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1.1 Basdata 

• Program:  Master´s Programme in Science for Sustainable 

• Huvudområde:  Miljövetenskap  

• Examen:  Filosofie masterexamen i miljövetenskap  

• Antal nybörjarplatser per år:  20 (antagning enbart vid hösttermin) 

• Länk till aktuell utbildningsplan: https://liu.se/studieinfo/program/f7msu/4472 
 

Sammanfattande beskrivning av programmet 

Masterprogrammet Science for Sustainable Development är ett tvåårigt utbildningsprogram på 
avancerad nivå inom huvudområdet miljövetenskap som leder till en filosofie masterexamen 
(120 hp) i miljövetenskap.  

Programmet är utformat för att ge studenterna kunskap om miljöförändringar och utmaningar 
med att skapa ett hållbart samhälle. För att behandla komplexa och föränderliga 
hållbarhetsfrågor på ett tvärvetenskapligt angreppssätt bygger programmet på både teoretiska 
och empiriska studier i naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, humanistiska och 
teknikvetenskapliga perspektiv. Resurshantering, klimatvetenskaplig- och klimatpolitisk 
forskning är viktiga fokusområden i programmet och är valda i linje med aktuella 
samhällsutmaningar för hållbar utveckling. Hanteringen av klimatförändringar och 
miljöutmaningar är kopplad till energi- och vattenresursanvändning samt biogeokemiska och 
ekologiska förutsättningar. Dessa aspekter är därför också viktiga delar i programmet. 
Förmågan att använda och kritiskt utvärdera teoretiska begrepp och vetenskapliga metoder är 
central för behandling av komplexa miljö- och hållbarhetsfrågor. Kritiskt tänkande och en 
vetenskapligt kritisk syn på kunskap, teorier, metoder, observationer, och data är därför viktiga 
principer i programmet. 

Beskrivning av programkurser är sammanfattad i tabell 1.1. Kurserna introducerar hållbar 
utveckling som politisk idé och analytiskt begrepp och tar upp den historiska utvecklingen av 
miljöförändringar orsakade av människans användning av energi, vatten, mat, och mark, samt 
utmaningar för att bedöma och hantera resursanvändning och miljöförändringar. Programmet 
ger möjlighet att välja specialiseringskurser under tredje terminen samt genomföra praktik på 
företag eller andra organisationer i Sverige eller utomlands. Den sista terminen av programmet 
består av ett examensarbete där studenterna fördjupar sina kunskaper och färdigheter inom 
ett utvalt specialiseringsområde. 

Tabell 1.1 Programkurser på avancerad nivå inom huvudområdet 

Kurskod kursnamn hp Beskrivning 

746A80 
Kurs 1: Critical Perspectives on 
Sustainable Development 

7.5 
Kursen introducerar hållbar utveckling 
som politisk idé och analytiskt begrepp 
och har som syfte att erbjuda en 
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Kurskod kursnamn hp Beskrivning 
gemensam bas för fortsatta studier till 
studenter som har olika akademiska 
bakgrunder 

746A61 
Kurs 2: Environmental and 
Resource Use Challenges 

7.5 

Kursen fokuserar på den historiska 
utvecklingen av miljöförändringar 
orsakade av människans användning 
av energi, vatten, mark och mineraler 
och de utmaningar dessa förändringar 
och användningar innebär för hållbar 
utveckling 

746A66 Kurs 3: Climate Science and Policy 15 

Kursen fokuserar på vetenskap om 
biogeokemiska processer som driver 
klimatförändringar samt klimatpolitik, 
där bedömningar och åtgärder kopplade 
till klimatförändringar behandlas 

746A63 
Kurs 4: Analytical Frameworks in 
Sustainability Studies 

15 

Kursen fokuserar på teoretiska och 
metodologiska aspekter, liksom 
tillämpningar, av olika 
naturvetenskapligt och 
samhällsvetenskapligt baserade 
analytiska angreppssätt för studier inom 
hållbar utveckling och miljövetenskap 

746A69 
Kurs 5: Sustainable Resources 
Management 

15 

Kursen adresserar hållbarhets aspekter 
för resurshantering med fokus på 
energi-och vattenhantering i olika 
kontexter 

746A71 
Kurs 6: Designing Environmental 
Studies in Sustainable Development 

7.5 

Kursen är workshop-baserad och 
fokuserar på planering av studier inom 
hållbar utveckling och miljövetenskap 
på avancerad nivå.  Planering och 
genomförande av forskning samt 
analys, presentation och diskussion av 
forskningsresultat, liksom 
överväganden om den skrivna textens 
innehåll och form redogörs i kursen 

 

Valbara kurser 
Kurs 7: Visualizing Climate Change 
Kurs 8: Sustainability in the urban 
realm: city/neighbourhood/home  
Kurs 9: Research skills in 
environmental science 1 
Kurs 10: Research skills in 
environmental science 2 
Kurs 11: Internship in 
Environmental Science 

22.5 

Praktik kan genomföras på företag eller 
andra organisationer i Sverige eller 
utomlands. Mer detaljerad information 
om valbara kurser inom programmet 
finns på hemsidan. Studenterna har 
också möjlighet att välja andra 
fristående kurser inom och utanför LiU 
förutsatt att de är relevanta för 
programmet. 

746A55 
Kurs 12: Master’s Thesis in Science 
for Sustainable Development 

30 

En självständig masteruppsats skall 
skrivas inom ett utvalt specialiserings-
område. Studenterna väljer sitt 
uppsatsämne samt forsknings- och 
analysmetoder i samråd med 
handledare och kursansvarig 

Programmet syftar till att förbereda studenterna för arbete med frågor som rör hållbar 
utveckling och miljöförändringar i internationella och nationella organisationer, myndigheter, 
kommuner, företag och universitet. Kurserna ger bred kunskap i miljöutmaningar för hållbar 
utveckling samt möjligheter till fördjupning i specifika miljö- och hållbarhetsfrågor. Formerna 
för detta varierar och består av flera olika läraraktiviteter såsom; föreläsningar, självstudier, 
seminarier, workshops, experimentella studier, datorlaborationer, rollspel och fältstudier. I 
dessa läraktiviteter diskuteras och analyseras problemorienterade och verklighetsanknutna 
miljö- och hållbarhetsfrågor, etablerade begrepp, nya strategier och beprövade modeller för 
forskning. Kurserna innehåller olika typer av färdighetsträning där studenterna lär sig att välja, 
använda och utvärdera relevanta analytiska verktyg. 

https://liu.se/studieinfo/en/program/f7msu/4472
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Sammanfattning av kvalitetsrapporten 

I arbetet med kvalitetsrapporten involverades lärare, administratörer, studierektorer, samt 
nuvarande studenter och representanter från programrådet. Förankringen med lärare har 
gjorts dels via lärarmöten på Tema M där utvalda frågor har diskuterats, och dels via 
kursansvariga som har analyserat måluppfyllande, examination och lärandemoment i 
respektive kurs. Utbildningsadministratör på programmet har samlat in och sammanställt 
statistik om bl.a. könsfördelning och bedömningar/examination. En alumnienkät genomfördes 
under september - oktober 2018 med studenter med förväntat examensår 2003 – 2018 som 
var registrerade på sista terminen där 53 av de 159 tillfrågade svarade, vilket ger en 
svarsfrekvens på 33%. Perspektiv från nuvarande studenter har inhämtats från utvärderingar 
via Evaliuate, kursspecifika värderingar samt möte med studentrepresentanter. Frågor kring 
främst arbetslivsperspektivet har diskuterats med representanterna i programrådet i februari 
2020. En utsedd grupp bestående av programansvarig, studierektorer, studieadministratör 
samt tre lärare har kompletterat, analyserat och sammanställt övrigt material som har använts 
i kvalitetsarbetet inklusive kursplaner, studiehänvisningar, bedömningskriterier, 
programinformation, hemsidor, instruktioner samt övriga relevanta dokument. De viktigaste 
utvecklingsområdena som identifierats för de kommande åren rör uppdatering av 
programstrukturen för att underlätta internationalisering; utveckla kursernas innehåll i relation 
till arbetslivsanknytning samt integrera humanistiska perspektiv ytterligare och fortsätta att 
utveckla hur villkorsaspekter (inklusive jämställdhet) integreras i innehåll och form. Vi vill också 
arbeta med att öka svarsfrekvensen på kursutvärderingar i Evaliuate. 

1.2 Nyckeltal  

1.2.1 LiU-gemensamma nyckeltal och data från utvärderingssystem 

1.2.1.1 Antal förstahandssökande 

Antalet sökande per år, totalt antal förstahandssökande samt antal kvinnor och män redovisas 
i figur 1.1. Analys av nyckeltalen visar att programmet har haft ett ökat söktryck från totalt 199 
sökande HT15 till 369 sökande HT19. Antal platser på programmet var 30 innan 2019 och 
minskades till 20.  Antalet förstahandssökande har varit mer än studentsplatser på programmet 
med en successiv ökning från 75 till 167 mellan HT15 och HT19 (i genomsnitt 49% kvinnor 
och 51% män) men andel av kvinnliga förstahandssökande har minskat från 53 till 43%. Högre 
antal sökande per år kan möjligen ses som ett tecken på ett utökat intresse för ämnet och som 
en effekt av våra marknadsföringsinsatser (t ex uppdatering av innehållet av hemsidan och 
inspelning av reklamfilmer med hjälp av studenter, lärare, och alumner för en tydligare 
beskrivning av programmets studiemiljö, lärandeaktiviteter, innehåll och arbetsmarknad). Vi 
behöver dock fortsätta med utveckling av våra marknadsföringsinsatser med tanke på att 
antalet konkurrerande utbildningar med inriktning mot hållbar utveckling förväntas att öka i takt 
med det ökade intresset för ämnet. Det pågår ett arbete med kommunikationsavdelningen på 
LiU för vidareutveckling av marknadsföringsstrategier för programmet. 
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Figur 1.1 Antalet sökande per år (HT=hösttermin), för de fem senaste åren. Staplarna visar totalt antal 
förstahandssökande samt antal kvinnor och män. 

1.2.1.2 Poängproduktion per termin av andel aktiva studenter 

Genomsnittlig poängproduktion fördelat på kvinnor och män redovisas i figur 1.2. 

Poängproduktion per termin är relativt stabil mellan kvinnor och män. Poängproduktion under 

termin 1 är i snitt 16 hp för kvinnor och 13 hp för män som ökar till 37 respektive 42 hp under 

termin 2. En fördröjning i poängproduktion under termin 1 kan förväntas på grund av ett antal 

examinerande moment i form av inlämningsuppgifter som gör att många studenter blir klara 

med sina uppgifter efter avslutad termin 1. Många studenter väljer praktikkursen och kursen 

”research skills” (kurs, 9, 10, och 11) som examineras med hjälp av slutrapporter. Inlämning 

och utvärdering av slutrapporterna sker i vissa fall efter termin 3 och studenterna tar ut sina 

poäng för dessa valbara kurser under termin 4.  Vi behöver justera fördelningen av och antalet 

examinerande moment under terminstider för att säkerställa en jämnare poängproduktion 

under utbildningens gång som är också betydande för studenternas och lärarnas 

arbetsbelastning.  

 

 

Figur 1.2 Genomsnittlig poängproduktion fördelat på kvinnor och män 
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1.2.1.3 Tid till examen 

Andel av studenterna som tar examen per startår 2013 – 2017 redovisas i figur 1.3. Andelen 
av studenter som tar ut examen per startår (2013 – 2016) inom 6 månader till 3 år varierar 
mellan 42 och 75 %. Programmet hade en stor tapp av studenter som började utbildningen 
2017 (32 % av antagna) som delvis förklarar den höga andelen av studenter (kull HT17) som 
inte har tagit ut examen. Det är svårt att säkert säga vad detta beror på då programmets 
upplägg och lärargrupp hade varit relativt stabila. Vi har ökat våra insatser för att ge 
studenterna möjlighet att slutföra utbildningen inom planerad studietid. Dessa åtgärder har 
beskrivits i samband med utvärdering av programmets utformning och genomförande (avsnitt 
3). En mer detaljerad analys av studenterna som har tagit ut examen (kull HT13 till HT16) visar 
att andel kvinnor är i snitt högre än men. 
 

