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Granskningsrapport: Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå 
 
Vart tredje år ska en utbildningsrapport för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå lämnas till 
respektive områdesnämnd. Efter granskning av rapporten och annat underlag ska nämnden ge skriftlig 
återkoppling till berörd/-a institution/-er eller motsvarande. Återkopplingen sker bland annat genom en 
granskningsrapport som skrivs i mallen nedan. 
 
Kursiverad text är förtydliganden. 
 
Huvudområde/Program/ 
Utbildning 

Geovetenskap, grundnivå 

Granskningsgrupp 
(namn, titel och 
organisatorisk 
tillhörighet) 

Prof. Joakim Edsjö, Fysikum 
Fil. Dr. Björn Birgersson, BIG 
Docent Anna-Lena Ström, DBB 
Jenny Gåling, studeranderepresentant, IGV 

Kontaktperson  Joakim Edsjö, edsjo@fysik.su.se 

Datum för slutversion 2018-12-07 

Hur har studenterna 
medverkat under arbetet 
med framtagandet av 
rapporten? 

Det var tyvärr svårt att hitta studeranderepresentanter varför vi saknade 
studentrepresentant vid arbetsgruppens första två möten. Vid vårt tredje och 
fjärde möte har studeranderepresentanten deltagit. Hon har också medverkat 
till att ta fram denna granskningsrapport. 

Uppskattad tidsåtgång 
för gruppens arbete med 
rapporten 

Möten: 4 st à 2 timmar, 3–4 personer: 28h 
Inläsningstid: 5h per person i granskningsgruppen, 20h 
Rapportskrivning: 15h 
Kanslistöd (har ej närvarat vid alla möten): 5h 
Summa: ca 70h 

 
 
Bedömningsprocessen och eventuellt övrigt underlag 
 
Här beskriver granskningsgruppen kortfattat 
 
• sina interna avstämningar i gruppen och upplägg av bedömningsarbetet, 
• eventuella avstämningar, inklusive syfte, med berörd/-a institution/-er eller motsvarande efter att 

utbildningsrapport och annat underlag lämnats in till områdesnämnden samt 
• eventuellt övrigt skriftligt underlag som använts under bedömningen (förutom utbildningsrapport, 

examensmålsmatriser, statistiska uppgifter samt lärartabell). 
 

Syftet med dessa tre punkter är att ge underlag till utvärderingen av delar av pilotens metod. Under 
ordinarie granskningar kvarstår förmodligen en eller flera punkter, men det återstår att se. 
 

Arbetsgruppen har träffats fyra gånger. Vi hade deadline för institutionerna att lämna in sin 
utbildningsrapport den 15/9. Vid granskningsgruppens första möte den 26/9 konstaterade vi att vi 
behövde ytterligare information från institutionerna (vi bedömde att rapporten inte var tillräckligt 
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detaljerad och inte skiljde på de två institutionernas rutiner tillräckligt tydligt). Den 27/9 skickades ett 
brev till institutionerna med ett antal punkter vi önskade förtydliganden på. Vi gav dem till den 12/10 
på sig att svara. Vid granskningsgruppens andra möte den 15/10 fann vi att den reviderade 
utbildningsrapporten i mycket högre grad gav oss den information vi behövde i granskningsgruppen 
och beslöt om ett antal punkter vi vill lyfta i vår granskningsrapport. Den 17/10 fick vi information från 
studentkåren vem de utsett till studeranderepresentant och vi skickade henne allt material och en 
rapport om hur vi arbetat hittills och vad vi kommit fram till den 23/10. Tredje mötet i 
granskningsgruppen hölls den 31/10, inför vilket sammankallande tagit fram ett förslag till rapport. Vi 
kom då fram till hur vi skulle slutföra rapporten och beslöt om ett sista möte i granskningsgruppen den 
13/11, inför vilket sammankallande tog fram ett förslag på en slutversion av rapporten. Efter det 
slutförde vi rapporten via mail. 
 
