
_________________________________________________________________________________________________ 
Postadress  Besöksadress  Tel.   E-post och hemsida Bankgiro 
Box 7088  Duhrevägen 5 018-67 15 01   sluss@slu.se 5391-0709 
750 07 UPPSALA Birgittatorpet   www.slu.se/sluss 

 
Till SLUs Rektor 

 
 
 
Remissvar angående ”On the Education at SLU”  

från SLUs samlade studentkårer, SLUSS                                         2012-12-03 
 
 
Sammanställt av ordförande Ulrika Johansson 
 
 



  

2 
 

 

Innehållsförteckning 
Utredningen i stort ................................................................................................................. 3 
Organisation och ansvarsfördelning för utbildningarna ............................................................. 3 

Central Education Board ..................................................................................................... 3 
Programme Boards .............................................................................................................. 4 
Kursutbud och kostnadseffektivitet ...................................................................................... 4 

Programstruktur och lokalisering ............................................................................................. 5 
Yrkesprogam och generella program ................................................................................... 5 
Lärandemål och progression ................................................................................................ 5 
Interna samarbetsmöjligheter ............................................................................................... 6 

Agronomprogrammen ............................................................................................................ 6 
Utbildningarna i Skara ............................................................................................................ 6 
Landskapsarkitektur ................................................................................................................. 7 
Skogsvetenskap ....................................................................................................................... 8 

Skogsmästarutbildningen ..................................................................................................... 8 
Euroforester ........................................................................................................................ 8 
Jägmästarutbildningen ......................................................................................................... 8 

Civilingenjörsutbildning i samarbete med UU ......................................................................... 8 
Hippologutbildningen ............................................................................................................. 8 
Utbytesstudier ......................................................................................................................... 9 
 
 
Bilaga 1 Remissvar från Alnarps studentkår, ASK..………………………………………………. 10 
Bilaga 2 Remissvar från Skara studentkår, SSK ………………………………………………….. 12 
Bilaga 3 Remissvar från Skogshögskolans studentkår, SHS…………………………………….... 15 
Bilaga 4 Remissvar från Skogsmästarskolans studentkår, SMS…………………………………... 16 
Bilaga 5 Remissvar från Ultuna studentkår, ULS ………………………………………………… 17 
Bilaga 6 Remissvar från Veterinärmedicinska föreningen, VMF………………………………... 23



  

3 
 

Utredningen i stort 
SLUSS välkomnar utbildningsutredningen och är positiva till att SLU i och med detta har tagit ett 
helhetsgrepp på utbildningsutbudet och det sätt utbildningarna är upplagda vid SLU. Utrednings-
gruppen har vågat lyfta svåra frågor och kommit fram till ”obekväma” slutsatser, vilket har öppnat upp 
för spännande nytänkande diskussioner. I och med att utredningen bara berör SLUs situation ytligt, 
med ett första generaliserat intryck av läget, märker vi dock att diskussionerna allt för ofta hamnar i 
utredningens brister istället för i dess potential. Det finns en generell oro för förändring, men även en 
oro för motiven bakom förändringsarbetet. Vi anser att fokus i det framtida arbetet måste ligga på 
kvalitétsaspekter och att åtstramningar i ekonomin snarare ska ses som ett resultat av det arbetet och ett 
sätt att vidare försäkra fortsatt starka utbildningar.  
 
En fortsatt beredning, där även organisationsutredningens (”Study on SLU’s organization and structure”) 
resultat ingår, kommer att behövas innan utredningens slutsatser kan omvandlas till förändring av 
verksamheten på SLU. Där efterfrågar kårerna också en ordentlig konsekvensanalys som både belyser 
den eventuella ekonomiska vinsten av förändringarna och de kvalitetsmässiga följderna. I det framtida 
utvecklingsarbetet har studenterna en viktig roll att fylla och måste beredas möjlighet att göra det på 
bästa möjliga sätt. Kårerna är av den anledningen mycket kritiska till den korta remisstid som tillåtits för 
granskningen av utbildningsutredningens rapport. Den korta tiden har gjort det svårt för kårerna att 
förankra utredningen ute bland studenterna och att därmed försäkra sig om att remissvaret blir 
representativt för hela studentgruppen. Att inte alla utbildningar omnämnts i utredningen har också 
försvårat remissarbetet och engagemanget på vissa kårer. Det krävs en förståelse för att majoriteten av 
kårernas studiebevakning drivs helt av ideella krafter för att studenterna och SLU i det fortsatta arbetet 
verkligen ska kunna hjälpas åt att tillsammans utveckla framtidens utbildningar.  
 
Kårerna är också rädda för den korta genomförandetid som föreslås, även om man samtidigt förstår att 
en för långdragen process också skulle kunna ha en negativ effekt för utbildningarnas kvalitét. Redan 
idag existerar flera parallella programstrukturer mellan årskurserna, vilket skapar en osäkerhet hos 
studenterna. En tydlig struktur över tid är eftersträvansvärt och bör has i åtanke i det framtida arbetet. 
 
