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Förslag till beslut om åtgärder avseende geovetenskap 

på GN 
 

 

 

Bakgrund 

Områdesnämnden för Naturvetenskap beslutade 2018-01-31 att utbildningen i geovetenskap på 

grundnivå skulle granskas. En granskningsgrupp bestående av professor Joakim Edsjö, fil. Dr. Björn 

Birgersson, docent Anna-Lena Ström och studeranderepresentant Jenny Gåling, har under perioden 15/9 

– 7/12 granskat utbildningsrapporten framtagen av institutionen för geovetenskap (IGV) och 

institutionen för naturgeografi (NG) (bilaga 1), samt övrigt underlag, bestående av förtydliganden från 

institutionerna, examensbeskrivningar, utbildningsplaner och kursplaner samt information på 

institutionernas webbplatser. Berörda institutioner har getts möjlighet att korrigera eventuella sakfel i 

granskningsrapporten. Granskningsgruppen har sammanträtt 4 gånger och överlämnade 2018-12-07 en 

granskningsrapport (bilaga 2) till områdeskansliet. En arbetsgrupp bestående av ordförandena för 

grundutbildningsberedningen (prof. Joakim Edsjö) och forskarutbildningsberedningen (prof. Sören 

Nylin) samt dekanus (prof. Henrik Cederquist) och prodekanus (prof. Ylva Engström) utsågs av 

områdesnämnden 18-12-05 för att ge förslag till beslut om åtgärder. I arbetsgruppen har även en 

studeranderepresentant (Elis Wibacke) ingått utsedd av kåren. 

 

Överväganden 

Arbetsgruppen har utgått från utbildningsrapporten med bilagor och granskningsrapporten. 

Granskningsgruppen anser att utbildningen håller hög kvalitet, men föreslår ett antal åtgärder för att 

ytterligare stärka kvaliteten på utbildningen. Arbetsgruppen har övervägt dessa och föreslår att 

institutionerna ska 

• förbättra studentinflytandet, framförallt på IGV där studenter saknas i beredning av ärenden 

som rör kurs- och utbildningsplaner och litteraturlistor, 

• förbättra rutinerna för att säkerställa att doktoranderna genomgår högskolepedagogisk 

utbildning, 

• säkerställa att examensmålen uppnås (dvs kan relateras till förväntade studieresultat som 

examineras i relevanta kurser)  

Arbetsgruppen föreslår vidare att området ska 

• utreda förutsättningarna för att ha programråd för områdets utbildningsprogram och ta fram 

regler och riktlinjer för vilken formell roll dessa i så fall ska ha, samt om de ska vara 

obligatoriska.  

Arbetsgruppen förslår vidare att institutionerna bör 

• inrätta ett programråd för de två kandidatprogrammen där arbetslivsrepresentant(er) bör ingå 

och där studeranderepresentanter ska beredas möjlighet att ingå 
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• införa en gemensam studie- och karriärvägledning, 

• överväga om de två kandidatprogrammen bör göras mer lika, 

• stärka arbetslivsanknytningen i utbildningen, 

• tydliggöra informationen till studenterna på distansprogrammet om vilka, och i vilken ordning, 

valbara kurser bör tas för att erhålla behörighet till relevanta masterprogram 

• tydliggöra informationen till presumtiva studenter om att de båda kandidatprogrammen i 

geovetenskap (campus och distans) leder till samma examen och tydliggöra skillnaden mellan å 

ena sidan dessa två och å andra sidan kandidatprogrammet i geologi, geokemi och geofysik  

• arbeta för att öka svarsfrekvensen på kursutvärderingar  

Förslag till beslut  

Områdesnämnden för Naturvetenskap beslutar att  

• uppdra åt institutionen för geologiska vetenskaper att förbättra studentinflytandet vid beredning 

av ärenden som berör institutionens utbildningar  

• uppdra åt institutionen för geologiska vetenskaper och institutionen för naturgeografi att förbättra 

rutinerna för att säkerställa att doktoranderna genomgår högskolepedagogisk utbildning, 

• uppdra åt institutionen för geologiska vetenskaper och institutionen för naturgeografi att 

säkerställa att examensmålen uppnås 

• uppdra åt institutionen för geologiska vetenskaper och institutionen för naturgeografi att i nästa 

utbildningsrapport år 2024 redogöra för hur de tre åtgärderna ovan har genomförts samt vilka 

övriga överväganden och eventuella förändringar av utbildningarna som genomförts med 

anledning av granskningsrapporten, specifikt med avseende på de punkter som anges ovan 

under överväganden 

• uppdra åt Grundutbildningsberedningen att utreda förutsättningarna för att ha programråd på 

området och föreslå regler och riktlinjer för dessa 

 