Underlaget för granskningsgruppen har varit tillhandahållet material från institutionerna 
(utbildningsrapport, examensmålsmatris, lärartabell och studentinlaga),fastställda 
examensbeskrivningar, utbildningsplaner och kursplaner samt information på institutionernas 
webbplatser. 
 
Efter delningen korrigerades texten gällande praktikkurser. 

 
 
 
 
 
Utbildningens utformning 
 
Som underlag för bedömning ska granskningsgruppen bland annat använda svar under rubriken 
”Utbildningens utformning” i utbildningsrapporten, dvs. institutionens beskrivning av  
 

• eventuella program, inriktningar och studiegångar med fokus på progressionskurser samt 
• övriga fristående kurser inom utbildningen. 

 
Gruppen bör här även föra fram eventuella rekommendationer som kan bidra till kvalitetsutveckling av 
utbildningens utformning. 
 
För examensgivande utbildning inom geovetenskap på grundnivå finns två kandidatprogram, 
Kandidatprogram i geovetenskap (NG värd) och Kandidatprogram i geovetenskap, distans (IGV värd). I 
båda programmen deltar både NG och IGV med kurser. 
 
Som en allmän synpunkt gällande programmen skulle vi vilja föra fram att vi ställer oss frågande till att 
programmen till stora delar är olika uppbyggda trots att de leder till samma examen. T.ex. är campus-
programmet mer styrt med 150 hp obligatoriska kurser, medan distansprogrammet har 97.5 hp 
obligatoriska kurser och 52.5 hp valbara kurser. Vi anser att det vore bättre om de kunde ha ett mer 
likartat upplägg, både ur resurssynpunkt, men också för att förenkla för studenter som vill byta mellan 
programmen. 
 
I rutan om måluppfyllelse nämns att distansprogrammets valbara kursdel innehåller vissa 
rekommenderade kursföljder för att få en lämplig specialisering mot olika områden (och behörighet för 
vissa masterprogram). Vi ställer oss frågan om denna progression av fördjupning är tillräckligt tydlig för 
studenterna? Vi anser att det vore bättre att ha de olika kursföljderna som givna inriktningar på 
programmet istället. 
 
Vi skulle också vilja reflektera över det närliggande huvudområdet geologiska vetenskaper. Det har ett 
eget kandidatprogram, Kandidatprogram i geologi, geokemi och geofysik. I utbildningsrapporten 
klargörs skillnaderna mellan detta program och framförallt campusprogrammet i geovetenskap, där 
programmet i geologi, geokemi och geofysik beskrivs som mer specialiserat och campusprogrammet i 
geovetenskap som bredare. Vi anser att denna skillnad bör tydliggöras även för presumtiva studenter, 
t.ex. på IGVs hemsida där denna skillnad inte tydligt framgår. Vi ställer oss också frågande till vilken 
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plats distansprogrammet har i relation till de två campusprogrammen. Rimligtvis har detta program 
också det bredare anslaget som campusprogrammet i geovetenskap har. Vi anser dock att det inte är 
tydligt. Distansprogrammet innehåller valbara kurser med rekommenderade kursföljder och bör då 
rimligtvis leda till en specialisering ungefär på samma sätt som för kandidatprogrammet i geologi, 
geokemi och geofysik. Vi anser att förhållandet mellan dessa bör tydliggöras. Vi kan inte se hur en 
presumtiv student ska kunna avgöra vilket program hen bör läsa utifrån ett visst intresse i 
geovetenskap/geologiska vetenskaper eller för att säkerställa att förkunskapskravet till ett specifikt 
masterprogram som hen är intresserad av tillgodoses. 
 
Vad gäller progressionen inom programmen bedömer vi att den är överlag tillfredsställande, men skulle 
vilja lyfta en fråga om det självständiga arbetet. På campusprogrammet framgår att det självständiga 
arbetet kan vara inom geologiska vetenskaper, naturgeografi eller geovetenskap. Vi tolkar det som att 
geologiska vetenskaper och naturgeografi i dessa fall ska tolkas som en fördjupning inom det breda 
ämnet geovetenskap. Om så inte är fallet ställer vi oss frågande till att det är möjligt att göra 
självständigt arbete i annat än geovetenskap. 
 