 
Organisation och ansvarsfördelning för utbildningarna 
 
Central Education Board 
SLUSS välkomnar idén om en Central Education board, CEB, som har både ekonomiskt ansvar för 
samtliga utbildningar och en möjlighet att prioritera och fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv. 
Kårerna upplever att fakulteterna idag lägger allt för mycket tid på inbördes konkurrens, när fokus 
istället borde ligga på att utveckla pedagogiken och samordningen mellan utbildningar och orter. 
Studenterna möter olika regler beroende på vilken fakultet de tillhör, men också beroende på vilken 
institution som ger kursen. Dessa olika regler och riktlinjer för undervisning upplevs av studenterna som 
förvirrande och underminerar känslan av att studera vid samma universitet, ett SLU. Vi har full förståelse 
för att det även i framtiden kan behöva finnas vissa skillnader mellan olika program, men hoppas att 
CEB kan medföra en tydligare transparens kring varför det ser olika ut. Skillnaderna ska vara 
motiverade baserat på bl.a. kunskapsmål och pedagogik och inte bara lokala traditioner. Vissa 
studentgrupper upplever dessutom att vissa program idag favoriseras till fördel för andra, vilket också 
skulle kunna minskas med en större transparens i systemet. Ett organ med översyn och möjligheten att 
prioritera och effektivisera grundutbildningen kräver dock hög kompetens och en god insyn i samtliga 
utbildningar. Här är kårerna osäkra kring hur den kompetensen ska kunna säkras och anser att vidare 
utredning kring upplägget krävs. En oro är att byråkratin i ett sådant system skulle öka, framför allt om 
beredande utskott bildas. Dessutom undrar kårerna hur ekonomisk kompetens ska knytas till dessa nya 
beslutsorgan? Veterinärmedicinska föreningen, VMF, menar att samordningen måste öka mellan 
fakulteterna, men anser att det bör arbetas fram inom den befintliga organisationen. 
 
Flera kårer pekar också på riskerna med att beslut och styrning över utbildningarna skiljs från 
beslutsorganisationen för övriga verksamheter vid SLU. Fördelen med det system vi har idag är att 
rekryteringar, forskningsstrategier och utbildningsfrågor behandlas i en och samma fakultetsnämnd, 
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vilket ger de olika verksamheterna en viss insyn i varandras frågor. Kårerna befarar att en skild 
organisation för utbildningen skulle kunna resultera i att utbildningarna ”glöms bort” på fakulteterna 
och att utbildningarnas status på universitetet snarare försvagas än stärks. Det är omöjligt för SLU att 
bedriva framstående forskning inom alla områden som SLU undervisar i, vilket ställer krav på att 
kompetent undervisande personal finns anställd. En separation mellan grundutbildning och forskning 
riskerar således att leda till att nyckelpersoner för SLUs utbildningar försvinner till förmån för personal 
specialiserad inom institutionernas största forskningsområden. Här behövs vidare utredning för att 
säkerställa dialogen mellan fakulteterna och CEB, samt dess Programme boards. Det finns också en oro 
bland kårerna att systemet kommer att leda till en otrygghet hos den undervisande personalen, vilket i 
förlängningen kan leda till att kompetent personal söker sig bort från SLU, eller att lärare tvingas 
undervisa i ämnen utanför sitt kompetensområde. VMF lyfter även frågan om Universitetsdjur-
sjukhusets roll i den framtida organisationen, vilket inte berörs i utredningen överhuvudtaget. 
 
Programme Boards 
SLUSS ställer sig positiv till att införa Programme boards med innehållsmässigt och ekonomiskt ansvar för 
kurser och program och hoppas att detta kan leda till en större samklang mellan olika utbildningar. 
SLUSS ser även positivt på att låta företrädare från näringen i större utsträckning än idag delta i 
utvecklingen och kvalitetssäkringen av våra utbildningar. Vi delar också utredarnas uppfattning om att 
ett program borde drivas av lärandemål och samhällets behov och tycker det är en självklarhet att det är 
dessa som ska avgöra vilka kurser som ges och inte tvärt om. Kårerna är dock inte säkra på att utredarna 
har prickat rätt i sin uppdelning av SLUs utbildningar i dessa olika Programme boards. Främst gäller den 
här kritiken ”Programme Board for Food, Plant Science and Landscape”, som ifrågasätts både av Ultuna 
studentkår, ULS, och av Alnarps studentkår, ASK. Kårerna tycker att denna nämnd har en för 
omfattande ämnesbredd med för många program kopplade till sig och tvivlar på att nämndens arbete 
skulle bli effektivt. I dagsläget handlar det om 23 utbildningsprogram på två orter, men skulle SLU välja 
att bredda sitt utbildningsutbud inom livsmedel- och miljö-/energiområdet (vilket både utbildnings- 
och organisationsutredningen tar upp) skulle det kunna leda till att ännu fler utbildningar kopplas till 
nämnden. ASK förordar att den föreslagna nämnden delas upp i åtminstone två nämnder och funderar 
samtidigt över den geografiska faktorn. Den föreslagna storleken på nämnden skulle göra det helt 
ohållbart att analysera och hjälpa till att förbättra enskilda kurser om inte ett beredande organ finns 
geografiskt närmare institutionerna, menar de. Dessutom vill ASK att en analys görs av hur 
studentrepresentationen i dessa nämnder kommer att se ut. 
 
SLUSS förstår även utredarnas funderingar kring den stora mängd personer som idag är inblandade i 
utbildningarnas utvecklingsarbete, men tror inte på idén att helt slopa dagens programnämnder/ 
programutskott (här efter endast benämnda programutskott). Kårerna känner visserligen igen problemet 
kring den dåliga samordningen mellan programutskotten, men finner ändå stora fördelar med den 
detaljeringsnivå som går att hålla. Det finns stor kompetens bland de som undervisar och arbetar med 
programmen och som idag utgör programutskotten och det är dessutom viktigt för studentinflytandet 
att denna detaljerade nivå med direkt möjlighet till återkoppling och hantering av kursvärderingar, 
litteraturlistor och liknande diskussioner finns kvar. Idag upplever t.o.m. vissa studentrepresentanter att 
det är problematiskt att hantera några få olika program i samma utskott, eftersom ledamöterna tenderar 
att ha lite eller ingen insikt i mer än ett program. Kårerna instämmer dock i att dagens utskott varierar i 
sin förmåga att hantera ekonomiskt ansvar. En ev. framtida lösning, som behöver vidare utredning, är 
att införa programråd specifika för varje utbildningsprogram där programledning, lärare och studenter 
får möjlighet att diskutera utveckling och problem, men utan att ha något ekonomiskt ansvar. 
Utskotten skulle enbart fungera som remissinstans och verkställande utskott till sitt Programme board. 
Införandet/ bevarandet av programutskotten skulle samtidigt försäkra att varje program har 
studentrepresentation och att studentinflytandet på SLU fortsätter att vara starkt och nära berörda 
studenter. 
 