 

Figur 1.3 Diagrammet visar hur stor andel av studenterna som tar ut examen per startår (”kull”) samt 

hur lång tid efter avslutad utbildning examination sker. Staplarna visas per ”kull” (dvs ej ackumulerat 

utfall) och termin t.ex. HT2013 avser startår höstterminen 2013. Diagrammet visar även hur många som 

inte tagit examen senast tre år efter avslutad utbildning. 

 

Resultaten från utvärderingssystemet Evaliuate (2019) redovisas i tabell 1.2. Resultaten visar 
att svarsfrekvensen varierar mellan 27 % och 59 %. Angående huruvida lärandeaktiviteter 
bedöms vara relevanta för kursmål så ligger resultaten mellan 3,00 och 4,44. På frågan om 
examinationer anses relevanta för kursmål ligger resultaten mellan 3,00 och 4,11. 
Helhetsbetyg ligger mellan 2,5 och 4,11. Vi behöver arbeta med att få upp svarsfrekvensen i 
våra kursutvärderingar. 

Tabell 1.2 Tabellen visar de senaste resultaten (2019) från Evaliuate. 

Science for sustainable 
development 

Svars-
frekvens 

Lärandeaktiviteter 
relevant för kursmål 

Examination 
relevant för 

kursmål 

Helhetsbetyg 

Climate science and policy 41% 4,00 4,00 4,00 

Research skills 27% 3,33 3,00 3,33 

Sustainability in the urban realm 40% 4,00 3,00 4,00 

Visualizing Climate Change 43% 4,00 4,33 4,00 

Environmental and Resource Use 

Challenges 
56% 3,72 3,88 3,61 

Critical Perspectives on 

Sustainable Development 
45% 4,24 3,88 3,82 
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Science for sustainable 
development 

Svars-
frekvens 

Lärandeaktiviteter 
relevant för kursmål 

Examination 
relevant för 

kursmål 

Helhetsbetyg 

Designing Environmental Studies 37% 4,00 3,83 3,14 

Sustainable Resources 

Management 
43% 4,44 4,11 4,11 

Master’s Thesis in Science for 

Sustainable Development 
38% 3,25 3,67 2,50 

Analytical Frameworks in 

Sustainability Studies 
59% 3,00 4,00 3,69 

 

2. Måluppfyllelse  

För att granska hur de nationella examensmålen säkerställs genom lärandemål och 
examinationsformer inom programmet har en matris tagits fram. Uppfyllelse av de nationella 
examensmålen har utvärderats i samarbete mellan kursansvariga, programansvariga, och 
studierektorer för varje programkurs. Resultaten är presenterande in figur 2.1 – 2.3 där det 
visas hur de 12 programkurserna stöttar de olika examensmålen. Sammanfattningsvis stöttas 
följande examensmål helt av lärandemålen och examinationsformerna i en majoritet av 
kurserna: 

• Examensmål 1: visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet 
såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av 
området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

• Examensmål 2: visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 

• Examensmål 3: visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, 
bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med 
begränsad information 

• Examensmål 7a: visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter 

För varje enskilt delmål finns flera kurser med lärandemål som helt stöttar dem och samtliga 
enskilda kurser stöttar flera examensmål. Texten är uppdelad enligt examensmål som 
relateras till kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, och värderingsförmåga och 
förhållningssätt. 

Kunskap och förståelse (examensmål 1 och 2): Sammanfattning av bedömningen gällande 
uppfyllelse av examensmål enligt matrisen visar att alla kurser stöder i någon utsträckning 
examensmål 1 och 2 (figur 2.1): 

• Delmål 1a stöttas helt av lärandemålen i 11 kurser varav 7 är obligatoriska.  

• Delmål 1b stöttas helt av lärandemålen i 7 kurser varav 6 är obligatoriska.  

• Delmål 1c stöttas helt av lärandemålen i 9 kurser varav 4 är obligatoriska.  

• Delmål 1d stöttas helt av lärandemålen i 9 kurser varav 4 är obligatoriska.  

• Mål 2 stöttas helt av lärandemålen i 8 kurser varav 3 obligatoriska. 

Kommentarer gällande lärandemål, examinationer och lärande aktivitet som stöttar 
examensmål 1 och 2: Majoriteten av kurserna syftar till att studenterna ska identifiera och 
formulera hållbar utveckling/miljöfrågor genom att integrera kunskaper från flera discipliner. 
Detta säkerställer en tvärvetenskaplig grund för att studenterna kan skaffa brett kunskap och 
förståelse i utbildningen som speglar examensmål 1a och 1b. Under termin 1 läggs grunden 
till ett brett kunnande inom miljövetenskap för att sedan byggas på de påföljande terminerna 
med fördjupade teori- och metodkunskaper (dvs progression från examensmål 1a och 1b till 
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1c, 1d, och 2). Kurs 1 introducerar hållbar utveckling som politisk idé och analytiskt begrepp 
för att vidga studenternas perspektiv på miljöfrågor och utmaningar samt ge ett brett kunnande 
inom relevanta områden till studenterna som brukar ha olika akademiska bakgrunder. I kurs 2 
och 3 får studenterna kunskap om den historiska utvecklingen av miljöförändringar orsakade 
av människans användning av t.ex. energi, vatten, mark, och mineraler samt 
klimatförändringar med syfte att ge insikt i aktuell forsknings- och utvecklingsarbete om dessa 
delområden inom miljövetenskap (examensmål 1c och 1d).  

 

Figur 2.1: Bedömningsöversikt gällande uppfyllelse av examensmål 1 och 2. Skalan 0 till 3 visar att 
examensmålet inte alls stöttas av kursens lärandemål (0); stöttas i någon mån av kursens lärandemål 
(1), stöttas till stor del av kursens lärandemål (2), stöttas helt av kursens lärandemål (3).  

En vanligt förekommande lärandeaktivitet och examinationsform är litteraturseminariet. I en 
kurs behandlar olika litteraturseminarier ofta olika delområden som tillsammans bidrar till ett 
brett kunnande inom området. I kurs 2 ingår litteraturseminarier om vatten, livsmedel, 
jordskorpan, jord, och respektive ekosystem. Det breda kunnandet examineras även genom 
en rapport i vilken studenten ska skriva om en global utmaning och dess miljöeffekter. Som 
stöd ges en föreläsning som introducerar rapportskrivandet. Kurs 4 syftar till att ge studenterna 
kunskap om teoretiska och metodologiska aspekter som är centrala för studier inom 
miljövetenskap och hållbar utveckling. Exempelvis specificeras följande lärande mål i 
kursplanen (kurs 4) att studenter ska kunna: 
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• Approach general epistemological and ontological aspects of social theory and natural sciences 
in the context of sustainable development; 

• Problematize and apply general conceptual discussions and theoretical models that are central 
in the field of sustainable development, and finding relevant links between technology, science, 
politics, and sustainable development 

Föreläsningar introducerar olika teorier och koncept och flera seminarier syftar till att 
studenterna ska bearbeta litteraturen. Kurs 4 innehåller också ett antal praktiska moment, 
exempelvis laborationer, som syftar till att studenterna ska få praktisk träning i att använda 
speciella verktyg, utföra analyser och förstå hur de kan användas. De praktiska momenten 
kombineras med diskussion på en mer generell nivå om vad verktyg och analys är, vilka 
antaganden som görs och vilka frågor de kan svara på och vad det kan ge för olika analys av 
hållbarhet. Arbetet under litteraturseminarier och laborationer ligger som grund för 
examinering av kursens lärandemål. Kurs 6 har som specifikt syfte att ge en fördjupad 
metodkunskap (examensmål 2). Kursens lärandemål framför att studenterna ska kunna: 

• Design a study in sustainable development 

• Analyse and discuss different scientific methods, their strengths and limitations, in relation to 
relevant examples within the field of knowledge 

• Formulate, analyse and present an environmental problem orally and in writing 

• Critically discuss the design and methodology of studies for sustainable development. 

Lärandeaktiviteterna täcker olika kvantitativa och kvalitativa metoder inom huvudområdet som 
tränas och tillämpas av studenter under seminarier, laborationer och workshops. Aktivt 
deltagande i seminarier och workshops, skriftliga uppgifter och en avslutande uppsats ligger 
som grund for examinering av kunskap och förståelse om metoderna. 

Studenterna har också möjlighet att utveckla färdigheter och fördjupad kunskap i specifika 
metoder relevanta för analys av hållbar utveckling/miljöfrågor genom valbara kurser. 
Exempelvis erbjuds kurs 7 som har följande lärandemål:  

• Apply skills in analysing climate data and present results orally and in writing; 

• develop visual presentations including data management, data transformation, graphical 
representations, interaction and narratives; 

• Critically analyse and discuss visualization tools and techniques for climate communication and 
decision making 

Lärandeaktiviteterna är studentcentrerade med tyngd på kombinationen av seminarier, 
laborationer, skriftliga arbeten och muntliga presentationer. Kursen täcker in grunderna i 
geospatial-och informationsvisualisering, datainsamling, samt hantering av databaser och 
dataset. Aktivt deltagande på seminarier och i praktiska samt skriftliga övningar examineras. 
Examinationerna ska visa i vilken utsträckning studenterna har förvärvat professionell 
förståelse för klimatvisualisering som verktyg för analys, vetenskapskommunikation och 
beslutsfattande. 

Lärandemål och examinationsformer under Termin 4 i samband med studenternas 
uppsatsarbete (kurs 12) stöttar helt examensmål 1 och 2 genom självständigt arbete under 
ledning av en handledare. Kursens lärandemål innefattar att studenterna ska kunna ”skriva en 
vetenskaplig rapport på engelska om ett godkänt ämne inom området hållbar utveckling, 
redovisa och analysera resultaten från egen forskning, och uppvisa djupa kunskaper om 
ämnet”. Genom en färdig uppsats ska studenterna visa bred förståelse kunnande, insikt i 
aktuell forskning, och fördjupad teoretiska och metodologiska kunskaper inom huvudområdet. 
Följande exempel på examinationskriterierna lyfter fram examensmål 1 och 2 och är 
tillgängliga för studenterna från början av uppsatsarbetet: 
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• Does the thesis demonstrate insight into the chosen scientific/societal problem? 

• Does the thesis contain facts, theory and concepts that are relevant to the purpose of the thesis 
and the materials in the analysis?  

• Does the thesis show familiarity with, and critical appraisal of relevant scientific literature?  

• Are aims, hypothesis and research questions formulated clearly? 

• Is there a correspondence between the research questions, methods, results, discussion and 
conclusions?  

• Are the methods and techniques justified and do they fit the research questions? 

Färdighet och förmåga (examensmål 3 - 6): Sammanfattning av bedömningen gällande 
uppfyllelse av examensmål enligt matrisen visar att flesta kurser stöder i någon utsträckning 
examensmål 3 – 6 (figur 2.2): 

• Mål 3 stöttas helt av lärandemålen i 10 kurser varav 6 är obligatoriska.  

• Delmål 4a stöttas helt av lärandemålen I 8 kurser varav 4 obligatoriska.  

• Delmål 4b stöttas helt av lärandemålen I 5 kurser (1 obligatoriska) och till stor del av 
lärandemålen i ytterligare 5 kurser.  

• Delmål 4c stöttas helt av lärandemålen I 2 kurser (1 obligatoriska) och till stor del av 
lärandemålen i ytterligare 1 kurs. 

• Delmål 5a stöttas helt av lärandemålen I 6 kurser varav 4 är obligatoriska.  

• Delmål 5b stöttas helt av lärandemålen I 7 kurser var av 5 är obligatoriska.  

• Mål 6 stöttas helt av lärandemålen I 10 kurser var av 5 är obligatoriska. 

Kommentarer gällande lärandemål, examinationer och lärande aktivitet som stöder 
examensmål 3 – 6: I de självständiga rapporterna som studenterna skriver i flera kurser ingår 
det att studenterna själva skall formulera sina frågeställningar. Det ställs också krav på 
systematisk presentation och på förmågan att kunna värdera de egna resultaten utifrån den 
kunskap man inhämtat från sina litteraturstudier. Ett annat krav som ställs är att studenten 
huvudsakligen skall använda sig av primärkällor. I det avslutande självständiga arbetet 
(masteruppsatsen) måste studenten också ställa sin egen forskning i relation till tidigare/aktuell 
och relevant forskning. Dessa krav ger studenterna möjlighet att utveckla sin förmåga att 
kritiskt och systematiskt integrera kunskap. 