IGV har ett brett utbud av orienteringskurser som även kan tas med i examen till en omfattning av högst 
15 hp. I utbildningsrapporten lyfts att de rekommenderas för framförallt campusstudenter för att få mer 
erfarenhet av exkursioner. Vi ställer oss frågan om dessa orienteringskurser är på en tillräckligt hög nivå 
för kandidatstudenterna och om det inte vore bättre med särskilda fältstudiekurser för att fylla det 
behovet? Från ämnena för orienteringskurserna tolkar vi det dock som att det är ett tämligen litet 
överlapp i övrigt med kurserna på programmet. Vi skulle vidare gärna se att inte alla orienteringskurser 
gavs av IGV utan att kanske någon/några istället ges av NG. 

 
 
 
Bakgrundsuppgifter 
 
Som underlag för bedömning ska granskningsgruppen bland annat använda svar under rubriken 
”Bakgrundsuppgifter” i utbildningsrapporten, dvs. institutionens kommentarer om tillhandahållna 
statistiska uppgifter om  
 

• studentgruppens sammansättning,  
• genomströmning/prestationsgrad samt  
• söktryck.  

 
Gruppen bör här även föra fram eventuella rekommendationer som kan bidra till kvalitetsutveckling av 
aspekter som återfinns i punkterna ovan. 
 
Genomströmningen på framförallt distansprogrammet är låg, men det kan till stor del bero på att alla 
studenter inte läser på heltid och har andra aktiviteter vid sidan om studierna. Institutionerna nämner 
också problem med studenter som söker och registrerar sig av andra skäl än att faktiskt ha för avsikt att 
läsa programmet. IGV bör om möjligt vidta åtgärder för att framförallt fånga upp inaktiva studenter. Det 
vore också intressant att veta hur många studenter som byter till campusprogrammet mot slutet av 
utbildningen. 

 
 
 
Måluppfyllelse 
 
Som underlag för bedömning ska gruppen bland annat använda svar under rubriken ”Måluppfyllelse” i 
utbildningsrapporten, det vill säga institutionens 
 

• analys av hur utbildningens utformning, genomförande och examination främjar studenternas 
lärande och säkerställer att studenterna uppnått examensmålen när examen utfärdas, 

• analys av hur utbildningens utformning visar på en progression samt 
• kommentarer till och analys av ifylld/-a examensmålsmatris/-er, inklusive styrkor och 
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svagheter som kan identifieras vad gäller måluppfyllelse inom utbildningen. 

 
Gruppen bör här även föra fram eventuella rekommendationer som kan bidra till kvalitetsutveckling av 
aspekter som återfinns i punkterna ovan. 
 
Vi bedömer att utbildningarnas upplägg överlag är adekvat för att studenterna ska nå examensmålen.  
Vi är dock tveksamma till några specifika delar: 
 
För campusprogrammet: 
* Vi ställer oss frågande till om så många kurser kan ge fördjupning (mål 1.3), och undrar om det inte är 
breddning snarare än fördjupning när kurserna ges inom så många olika områden 
* Vi undrar också om studenternas förmåga att självständigt formulera en problemställning (mål 3.2) 
verkligen examineras i kursen GE4028, Naturgeografiskt projektarbete. 
* Vi ställer oss frågande till examensmål 4.3 (redogöra för och diskutera information, problem och 
lösningar i dialog med olika grupper). I tabellen för examensmål lyfts särskilt GIS-kursen GE4027 fram, 
men det framgår inte av dess kursplan att detta lärandemål examineras. Vi undrar om detta mål täcks 
och examineras tillräckligt väl av denna och de andra kurserna. 
* Mål 6.3 (att kunna göra etiska bedömningar) fångas enligt tabellen i första hand upp i det självständiga 
arbetet, men vi ställer oss frågande till om examensmålet verkligen examineras i kursen.  Kursplanen för 
denna nya 30 hp-kurs är ju inte fastställd än, men vi skulle gärna se att det tydliggörs av kursplanen och 
lärandemålen för denna kurs att etiska bedömningar examineras i den. 
 