Kursutbud och kostnadseffektivitet 
Studenterna uppskattar en hög valfrihet på universitetet, men upplever att det idag finns något av en 
falsk valfrihet. I små studentgrupper tenderar dåligt sökta kurser att ställas in, vilket resulterar i att 
klassens majoritetval styr inriktningen på utbildningen. I förlängningen känner sig studenterna lurade 
när de inte får den inriktning de tänkt sig. SLUSS är därför positiv till förslaget att förlägga vissa kurser 
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till vartannat år. Kursernas placering i tiden bör även övervägas, så att inriktningarna går att följa på ett 
logiskt sätt som bättre samlar berörda studenter. Kanske är vartannat-år-principen en även en möjlighet 
för att kunna behålla vissa programinriktningar i framtiden? SLUSS tror också att en förbättrad 
studentmobilitet inom SLU skulle kunna ge en större valfrihet för SLUs studenter, utan ett större 
kursutbud. 
 
SLUSS håller även med utredarna om att olika studentgrupper kan gynnas av att lära av varandra och att 
samläsning på så vis inte bara skulle kunna resultera i en bättre ekonomi utan även kvalitetshöjningar. 
Det är dock viktigt att försäkra sig om att samläsningen inte gör föreläsningarna för allmängiltiga för att 
passa någon. Studenter ska inte heller tvingas ha samma föreläsning flera gånger fast i olika kurser inom 
programmet, vilket tyvärr idag förekommer. Vi ser dock många möjligheter till lyckad samläsning och 
då inte bara mellan yrkesprogram och generella program, utan även mellan flertalet av 
yrkesutbildningarna finns det stora samläsningsmöjligheter. ULS lyfter bl.a. fram möjligheten för 
landskapsarkitekter och mark/ växtagronomer att läsa marklära, geologi och hydrologi tillsammans. 
 
SLUSS är även positiv till att pröva nya undervisningsmetoder, t.ex. distansundervisning eller 
inspelningar. Det ska dock inte glömmas bort att många av SLUs utbildningar kräver praktiska moment 
som varken kan samordnas med annan utbildning eller utföras på distans. Dessutom ska det i 
sammanhanget inte glömmas bort att SLU redan idag ger en del distansprogram- hur passar de in i den 
framtida strukturen? 
 
 
Programstruktur och lokalisering 
 
Yrkesprogam och generella program 
SLUSS håller generellt med om att SLU bör prioritera det som gör universitetet unikt och där SLU kan 
garantera högkvalitativ undervisning. SLU bedriver uppskattade yrkesutbildningar inom viktiga sektorer 
för Sverige och världen och ska fortsätta se till att dessa utbildningar håller hög kvalitét. Däremot anser 
vi inte att det får finnas utbildningar på SLU som klassas som ”biprodukter”. Vi anser att alla program 
som SLU ger ska vara uppbyggda efter tydliga lärandemål och en användbarhet efter examen. Generella 
kandidat- och masterprogram fyller en viktig funktion på universitetet i och med att de till stor del 
attraherar en annan grupp studenter än yrkesutbildningarna och därmed bidrar till ett breddat, 
nytänkande perspektiv på SLU. Vissa av dessa utbildningar är även unika och viktiga för Sverige, t.ex. 
kandidatprogrammat i Biologi och miljövetenskap. Vi håller dock med om att SLU måste ta ett 
helhetsgrepp på vilka kandidat- och masterutbildningar som ska ges, i och med ett ökat krav på 
resurseffektivitet och besparingar. Principen kvalitet framför kvantitet bör gälla. 
 
ULS upplever redan idag att några program på kandidatnivå till viss del tenderar att bli ”biprodukter” 
till agronomprogrammen och pekar framför allt på kandidatprogrammen i ekonomi och 
husdjursvetenskap. SLU behöver satsa på dessa program om de ska vara kvar, anser man. De behöver 
utvecklas och profileras mer från yrkesprogrammen och inte ”bara” vara ett alternativ för de som inte 
kom in på annan önskad utbildning. ULS funderar även över kandidatprogrammet i biologi med 
inriktning mot bioteknik, som är unikt, men i dagsläget attraherar få studenter. ULS anser inte att det 
programmet tål att slimmas ned ytterligare, så om inte fler studenter attraheras eller bra 
samläsningsmöjligheter skapas har man svårt att motivera att det behålls. 
 
Lärandemål och progression 
SLUSS tycker att det är en självklarhet att programmen ska drivas av sina lärandemål och att en 
progression ska gälla mellan årskurserna. Vi håller med utredarna om att progressionen på 
utbildningarna måste ses över, för att försäkra att kunskap inhämtas i bästa ordning. Vad gäller 
förkunskapskrav finner vi två olika situationer på SLU: både program och kurser med strikta 
förkunskapskrav vilket försvårar mobilititen hos studenterna, och också program där gränserna är så lågt 
satta att kursernas kvalitet hotas. Ett exempel är kurser på masternivå som idag accepterar internationella 
studenter som egentligen studerar sitt andra eller tredje år på kandidatnivå.  
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Interna samarbetsmöjligheter 
SLUSS håller med om att kompetens som finns på SLU bör vara den som i första hand bidrar till 
undervisningen och att samarbeten med andra universitet bör göras utifrån ett aktivt övervägande. Vi 
ser dock samtidigt ett stort värde i samarbeten med andra universitet, vilket framför allt påpekas av ULS. 
De menar att samarbetet mellan SLU och Uppsala universitet snarare gör att SLU syns tydligare än om 
inga utarbetade samarbeten finns. SLUSS håller dock med utredarna om att inga studenter ska känna sig 
lurade och att det därmed måste vara tydligt för studenterna att det är just ett samarbete det rör sig om. 
 