Ett kritiskt och kreativt förhållningssätt förutsätter bred och djup kunskap hos studenterna för 
att de ska kunna reflektera, analyser, bedöma, och hantera komplexa företeelse rådande miljö- 
och hållbarhetsfrågor. Därför ingår det examinationsuppgifter där studenterna ska kritiskt och 
systematiskt integrera kunskap i flertalet kurser (examenmål 3). Exempel på detta kan utläsas 
i lärandemål av kurs 2 vilken syftar till att utmana studenterna att.   

• Redogöra för kunskap och förståelse för dynamik, förändring och utmaningar i olika miljösystem 
ur ett historiskt perspektiv och i framtidsscenarier. 

• Visa hur miljöutmaningar är kopplade till konsumtionsmönster, resursanvändning och 
demografiska förändringar 

 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

 
10(30) 

 

 
 

 

 

Figur 2.2: Bedömningsöversikt gällande uppfyllelse av examensmål 3 och 6. Skalan 0 till 3 visar att 
examensmålet stöttas inte alls av kursens lärandemål (0); stöttas i någon mån av kursens lärandemål 
(1), stöttas till stor del av kursens lärandemål (2), stöttas helt av kursens lärandemål (3). 
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Lärandeaktivitet i kurs 2 innefattar bland annat föreläsning om artikel-review och introduktion 
till rapportarbete. Genom skrivande av en Reviewuppsats examineras studenternas förmåga 
att kritiskt och systematiskt integrera kunskap. Ett annat exempel där studenterna utmanas att 
systematiskt integrera kunskap och att problematisera och analysera komplexa 
frågeställningar representeras av lärandemål och respektive lärandeaktivitet och examination 
i kurs 4: 

• Approach general epistemological and ontological aspects of social theory and natural sciences 
in the context of sustainable development; 

• Identify and evaluate the multifaceted roles and contexts of science and technology in the 
production of knowledge and systems for sustainable development; 

• Problematize and apply general conceptual discussions and theoretical models that are central 
in the field of sustainable development, and finding relevant links between technology, science, 
politics, and sustainable development. 

Studenterna examineras genom en essä. Föreläsningar och litteraturseminarier bidrar till att 
studenterna övar dessa färdigheter under kursens gång och följande ska utföras i slutessän:  

• "the essay should begin with a problem or question, proceed to resolve it through the 
presentation and analysis of evidence, and then develop conclusions. It is also expected that 
the essay might take up a critical analysis of one analytical framework presented during the 
course or an application of an analytical framework in an empirical field or a comparison of two 
analytical frameworks presented during the course […] The essay should not, however, consist 
only of a series of summaries. Rather, what is called for is a work of synthesis, involving the 
systematic development of a central argument based on critical analysis, or application or 
comparison."  

I flera kurser finns examinationsuppgifter som stöder examensmål 4a-c, men mest tydligt är 
det att masteruppsatsen (kurs 12) täcker in helt examensmål 4. Under uppsatsarbetet skriver 
studenterna sina uppsatser enskilt. Mycket ansvar läggs på studentens självständiga arbete 
och drivande av projekt. För att stötta att arbetet utförs inom givna tidsramar genomförs Thesis 
proposal under hösten innan uppsatskursen börjar. Vid uppstart av uppsatsarbetet skall 
studenterna skriva en Thesis outline som utgör en uppsatssynopsis där de redogör för den 
kommande forskningsstudien som ska genomföras i form av en masteruppsats. Studenterna 
ska där redogöra för aktuellt forskningsläge, preliminär problemformulering och 
frågeställningar, tänkt studiedesign, val av empiri, tidsplanering etc. Denna Thesis outline är 
en del av examinationen av uppsatskursen (mostvara 3 hp) där alla dessa delar ska uppfyllas 
för att bli godkänd. Under kursen ska även en work-in-progress rapport skrivas och 
presenteras. Förutom att skriva själva uppsatsen, ingår också handledning och framläggning, 
där tillfällen ges för handledare och examinator att bedöma studentens progression. 

Studenterna övar förmågan att planera och med adekvata metoder och teorier genomföra 
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar även innan de börjar med uppsatsarbete. I kurser 
9 och 10 designas och genomförs en pilotstudie under handledning av en aktiv forskare som 
ligger till grund för projektrapporten. I den individuella projektrapporten presenterar 
studenterna de viktigaste resultaten från tillämpning av metodkunskap eller en litteraturstudie 
för ett valt delområde. Dessutom ska rapporten innehålla en reflektion som visar medvetenhet 
om de kunskaper som utvecklats samt möjligheter och begränsningar med den valda metoden 
och pilotstudien. 

Eftersom programmet syftar till att förbereda studenterna för arbete med frågor som rör hållbar 
utveckling och miljöförändringar i många olika typer av arbetsplatser innehåller också kurserna 
bl a examinerande rollspel. Ett exempel är examination av studenternas förmåga att kritiskt 
utvärdera och reflektera över utfall av ett rollspel genom aktivdeltagande och skrivande av en 
reflektionsessä i kurs 3: 
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• “The class will take part in a role-play to jointly develop a climate and energy framework. Groups 
of 2-3 will each represent a country. In preparation of the role-play the groups should read 
background material describing the position of their assigned country and prepare their 
positions on the following issues that will be negotiated: 1) a long-term vision for climate and 
energy, 2) targets to achieve the vision, and 3) a statement outlining the benefits of the vision 
and targets. Participation in the role-play is graded, grades are pass or fail. Following the role-
play an individual reflection will be written. It will be based on the outcome of the role-play. The 
student should focus on evaluating the agreement formulated during the role-play and analyse 
the dynamics of the negotiations. The reflection is expected to make use of the course seminars 
and lectures and should include a bibliography with relevant course literature. Additional 
literature may also be used.” 

Internationella perspektiv genomsyrar hela programmet; i kursmål, i den litteratur som används 
och även i de fall och examinationer som ingår i kurserna. Till detta kommer att den mångfaldigt 
sammansatta studentgruppen också bidrar till relationen mellan kursmål och examensmål. 
Programmet rekryterar studenter internationellt och utbildningsspråket är engelska, vilket gör 
att studenterna tränas på att föra dialog i internationella sammanhang naturligt under 
utbildningen. 

I flera kurser ingår det i examinationen att studenterna ska presentera och diskutera sina texter 
muntligt. I dessa examinationer får studenterna muntligt redogöra för och diskutera sina och 
andras slutsatser samt kunskap och argument i ett nationellt och internationellt sammanhang. 
Exempelvis ingår i kurs 7 att skapa och presentera visuella presentationer. Dessa ska riktas 
till en bred publik som exempelvis kan innehålla experter och beslutsfattare från myndigheter, 
kommuner, näringsliv eller andra organisationer samt en intresserad allmänhet. Utöver detta 
genomförs seminarier där studenterna examineras genom muntlig presentation och skriftliga 
arbeten för att studenterna ska förberedas för genomförande, presentation och försvar av sin 
masteruppsats. Masteruppsatsen presenteras och försvaras av studenten på ett 
uppsatsseminarium. Studenten presenterar sin uppsats muntligt under 10 min och därefter för 
en annan student en diskussion om uppsatsens metod, resultat och diskussion. Studenten 
som har skrivit uppsatsen ska försvara sin uppsats muntligt för att få godkänt. I slutet av 
seminariet förs en diskussion mellan den granskande läraren och studenten. Examinator som 
medverkar vid alla seminarier bedömer studentens presentation och försvar av uppsats. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt (examensmål 7 - 9): Sammanfattning av 
bedömningen gällande uppfyllelse av examensmål enligt matrisen visar att flesta kurser stöder 
i någon utsträckning examensmål 7 – 9 (figur 2.3): 

• Delmål 7a stöttas helt av lärandemålen i 11 kurser varav 7 är obligatorisk. 

• Delmål 7b stöttas helt av lärandemålen i 7 kurser varav 5 är obligatoriska. 

• Delmål 7c stöttas helt av lärandemålen i 3 kurser (3 obligatoriska) och till stor del av 
lärandemålen i ytterligare 1 kurs. 

• Delmål 7d stöttas helt av lärandemålen i 2 kurser (2 obligatoriska) och till stor del av 
lärandemålen i ytterligare 1 kurs. 

• Mål 8 stöttas helt av lärandemålen i 8 kurser varav 4 är obligatoriska. 

• Mål 9 stöttas helt av lärandemålen i 5 kurser varav 3 är obligatoriska. 

Kommentarer gällande lärandemål, examinationer och lärande aktivitet som stöder 
examensmål 7 – 9: Studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga 
och samhälleliga aspekter examineras som en integrerad del av de obligatoriska och valbara 
kurserna. Exempelvis är denna aspekt integrerad i lärandemål av kurs 1 där samhälleliga 
aspekter examineras genom fallstudie av lokalt hållbarhetsproblem. 

• Illustrera komplexiteten i hållbar utveckling och utmaningarna i att skapa vetenskaplig kunskap 
inklusive etiska aspekter som ar knutna till olika maktförhållanden 
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• Analysera en fallstudie ur ett hållbarhetsperspektiv, identifiera problem, tillämpa relevanta 
teorier och reflektera över resultaten. 

 

Figur 2.3: Bedömningsöversikt gällande uppfyllelse av examensmål 7 och 9. Skalan 0 till 3 visar att 
examensmålet stöttas inte alls av kursens lärandemål (0); stöttas i någon mån av kursens lärandemål 
(1), stöttas till stor del av kursens lärandemål (2), stöttas helt av kursens lärandemål (3). 

Lärandeaktivitet stödjer hänsynstagandet till vetenskapliga och samhälleliga aspekter. I 
planeringen av fallstudien får studenterna i grupp diskutera hur man bäst designar en studie 
som svarar mot det hållbarhetsproblem på ett vetenskapligt sätt som de avser studera. 
Studenterna får i uppdrag att motivera valet av fallstudie utifrån dess samhällsrelevans samt 
beakta de forskningsetiska och kunskapspolitiska dimensionerna av sin fallstudie. 

Studenternas lärdomar för anknytning av relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter 
inom hållbarutveckling övas och examineras i samband med praktikkursen (kurs 11). 
Studenterna ska kunna systematiskt analysera, bearbeta och värdera insamlad information i 
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analysuppdraget under praktikarbetet tillsammans med samhällsaktörer, relatera analysen till 
relevant forskning, och skriftligen kommunicera analysuppdragets process och resultat. 
Skriftlig rapport av analysuppdrag utfört på arbetsplats examineras. I instruktionerna 
informeras studenterna att de ska använda vetenskapliga publikationer kopplade till analysen. 
I rapporten ska även uppgifternas samhällsrelevans beskrivas. 

Etiska aspekter behandlas explicit i några av kurserna och mer implicit i andra. Detta kan ses 
som ett utvecklingsområde för programmet – att mer konsekvent integrera löpande reflektion 
gällande etiska aspekter av hållbar utveckling. Det är möjligen inte nödvändigt att explicit göra 
det i alla kurser – men en mer genomtänkt röd tråd igenom programmet ska arbetas fram.  

Vetenskapens möjligheter och begränsningar i hållbarhetsarbetet där samhället och 
människors ansvar är ett centralt tema i kurserna som speglas i lärandemål av flera kurser. 
Exempelvis: 

• Illustrera komplexiteten i hållbar utveckling och utmaningarna i att skapa vetenskaplig kunskap 
inklusive etiska aspekter som ar knutna till olika maktförhållanden (Kurs1) 

• Show knowledge and understanding of key technological developments regarded as possible 
solutions to certain environmental challenges, but also how technology may be identified as the 
source of environmental problems (Kurs 2) 

• Identify and evaluate the multifaceted roles and contexts of science and technology in the 
production of knowledge and systems for sustainable development (Kurs 4) 

Dessa aspekter blir dessutom centrala i flera examinationer, till exempel fallstudie och 
litteraturseminarier, samt lärandeaktivitet. Exempel är lärandeaktivitet i Kurs 1 där påverkan 
av klass, kön, kultur och andra sociala relationer på vetenskap och teknik analyseras och hur 
vetenskap och teknik kan strukturera sådana relationer. Dessutom poängterar kursen vikten 
av att förstå dynamiken och maktrelationerna som inbegrips i skapandet av en hållbar 
utveckling och den roll som expertis har. Detta inkluderar även maktrelationer mellan 
industriländer och utvecklingsländer. I den valbara kursen Sustainability in the urban realm 
(Kurs 8) betonas vikten av ansvarstagande för användning av vetenskap och teknik i urbana 
sammanhang. Centrala teman i kursen som bearbetas i föreläsningar och under studiebesök, 
liksom i examinationerna (dvs aktivt deltagande i seminarier, skriftliga uppgifter) är: 

• Hållbarhet och maktförhållanden inom planering och utveckling av städer och tätorter. 