För distansprogrammet: 
* Vi ställer oss frågande till att så många kurser kan ha så hög måluppfyllelse på mål 2.2 (att värdera 
och kritiskt tolka). Det vore naturligare om detta dök upp först i senare kurser när studenterna har mer 
kunskap med sig för att kunna göra värderingar och kritiska tolkningar. 
* Vi ställer oss frågande till om mål 3.4 (att genomföra uppgifter inom givna tidsramar) verkligen kan 
anses examinerat. I utbildningsrapporten lyfts att distansstudenterna måste planera sin tid och då lär sig 
att utföra uppgifter inom givna tidsramar. Vi menar att detta argument inte håller utan att några 
examinationsmoment bör ha tydliga deadlines för att säkerställa att detta mål uppfylls. 
* Vi undrar också om mål 4.1 (att muntligt redogöra för och diskutera...) verkligen uppfylls tillräckligt 
väl. Det är framförallt i fältstudiekursen GG5017 och det självständiga arbetet detta examineras. Skulle 
inte sådana moment kunna införas också i andra kurser, det finns ju plattformar för att göra det även på 
distans. 
* Vad gäller mål 4.3 (redogöra och diskutera med olika grupper) har vi två kommentarer: 1) Vi ställer 
oss frågande till om detta täcks i Tellus III-kurserna (GG4042 respektive GE4024) samt fältstudiekursen 
GG5017.  Detta är exkursionskurser, och vi ser inte hur presentationer för olika grupper görs i dessa. 2) 
Vi undrar också om inte detta mål bättre nås i ämnesfördjupningskursen GE5023. 
* Slutligen undrar vi om mål 6.3 (att kunna göra etiska bedömningar) verkligen täcks och examineras i 
ämnesfördjupningen och det självständiga arbetet (se kommentar ovan för campusprogrammet). 
 

 
 
 
 
 
 
Lärare och annan undervisande personal: Kompetens och 
kompetensutveckling  
 
Som underlag för bedömning ska gruppen bland annat använda svar under rubriken ”Lärare och annan 
undervisande personal: Kompetens och kompetensutveckling” i utbildningsrapporten, det vill säga 
institutionens 
 

• analys av sammansättningen av lärare och annan undervisande personal avseende 
vetenskaplig och professionsinriktad kompetens,  

• redogörelse för planerade rekryteringar samt 
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• analys av hinder och möjligheter för att stärka lärarnas vetenskapliga och pedagogiska (och i 

förekommande fall professionsinriktade) kompetens. 
 
Gruppen bör här även föra fram eventuella rekommendationer som kan bidra till kvalitetsutveckling av 
aspekter som återfinns i punkterna ovan. 
 
Vad gäller den vetenskapliga kompetensen bedömer vi att lärarna har adekvat kompetens. På NG är 
18% av lärarna TA-personal, men de har ett tydligt avgränsat ansvar och vi bedömer att omfattningen av 
deras insatser är rimliga. Dock skulle vi vilja lyfta frågan om kontinuitet när en del specifik kompetens 
som behövs för utbildningen ligger på TA-personal. Vi anser att institutionen bör överväga om det vore 
bättre att ha en lärartjänst med detta fokus istället. 
 
Vad gäller den pedagogiska kompetensen är det inte alla lärare som har genomgått högskolepedagogisk 
utbildning i den omfattning som krävs vid nyanställningar (15 hp). Vi är medvetna om att det kan 
saknas starka incitament på central nivå för lärarna att delta i pedagogisk kompetensutveckling, men 
institutionerna bör fundera på att införa egna rutiner för att stärka den pedagogiska kompetensen och 
säkerställa att utveckling sker. Studenterna tar särskilt upp den stora variationen i pedagogisk kompetens 
i sin inlaga. Studenterna lyfter också problematiken med lärare som ska bedöma studenternas 
presentationer om de själva som lärare inte uppfattas som pedagogiska. 
 