 
Agronomprogrammen 
Ultuna studentkår, ULS, som studiebevakar för samtliga agronomprogram har skrivit en detaljerad 
redogörelse av deras syn på agronomutbildningen i sitt remissvar till SLUSS. Här nedan följer en 
sammanfattning av deras slutsatser. ULS håller med om att agronomprogrammen bör förlängas till 5 år 
och 300 hp, framför allt för att öka möjligheten till fördjupning och specialisering samt utbytesstudier. 
ULS välkomnar även idén om en större samläsning mellan agronomprogrammen, men anser 2 år vara 
en för lång tid. Agronomernas styrka ligger i sina specialiserade fördjupade kunskaper inom en inriktning 
och det särskiljer även agronomtiteln gentemot de mer generellt lantbrukskunniga lantmästarna. 
Agronomernas specialkunskaper är även något som uppskattas av näringen. Studenterna vill se vidare 
utredning, men tror att (max) ett års samläsning skulle vara möjligt och önskvärt. De ser t.ex. fördelar 
med att ha översiktskurserna tidigare under utbildningen och en gemensam introduktionskurs är också 
en idé som har diskuterats. För sammanhållning och främjande av fortsatt intresse för inriktningen 
behövs dock även någon inriktningsspecifik kurs/ introduktion i början. Man ser också ökade 
samläsningsmöjligheter inom grundläggande ämnen för de naturvetenskapliga, tillika de 
samhällsvetenskapliga agronomprogrammen. 
 
ULS ifrågasätter dock utredningens slutsats med enbart naturvetenskaplig ingång till ett enda 
agronomprogram. Det skulle dels minska antalet sökande totalt och dessutom riskera en skev fördelning 
mellan de olika inriktningarna som har olika söktryck idag. ULS påpekar även att ekonomiagronomer 
och landsbygdsutvecklare inte behöver naturvetenskaplig grund för sin inriktning. Att det finns både 
samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga agronomer är en kvalitetsfaktor och speglar även yrkets 
framtida bredd. Inom forskningen har SLU en tvärvetenskaplig syn på lantbruket och då torde även 
utbildningarna kunna följa den linjen. 
 
 
Utbildningarna i Skara 
Det är tre kårer som direkt eller indirekt är berörda av utredningens förslag att flytta utbildningarna i 
Skara till Ultuna. Skara studentkår, SSK, Ultuna studentkår, ULS, och Veterinärmedicinska föreningen, 
VMF, har alla berört flytten i sina remissvar och kommit till olika slutsatser. Här kommer en 
sammanfattning av deras kommentarer. 
 
SSK är emot en flytt av utbildningarna till Ultuna vilket man anser skulle innebära stora förluster i 
studenternas trygghet, kvalitet på utbildningen och lärarkompetens.  Studenterna är oroade att 
nyckelpersoner för utbildningarna inte flyttar med till Ultuna. De är dessutom rädda att samläsning med 
agronom- respektive veterinärprogrammet kommer leda till att utbildningarna tappar sitt nuvarande 
fokus på djuromvårdnad respektive etologi och djurskydd och istället får mer fokus på veterinärmedicin 
respektive husdjursvetenskap. SSK poängterar även Skaras närhet till näringen och de många 
studiebesök som idag ger utbildningarna hög kvalitet. De befarar att en flytt till Ultuna skulle leda till 
omläggning av studiebesök till intensiva studieresor, vilket bidrar till stress och minskar studenternas 
möjlighet att ta till sig informationen. SSK påpekar dessutom att i det fall en flytt ändå blir aktuell bör 
även andra orter övervägas, där möjligheten till studiebesök bör vara en faktor. SSK motsätter sig även 
utredningens slutsats att utbildningarna har en dålig vetenskaplig förankring samt utredningens slutsats 
att studenterna på EoD inte är behöriga till fortsatta studier. EoD-studenterna kan efter avslutad 
utbildning söka till flera olika masterutbildningar vid andra universitet i Sverige. Vad gäller studenternas 
trygghet oroar sig SSK för den svåra bostadssituationen i Uppsala. Den dåliga tillgängligheten på 
bostäder riskerar att slå särskilt hårt på DSS-studenterna som har längre perioder med 
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verksamhetsförlagd praktik på annan ort. Idag har de möjlighet att vid dessa tider säga upp sig bostad i 
Skara för att på så sätt slippa kostnaderna för dubbelt boende.  
 
VMF är positiv till en ökad samverkan med djursjukskötarstudenterna med ser praktiska problem. 
Veterinärstudenter, djursjukskötare och husdjursagronomer läser visserligen samma ämnen, men har 
fokus åt olika håll och samläsning riskerar att sänka kvalitéten på föreläsningarna. VMF är även osäkra på 
om alla studenter kommer att rymmas inom VHC och om UDS har ett tillräckligt patientunderlag för 
att klara fler studenter. De förstår även SSKs oro kring studiebesök, då man redan idag har problem att 
hitta gårdar att besöka inom veterinärprogrammat och får resa långa sträckor. 
 
ULS anser att fördelarna med en flytt av Skaras utbildningar till Ultuna väger tyngre än det praktiska 
krångel kring praktikplatser och patientunderlag som initialt kan uppstå. De har dock svårt att motivera 
varför SLU då skulle fortsätta att hålla såväl kandidatprogrammet husdjur som Etologi och djurskydd 
som separata program utan förespråkar starkt att undersöka en sammanslagning av programmen till ett 
kandidatprogram med valbara spår mot Etologi och djurskydd eller mer traditionell husdjursvetenskap. 
Samläsning mellan detta nya kandidatprogram och husdjursagronomerna är möjligt i vissa kurser och 
skulle samtidigt ge mer valbarhet inom de båda programmen. 
 