• Problem relaterade till sammanlänkningar och frånkopplingar av olika delar (stadsdelar) i 
staden/tätorten och dess konsekvenser. 

• Aktörers (hushåll, förvaltning etc) aktiviteter i förhållande till bostäder och hem. 

Programmet systematiskt utbildar studenterna för att kunna identifiera egna behov av 
ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Studenter behöver 
dokumentera och reflektera egna lärande i samband med så kallat portfoliomoment som 
sträcker över utbildningen parallellt med obligatoriska kurser. Studenterna diskuterar egna 
behov av kunskapsutveckling inför termin 3 och 4 i relation till sina visioner och personliga mål 
för arbetslivet. Studenterna erbjuds möjligheter att välja valbara kurser som de anser behövliga 
under termin 3 med tillgång till studievägledare och programansvarig för eventuellt hjälp med 
studieplanering.  

Dessutom inkluderas dessa aspekter specifikt i lärandemål, lärandeaktivitet, och 
examinationer av forskningsmetodik och praktikkurser (Kurs 9, 10, och 11) samt studenternas 
självständiga arbete med sina masteruppsatser (Kurs 12). I samband med forskningsmetodik 
kursen arbetar en student individuellt med en forskningsrelaterad uppgift som bestäms i 
samråd med en handledare. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna värdera styrkor och 
begränsningar av den valda uppgiften samt rapportera, analysera och diskutera de erhållna 
resultaten. Kursen examineras genom en individuellt genomförd skriftlig reflektion som visar 
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medvetenhet om de kunskaper som utvecklats och möjligheter och begränsningar med den 
valda metoden, översikten eller pilotstudien.  

I de självständiga uppsatsarbetena behöver studenterna göra vetenskapliga bedömningar och 
i många fall också samhälleliga då flera studenter väljer att studera komplexa samhällssystem 
där interaktionen mellan natur och samhälle spelar en central roll. Dessutom examineras 
studenternas förhållningssätt mot forskningsetikaspekter i samband med utvärdering av 
planeringsdokument (dvs thesis outline) och slutversion av uppsatserna. Etiska aspekter skall 
diskuteras i det självständiga arbetet i den mån det finns problem i relation till de valda 
forskningsmetoderna och den empirin som hanteras. Etiska aspekter som examineras är bl a 
kopplade till urvalsproblematik, behandling av data och personuppgifter, datamining, val av 
källor, behandling av källor, forskningsfusk, skydd av källors identitet, styrning mot önskade 
resultat genom ledande frågor vid intervjuer, problematiken med anonymitet, samt etiska 
problem med hur forskningsresultat används. Plagiering diskuteras kontinuerligt under 
programmet och Urkund som plagieringskontroll används i flera skriftliga 
examinationsuppgifter inklusive masteruppsatsen. 

Vid uppstart av varje kurs hålls en kursintroduktion där lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examinationer samt kopplingen mellan dessa presenteras och diskuteras. Denna information 
finns också med i kurshandboken (studieanvisningen) för varje kurs. För att påminna och 
stödja kursansvariga i att inkludera denna information vid kursvärderingar har en mall för 
kursintroduktioner utvecklats och skickas ut till kursansvariga inför kursplanering. Detta är 
också tänkt att underlätta för studenter att enkelt hitta kursspecifik information då 
kursvärderingar skall publiceras på Lisam. Examensmålen presenteras vid programstart. 
Relaterat till stycket ovan görs få eller inga insatser (förutom vid programstart) att diskutera 
examensmålen med studenterna, även om de såklart har legat till grund för utformningen av 
kursmålen. 

Progression inom lärandemål och lärandeaktiviteter: Progressionen inom programmet uppnås 
genom en systematisk inkludering av utbildningsmål i kurserna. I termin 1 skall studenterna 
efter avslutade kurser kunna visa förmågan att förstå, empiriskt och teoretiskt, konsekvenserna 
av miljöförändringar, samt hållbarhets- och miljöaspekter.  Kurs 1, 2 och 3 introducerar hållbar 
utveckling som politisk idé och analytiskt begrepp med specifik fokus på vetenskap om den 
historiska utvecklingen av miljö- och klimatförändringar samt klimatpolitik. I termin 2 skall 
studenterna efter avslutade kurser ha utvecklat förståelse och färdigheter för att använda en 
rad analysverktyg för att undersöka samtida hållbarhets- och miljöaspekter. För detta ändamål 
fokuserar kurs 4 och 5 på teoretiska och metodologiska aspekter av vetenskap om 
hållbarutveckling, liksom tillämpningar för resurshantering. Vid litteraturseminarier (vilka är 
förekommande lärandeaktiviteter) medverkar lärare i regel, men studenterna förväntas ta ett 
större ansvar att själva driva diskussioner framåt och att koppla läst litteratur till dess 
implikationer för identifiering och hanteringen av miljöfrågor i senare delen av utbildningen. 
Under laborationer sker en progression från att genomföra förbestämda analyser med tydligt 
stöd av lärare, till att själva kunna designa, genomföra och kritiskt utvärdera diverse analyser. 
Vid fältarbete/exkursioner medverkar lärare under termin 2 för att stödja det praktiska arbetet.  

I förhållande till progressionen så förväntas studenter efterhand ta ett större ansvar för sitt eget 
lärande och att själva kunna tillämpa förvärvad kunskap i praktiska sammanhang. I termin 3 
belyser kursmålen att den studerande efter avslutad kurs skall kunna förvärva en fördjupad 
förståelse av hållbarhets- och miljöfrågor samt utbildningen ger studenten möjlighet att träna 
sin förmåga att kritiskt närma sig aktuella utmaningar för en hållbar utveckling på 
tvärvetenskapliga angreppssätt. Programmet ge studenterna möjlighet att designa studier 
kring aktuella miljö och hållbarutvecklingsfrågor i kurs 6 och bl.a. göra praktik tillsammans med 
externa aktörer som jobbar med samtida utmaningar. Kopplat till arbete med case/projekt så 
sker en progression från att kunna genomföra förutbestämda och tydligt avgränsade uppgifter 
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under termin 1, till att själva kunna utforma eller självständigt designa, planera och genomföra 
uppgifter under termin 3 och 4. Genom uppsatsarbete under termin 4 utvecklar studenterna 
förmågan att genomföra kvalificerade analyser av hållbarhetsaspekter och miljöfrågor. 

Progression inom examinationer: En tydlig progression finns också i återkommande 
examinationsformer. Exempelvis, vid genomförandet av uppsatser och enskilda arbeten höjs 
succesivt kraven på att kunna identifiera och hänvisa till vetenskaplig litteratur, att kunna 
argumentera för och analysera avgränsningar och slutsatser, samt att formulera 
frågeställningar som ligger i forskningsfronten eller som tydligt kopplar till nutida 
samhällsbehov. Vid muntliga presentationer höjs succesivt kraven från att kunna redogöra för 
sitt arbete inför mindre studentgrupper, till att kunna presentera och försvara sin egen studie. 
Vid litteraturseminarier höjs kraven från att kunna redogöra för och reflektera kring lästa texter, 
till att kunna kritiskt granska och tillämpa textens innehåll. Här beskrivs ett exempel på moment 
som kopplas/bygger på tidigare kurser: 

• “Workshop on Environmental Assessment Plan: This project focuses on deepening your 
knowledge of assessing environmental issues through the planning and execution of two 
specific environmental case studies. This work follows up on the environmental management 
plan that you did in the previous course. In addition, it helps you to focus on applying/developing 
specific quantitative and semi-quantitative methods towards sustainable development goals for 
environmental management.  The group work involved in each of the case studies that you 
will address involve laboratory analyses, data interpretation, and presentation, which will help 
in assessing the water and food security issues in the specific region. All these activities will 
culminate into: 1) a formal presentation of your investigations, and 2) writing a report for the 
client (which is the District Municipal Board) about specific outcomes and feasibility of the study.  

Presentation: Each case study will have two parts (led by groups of 3-4 students).  The first 
presentation of 15 minutes will focus on the non-technical part of the project and focus on 
the general problem, how the problem was approached, what will be done and expected 
outcomes. Note this should be targeted towards the panel members consisting of 
government officials and NGOs (who may not specifically understand many of the 
complex scientific details). Technical presentation will for 20 minutes where you discuss 
the main results/outcomes, interpretation of spatial and temporal changes, scaling up to target 
water and food security issues and such details. This will be targeted for scientists involved in 
the panel.  

The panel will consist of people working in the other project and they will do the role of NGOs, 
government officials or research specialists representing the District Municipal Board who will 
critically assess the environmental impact study. The panel will have 20 minutes where they will 
make their assessment on both the general and technical presentations (e.g., if the goals of the 
study were accomplished, methodology, outcomes and possible recommendations to improve, 
and further continuance of your services). The panel will provide a 1-page report about their 
overall assessment. The instructors will provide a summary assessment at the end of each case 

study presentation (10 min).”  

De planerade portfoliomomenten i samband med obligatoriska kurser på programmet syftar till 
att ge studenter möjligheter för självvärdering av egna progressioner. Genom portfolioarbeten 
uppmanas studenterna att succesivt reflektera över, definiera, dokumentera, och uppdatera 
det egna lärandet under programmets gång. Att göra bedömningar och reflektioner över 
samhälleliga aspekter av det egna lärande och hur detta utvecklas under utbildningen är 
centrala aspekter inom dessa moment. Exempelvis behöver studenterna skriva en 
populärvetenskaplig essä om ett valt ämne inom hållbar utveckling i samband med 
portfolioarbete i Kurs 2 genom att diskutera följande samhällsrelevanta aspekter:  

• Why is the chosen issue or topic important to society? 

• Why and how does it need to be studied? 
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• Which parts of society (specific groups, sectors) may be affected by the issue and 
which are especially vulnerable or sensitive to it or its impacts? 

• Which institutions, authorities, administrative boards, government offices, community 
groups, research departments, businesses, NGOs, etc. work with the issue you are 
writing about? How does your issue have relevance for them? 

• What five questions could you pose to a representative of one/more of the 
organizations you have identified OR a layperson that will likely be affected by the issue 
to help you better understand the societal relevance of the issue? 

• Of the organizations or societal groups that are interested in this issue or may be 
affected do they have different opinions or perspectives on the topic? If so why? 

• How is the topic discussed, spoken about or framed in scientific texts and in popular 
sources (e.g. newspapers or other media sources? Is there a difference? If so 
describe and comment on this. 

2.1 Utvecklingsområden – måluppfyllelse 

Granskning av hur de kursspecifika lärandemålen svarar mot de nationella examensmålen 
visar att de nationella målen idag täcks in väl. Alla kurser behöver inte relatera till alla mål, 
men det finns potential för utveckling och förbättring. Integrering av etiska aspekter (dvs 
jämställdhet och genus, liksom övriga områden inom lika villkor och intersektionella perspektiv) 
kan utvecklas ytterligare gällande såväl innehåll som form i samtliga kurser. I det kommande 
utvecklingsarbetet för programmet och för varje enskild kurs kommer vi att aktivt arbeta med 
dessa resultat för att identifiera var och hur de olika kurserna kan knyta ytterligare till 
programmålen. Information om hur de kursspecifika lärandemålen kopplar till examensmålen 
för utbildningen bör även förtydligas för studenter, t.ex. i de kursspecifika studieanvisningarna, 
och kan diskuteras mer ingående med studenter under utbildningen. En genomgång och 
eventuellt uppdateringar av fördelning och mängden examinationer behöver göras för en 
jämnare poängproduktion och tydligare beskrivning av dess koppling till lärandemålen. 

3. Utformning och genomförande  

Kritiskt tänkande och vetenskapligt ifrågasättande syn på kunskap, teorier, metoder, 
observationer, och data är viktiga principer i programmet. Tillämpning av dessa principer 
kräver att studenterna tar en aktiv roll i lärandeprocesser t.ex. genom diskussion och reflektion 
utöver självständigt arbete t ex läsning av vetenskaplig litteratur och individuellt skrivande. 
Programmet innehåller flera olika läraraktiviteter där aktivt lärande uppmuntras, såsom 
seminarier, workshops, experimentella studier, naturvetenskapliga laborationer, 
datorlaborationer, rollspel och fältstudier. Olika moment behandlar problemorienterade och 
verklighetsanknutna miljö- och hållbarhetsfrågor, där etablerade begrepp, nya strategier och 
beprövade modeller för forskning diskuteras och analyseras. 

