledning och systemet med individuella studie-
planer verkar fungera väl.

Starka sidor

En i grunden väletablerad utbildning med ett bra nationellt och internatio-
nellt kontaktnät.

Utbildningen är tvärvetenskapligt inriktad med en blandad student-
grupp.

Det är en liten avdelning med mycket nära kontakt mellan doktorander 
och befi ntliga handledare. Doktoranderna har trots sin diversifi erade bak-
grund en forskningsinriktad tillhörighet och ämnesmässig identitet inom 
avdelningen.

Svaga sidor

Avdelningen är något isolerad och har delvis förlorat sin tidigare etablerade 
position inom området genom en dåligt genomförd professorstillsättning.

Kursdelen är löst organiserad och det fi nns ingen tydlig struktur, bl.a. ac-
cepteras grundutbildningskurser på C/D-nivå inom ramen för doktorander-
nas kursdel.
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Rekommendationer

• Stärk samarbetet lokalt, nationellt och internationellt. Utnyttja bättre det 
indirekta kontaktnät som tidigare doktorander och studenter erbjuder 
nationellt och internationellt. 

• Förbättra stödet från avdelningen till doktoranderna gällande kurs- och 
seminarieverksamheten. Förstärk formerna för projektsamarbeten. Ett 
större och mer omfattande utbyte av kursverksamhet borde vara önskvärt. 

• Formalisera kursutbudet och samordna rutinerna för doktorandkurser 
inom miljöområdet för hela Lunds universitet. 
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