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Sammanfattning av kvalitetsdialogen 2021-09-24 
Programmets innehåll är i allt väsentligt samhällsvetenskapligt orienterat men ger 
examen i Miljövetenskap. Det är avsett att ge studenterna verktyg för förståelse av 
kommunikation i relation till miljöfrågor, målkonflikter och miljöproblem. 
Dialogen fördjupade bilden av programmet genom att utgöra en komplettering till 
nulägesanalysen; t.ex förtydligades vilken kunskapsmässigbakgrund studenterna 
har. Som exempel på frågor som diskuterades kan nämnas förkunskaper och 
antagning, stöd till studenter, pedagogisk grundtanke och hur programmet är 
upplagt för att åstadkomma progression. Härutöver diskuterades att pandemin givit 
uppslag till hur de utländska studenternas erfarenheter kan berika programmet.  

Dialogen handlade också om resurstilldelningen som enligt utbildningsansvarigas 
uppfattning inte är tillräcklig vare sig för erforderlig handledning eller 
(utbildningsrelaterad) kompetensutveckling av lärarna. När det gäller 
kompetensutveckling och långsiktig kompetensförsörjning är det prefekt och dekan 
som ansvarar för att avsätta resurser till detta. Avseende nedlagd tid hänvisas till 
den generella bedömningen om lärarresurser, kopplat till vad som kan förväntas av 
studenter på avancerad nivå.  

Bedömning av utbildningsnämndens (UN:s) ordförande (baserat på 
samtliga underlag och kvalitetsdialogen) 
Programmet bedöms vara välfungerande och ledas av en engagerad utvecklings-
orienterad grupp av lärare som uppmanas fortsätta det goda arbetet med detta 
samhällsrelevanta program. På institutionen har det införts en tre-årsplan för att 
säkerställa lärarresurser över tid, vilket ger förutsättningar att upprätthålla 
programmets innehållsliga kvalitet, samt stärka PSR:s roll att arbeta med 
uppföljning och utveckling av på programnivå.  

Utvecklingsområden 

Studenternas olika förväntningar, förkunskaper och intressen verkar i huvudsak tas 
väl om hand dock finns frågetecken kvar att räta ut avseende möjligheten för 
utländska studenter att genomföra den praktik som ingår i programmet.  
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Bedömningen är vidare att programnämnden bör se över programmets innehåll och 
diskutera huruvida det stämmer överens med SLU:s beskrivning för ämnet 
miljövetenskap, i synnerhet för de studenter med samhällsvetenskaplig bakgrund 
som examineras från programmet.  

För att tillmötesgå de önskemål som finns om stöd till lärare i att integrera 
jämställdhetsaspekter i undervisningen, planeras på SLU-övergripande nivå att 
utveckla en universitetsgemensam kurs inom området som föreslås bli obligatorisk 
för kursansvariga lärare. 

Utvecklingsåtgärder 
UN uppmanar programansvariga  

• fortsätta utvecklingsarbetet för att finna lösningar så att de studenter som 
inte är svensktalande kan genomföra hela programmet enligt den 
fastställda utbildningsplanen,  

• stärka PSR:s roll att arbeta med uppföljning och utveckling på 
programnivå,  

• överväga hur väl programmets samhällsvetenskapliga inriktning med fokus 
på kommunikation svarar mot SLU:s ämnesbeskrivning för huvudämnet 
för programmet (miljövetenskap),  

• mot bakgrund av ovanstående överväga att utveckla en kurs med 
naturvetenskaplig inriktning av relevans för de studenter som har 
samhällsvetenskaplig bakgrund för att stärka deras förmåga till 
miljökommunikation i ett brett tvärvetenskapligt perspektiv 

UN påminner programnämnden om dess ansvar, enligt tidigare UN-beslutade 
utvecklingsåtgärder som rör alla utbildningar, att: 

• ”Arbeta för att alla utbildningar börjar använda programmatriser som ett 
verktyg för att säkerställa progression, forskningsanknytning och 
studenternas möjligheter att för övrigt nå programmets mål (lokala mål, 
examensmål etc.). Som stöd för detta finns bland annat EPU:s verktyg 
SLU Course Design Tool”. (UN-beslut 2020-12-08)  

 
En delavstämning avseende kvalitetsarbetet görs av utbildningsnämnden våren 
2023. Utöver det är det programnämndens ansvar att fortlöpande följa upp hur 
arbetet fortskrider, och att vid behov uppmärksamma utbildningsnämnden på 
frågor som rör programmets kvalitet. 
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