
 

 

 

STEM-yrken och färdigheter för framtiden 
Karriärbroschyr: Forskare inom naturbaserade 

lösningar 

Den här karriärbroschyren har utarbetats inom projekten NBS Phase 2 och STE(A)M IT. Pilotprojektet inom naturbaserade lösningar lanserades och finansierades av Europeiska kommissionens 
generaldirektorat för forskning och innovation. European Schoolnet kontrollerar intervjuerna och skapandet av karriärbroschyrer om naturbaserade lösningar, med stöd från VO EUROPE 
(https://www.vo-group.be/en). Arbetet som presenteras i detta dokument har även fått finansiering av Europeiska unionens program ERASMUS+ i projektet STE(A)M IT (bidragsavtal 612845-EPP-1-
2019-1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD), som samordnas av European Schoolnet. Organisatören är ensamt ansvarig för innehållet i detta dokument och det uttrycket inte Europeiska unionens åsikter och 
inte heller åsikterna från genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur. Dessa ansvarar inte för någon användning av informationen i dokumentet. 

 
Karriärbroschyr: Forskare inom naturbaserade 

lösningar  

Jag är miljöingenjör med examen inom bioteknik och arbetar som forskare vid CIIMAR (Interdisciplinary 
Center for Marine and Environmental Research) inom området naturbaserade lösningar. Jag arbetar 
som gästprofessor vid University of Saint Joseph (Macao, Kina) och vid Portos universitet (Portugal). 
Redan tidigt i min forskning integrerade jag projekt inom naturbaserade lösningar i olika sammanhang. 
Jag har nyligen deltagit i projekten "Ecological and Integrated Sanitation-ECOSAN", "Nature-Based 
Solutions for a Cleaner and Safer Macao" och i "COST Action CA17133 - Implementing Nature-Based 
Solutions for Creating a Resourceful Circular City". Jag har även deltagit i flera projekt med koppling till 
utbildning för hållbarhet. Jag är ansvarig för och ledamot av Order of Engineers (norra regionen) och 
vice ordförande i National Portuguese Association of Green Roofs. Jag har utvecklat en aktiv roll inom 
miljöutbildning och engagemanget tillsammans med organisationer, företag och kommuner när det 
gäller naturbaserade lösningar och bekämpning av klimatförändringar samt anpassningsåtgärder.   

 

 

I mitt arbete som forskare fokuserar jag på utvecklingen av naturbaserade lösningar, som gröna tak och 
väggar eller uppbyggda och flytande våtmarker, för att möta samhällsproblem i linje med målen för 
hållbar utveckling. Dessutom är de naturbaserade lösningarna en grund för effektiv användning av 
resurser för hållbara områden och som verktyg för att bekämpa klimatförändringar och anpassa sig till 
dem. Detta inkluderar att "arbeta med naturen" på flera sätt och att ha en stabil kunskapsbas inom 
STEM-ämnen. Jag integrerar flera program för att testa affärsmodeller för teknik som utvecklats i den 
akademiska världen. Jag har tre huvudlinjer som gäller naturbaserade lösningar: vetenskaplig forskning, 
utbildning och engagemang i organisationer. Jag samarbetar med utbildningsinstitutioner, kommuner, 
företag och organisationer. Min bakgrund inom STEM har gett mig de färdigheter som krävs för att 
prestera på högsta möjliga nivå inom den karriär som jag har valt.  

 

 

Jag har alltid intresserat mig för ämnen som rör miljö och naturens dynamik och interaktioner. Jag ville 
göra något bra för samhället, något som jag kunde göra med passion och glädje. Min mormor visade 
mig miljötekniken och vilka yrkesbanor som fanns efter universitetet. Senare upptäckte jag den 
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vetenskapliga forskarvärlden genom att arbeta med naturbaserade lösningar. Jag insåg möjligheterna 
som fanns genom att skapa innovationer, att lära mig mer och att lära ut till andra, genom samarbete 
och undervisning.  