Vad gäller doktorander så är det många som inte har genomgått högskolepedagogisk utbildning, trots 
kravet på detta i SUs regelverk. Vi är medvetna om att CeULs högskolepedagogiska kurs riktad till 
doktorander förväntar sig att doktoranderna ska undervisa samtidigt, så en del doktorander kommer av 
naturliga skäl inte att ha högskolepedagogisk utbildning vid sitt första utbildningstillfälle. Det förklarar 
dock inte varför så få har denna utbildning och vi förordar att institutionerna inför bättre rutiner så att 
doktoranderna faktiskt läser kurser i högskolepedagogik. 

 
 
 
Kurs- och utbildningsuppföljning 
 
Som underlag för bedömning ska gruppen bland annat använda svar under rubriken ”Kurs-och 
utbildningsuppföljning” i utbildningsrapporten, det vill säga institutionens 
 

• beskrivning av arbetet med uppföljning av samtliga kurser, inklusive examensarbeten, 
• beskrivning av arbetet med uppföljning av hela utbildningen, inklusive progressionen mellan 

kurser, 
• kommentarer och analys av kurser som institutionen anser har särskilda styrkor och som 

därmed kan utgöra goda exempel,  
• kommenterar om kurser där svagheter har identifierats samt 
• kommentarer till studenternas synpunkter på utbildningens styrkor och svagheter, i den mån 

det finns utvärderingar gjorda av hela utbildningen. 
 
Gruppen bör här även föra fram eventuella rekommendationer som kan bidra till kvalitetsutveckling av 
aspekter som återfinns i punkterna ovan. 
 
Institutionerna argumenterar för hur de jobbar med kursuppföljning på ett adekvat sätt. De nämner också 
att systematisk uppföljning av hela utbildningen inte finns, men är på väg att införas, vilket vi 
välkomnar.  
 
Som särskilt positivt ser vi fältkurserna där studenterna verkar få en bra kontakt med forskningsaktiva 
lärare. Vi ser det också som positivt att de ser över sina rutiner för självständiga arbeten, men skulle 
gärna se hur de relaterar detta arbete relaterar till kursvärderingar av kurserna för självständiga arbeten. 
 
Institutionerna lyfter problematiken med låg svarsfrekvens på kursvärderingar som ett problem. Vi är 
medvetna om att detta är ett generellt problem, men har fått information om att IGVs styrelse beslutat 
om ett åtgärdsprogram från geovetenskapliga studentrådet (GÄR) för att höja svarsfrekvensen (det 
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består av ökad tillgänglighet, tydligare återkoppling på lång och kort sikt samt schemalagda 
kursvärderingstillfällen). Även NGs styrelse har såvitt vi förstår diskuterat åtgärderna och beslutat att 
om möjligt genomföra kursutvärderingar på schemalagd tid. Vi ser det som angeläget att båda 
institutionerna genomför dessa förändringar. 

 
 
 
Organisation av kvalitetsarbete 
 
Som underlag för bedömning ska gruppen bland annat använda svar under rubriken ”Organisation av 
kvalitetsarbete” i utbildningsrapporten, det vill säga institutionens beskrivning av 
 

• hur kvalitetsarbetet kring utbildningen är organiserat,  
• hur samarbetet fungerar mellan institutioner på kurs- och programnivå, Samarbete med andra 

institutioner bör särskilt lyftas fram vid bedömning av institutionsöverskridande 
programutbildningar 

• på vilket sätt studentinflytandet säkras, 
• hur plats ges för, i förekommande fall, externa intressenter, t.ex. representanter för arbetslivet 

och alumner, i arbetet med planering och uppföljning av utbildningen samt 
• hur det säkerställs att utbildningen svarar mot arbetslivets behov. 

 
Gruppen bör här även föra fram eventuella rekommendationer som kan bidra till kvalitetsutveckling av 
aspekter som återfinns i punkterna ovan. 
 