Studentaktivt och studentcentrerat: En studentcentrerad utbildning innebär att vi utgår från 
studentens erfarenheter och kunskapsnivå när vi utformar kurser. Ett studentaktivt lärande 
grundas i tanken att det är studenten som är aktiv i lärandeprocessen. Synsättet kan sägas 
innefatta ett fokus på studenternas lärande i högre grad än det mer traditionella synsättet som 
mer är inriktat mot vad vi som läraren vill förmedla och lära ut. En central del i denna pedagogik 
är att skapa förutsättningar för att studenterna bedömer vilken kunskap/förmåga som är viktig 
att inhämta utifrån hans/hennes tidigare akademiska bakgrunder och nuvarande kunskap för 
att identifiera egna kunskapsluckor som är relevanta inom huvudområdet. Genom att bygga 
på den kunskap och de förmågor studenten har i förhållande till kursmålen möjliggörs ett 
aktivdeltagande och självstyrt lärande i linje med utbildningens lärandemål. 
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Projektorienterat: Programmet karaktäriseras av projektorienterat arbetssätt. I och med detta 
betonas ett processperspektiv där arbetet skall leda fram till uppställda mål. I projekt sker 
arbete såväl individuellt som i grupper. Grupparbetsformen ger ökad effektivitet i form av 
djupare förankrad och mer bestående kunskap. Arbetet i grupp ger även träning inför de höga 
kraven på förmåga till samarbete i yrkeslivet. Den projektbaserade pedagogiken lämpar sig 
speciellt inom miljövetenskap där miljöfrågorna sträcker sig över flera traditionella 
disciplingränser och där projektgrupperna kan nyttja deltagarnas olika bakgrunder och 
förkunskap för att komma längre i lärandet. 

Kunskapssökande och kunskapskritiska arbete: På programmet är det viktigt med självstyrt 
lärande. Studenterna får tillgång till olika typer av stöd i form av exempelvis seminarier, 
föreläsningar, litteraturseminarier, handledning men det är studenten själv som måste välja 
hur de ska använda alla dessa hjälpmedel för att på bästa sätt stimulera sitt egna lärande. Så 
trots att programmet har viss obligatorisk litteratur till framförallt litteraturseminarier och 
föreläsningar, förväntas studenter med stöd av kursansvariga och handledare söka 
information/litteratur som bäst kan svara på specificerade frågeställningar och identifierade 
kunskapsluckor. I regel innehåller litteraturlistorna därför framförallt tips på relevant litteratur 
som studenterna kan använda. Men de förväntas och stöds i att hitta annan relevant och 
aktuell litteratur. Som stöd för detta hålls bl.a. en strimma kring litteratursökande och källkritik 
i samarbete med universitetsbiblioteket.  

I linje med principer för studentaktivt och studentcentrerat lärande får studenterna stöd under 
utbildningen för att bli rustad för att styra sitt lärande. Utbildningen arbetar för att studenterna 
ska ta en aktiv roll i sina egna lärprocesser genom tillämpning av olika former av läraktiviteter 
och examinationer så som litteraturseminarier, laborationer, datalaborationer, workshops, 
rollspel, individuellt och grupp projekt, uppsatser, policyanalyser och fältstudier. Många av 
dessa lärandeaktiviteter bygger på att studenterna själva får lägga upp och planera 
kunskapsinhämtning och analys utifrån sina nuvarande kunskapsluckor och rådande kursmål, 
samt att reflektera över och argumentera för betydelsen av de val som har gjorts och vilka 
implikationer det har haft. Här beskrivs exempel på lärandeaktiviteter och examination som är 
utvecklat för att motivera vetenskapligt ifrågasättande syn på kunskap och kritiskt tänkande 
genom en aktiv roll i lärandeprocesser (rollspel i detta fall) 

• “Negotiating a climate and energy framework (kurs 3) The class will take part in a role-play to 
jointly develop a climate and energy framework. Groups of 2-3 will each represent a country. In 
preparation of the role-play the groups should read background material describing the position 
of their assigned country and prepare their positions on the following issues that will be 
negotiated: 1) a long-term vision for climate and energy, 2) targets to achieve the vision, and 3) 
a statement outlining the benefits of the vision and targets. Participation in the role-play is 
graded, grades are pass or fail. 

Following the role-play an individual reflection will be written. It will be based on the outcome of 
the role-play. The student should focus on evaluating the agreement formulated during the role-
play and analyse the dynamics of the negotiations. The reflection is expected to make use of 
the course seminars and lectures and should include a bibliography with relevant course 
literature. Additional literature may also be used. The reflection should be submitted on Lisam 
on 16 January. 

The role-play and reflection forms part of the course examination and will be assessed 
according to the following criteria: 1) The student’s ability to critically assess the dynamics and 
outcome of the roleplay, 2) How well-written and coherent the reflection is, and 3) How well-
explained the position chosen during the roleplay is.” 

Reflektion: En central del i det studentaktiva lärandet är reflektion över sin egen 
lärandeprocess och hur förvärvade förmågor svarar upp mot kursmålen. För att stödja denna 
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reflektion används bl.a. seminarier i anslutning till diverse föreläsningar, laborationer, och 
projektarbeten som syftar till lärande och reflektion mellan studentgrupper, och återkoppling 
mellan student och seminariehandledare där studenten förbereder ett reflektionsdokument och 
diskussionsfrågor inför gruppdiskussion kring tematiska område. 

I alla obligatoriska kurser ingår examinationsseminarier där aktuell relevant litteratur 
diskuteras. Studenterna examineras på förmågan att kritiskt och systematiskt integrera 
kunskap. Som exempel kan nämnas att innan litteraturseminarierna ska studenterna 
individuellt skriftligt lämna in välargumenterade diskussionsfrågor vilket tillsammans med 
deltagande i seminariet utgör underlag för bedömning av studenten. För att tydliggöra kraven 
på studenternas aktiva lärande finns bedömningskriterier för moment såsom 
litteraturseminarier, laborationer och inlämningsuppgifter. Exempel på beskrivning av krav som 
ställs på studenternas i deras eget aktiva lärande är:   

• Kurs 2: The seminars form part of the examination and the students will be assessed according 
to how well they have prepared their readings and participated in the seminars. Seminars are 
mandatory If a student misses a compulsory seminar, the student must contact the responsible 
teacher and complete a written assignment. The final course grade will not be reported until all 
seminars are passed. 

• Kurs 5: Computer and GIS laboratory exercises form part of the examination. Students are 
assessed according to how well they have participated in the exercises and completed the 
assignments. The relevant teacher will provide more detail on specific exercises by oral/written 
instructions. Laboratory exercises are compulsory. If a student misses an exercise the student 
must contact the responsible teacher to obtain instructions for an additional assignment. The 
final course grade will not be reported until all compulsory exercises are completed. 

Den tvärvetenskapliga karaktären av programmet samt olika undervisningsformer och 
lärandeaktivitet ställer krav på undervisningsmiljöer och resurser. De mest specifika kraven 
ställs på tillgång till laborationssalar för exempelvis olika typer av kemi-, bioteknik- och 
datalaborationer. För kemi- och biotekniklaborationerna så används lokalerna på Tema M. 
Dessa lokaler förvaltas och används i regel endast för studenter och personal på Tema, där 
laborationslokaler specifikt byggda för undervisning inom miljövetenskap är tillgängliga. För 
datalaborationer för bl.a. statistik, GIS och modellering används delvis gemensamma resurser 
på LiU i anslutning till våra laborationssalar där datorer med avsedda programvaror har 
installerats. Andra universitetets lokaler i Linköping and Norrköping såsom datorsalar, 
föreläsningssalar, grupprum samt andra infrastrukturer såsom Norrköpings beslutsarena och 
Tema Ms biogaslaboratorium används inom programmet. Lab lokalerna är dessutom 
tillgängliga för genomförande av experiment, datasimulering och analys för studenterna under 
uppsatsarbete. 

Programmet hade en hög andel av studenter med startår HT17 som inte har tagit ut examen. 
Därför har programmet tillämpat en rad olika strategier för att öka studenternas möjlighet samt 
ge dem stöd för att slutföra utbildningen inom studietiden. Programansvarig, studievägledare, 
och programadministratör har regelbundna möte för att diskutera och följa upp studenternas 
studiesituation och progression samt identifiera studenter som tenderar att avvika sina 
studieplaner. Genom uppföljning av studenternas progression syftar programledningen att 
erbjuda stöd med hänvisning till individernas förutsättningar. Programmet har som rutin att 
erbjuda två extra kompletteringsmöjligheter för varje examinationsuppgift/tillfälle. Studenterna 
som behöver komplettera sina uppgifter får detaljerad återkoppling från ansvariga lärare 
angående revideringar/modifieringar som krävs för godkännande av examinationer. För att 
stödja studenternas arbete med masteruppsatser ger programmet möjlighet att de kopplar 
uppgifterna inom Kurs 6, 9, 10, och 11 till deras valda uppsatsämne. Innan termin 4 diskuterar 
studenterna val av uppsatsämne med ansvarig lärare för uppsatskursen och studievägledare. 
Dessutom informeras studenterna om uppsatsprocessen i början av termin 3 där de skall 
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förbereda en beskrivning av projektupplägg och tidsplan för arbetet under termin 4 (sk Thesis 
propsal). Uppsatsarbeten följs upp vid olika steg under termin 4 genom 1) examinering av 
Thesis outline (motsvarar 3 hp)  som utgör en uppsatssynopsis där studenterna redogör för 
den kommande forskningsstudien som ska genomföras, 2) work-in-progress rapport där 
studenterna beskriver progression av uppsatsarbeten i förhållande till tidsplanen, och 3) Thesis 
seminar där masteruppsattser presenteras och försvaras av studenter och granskas av en 
lärare innan den slutliga versionen lämnas in för examinering.  

3.1 Utvecklingsområde – utformning och genomförande 

Vi ser ett behov av att tydliggöra i våra kursplaner och studieanvisningar hur olika 
examinationer vägs samman i betygsättning, vilka examinationskriterier som används, samt 
vilka kompletteringspolicyer gäller vid olika examinerandeuppgifter/moment i programmet. Det 
finns redan rutiner för detta inom varje kurs, men i vissa fall är detta otydligt för studenter.  Det 
pågår därför ett arbete för att ta fram mallar för beskrivning av dessa aspekter med syfte att 
skapa sammanhängande rutiner för återkommande examinerandeuppgifter/moment inom 
programmet. Detta planerar vi att tillämpa i samband med vidareutveckling av kursplaner enligt 
universitetets nya mall.  

Att erbjuda valbara kurser under en hel termin utvidgar studenternas möjligheter till en mer 
omfattande satsning för att skaffa fördjupade vetenskapliga och metodkunskaper samt 
fördjupad insikt i samhällsrelevanta aspekter av deras valda specialiseringsområde såväl 
nationellt som internationellt. Det möjliggör bland annat medverkan i utlandsstudier och 
praktikarbete som kräver närvaro och deltagande under en hel studietermin. Under våren 2020 
så planeras vissa omstruktureringar av terminskursen för att ge studenterna möjlighet att välja 
valbara kurser under hela termin 3. Genom dessa insatser kommer vi dessutom att justera 
fördelningen av och antalet examinerande moment under terminstider för att säkerställa en 
jämnare poängproduktion under utbildningens gång. 

4 Forskningsanknytning  

Utbildningen är starkt forskningsanknuten. Lärare på programmet deltar i forskning eller finns 
i en forskande miljö. De vetenskapliga miljöerna som är närmast kopplade till programmet är 
Institutionen för Tema - Tema Miljöförändring (Tema M) och Tema teknik och social förändring 
(Tema T). Tema M är problemorienterad, tvärvetenskaplig och spänner över såväl natur- som 
samhällsvetenskap och humaniora kopplat till diverse samhällsrelevanta miljöfrågor. Tema M 
inhyser bl.a. centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) dit forskare från andra miljöer på och 
utanför Linköpings universitet är kopplade. CSPR startade som ett samarbete med, och har 
fortfarande starka kopplingar till, SMHI. Biogascentrum (BRC) är ett forskningscentrum där ett 
flertal forskare från Tema M ingår och som också sammanför andra forskare inom och utanför 
Linköpings universitet. Forskning vid Tema T handlar om hur teknik utvecklas och används i 
sociala sammanhang liksom hur teknisk förändring påverkar och påverkas av kulturella, 
politiska och ekonomiska processer i samhället. Ett flertal lärare från Tema T undervisar på 
programmet, är handledare av uppsatser, och leder i vissa fall kurser, medan de i majoriteten 
i sin tjänst bedriver forskning.  