Vad som kommer att hända med TUVE-utbildningen behöver också utredas, då detta inte nämns i 
utredningen. 
 
 
Landskapsarkitektur 
Ultuna studentkår, ULS, och Alnarps studentkår, ASK, studiebevakar för landskapsarkitektsprogrammen 
på SLU och har i sina remissvar beskrivit sin syn på en eventuell flytt av landskapsarkitektutbildningen i 
Ultuna. Här följer en sammanfattning av deras kommentarer.  
 
Kårerna är generellt negativa till att förlägga hela landskapsarkitektutbildningen i Alnarp, Kårerna tror 
att det finns många fördelar med att samordna programmen mer, men tror inte att en flytt gynnar 
utbildningen och yrket. De påpekar ortens betydelse för studenternas val av utbildning och tror att 
många studenter från de norra och mellersta delarna av Sverige annars istället skulle välja en 
arkitektutbildning i närområdet. Mälardalsområdet utgör samtidigt en stor arbetsmarknad för 
landskapsarkitekter, vilket är viktigt både under och efter utbildningen. Dessutom skiljer sig de natur- 
och klimatologiska förutsättningarna mycket mellan Uppland och Skåne, vilket gör utbildningen på 
Ultuna strategiskt placerad. Kårerna är även tveksamma till om programmen verkligen får plats i Alnarp, 
utan nybyggnation. En oro finns också för att lärarresurser inte följer med vid en flytt och att det på 
kort sikt kan påverka kvaliteten negativt. ULS är dessutom osäker på om samläsningsvinsterna blir så 
stora med tanke på att en stor del av landskapsarkitektutbildningen bedrivs genom handledning i mindre 
grupper och endast en liten del genom föreläsningar. Som fördel med att samordna programmen mer 
lyfter ULS framför allt möjligheten till fler valbara kurser, främst på avancerad nivå där utbudet inte är 
tillfredställande i Ultuna idag. Att studenterna kan läsa varandras kurser borde dock kunna möjliggöras 
utan att någon av programmen behöver flytta, påpekar man, kanske framför allt genom att programmet 
i Ultuna görs om till kandidat- och masterprogram.  
 
Kårerna håller dock med utredarna om att det är otydligt vad skillnaderna mellan det två programmen 
består i och varför det är olika antagningskrav. ULS ser en stor fördel med naturvetenskaplig kompetens 
för att kunna läsa kurser med naturvetenskapliga förkunskapskrav och är öppna för att specificera 
skillnaderna mer. SLUSS ser dock ingen anledning att kräva naturvetenskaplig kompetens på båda 
linjerna. De samhällsvetenskapliga studenterna i Alnarp besitter andra viktiga kunskaper och de båda 
programmen konkurrerar i dagsläget om samma jobb.  
 
 



  

8 
 

Skogsvetenskap 
 
Skogsmästarutbildningen 
Skogsmästarskolans studentkår, SMS, håller med utredarna i deras beskrivning av utbildningen samt 
slutsatsen att utbildningen bäst kan behålla sin kvalitet i Skinskatteberg. De är samtidigt positiva till 
slutsatsen att stärka utbildningens forskningsanknytning. SMS är även positiva till ett utökat samarbete 
med jägmästarutbildningen, men tror samtidigt att samläsningsmöjligheterna är begränsade pga. det stora 
avståndet och de olika förkunskapskraven. Skogshögskolans studentkår, SHS, instämmer i att 
Skogsmästarutbildningen i dagsläget bör bevaras i Skinnskatteberg och att SLU sedan utvärderar 
utbildningen igen när universitetet har stabiliserat sig.  
 
Euroforester 
SLUSS är negativ till utredningens förslag att flytta (eller lägga ner) det internationella 
masterprogrammet Euroforester. Fokus på programmet ligger på skog kring södra östersjön och 
utbildningen skulle därmed inte kunna bedrivas från Umeå eller Ultuna. Skogshögskolans studentkår, 
SHS, som är ansvariga för studiebevakningen för programmet påpekar att den kompetens som 
studenterna erhåller är helt unik och behövs då kunskap om Sveriges södra skogar redan idag är hotad. 
Det ligger i hela Sveriges intresse att bevara en sydligt avancerad skogsutbildning, menar man. Det 
ligger även i SLUs intresse att inte tappa greppet om det sydliga skogsperspektivet, som då på sikt 
riskterar att övertas av andra universitet. SLU bör fortsätta bedriva skogsutbildning om alla Sveriges 
skogar! 
 
Jägmästarutbildningen 
Skogshögskolans studentkår, SHS, håller inte med utredarnas uppfattning om att utbildningen från 
studenternas synvinkel har otydliga utgångar. För de studenter som är inne i jägmästarprogrammet 
fungerar kommunikationen om utgångarna för programmet på ett bra sätt. SLUSS anser dock att det är 
viktigt att utgångarna till programmet är tydligt profilerade och kommunicerade även för potentiella 
studenter och andra externa intressenter.  
 
 
Civilingenjörsutbildning i samarbete med UU 
Ultuna studentkår, ULS, håller inte med utredarna om att SLU skulle sakna inflytande i 
civilingenjörsutbildningarna eller masterprogrammet i Hållbar utveckling. Programmen ingår i 
utbildningsutskott på NL-fakulteten och flera av kurserna på programmen ges av SLU. Att SLU inte 
tagit en mer aktiv roll i att försöka påverka utbildningarna beror förmodligen på att utbildningarna flyter 
på bra. Studenterna är generellt väldigt nöjda med programmen och när de inte varit det har såväl 
studentrepresentanter från ULS som Uppsala studentkår (genom Uppsala teknolog och naturvetarkår) 
deltagit i förbättringsarbetet. Att SLU samarbetar med Uppsala universitet gör att fler i Uppsala känner 
till SLU och den unika kompetens som finns på Ultuna än vad som skulle känna till det annars. SLU 
skulle utan dessa samarbeten, samt det för studenterna väldigt viktiga samarbetet om kurser på CEMUS, 
vara väldigt isolerat och anonymt gentemot resten av universitetsvärlden i Uppsala. 
 