Institutionerna nämner att samarbetet mellan institutionerna är välfungerande och att ett 
ämneskollegium nyligen inrättats. Vi ser positivt på det, men anser att det bör kompletteras med ett 
gemensamt programråd där man förutom att ha representation från lärarsidan på de två institutionerna 
också har arbetslivsrepresentant(er) och studeranderepresentanter. 
 
Vi anser också att studentinflytandet behöver förbättras. På NG nämns att studenter är med både i 
beredande organ och i institutionsstyrelsen. Vi förutsätter att studenten har yttrande- och rösträtt i 
styrelsen och inte bara yttranderätt som det skrivs i utbildningsrapporten. Om inte, bör detta åtgärdas. På 
IGV finns ett lärarkollegium som behandlar större frågor där studenter deltar, vilket är bra. Dock verkar 
studenter saknas i beredningen av kurs- och utbildningsplaner samt litteraturlistor vilket är 
problematiskt.  
 
Vi bedömer att institutionen måste se över sina rutiner så att studenterna även bereds möjlighet att delta 
i beredning av dessa frågor. I IGVs styrelse finns studeranderepresentant med yttrande- och rösträtt. Vi 
vill dock uppmärksamma båda institutionerna att studenterna ska höras även vid enmansbeslut (av t.ex. 
en studierektor) om frågor som rör studenternas situation och utbildning. Vi är medvetna om att det även 
är svårt att hitta engagerade studenter, men det kanske skulle kunna gå att ge studentrådet GÄR mer 
stöd. Vi föreslår att institutionerna har en diskussion med GÄR om hur det skulle kunna ske. 
 
Studenterna lyfter i sin inlaga också problemet med arbetslivsanknytning och vi anser att den bör 
stärkas, vilket också lyfts i utbildningsrapporten. Vi skulle gärna se att åtminstone vissa av kurserna 
hade en tydligare koppling till arbetslivet och att institutionerna hjälper studenterna mer med att hitta 
lämpliga karriärvägar utanför universitetet. Ett förslag är att ge praktikkurserna GE5007/GE5008 en 
tydligare plats på programmen. De behöver inte vara obligatoriska, men en möjlighet är att göra dem 
valbara, eller att institutionerna tydligare informerar om dem. 

 
 
 
Övrig organisation och administration 
 
Som underlag för bedömning ska granskningsgruppen bland annat använda svar under rubriken  
”Övrig organisation och administration” i utbildningsrapporten, det vill säga institutionens beskrivning 
av 



 7 
• hur administrationen av utbildningen fungerar, 
• hur studie- och karriärvägledningen är organiserad samt hur studenterna informeras om 

en framtida arbetsmarknad samt 
• hur institutionen samlar in och tar tillvara på alumners synpunkter på utbildningen. 

 
Gruppen bör här även föra fram eventuella rekommendationer som kan bidra till kvalitetsutveckling av 
aspekter som återfinns i punkterna ovan. 
 
De två institutionerna har varsin studie- och karriärvägledning. Att ha två separata för campus- 
respektive distansprogrammet verkar inte optimalt och skapar en otydlighet för studenterna. Vi föreslår 
att institutionerna samordnar sin studie- och karriärvägledning i högre grad. Det vore också en fördel om 
studenterna tydligare informerades om både val under utbildningen såsom val av kandidatarbeten och 
erbjöds tydligare information om en framtida arbetsmarknad. 

 
 
 
Utvecklingsarbete  
 

Som underlag för bedömning ska granskningsgruppen bland annat använda svar under rubriken 
”Utvecklingsarbete” i utbildningsrapporten, det vill säga 
 

• vilka förändringar som har genomförts inom utbildningen under den senaste treårsperioden 
samt beskrivning av åtgärder och resultat av dessa åtgärder, 

• vilka förändringar som institutionen planerar att vidta men som ännu inte genomfört, inklusive 
tidsramen samt  

• hur institutionen arbetar med att främja jämställdhet och breddat deltagande avseende 
utbildningens förutsättningar, innehåll och genomförande. 