Utbildningens innehåll byggs på en vetenskaplig och beprövad grund och det görs specifika 
insatser för att forskningsresultat och forskningsmetoder kommer till uttryck. Kopplingen till 
aktuell forskning gör exempelvis genom löpande föreläsningar där studenterna får ta del av 
aktuell litteratur som instrueras av forskare inom fältet (t ex i kurs 1). Det sker också genom att 
undervisande personal lyfter in egen forskning i exempelvis föreläsningar (t ex i kurs 3). Den 
sker även genom att studenterna provar på laborativa metoder som är centrala inom 
huvudområdet (t ex klimatmodellering i kurs 3). I en majoritet av kurserna sker 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
UNIVERSITETSLEDNINGEN 

 
21(30) 

 

 
 

 

forskningsanknytning genom att studenterna använder sig av litteratur som är aktuella inom 
forskningsfältet för att förberedda examinerande uppgifter såsom artikel-review och rapporter. 

Studenterna ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och en vetenskapligt ifrågasättande 
syn på kunskap och rådande föreställningar. Exempelvis diskuterar studenterna i en rad olika 
seminarier och workshops hur olika vetenskaper/discipliner ser på hållbarhets- och miljöfrågor 
på olika sätt. Här presenteras utdrag från workshop och seminarieinstruktioner där studenterna 
tränar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och ifrågasättande syn på hållbarhet- och 
miljöfrågor. Exempel: 

• “Workshop (kurs 1): Doing sustainable development: During this workshop the students will in 
groups critically reflect upon and compare the what, why and how of sustainable development 
in different local contexts. The discussion will draw upon the students’ case study work and be 
focused on local implementation challenges of the United Nations’ 2030 Agenda.  

Prior to the workshop, the students are asked to use the assigned course literature to critically 
reflect upon the sense-making and knowledge politics of Agenda 2030 and the Sustainable 
Development Goals. The students will be graded according to how well prepared they are and 
how actively they participate in the discussion.” 

• “Seminar - Problem formulation (kurs 6): Choose three papers published in an internationally 
peer-reviewed journal that you find interesting, relevant and of high quality. The papers should 
have a different study character to give you a broader overview. Focus on texts that describes 
aim, theory, method, empirical evidence/data and analysis. The focus should be on the aim and 
research questions and how the different parts link to the aim, including choices and 
delimitations. 

Prepare a critical review of the articles that includes: i) overall aim and research questions, ii) 
discussion of theoretical and methodological framework, iii) research methods, iv) results, v) 
analytical strategy/analysis and discussion, vi) summary of main findings. 

Discuss article in terms of clarity, credibility, reliability and validity. How well does the method 
approach/analysis support the aims and scope of the research conducted? How well are the 
different parts linked?” 

Den forskningsnära uppbyggnaden av programmet syftar förutom att förbereda för fortsatt 
forskning också till att ge studenterna möjlighet till fördjupad ämneskunskap och metodträning 
för eget arbete inom specifika område inom miljövetenskap. Ett exempel är tillämning av 
visualiseringstekniker i fördjupningskurs 7 som har stark anknytning till pågående 
klimatforskningsprojekt på Tema. De mest centrala insatser som görs av aktiva forskare som 
undervisar på programmet är regelbunden uppdatering av kurslitteratur för att inkludera de 
senaste forskningsrönen samt medverkan i kurs 9 och 10 (Research Skills) där studenterna 
ges möjligheten att utveckla sina förmågor att använda exempelvis vetenskapliga metoder och 
teorier. I denna kurs sker projektdesign och genomförande tillsammans med handledaren som 
är en aktiv forskare. Dessutom genomförs flera uppsatser i nära koppling till pågående 
forskningsprojekt.  

I och med att lärarna på mastersprogrammet är aktiva som forskare har de hög kompetens i 
att stödja studenterna i att göra bedömningar med hänsyn till relevant såväl nationell som 
internationell forskning. Flertalet forskande lärare skriver själva vetenskapliga texter för en 
internationell publik. Alla masteruppsatser handleds och examineras av disputerade lärare. 
Lärare har också handlett studentarbeten som omsatts i vetenskapliga artiklar som publicerats 
på internationella konferenser och i fackgranskade tidskrifter.  
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4.1 Utvecklingsområde – forskningsanknytning 

Vi anser att forskningsanknytningen är god, och kommer att fortsätta att uppmuntra och 
understryka det positiva med att lärare knyter an till uppdaterad forskning som en del av den 
löpande kursutvecklingen samt pågående forskningsprojekt.  

5 Lärarkompetens  

Lärarkompetens och lärarkapacitet på programmet redovisas i tabell 5.1. Av de lärare som 
undervisade på programmet under 2019 så är majoriteten disputerade, inklusive alla 
examinatorer. Lärarlaget har en hög akademisk utbildning. Vidare så är flertalet av lärarna 
docenter, och några professorer eller biträdande professorer. Vi har också en del av lärarlaget 
som är doktorander och forskningsingenjörer. Programansvarig får 25% och studierektor får 
15% av heltidsarbete i ersättning för uppdragen. 

Tabell 5.1 Lärarkompetens och lärarkapacitet på programmet 

Anställning Akademisk grad Pedagogiska kurser 
Medverkan i 
programmet  
2019 (% heltid) 

Bitr. professor Docent 

Problembaserat lärande och 
basgruppshandledning; 
Högskolepedagogik, fördjupningskurs 
1.Kursdesign, examination och utvärdering; 
Avancerad kurs i högskolepedagogik - 
handledning av forskarstuderande  

3 

Bitr. Universitetslektor Doktor 
Problembaserat lärande och 
basgruppshandledning  

12 

Bitr. Professor Docent 
Universitetspedagogik, steg 3b Pedagogiskt 
ledarskap 

1 

Professor Docent 
Universitetspedagogik, steg 2, Design, 
utvärdering och organisation för lärande  

3 

Doktorand Doktorand 

Problembaserat lärande och 
basgruppshandledning, 
Universitetspedagogik, steg 1. Lärande, 
undervisning, kunskap 

1 

Universitetslektor Doktor 
Högskolepedagogik, fördjupningskurs 1. 
Kursdesign, examination och utvärdering 

 
1 

Universitetslektor Docent 
Högskolepedagogisk grundkurs (Linnéuniv) 
högskolepedagogik steg 2 (KEU) och steg 3 
(forskarhandledningskursen).   

5 

Doktorand Doktorand 
Problembaserat lärande och 
basgruppshandledning   

1 

Professor Docent Inga kurser funna 7 

Universitetslektor Docent Inga kurser funna 6 

Bitr. professor Docent 

Avancerad kurs i högskolepedagogik - 
Handledning av forskarstuderande, 
Högskolepedagogik, fördjupningskurs 1. 
Kursdesign, examination och utvärdering 

14 

Universitetslektor Docent 

Universitetspedagogik, steg 3a, 
Forskarhandledning 
Universitetspedagogik, steg2, Design, 
utvärdering och organisation för lärande 

22 

Postdoktor Doktor Det akademiska lärarskapet 5 

Universitetslektor Doktor 

Lärande och kunskap (LoK) - avancerad kurs 
i högskolepedagogik 
Problembaserat lärande och 
basgruppshandledning 

2 
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Anställning Akademisk grad Pedagogiska kurser 
Medverkan i 
programmet  
2019 (% heltid) 

Universitetslektor Doktor 

Universitetspedagogik, steg 1. Lärande, 
undervisning, kunskap 
Högskolepedagogik, fördjupningskurs 1. 
Kursdesign, examination och utvärdering 
Handledning av forskarstuderande 

3 

Universitetslektor Docent 

Universitetspedagogik, steg1: Lärande 
undervisning och kunskap 
Universitetspedagogik, steg 3a. 
Forskarhandledning 

1 

Universitetslektor Doktor 

Grundläggande kurs i högskolepedagogik: 
Lärande och kunskap  
Högskolepedagogik, fördjupningskurs 1. 
Kursdesign, examination och utvärdering 
Handledning av forskarstuderande 

21 

Bitr. Universitetslektor Doktor 

Högskolepedagogik, fördjupningskurs 1. 
Kursdesign, examination och utvärdering 
Högskolepedagogik, fördjupningskurs 1. 
Kursdesign, examination och utvärdering 

3 

Universitetslektor Docent 

Högskolepedagogik, fördjupningskurs 1. 
Kursdesign, examination och utvärdering 
Högskolepedagogik, fördjupningskurs 1. 
Kursdesign, examination och utvärdering6,0 
hp77GU25 

10 

Bitr. Professor Docent 

Universitetspedagogik, steg1: Lärande 
undervisning och kunskap  
Universitetspedagogik, steg 2. Design, 
utvärdering, organisation  
Universitetspedagogik, steg 3a. 
Forskarhandledning  

6 

Bitr. Universitetslektor Doktor 

Universitetspedagogik, steg 1. Lärande, 
undervisning, kunskap 
Högskolepedagogik, fördjupningskurs 1. 
Kursdesign, examination och utvärdering 

4 

Professor Docent 

Universitetspedagogik,steg1: Lärande 
undervisning och kunskap 
Universitetspedagogik, steg2, Design, 
utvärdering och organisation för lärande 

4 

Genom att merparten av lärarna är verksamma i en tvärvetenskaplig forsknings- och 
utbildningsmiljö finns en stor bredd i lärarkompetens med avseende på miljövetenskapens 
vetenskapliga grund, tillämpliga metoder och aktuella forskningsfrågor. Detta har medfört att 
många av våra kurser delvis bygger på den forskning som bedrivs på institutionen för Tema. 
Samtliga kursansvariga, handledare av självständiga arbeten, granskare av självständiga 
arbeten och examinatorer är disputerade. Doktorander medverkar i undervisningen som 
seminarieledare, föreläsare och workshopledare.  

Tema M har från sin start genomsyrats av ett nära samarbete mellan forskare från olika 
discipliner, som är en viktig förutsättning för en sammanhängande utbildning med en 
tvärvetenskaplig karaktär på avancerad nivå. Idag är Tema M en etablerad tvärvetenskaplig 
miljö som spelar en viktig roll som forskningspartner i ett stort antal nationella och 
internationella forskningsprogram.  Det finns specialkompetens inom områden som 
klimatpolitik, ekotoxikologi, miljökommunikation, deltagandeforskning, klimatvisualisering, 
föroreningar, analytisk kemi, biogas, biogeokemi, miljöövervakning, systemanalys, politik och 
vetenskap, risk, vetenskapsteori, samhällsplanering och det moderna samhället och tekniken. 

På metodsidan finns specialkompetens inom t ex statistik, fokusgrupper, intervjuer, textanalys, 
inventering, miljöövervakning, modellering, geografisk informationsanalys, miljöbiotekniska 
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analyser, luft- och vattenanalyser av organiska och oorganiska föreningar. Centrum för 
klimatpolitisk forskning bedriver tvärvetenskaplig forskning och studerar klimatförändringar i 
relation till andra åtgärder för hållbar utveckling såsom minskad miljöpåverkan och hushållning 
med naturresurser. Vid tema Teknik och social förändring bedrivs omfattande forskning och 
utbildning kring hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring 
vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik och ekonomi. Forskningen är 
tvärvetenskaplig och innebär såväl nutidsanalyser som historiska studier. 

En stor del av den forskning som bedrivs av lärarna i miljövetenskap är tydligt avnämarinriktad. 
Delar av forskningen bedrivs i samarbete med avnämargrupper såsom tjänstemän på 
kommuner och länsstyrelser, företag eller andra aktörer såsom lantbrukare och skogsägare (t 
ex Tekniska Verken i Linköping, Scandinavian Biogas Fuels, Lantbrukarnas riksförbud, 
Biogascentrum i Linköping, och länsförsäkringar). Många av lärarna har således stor 
erfarenhet både av muntlig kommunikation med avnämare och av skriftlig kommunikation t ex 
i form av populärvetenskapliga rapporter. De har också kompetens att göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter (t ex medlem i bedömningsgrupp i Formas och 
Energimyndigheten).    