 
Hippologutbildningen 
Hippologernas akademiska studentkår är positiv till att förlägga hela hippologutbildningen på 
Strömsholm, men är osäkra på om det är praktiskt möjligt. Framför allt tror man att det kan vara svårt 
att flytta den undervisning som idag hålls för förstaårsstudenter på Flyinge. Att ha alla hippolog-
utbildningarna på samma ort innebär dock flera fördelar. Det ger dels en större trygghet för studenterna 
att de slipper flytta runt under sin utbildningstid och dels ger det sociala fördelar att vara fler studenter 
på en ort. Troligtvis ger det också en större känsla av att studera på universitetet, snarare än att vara elev 
på en riksanläggning. Dessutom finns bättre möjligheter att genom samläsning och samarbeten lära av 
andra grenar inom hästbranschen än vad som erbjuds idag.  
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Utbytesstudier 
SLUSS är mycket positiv till utredningens slutsats att möjligheter till utlandsstudier bör underlättas för 
studenterna på SLU. Vi håller med om att det på många program är mycket svårt eller t.o.m. omöjligt 
att tillgodoräkna sig studier utomlands. Kårerna vittnar om att situationen ser olika ut beroende på 
fakultet och program, samt att det främst är studenter på de längre programmen som idag har 
möjligheter att förlägga viss tid av sin utbildning utomlands. Även i de fall där fakulteten är relativt snäll 
med tillgodoräknandet upplever man att själva ansökningsprocessen är onödigt krånglig. Vid vissa 
utbildningar finns redan idag en tradition med praktik utomlands, men då innan eller efter att studierna 
vid SLU avslutats, men dock inga eller små möjligheter under studietiden. 
 
 



Alnarp, 2012-11-22

Kommentarer från ASK på Utbildningsutredningen „On the Education at SLU“

Vi är generellt positiva till stora delar av utredningen, även om vi kan känna att utredningen 
generaliserar kraftigt och inte ser till hur olika fakulteterna är i arbetet. Vissa delar som det 
kommenteras på i utredningen känns därför inte som ett problem här vid LTJ-fakulteten, så som 
tillgodoräknande av kurser som de ofta är relativt snälla med bedömningen av (även om själva 
ansökningsprocessen är onödigt krånglig). Med detta vill vi säga att det kanske bör ses mer på hur 
de olika fakulteterna redan hanterar frågorna, för att se om bra lösningar redan finns och kan 
överföras till fler fakulteter. Vi efterfrågar också en analys av hur alla framtida ändringar/förslag 
skulle leda till besparingar då vi vill ha konkreta siffror på vad som blir vinsten med arbetet. Det bör 
också betonas att SLU satsar på yrkesutbildningar och dessa kräver en hel del praktiska moment, 
vilket gör att mycket undervisning kommer att krävas även i framtiden. Att lägga om delar av 
föreläsningar och liknande till andra former så som videolänk, inspelningar och liknande vore 
möjlig men direkt undervisning behöver fortfarande prioriteras då det är en del av programmens 
identitet och styrka.

Generellt sätt välkomnar vi som studenter tankarna på ett mer enhetligt SLU då vi ibland i dagsläget 
kan känna att fakulteterna lägger onödigt mycket tid och resurser på inbördes konkurrens. Mer 
fokus skulle mycket väl kunna ligga på att utveckla pedagogiken och se om föreläsningar m.m. kan 
samordnas mellan olika utbildningar via videolänk eller liknande. En mer öppen dialog angående 
utbildning och samarbetsmöjligheter vore därför önskvärd. Detsamma gäller för studentmobiliteten 
både inom SLU och utomlands, något som skulle främjas av flera av de förslag som tas upp i 
utredningen och som vi ställer oss positiva till.

Idén med programnämnder som ger institutionerna i uppdrag att ge kurser är något vi ställer oss 
positiva till, då detta skulle leda till en större samklang mellan olika program och även bidra till att 
programmens helhet betonas framför enskilda kurser. Detta vore bra för kvalitetssäkringen, även om 
vi anser att mer detaljerade beslut om kurserna (kursplaner, litteraturlistor) fortfarande bör föredras i 
organ på fakultetsnivå där studenter från utbildningsprogrammen har en möjlighet att påverka. 
Beslut kan fattas av programnämnden men vi vill betona vikten av studentinflytande från varje 
enskilt berört program och är rädda att detta kan gå förlorat om besluten fattas alltför centralt. En 
alltför kraftig centralisering skulle också kunna leda till att förståelsen för och betydelsen av 
studiebevakningen riskerar att minska bland studenterna. I dagsläget innebär det en säkerhet för oss 
att varje utbildningsprogram har (rätt till) en representant i sitt programutskott där kursplaner fattas 
och ramscheman bereds. Denna struktur gör det lättare att fånga in åsikter från berörda 
studentgrupper och detta är en aspekt vi inte vill förlora. I utredningen föreslås även en gemensam 
programnämnd för livsmedel, växtkunskap och landskap vilket vi ställer oss mycket kritiska till. 
Den behöver delas upp i minst två olika nämnder för att bli hanterbar. Vi ser att en sådan nämnd 
riskerar att försvåra arbetet med studentrepresentation och studentinflytande då det i nuläget handlar 
om 23 utbildningsprogram som skulle ingå i en och samma nämnd, troligen ännu fler om SLU 
skulle besluta att bredda sitt område inom livsmedels- och miljö-/energiområdet. Själva tanken med 
programnämnder är god, men vi vill alltså se en uppdelning av denna nämnd i minst två nämnder 
och vi vill också att en analys görs på hur studentrepresentationen kommer att se ut i dessa nämnder. 
Vi är också oroade för att detta kan sänka statusen på undervisning ytterligare hos institutionerna 
om uppdragen kommer uppifrån och inte är något som bearbetas mer aktivt i diskussioner mellan 
institutionerna och studentrepresentanter. En mer centraliserad uppdragsgivare riskerar att inte ha 
lika stor inblick i hur enskilda kurser presterar. Med den föreslagna storleken på programnämnden 
skulle det även bli helt ohållbart att analysera och hjälpa till att förbättra enskilda kurser om inte 