 
Gruppen bör här även föra fram eventuella rekommendationer som kan bidra till kvalitetsutveckling av 
aspekter som återfinns i punkterna ovan. 
 
Institutionerna bedriver ett adekvat utvecklingsarbete och har nyligen genomfört större förändringar på 
campus-programmet. Vi ser fram emot utvärderingar av programmet och de förändringar som 
genomförts. Utvecklingsarbete bedrivs också på distansprogrammet och vi ser även där fram emot 
kommande utvärderingar av det programmet. Vi hade gärna sett en tydligare redogörelse för om de 
förändringar som planeras för distansprogrammet syftar till att göra det mer likt campusprogrammet 
eller om det är fler kursföljder/inriktningar som avses. 
 

 
 
 
Sammanfattande omdöme 
 
Granskningsgruppen ska på̊ ett klart och tydligt sätt sammanfatta sina tidigare framförda överväganden 
och ställningstaganden. Det sammanfattande omdömet ska också ge återkoppling till institutionen om 

  
• goda exempel och 
• utvecklingsområden. 
 

Vidare ska det tydligt framgå vad som inte bedöms hålla tillräcklig kvalitet och som gruppen 
därmed föreslår ska/måste åtgärdas.  
 
Om granskningsgruppen anser att en fördjupad granskning bör genomföras anges det här, 
inklusive motivering. 
Vår sammanfattande bedömning är att utbildningen inom geovetenskap håller hög kvalitet. Vi ser 
särskilt fältkurserna som bra exempel på hur man som student kan lära sig ett praktiskt arbete, men 
också att de ger en nära kontakt med forskningsaktiva lärare. Vi ser också distansprogrammet som 
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intressant och betydelsefullt, både ur ett pedagogiskt perspektiv men också för att det kan nå andra 
studentgrupper än vi annars kunde tänkas nå. Vi anser att det vore intressant om institutionerna följde 
upp frågan om hur det kan används för breddad rekrytering. 
 
Vi ser också ett antal utvecklingsområden och vår bedömning är att institutionerna måste 

• förbättra studentinflytandet, framförallt på IGV där studenter saknas i beredning av ärenden 
såsom kurs- och utbildningsplaner och litteraturlistor, 

• förbättra rutinerna för att säkerställa att doktoranderna genomgår högskolepedagogisk 
utbildning, 

• inrätta ett programråd för de två kandidatprogrammen där arbetslivsrepresentant(er) bör ingå 
och studenter ska beredas möjlighet att ingå samt 

• säkerställa att examensmålen uppnås (dvs kan relateras till förväntade studieresultat som 
examineras i relevanta kurser), det gäller i synnerhet  

o mål 3.4 (genomföra uppgifter inom givna tidsramar) på distansprogrammet, 
o mål 4.1 (muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar) på 

distansprogrammet, 
o mål 4.3 (redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med 

olika grupper), både på campus- och distansprogrammet samt 
o mål 6.3 (inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar m h t relevanta etiska 

aspekter) på både campus- och distansprogrammet. 
 
Vi bedömer också att institutionerna bör 

• införa en gemensam studie- och karriärvägledning, 
• fundera på om de två kandidatprogrammen bör göras mer lika, både av resursskäl, men också 

för att underlätta för studenterna att byta mellan dem, 
• stärka arbetslivsanknytningen i utbildningen genom att bättre vägleda studenterna att hitta 

lämpliga karriärvägar utanför universitet och i vissa kurser tydligare sammankoppla innehållet i 
kursplanen till arbetslivet inom såväl privat och offentlig sektor, 

• tydliggöra informationen till studenterna om vilka kursföljder av valbara kurser som är lämpliga 
och ger behörighet till olika masterprogram (distansprogrammet), 

• tydliggöra informationen till presumtiva studenter om att de båda kandidatprogrammen i 
geovetenskap (campus och distans) leder till samma examen och tydliggöra skillnaden mellan 
dessa två och kandidatprogrammet i geologi, geokemi och geofysik samt  