De flesta lärare på programmet har lång och gedigen undervisningserfarenhet. Flera av lärarna 
undervisar även på andra utbildningar och några är författare till läroböcker med relevans för 
ämnesområdet som används inom utbildningen. För att kunna bli anställd som 
universitetslektor krävs genomförande av pedagogikkurser som erbjuds av LiU vid Didacticum, 
dvs ”det akademiska lärarskapet” (tidigare kursbenämning ”lärande och kunskap”) och ”design 
för lärande” (tidigare kursbenämning ”kursdesign, examination och utvärdering”) eller 
motsvarande, som omfattar sammanlagt 12hp. Majoriteten av lärarna på programmet har läst 
dessa pedagogiska kurser eller motsvarande utbildningar. 

Majoriteten av undervisningen på mastersprogrammet genomförs av lärare på Tema. För de 
flesta lärandemoment finns flera lärare med liknande kompetens som kan ta över moment, 
vilket minskar sårbarheten. I vissa fördjupningskurser anlitas gästföreläsare, främst för att öka 
arbetslivskoppling och i några enstaka fall för att kompetensen saknas på LiU. På 
avdelningsnivå inom miljövetenskap finns en viss brist på lärarkraft men på 
Mastersprogrammet är kontinuiteten i undervisande lärare relativt god. Samma personer kan 
exempelvis hålla samma kurser i flera år. Kontinuitet har varit god vad gäller studierektor och 
programansvarig med undantag för en kortare period där det var två studierektorer på ett år 
på grund av nya uppdrag. 

Studenterna använder olika typer av specialprogramvaror såsom exempelvis SPSS (statistik), 
Stella (modellering) och ArcGIS (Geografiska informationssystem). Dessa moment kräver att 
det finns tillgängliga och tekniskt kunniga lärare. Vidare använder vi också olika typer av 
analysinstrument och provtagningsutrustning för att kunna genomföra olika typer av 
laborationer och fältstudier i kurserna. Här är programmet beroende av ett nära samarbete 
med laboratoriet på Tema M och forskningsingenjörer M för drift och underhåll. P.g.a. att flera 
av ingenjörerna har kompetens att sköta laboratoriet minskar vi denna sårbarhet. 
Mastersprogrammet har även ett nära samarbete med Campus Vallas bibliotek med en 
strimma i informationskompetens som löper genom hela programmet. Här är vi beroende av 
personal på universitetsbiblioteket. 

Lärare anställda vid Tema M som under ett år sammanlagt undervisar 50 % av sin arbetstid 
eller mer på kandidatprogrammet för miljövetenskap, mastersprogrammet i science for 
sustainable development, geografi och/eller tematisk naturvetenskap är berättigade till 
kompetensutvecklingstid. Syftet med detta är att skapa bättre förutsättningar för lärare som 
undervisar mycket att regelbundet utveckla sin kunskap och sina färdigheter. 50% 
undervisning genererar 5% kompetensutvecklingstid, 60% genererar 10%, 70% genererar 
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15% och om någon undervisar 80% så blir 20% kompetensutveckling. Omfattning och innehåll 
för kompetensutveckling fastställs och följs upp med närmaste chef och förankras med berörda 
studierektorer. Det är dock en begränsad mängd lärare på Tema M som jobbar sammanlagt 
mer är 50% med undervisning.  

5.1 Utvecklingsområde – lärarkompetens 

Vi anser att lärarkompetensen är god. Varje kursansvarig får förutsättningar att jobba med 
kursutveckling och detta görs också. När det finns ackumulerade överskott och ett uttalat 
behov tillförs också extra timmar för kursutveckling på samtliga kurser som behöver det. Att 
skapa tid för programgemensamma aktiviteter för att bedriva utvecklingsarbete och bygga 
gemensam kompetens är en utmaning. Lärarna har i stor utsträckning fulltecknade 
årsplaneringar och undervisar förhållandevis få timmar på programmet. Vi har som mål att ha 
gemensamt sommarmöte med miljövetarprogrammet varje år och i dagsläget har vi minst två 
lärarmöten per termin.  

6. Arbetslivsperspektiv 

Programmet förbereder studenterna för arbetslivet genom integrering av examinationer och 
lärandeaktiviteter som simulerar arbetslivet i form av rollspel, projektarbete, grupparbete, 
workshop, fallstudier, osv i utbildningen. Detta görs bland annat genom att involvera externa 
föreläsare som är aktiva samhällsaktörer inom relevanta område. Programmet har också som 
strategi att introducera olika scenarier som förekommer i arbetslivet under utbildningens gång. 
Exempelvis tränar studenterna i kurs 1 på hur en förhandling mellan länder som är medlemmar 
i samma internationella organisation går till, med utgångspunkt i förhandlingar inom 
International Energy Agency i ett rollspel. Rollspelet är anpassat efter kursens begränsningar 
men såväl förberedelser som förhandling har många likheter med vad som förväntas i en 
liknande arbetslivssituation.  

Studenterna får också träning i en rad olika verktyg (i olika kurser) som är användbara i 
arbetslivet för utvärdering av hållbar utveckling och miljöfrågor med en specifik fokus på 
analytiska ramverk inom hållbarutveckling i kurs 4. Dessa innefattar analysverktyg inom 
naturvetenskap och samhällsvetenskap (t ex fokusgrupp och intervjuer, textanalys, 
inventering, miljöövervakning, modellering, miljöbiotekniska analyser, luft- och vattenanalyser 
av organiska och oorganiska föreningar). Kopplad till seminarier och essäer tillämpar 
studenterna olika analysverktyg för att utreda faktiska fall. Här presenteras ett exempel (från 
kurs 6) där studenterna använder en statistikmjukvara för att beskriva miljötillstånd i Östersjön 
med hjälp av faktiska data samt formulera/identifiera relevanta miljöfrågor baserade på 
aktuella observationer. Exempel: 

• “Workshop During the workshop you will work with some real data from the Baltic proper. See 
separate file for description of the data file. During the workshops the program SPSS will be 
used.  

Part I. Explorative Data Analysis: Choose one of the nutrients as your variable of interest. This 
is the one you will focus on during the entire laboration. Present the data with graphs and tables. 
This is to get to know the data (behavior, distribution, outliers,…), to test different ways of 
presenting the data (for distribution use histogram, boxplot, bar chart; for time series use scatter 
plot, bar chart;  for relationship with other variables use scatter plot; for descriptive statistics use 
mean, median, standard deviation, percentiles).  

Part II. Stationwise presentation of your variable: There are four stations. Now the aim is to 
present the data per station to give an indication of differences/similarities of the four. Make 
similar graphs as above, but per station. Make a table with relevant descriptive statistics divided 
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by stations. This part would be handed in as group report with graphs and tables, all 
commented.  

Part III. Hypothesis testing: Using your imagination to come up with one or two interesting 
research questions. Present a graph relevant to the aim. Formulate a statistical hypothesis. 
Choice of significance level. Make a test. Comment results. This part should also be handed 
in.” 

För att kontextualisera utbildningens innehåll i relation till pågående verksamhet i omgivande 
samhället planeras studiebesök tillsammans med andra lärandeaktivitet. Exempelvis 
arrangeras studiebesök till jordbruk med ekologiska produktionsrutiner och till Tekniska 
Verken i Linköping i kurs 5 där hållbarhetsaspekter för energi- och vattenhantering i olika 
kontexter är i fokus. Studiebesök till Norrköpings visualisering center i kurs 7 och Vallastaden 
i Linköping i kurs 8 där klimatvisualisering respektive hållbar urban planering fokuseras är 
andra exempel. Förberedelse för arbetslivet i samverkan med samhället kan dessutom 
praktiseras exempelvis inom praktikkursen (kurs 11) där design och genomförande av 
projektarbete görs direkt kopplade till ett företag eller en organisation tillsammans med en 
handledare på vald arbetsplats. På samma sätt har studenterna möjligheten att genomföra 
uppsatsarbetet i samverkan med företag och organisationer under handledning av forskare på 
Tema tillsammans med externa handledare.   

Information om arbetsmarknaden för studenterna inhämtas genom bl.a. via den samverkande 
forskningen som många lärare på programmet bedriver (t ex tillsammans med Tekniska 
Verken i Linköping, Scandinavian Biogas Fuels, Lantbrukarnas riksförbud, Biogascentrum i 
Linköping, Länsförsäkringar, mfl) och genom programrådet som är gemensamt för 
Miljövetarprogrammet och Mastersprogrammet. I programrådet sitter representanter från 
programmen, studenter, forskare och representanter från det omgivande samhället. För 
närvarande är representanterna från det omgivande samhället följande: Biogas Research 
Center (BRC), Calluna, Regionförbundet Sörmland, Stockholm Environment Institute (SEI), 
Tekniska verken, Miljökontoret Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Vreta Kluster 
(innovations- och utvecklingscentrum för gröna näringar). Vid dessa möten, som sker 2 gånger 
per år, diskuteras programutveckling och arbetslivskopplingar. Programrådet stödjer 
programledningen med information om utveckling och förändring av arbetsmarknaden både 
nationellt och internationellt och ger också tydliga indikationer på hur utbildningen kan 
utvecklas löpande för att fortsätta vara relevant och användbar. 

För att säkerställa utbildningens användbarhet genomförs alumniundersökningar liknande den 
som gjordes under 2018. Den skickades ut till studenter med förväntat examensår 2003-2018 
som var registrerade på sista terminen (svarsfrekvens: 33% varav 47% män och 53% kvinnor). 
Resultaten visar att 73% av de tillfrågade har fått ett jobb inom 
hållbarutveckling/miljövetenskap efter sin utbildning. 18% av studenterna som fick ett arbete 
hade haft erbjudande om jobb redan under utbildningens gång. Ytterligare 33% fick jobb inom 
3 månader, och ytterligare 36% inom 1 år. Arbetsmarknaden där alumner är verksamma är 
statlig och annan offentlig sektor (36%), akademi (28%), privat sektor (23%), icke-statlig och 
internationella organisationer (9%) och egenföretagare (4%). En majoritet av alumner som har 
fått jobb arbetar i Sverige (63%) och Europa (22%). Mer än 75% av respondenter 
rekommenderar mastersprogrammet till andra och angav att 1) den övergripande utformning 
och genomförande av programmet dvs studentaktivt, studentcentrerat, och problemorienterat 
lärandeaktivitet, 2) utbildningens principer gällande kritiskt tänkande och ifrågasättande syn 
på information och kunskap, 3) projektarbete, grupparbete och akademiskt skrivande, och 4) 
utbildningens koppling till pågående forskning har haft (hög eller tillräcklig) betydelse för 
inträde i arbetsmarknaden. Följande fritextsvar från alumniundersökningen exemplifierar 
ovannämnda punkter: 
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• “I particularly liked that the programme encourages critical thinking, which I missed in my 
previous degree. “ 

• “Broad and interesting field where you in the second year can choose/specialize in specific 
areas. Very interesting with and international master programme, where you meet new people 
from different Cultures, learn how they look at different environmental issues from other 
perspectives as well as improving you English.” 

• “Interdisciplinary thinking, great teachers who are easy to get in contact to as a student, relevant 
tasks that will be useful in the employment market.” 

• “It is a good master's programme which enables students to be more interdisciplinary and think 
broader when addressing social environmental related problems. It makes students to be 
competitive in the job market” 

• “It will depend on the objective of the student. In general, I feel the Master could benefit of more 
practical skills of sustainability in addition to research” 

6.1 Utvecklingsområden – arbetslivsperspektiv 

Förutom det redan pågående arbete kommer vi att systematisera arbetslivsanknytning 
ytterligare genom ökat samarbete med nätverk i Östergötland, nationellt och internationellt. 
Detta kommer inledningsvis att göras i samarbete med studenterna och genom stöd från 
Samverkansenheten på LiU som har både breda och djupa kontaktytor. Detta tillsammans 
med planerad programstrukturutveckling kommer att leda till att ytterligare praktikplatser och 
examensarbeten möjliggörs på fler företag, myndigheter och andra organisationer, både på 
svenska och engelska.  

7 Studentperspektiv 

Vi arbetar för att studenterna ska bidra aktivt till utveckling av programmet. Lärarna på 
programmet har skapat en välkomnande miljö där kritiskt tänkande och reflektioner om 
utbildningens innehåll uppmuntras och uppskattas. Studenternas perspektiv och idéer kring 
olika delar av utbildningen fångas upp i olika sammanhang, t.ex. vid 
kursutvärderingsseminarier eller via personliga samtal mellan studenter och lärare vid enskilda 
kursmoment. Vi kommer att beskriva i kursintroduktioner de formerna för hur studenterna kan 
bidra till utvecklingen av kurser via utvärderingar samt hur tidigare kursvärderingar har använts 
i utvecklingen av varje enskild kurs. För att belysa behovet av detta har en mall för 
kursintroduktioner tagits fram och skall användas vid varje kursintroduktion. 