 

 

En vanlig arbetsdag börjar med en uppdatering av pågående experiment och projekt tillsammans med 
kollegor och studenter. Jag har gjort många fältprovtagningar på experimentanläggningar, där 
naturbaserade lösningar används, och jag arbetar även i laboratoriet. Jag undervisar och föreläser om 
naturbaserade lösningar på universitetet, och jag besöker grundskolor för att arbeta med lärare och 
elever i ämnet. Jag håller ofta kurser för tekniker som arbetar inom kommunerna, och för allmänheten. 
Andra uppgifter består av möten med internationella partner som deltar i pågående projekt, att hålla 
sig uppdaterad med den vetenskapliga litteraturen och att delta i internationella konferenser. Jag 
arbetar även med flera liknande rörelser som är kopplade till utbildning för hållbarhet och för att sprida 
budskapet om naturbaserade lösningar, bekämpning av klimatförändringar samt anpassningsåtgärder.  

 

 

När jag hade gått ut gymnasiet visste jag inte alls vad jag skulle göra. Mitt intresse för att förstå jordens 
system, människans inverkan och vad som kan göras för att minska den eller undvika den ledde mig till 
studier i miljöteknik. Jag praktiserade i Storbritannien inom ämnet fytoremediering av förorenad mark. 
Under den här tiden fick jag en översikt av vad det innebar att "arbeta med naturen", en möjlighet till 
internationella erfarenheter samtidigt som jag fick uppleva kraven i samarbeten och kunskapsutbyten. 
Efter detta doktorerade jag i bioteknik vid Portuguese Catholic University och jag genomförde två 
postdoktorandutbildningar inom naturbaserade lösningar med fokus på vattenförvaltning, hantering 
och återvinning. Jag försöker alltid att hålla kolla på den senaste utvecklingen inom vetenskap och teknik 
i mitt nätverk och deltar i högre kurser samt konferenser. Detta har gett mig en övergripande syn på 
jordens system och har visat mig hur jag kan bidra till samhället för att skapa en mer hållbar framtid. 
Min yrkesbana har följt en tvärvetenskaplig väg där vetenskap, teknik, ingenjörskunskap och matematik 
(STEM) alltid har funnits och samverkat. 

 

 

Viktiga färdigheter på yrkesmässig nivå 

Analytiska färdigheter: Det är viktigt att hålla koll på de senaste uppdateringarna inom ditt 
forskningsområde. Det är önskvärt att ha goda kunskaper i analysverktyg och dataanalys. Det krävs även 
goda tankeegenskaper och problemlösningsförmåga.  
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Tekniska färdigheter och ingenjörskunskaper: Forskare inom naturbaserade lösningar bör arbeta med 
en praktisk metod för att lösa de dagliga utmaningarna.    

Verksamhet: När det gäller tillämpning av naturbaserade lösningar gjorde kunskaperna inom 
affärspresentationer att jag kunde utöka och skapa nya lösningar, och att leverera konceptet till aktörer 
och beslutsfattare. Jag fick även flera hedersbetygelser och utmärkelser för idéerna som utvecklas 
genom att tillämpa naturbaserade lösningar. 

Kommunikation: Vägen till framgång är att vara öppen för att samarbeta med andra människor. För att 
informera om mitt arbete och mina forskningsresultat har jag även arbetat med min förmåga att tala 
inför publik och med min skrivförmåga.  

Informationsteknik: Kompetensen för att kunna hantera data i datorgrafik är också viktig, särskilt när 
man lägger till egna resultat i tekniska rapporter, publikationer och utbildningsresurser. 

Förvaltning: Det är viktigt att se till att studenter och grupper är motiverade. Dessutom bör din forskning 
planeras väl för att uppnå de önskade resultaten och för att kunna göra så mycket som möjligt av 
tillgängliga resurser.  

Marknadsföring: Idag når strategisk vetenskap ut i olika kanaler (sociala medier, tv, tidningar etc.) och 
inom ett etablerat nätverk är det viktigt för att sprida dina forskningsresultat. Detta bör göras på ett 
inkluderande sätt, som är tillgängligt och förståeligt för alla.   

Personliga och sociala färdigheter: 

Motivation och motståndskraft:  En forskare inom naturbaserade lösningar måste vara motiverad och 
ha motståndskraft mot bakslag, samt ha styrkan att fortsätta när saker och ting inte gå som planerat.  

Nyfikenhet och kreativitet: Det är viktigt att ha ett öppet sinne för upptäckter, och att använda sin 
kreativitet för att hitta innovativa lösningar. 

Laganda: Genom att samarbeta i grupper med etik, är det möjligt att genomföra idéerna i praktiken och 
få dem att fungera.  

Självdisciplin: Arbetsdisciplin och en hög nivå på organisationen gör det möjligt att använda 
ämnesöverskridande arbete i praktiken.   