Sammanställt av ASK:s Vice Ordförande Anna Enocksson
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beredande organ finns på plats närmare institutionerna (geografiskt). Att undervisning ofta ges lägre 
status än forskning är redan idag ett problem enligt många studenter som innebär en tröghet när det 
kommer till förbättringar av pedagogiken. Detta problem får inte bli ännu större utan bör istället 
arbetas aktivt med för att säkra kvaliteten på undervisningen och därmed utbildningskvaliteten i 
stort vid SLU. Undervisning och forskning bör heller inte delas upp mer än i nuläget då närheten till 
forskningen i utbildningen är en av SLU:s stora fördelar. Generellt sett anser vi att varje program 
ska ha en studentrepresentant som träffar lärare m.fl. i utskott där kursplaner, litteraturlistor, 
ramscheman etc. diskuteras och bereds, där de ska ha en möjlighet att påverka och diskutera förslag.

Förslaget att detta ska genomföras redan till läsåret 2014/15 är något vi är kritiska till, vi fruktar att 
det skulle leda till ett hastverk som sedan ändå kräver åtskilliga ändringar. Vi ser hellre att det får ta 
minst ytterligare ett år för att se till att grundarbetet är väl utfört och för att inte studenterna ska 
missgynnas. Vi på LTJ-fakulteten har redan sett hur vissa av våra utbildningar har gjorts om 
åtskilliga gånger de senaste åren vilket har skapat en fragmentering bland studenterna på 
utbildningen. Osäkerheten som dyker upp hos studenterna då alltför många programstrukturer 
existerar samtidigt i olika årskullar bör undvikas och vi tror att detta görs bäst genom att utförliga 
konsekvensanalyser görs för alla potentiella ändringar. Tydliga programstrukturer (över tid) är 
därmed eftersträvansvärda och i och med detta håller vi även med om att gemensamma ingångar 
generellt kan vara en bra förändring inom vissa program.

Angående en potentiell förflyttning av Ultunas Landskapsarkitektprogram till Alnarp ställer vi oss 
lite tveksamma till hur detta skulle lösas rent logistiskt. Det skulle kräva ombyggnationer på 
campus Alnarp då fler rit- och datasalar skulle behövas. Vi ser också en fördel i att ha utbildningen 
fördelad på flera campus då det är lätt att studenterna stannar i närheten av studieorten efter avslutad 
utbildning. En sammanslagning av programmen till en ort skulle också leda till att högre krav måste 
ställas på att kurserna på ett relevant sätt tar upp problematik som rör även nordligare delar av 
landet så att inte all kunskap kommer att gälla förhållandena som råder i Skåne. En annan aspekt vi 
vill ha i åtanke är hur det kommer att se ut med lärarresurserna då det är sannolikt att många inte 
vill flytta från Ultuna ner till Alnarp, så hur skulle rekryteringen skötas för att se till att 
utbildningarna inte tappar i kvalitet på grund av bristande lärarresurser? Vi anser att det definitivt 
finns möjligheter att genomföra allt detta i Alnarp, men skulle vilja se ett betydligt mer detaljerat 
förslag med konsekvensanalys innan ett beslut om förflyttning fattas. Detsamma gäller för 
diskussionen angående masterprogrammet Euroforester då vi anser att det finns fördelar med att 
behålla det på orten, då vissa trädslag inte finns i alls samma utsträckning norrut i Sverige och det 
även finns en vinst i att utbilda yrken på olika delar i vårt avlånga land. Sammanfattningsvis anser 
vi att Alnarp på många sätt vore ett bra campus för många av SLU:s utbildningar i och med den 
närhet till näringslivet och ut till Europa som finns här, men innan några beslut alls fattas vill vi se 
grundliga konsekvensanalyser och alternativa lösningar för att få en bra beslutsgrund.

Sammanfattningsvis anser vi att utredningen kommer med många intressanta förslag, men det finns 
mycket arbete som ännu måste göras innan några beslut kan fattas. Omfattande konsekvensanalyser 
och alternativlösningar bör tas fram i alla fall där förändringar föreslås och innan beslut fattas 
hoppas vi att SLU kommer att ge berörda studentkårer en chans att behandla och kommentera 
förslagen. Studenternas åsikter är mycket viktig i alla dessa frågor som utredningen tar upp och vi 
hoppas därför att SLU ger oss möjligheten att tillsammans se till att våra utbildningar är så bra som 
de kan bli, inom de gränser som finns givna.

Sammanställt av ASK:s Vice Ordförande Anna Enocksson
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Skara studentkårs svar på 
Utbildningsutredningen 

Allmänna kommentarer på utbildningsutredningen 
Rapporten tar upp problemet med att vissa program styrs mer från en fakultet istället för att 
styras från SLU i stort. Studenter på många orter och program på SLU upplever att SLU visar 
ett större intresse för att utveckla vissa program framför andra.  Detta kan vara anledningen 
till att en del program drivs mer från sin fakultet än från SLU i stort. Då de inte upplevs få lika 
mycket uppmärksamhet från SLU känner fakulteterna att det blir deras uppgift att styra så att 
programmen fortsätter att hålla god kvalitet. 
 