Utvärderingar är en viktig del i studentinflytandet och en del i arbetet med kvalitetssäkring. Den 
modell som används är att varje kurs utvärderas med en enkät i det centrala elektroniska 
kursutvärderingssystemet vid LiU (Evaliuate). Kursansvarig lärare uppmuntras att lägga till 
specifika frågor som kan säga mer om den specifika kursen. På alla kurser är det också rutin 
att ha muntlig kursvärdering i slutet av kursen till vilken studenterna kan förbereda 
diskussionspunkter. Dessa värderingar ger oftast mer informativa beskrivningar av vad som 
har funkat bra eller mindre bra på kursen jämfört med de standardiserade enkäterna. 

Samarbeten med studenterna gällande utveckling av programmets kvalitet bedrivs 
systematisk för varje kurs. Vi har kontinuerliga samtal med studentrepresentanter för att 
diskutera utbildningens kvalitet. Studentrepresentanterna har för uppdrag att samla 
studenternas åsikter kring olika aspekter av avslutade och pågående kurser inklusive: 

• Balans mellan olika kursmoment (föreläsningar, seminarier, laborationer, 
projektarbeten, studiebesök, grupparbeten och individuella studier) 

• Arbetsbelastning i förhållande till förväntad studietid och eventuella stressituationer 
inom varje kurs 

• Tydlighet i kurshandböcker och instruktioner  
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• Tydlighet i examinationer och utvärderingskriterier (t.ex. skriftliga uppgifter och 
muntliga presentationer) 

• Examinationsformer och examinationsnivå 

• Återkoppling från lärare och handledare 

Denna information kommuniceras med kursansvariga och lärare vid regelbundna möte vilken 
tillsammans med resultaten av kursutvärderingar används för uppdatering av kursinnehåll 
samt planering av kortsiktiga och långsiktiga utvecklingsinsatser. Exempel på 
utvecklingsinsatser som en direkt respons till studenternas åsikter är pågående arbete med att 
ta fram tydliga instruktioner för arbetsformer under litteraturseminarier och grupparbete. Ett 
annat exempel är anordning av en konferens för att studenterna på år 1 och år 2 av 
programmet träffas och delar sina erfarenheter och kunskap. Studentrepresentanter är också 
medlemmar i programrådet där de främst bidrar med åsikter och idéer kring utveckling av 
arbetslivsperspektivet i utbildningens innehåll. Programrådet är ett rådgivande organ som 
arbetar med programansvarig och består av lärare och studentrepresentanter vid utbildningen 
samt representanter för det omgivande samhället. Programrådet fungerar också som en 
idégrupp och bevakare av kvaliteten av utbildningen. 

Frågor och åsikter från studenter om studiesituation diskuteras löpande med kursansvariga och 
lärare, liksom studierektor och programansvarig. Vidare har programansvarig tät kontakt med 
studievägledare om studenters studiesituation. Studievägledaren har möjlighet att i samtalen med 
studenterna fånga upp önskemål och feedback som behöver återföras till programmet. Studenter 
brukar ha en beroendeställning till lärare och kan därför ha svårt att ta upp problem eller klagomål 
direkt med dem. Där fyller studievägledaren en viktig funktion som mellanled och neutral part som 
studenterna ibland har lättare att vända sig till. Återkopplingen till studenten sker via 
studievägledaren eller programansvarig, så som det passar bäst i varje enskilt fall.       

Studievägledaren erbjuder individuella vägledningssamtal till studenter som har kommit efter i 
studierna eller känner sig osäkra och har frågor kring studierna. Där kan studenten få hjälp med 
studieplanering och information, att förbättra sin studieteknik, prata om och reflektera kring 
studierna och andra förhållanden omkring studenten som kan påverka hur det går med studierna. 
Studievägledaren håller också tidigt i termin 1 ett seminarium om studieteknik och studieplanering. 
Då presenteras även stödfunktionerna dvs studenthälsan, språkverkstaden, koordinatorerna för 
studenter med funktionsnedsättning, studievägledningen med flera. Vid det tillfället är även en 
lärare från språkverkstaden med för att gå igenom akademiskt skrivande och vad det innebär.   

Det kan vara en stor omställning för de nya studenterna och inte minst för de med internationell 
bakgrund att starta sina universitetsstudier. Omställningen sker på många plan samtidigt och kan 
t.ex. innebära att flytta till och leva själv i ett nytt land/ort, använda ett nytt språk, hitta bostad, lära 
sig nya samhällsfunktioner och skapa nya relationer. Parallellt med detta ska de komma in i sina 
akademiska studier med allt vad det innebär t ex högre studietakt, ett nytt sätt att skriva, omfattande 
litteratur att ta sig igenom, nya examinationsformer, osv. Allt detta är sådant som studenterna har 
möjlighet att reflektera över vid det första seminariet med studievägledaren. De enskilda samtalen 
med förstaårsstudenter handlar i stor utsträckning om detta. För studenter som inte är nya på 
programmet finns andra utmaningar t ex att lyckas komma ikapp om de ligger efter i studietakten 
eller att bestämma sig för att fortsätta eller hoppa av om utbildningen inte känns rätt. 
Studievägledaren stöttar i planering för studieuppehåll, avhopp eller återkomst och även till viss 
del i kontakt med lärare och programansvarig.  

Vi ser att studenterna använder de stödfunktioner som finns och studievägledningen är ofta en 
ingång till övriga funktioner. I samtalet med studievägledaren kan ett behov av andra funktioner 
fångas upp och studenten kan slussas vidare. Ibland när studenten behöver ta kontakt med en 
lärare så kan stödet från en neutral part också vara avgörande för att de ska förstå hur de kan gå 
tillväga och våga ta steget. Studievägledaren har utöver samtalen och passen i klasserna många 
kontakter via andra kanaler.  
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7.1 Utvecklingsområden – studentperspektiv 

Vi kommer att bjuda in studentrepresentanter till våra möten med kursansvariga och lärare där 
programutvecklingsfrågor diskuteras. Genom denna insats kommer vi att kunna fånga upp och 
diskutera studenternas perspektiv på aktuella frågor och arbetsprocesser samt ge studenter 
en inblick i hur det löpande kvalitetsutvecklingsarbetet genomförs. Det senare för att synliggöra 
hur utvecklingen görs rent praktiskt och att studenternas perspektiv tas på allvar. Vi kommer 
också att systematisera redovisning av eventuella förändringar i våra kurser till studenter genom 
att ge uppdrag till kursansvariga att dokumentera förändringar i kursernas innehåll och struktur 
samt kommunicera dessa förändringar med studenterna vid kursstart. 

En gång om året anordnas ett internatmöte (sk sommarmöte) där lärare och 
studentrepresentanter på kandidatprogrammet i miljövetenskap diskuterar frågor som rör 
utbildningens innehåll och utformning under två dagar. Vi kommer att bjuda in 
studentrepresentanter från mastersprogrammet till våra sommarmöten och tar upp frågor som 
rör mastersprogrammets innehåll och utformning. Syftet med samordning av 
utvecklingsarbeten inom kandidat- och mastersprogrammen är att fånga upp ett utvidgat 
studentperspektiv, dela goda exempel, erfarenheter och utmaningar samt identifiera svagheter 
och styrkor av våra utbildningar inom huvudområdet, miljövetenskap, som kan utvecklas 
ytterligare. Vi anser att dialogen med studenter är god så vi kommer att fortsätta bygga på 
detta i det kvalitetsarbete som fortsätter efter denna rapport, med den kommande 
handlingsplanen som utgångspunkt. Vi har även som målsättning att, med gemensamma 
krafter, förbättra svarsfrekvensen på Evaliuate.  

8 Jämställdhetsperspektiv  

Programmet integrerar frågor om jämställdhet/genus, intersektionalitet, jämlikhet och global 
rättvisa i utbildningens innehåll då de är centrala frågor för arbetet med hållbar utveckling, och 
påverkar i hög utsträckning miljöproblemens orsaker och möjliga lösningar. I utbildningen 
integreras dessa perspektiv i lärandeaktiviteter och kurslitteraturen, om än i olika utsträckning 
och omfattning på de olika kurserna. Exempelvis finns texter i kurslitteraturen för Kurs 1 som 
problematiserar genus och jämställdhet i hållbarhetsforskningen. Dessa perspektiv 
återkommer i flera föreläsningar och diskuteras i samband med fallstudien. I Kurs 3 finns 
seminarier med fokus på genus och hållbarhet och i Kurs 8 är intersektionalitet en integrerad 
del i lärandeaktiviteter. Dessutom genomfördes 2018 en genomgång av samtliga 
kurslitteraturlistor med avseende på genus och jämställdhet. Könsfördelningen bland 
studenter över tid de senaste fem åren är relativt jämn men de senaste åren andel av kvinnliga 
förstahandssökande har minskat och är män något överrepresenterade i programmet. I 
relation till studieresultat, genomströmning och studenternas progression är det dock en större 
andel kvinnor som utvecklar. Könsfördelningen i lärargruppen är relativt jämn, även om 
individer gör olika mängd undervisning.  

8.1 Utvecklingsområden – jämställdhetsperspektiv  

Integrering av jämställdhet och genus, liksom övriga områden inom lika villkor och 
intersektionella perspektiv, kan utvecklas ytterligare gällande såväl innehåll som form i 
samtliga kurser, men kanske framförallt i de kurser där perspektiven idag inte tas upp explicit. 
På så sätt kan en mer genomtänkt röd tråd skapas med fokus på människors olika livsvillkor, 
samhällets strukturella förutsättningar samt hur dessa tillsammans bidrar till olika perspektiv, 
problemdefinitioner, lösningar, resultat, diskussioner och slutsatser. 

9 Hållbarhetsperspektiv 
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Utbildningen syftar till att förbereda studenter för arbete med frågor som rör hållbar utveckling 
och därför behandlas hållbar utveckling i lärandemål och lärandeaktiviteter av alla 
programkurser. Exempel på lärandemål och lärandeaktiviteter med centrala 
hållbarhetsaspekter i fokus är presenterade i avsnitt 2 i samband med beskrivning och 
granskning av måluppfyllelse. Utmaningar för en hållbar samhällsutveckling är komplexa och 
mångsidiga och det är viktigt att de behandlas ur ett tvärvetenskapligt angreppsätt. 
Programmet är därför utformat för att ge studenterna kunskap och förståelse om 
naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling, 
och byggs sedan på för fördjupning i specifika hållbarhetsfrågor. Kurserna introducerar hållbar 
utveckling som politisk idé och analytiskt begrepp och tar upp den historiska utvecklingen av 
miljöförändringar orsakade av människans användning av energi, vatten, mat, och mark, samt 
utmaningar för att bedöma och hantera resursanvändning och miljöförändringar. Samtliga mål 
i agenda 2030 berörs i utbildningen, explicit eller implicit. Beskrivning av programkurser är 
sammanfattad i Tabell 1.1. Lärare på programmet är forskare från olika discipliner, som aktivt 
bedriver forskning om miljö och hållbar utveckling. Genom integrering av lärarnas egna 
forskningsresultat med grundläggande teoretisk och empirisk kunskap om hållbar utveckling i 
undervisning genomsyras aktuell forskning i programmets innehåll.  Dessutom erbjuds 
studenterna möjligheter att uppnå förståelse och färdigheter för att använda relevanta 
analysmetoder t.ex. statistik, fokusgrupper, intervjuer, textanalys, inventering, 
miljöövervakning, modellering, geografisk informationsanalys, miljöbiotekniska analyser, luft- 
och vattenanalyser av organiska och oorganiska föreningar för att undersöka samtida 
hållbarhetsaspekter. 

9.1 Utvecklingsområden – hållbarhetsperspektiv 

För att ytterligare utveckla ekonomiska perspektiv inom hållbar utveckling i programmet 
planerar vi att förstärka kompetensen om detta bland lärarlaget. Ett lektorat med inriktning mot 
samhällsvetenskaplig miljövetenskap och önskat fokus på ekonomi, organisation och 
företagande utlysas våren 2020. 