Produktivitet och ansvarstagande: Hög produktivitet och utmärkt forskning uppnås när du arbetar hårt.  

Initiativ: Som forskare inom naturbaserade lösningar måste jag arbeta proaktivt i mitt tänkande och 
utforma lösningar för att möta samhällsutmaningar och -behov, som överensstämmer med målen för 
hållbar utveckling.  

 

 

Med min kompetens kan jag kan arbeta i den akademiska världen, som lärare eller som forskare, som 
konsult för att ge vägledning och hjälp kring miljöutbildning och utbildning för hållbarhet, i den privata 
sektorn som sakkunnig inom miljömässig bioteknik och konstruktion, i privat eller offentlig sektor med 
vattenhantering, hantering av fast avfall och bevarande av ekosystemen samt återuppbyggnad, från 
genomförande till drifts- och underhållsaspekter. Man kan dessutom arbeta i kommuner med 
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miljöfrågor och inom strategisk planering för att begränsa klimatförändringarna eller med 
anpassningsstrategier.  

 

 

När man arbetar med naturbaserade lösningar måste du i den vetenskapliga forskningen ha en 
ämnesövergripande arbetsmetod eftersom "arbete med naturen" kräver en helhetssyn. Den stora 
utmaningen är att hantera varierande bakgrund, kunskap och synpunkter för att utveckla och undersöka 
en lösning. Dessutom är det en utmaning att arbeta med vetenskaplig forskning eftersom det finns en 
stor osäkerhet kring resultaten av experiment och tester, även om detta är vad som gör området så 
spännande och fascinerande. Du kan känna att du bidrar till något användbart och meningsfullt. 

 

 

Om du funderar på vad du ska göra efter gymnasiet och vilken studieväg du vill ta, behöver du blicka 
inåt för att identifiera vad du vill göra, vad du tycker är roligt och vad du brinner för. På så sätt kan du 
fundera över hur du kan bidra till en bättre värld och göra avtryck. Var nyfiken, ha ett öppet sinne och, 
vad som är allra viktigast, prata med människor från olika bakgrunder. På så sätt får du se olika vägar 
och karriärmöjligheter, som kan hjälpa dig på vägen. Varje gång som din skola anordnar samtal, 
föreläsningar eller har besök kan du se detta som tillfällen att lära dig om andra verkligheter och få 
insikter om vad som händer i världen. Tro på dina drömmar och se till att de slår in. 

 

 

När det är möjligt kan du försöka få dina studenter/barn att lära känna olika yrkesmänniskor inom olika 
ämnesområden, så att de får en möjlighet att se alla de val som de har. 

Var aktiv för att kunna identifiera möjligheterna, stötta och vägled dem genom alla processer och få 
dem att få ut så mycket som möjligt. Det är dessutom viktigt att uppmuntra dem att investera i sin 
utbildning och kompetensutveckling. Om de får möjlighet kommer de att lära känna sig själva bättre och 
få ett bättre självförtroende för den framtid som de väljer. 

 

 

Cristina Calheiros profil: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

UTMANINGAR 

DITT RÅD TILL STUDENTER 

DITT RÅD TILL LÄRARE OCH FÖRÄLDRAR 

LÄS MER 

https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6
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Öppen föreläsning om naturbaserade lösningar för vatten i städer: http://ise.usj.edu.mo/events-
calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/ 

A COST Action on Circular Cities and Nature-Based Solutions: 
https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 

CIIMAR – Nature-based Solutions for Water Management and Ecosystem Services Promotion: 
https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-
and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (the Portuguese National Association of Green Roof): https://www.greenroofs.pt/ 

Widening Interdisciplinary Sustainability Education (WISE): http://wiseproject.info/ 

Partnership for Sustainable Development and Social Innovation (PASSION): 
http://passion.civitas.edu.pl/  

Geoethics Outcomes and Awareness Learning (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översättningen har gjorts av Scientix, som finansieras av Europeiska unionens program för forskning 
och innovation Horisont 2020 inom projektet Scientix 4 (bidragsavtal nr.101000063), som samordnas 
av European Schoolnet (EUN). Det är arrangören som har det fulla ansvaret för innehållet i dokumentet 
och utgör inte Europeiska kommissionens ståndpunkt. Europeiska kommissionen ansvarar inte för 
eventuell användning av uppgifterna i dokumentet. 
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