• arbeta för att öka svarsfrekvensen på kursutvärderingar genom att t.ex. vidta åtgärder om ökad 
tillgänglighet, tydligare återkoppling på lång och kort sikt samt schemalagda 
kursvärderingstillfällen. 
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Granskningsgruppens utvärdering av granskningsprocessen 
 
Granskningsgruppen inbjuds här till att utvärdera granskningsprocessen, inklusive mall för 
granskningsrapport och mall för utbildningsrapport. Gruppen bör beskriva vad som fungerat 
bra samt vad som bör förbättras och ge förslag på hur. Gruppen bör även resonera kring 
betydelsen av olika aspekter. 
 
Syftet är här främst att ge underlag till utvärderingen av delar av pilotens metod. Denna ruta tas 
därför bort inför start av ordinarie utbildningsgranskningar. Den tas även bort inför expedieringen av 
beslutet från områdesnämnden. 
 
Mallen för utbildningsrapporten fokuserar mycket (men inte helt) på utbildning som leder till examen. 
Om mallen ska fungera för att utvärdera all utbildning inom området, bör mallen formuleras om. 
Alternativt (vilket kanske vore bättre) skulle man renodla mallen att bara gälla för utbildning som leder 
till examen och utvärdera annan utbildning separat. 
För att vara ändamålsenlig behöver utbildningsrapporten fyllas i med en viss detaljrikedom, vilket  
kanske fordrar tydligare instruktioner eller en vägledning. 
 
Granskningsrapporten följer i mångt och mycket utbildningsrapporten, men några rubriker har kastats 
om, vilket bör rättas till om mallen ska vara kvar. Man kan också fråga sig om det är rätt användande av 
resurser att skriva en rapport som kommenterar om alla delar i utbildningsrapporten. Det kan ju finnas 
en finess för att säkerställa att alla delar beaktats, men det skulle från granskningsgruppens perspektiv 
vara mer effektivt att bara skriva sammanfattningsdelen. En del kommentarer är också oklart var de ska 
in i mallen och det är ineffektivt att lägga tid på att lägga in kommentarerna i rätt rutor. T.ex. bör frågan 
om progression mellan kurser flyttas från rutan Utbildningens utformning till Måluppfyllelse.  
 
Vi hade i denna granskning ganska mycket frågor till institutionen, något som vi bedömer berodde på att 
vi och institutionerna hade olika förväntningar på vad utbildningsrapporten skulle innehålla. En 
vägledning kanske hade hjälpt. Nu fick vi in kompletterande skriftligt material. Man kan dock fundera 
på om en intervju hade varit bra också. 
 
En annan fråga är studenternas medverkan. I detta ämne var studenterna delaktiga i att ta fram 
utbildningsrapporten, åtminstone i början av det arbetet. De har lämnat in en egen studentinlaga, vilket 
vi i granskningsgruppen upplevde som värdefullt. Den borde dock ha varit mer sammanfattande och vi 
saknade institutionernas kommentarer till den. Den studentrepresentant vi har haft i granskningsgruppen 
kommer i detta fall från samma ämne vilket i och för sig var värdefullt, men kanske inte är att 
rekommendera framöver då man kan riskera att hamna på olika stolar om man både är med i 
framtagandet av utbildningsrapporten och i granskningsgruppen (den student vi har haft med här har 
inte varit med och tagit fram utbildningsrapporten). Vi kommer framöver att rekommendera kåren att 
studentrepresentanterna inte bör komma från det granskade ämnet, men gärna får komma från ett 
närliggande ämne. 
 
Examensmålsmatrisen bör ses över då den kan fyllas i på många olika sätt. Det bör tydliggöras att den 
ska fyllas i utifrån de förväntade studieresultat som finns i kursplanerna. Det kanske även vore bättre att 
plocka upp de förväntade studieresultat från kursplanen som säkerställer vissa mål och skriva in dem i 
matrisen. Det skulle göra den lättare och snabbare att tolka. 

 