Det första som slår oss när vi läser den del av utredningen som berör SLU Skara är att 
tilläggsutbildningen för utländska veterinärer (TUVE) inte nämns alls. Vad kommer att hända 
med dem? Kommer de att finnas kvar i Skara eller följa med vid en eventuell flytt av Etologi 
och djurskyddsprogrammet (EoD) och Djursjukskötarprogrammet (DSS)? Att TUVE inte tas 
upp i utredningen ser Skara studentkår (SSK) som ett tecken på att utredningen inte har gjort 
de efterforskningar om utbildningarna på campus som vi anser krävs för att kunna yttra sig 
om vilka kompetenser som finns på plats. 
 
I utredningen låter det som att man efter studier på EoD inte är behörig för fortsatta studier 
vid en master. Detta anser vi inte stämmer, då EoD-studenter efter avslutad utbildning kan 
söka till fler olika masters vid andra universitet i Sverige. Hur utredningen har missat detta är 
någonting som vi ställer oss undrande till. 

Angående förflyttning av SLU:s utbildningar i Skara 

Boende 
En punkt som SSK särskilt vill trycka på är boendefrågan för studenterna vid eventuell flytt 
till Uppsala. Vi är starkt skeptiska till att det finns plats för ytterligare 250 studenter. I 
dagsläget har vi god kontakt med det lokala bostadsbolaget Centrumbostäder i Skara som 
tillhandahåller 53 studentlägenheter och 45 studentrum som är direkt riktade till/mot SLU:s 
studenter. Även andra privata bostadsbolag och hyresvärdar är mycket positivt inställda till 
våra studenter och majoriteten av studenterna har ordnat boende innan kursstart och alla 
studenter har boende inom en månad efter kursstart. Det är lätt att få boende inom 
gångavstånd till campus.  
 
För DSS är det särskilt fördelaktigt att bostäder är lättillgängliga då de spenderar tre längre 
perioder utanför Skara på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under dessa tre månader 
krävs att studenterna har boende på den ort där VFU är förlagd. Då studenters ekonomiska 
situation oftast inte tillåter dubbel hyra så sägs ofta boendet i Skara upp under dessa perioder. 
Det här systemet fungerar väl i Skara då boendemarknaden inte är lika ansträngd som i 
Uppsala, där det troligen skulle vara omöjligt. 
 
I och med Skaras närhet till landsbygd och öppna bostadsmarknad ökar studenternas 
möjlighet att behålla husdjur och även ta med sig häst, vilket ger mervärde för studenterna.  
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Trygghet är viktigt för att upprätthålla motivationen i studierna och i Skara kan trygghet i 
boendesituationen ges.  

Lärare, kompetens och pedagogik 
En av de största farhågorna hos studenterna inför en hotande flytt är att de lärare som utgör 
grunden för EoD inte kommer att flytta med programmet. Det skulle innebära en stor 
kompetensförlust och eventuellt irreversibla skador på den pedagogik som idag förs med stor 
framgång på SLU i Skara. Vi ser stora fördelar med att arbeta med problembaserat lärande 
(PBL) både i EoD och DSS då det förbereder oss för arbetslivet. Om vi förlorar de lärare 
programmen har idag är risken stor att det här arbetssättet försvinner från utbildningen vilket 
skulle vara en stor förlust. 
 
Vi befarar att utbildningarna skulle tappa sitt nuvarande fokus på djuromvårdnad respektive 
etologi om utbildningarna flyttas till Uppsala där inflytandet av veterinärmedicinsk forskning 
och husdjursvetenskap är större. För EoD-studenter finns farhågan att utbildningen blir alltför 
fokuserad på lantbruksdjur om de samläser med agronomutbildningarna och att kunskaperna 
om djurparks- och sällskapsdjur blir lidande. Motsvarande oro hos DSS-studenterna är att 
samläsning med veterinärprogrammet skulle flytta fokus från djuromvårdnad till 
veterinärmedicin. 
 
Under genomgången av utredningen med Per Holten-Andersen tog han upp ett exempel på en 
institutionsflytt i Danmark där 80 % av personalen valde att lämna institutionen vilket ledde 
till att institutionen dog ut och det tog 30 år att bygga upp den igen. Liknande scenario där 
programmen läggs ner befarar vi är en risk vid flytt från Skara. 
 

Vetenskaplig förankring 
I både utbildningsutredningen och Ulf Heymans utredning så anses det att SLU Skara saknar 
de vetenskapliga förankringar som de anser krävs. Detta anser vi inte stämma. Dels för att 
många av de lärare som undervisar på programmen i Skara bedriver en forskning av hög klass 
inom ämnesområdena djurskydd, etologi och djurhållning och dels för att mer forskning på en 
utbildningsort och forskningsanknytningen i undervisningen inte nödvändigtvis måste ha ett 
direkt samband. SLU Skara bjuder även in forskare från andra delar inom SLU och även från 
andra universitet som gästföreläsare på våra kurser för att få den bredd som anses krävas.  
Kraven på studenterna att alla arbeten som görs skall hålla hög vetenskaplig nivå gör att 
studenter vid SLU Skara tillgodogör sig fler vetenskapliga artiklar inom alla de kurser de läser 
än vad flertalet andra studenter gör inom SLU. Som exempel kan nämnas att på ett av de 
enskilda skriftliga arbetena under första terminen på EoD i åk 1 har de som krav att 
studenterna ska ha mellan 6-12 vetenskapliga artiklar. Detta ligger i paritet med det krav som 
veterinärstudenterna har på sin kandidatuppsats i åk 3. Vid en jämförelse mellan de första fyra 
examensarbeten som kom upp vid en sökning på ”veterinary 2012” respektive ”etologi 
2012” på SLUs biblioteks hemsida använde veterinärstudenterna i snitt 12,75 vetenskapliga 
referenser totalt i sina exjobb medan siffran för EoD låg på 17.25. I diskussionen hänvisade de 
fyra EoD-kandidatarbetena i medaltal till 7,25 vetenskapliga artiklar medan 
veterinärkandidatarbetena hänvisade till 2,75. 
Detta anser vi visar på att utbildningarna på SLU Skara inte saknar vetenskaplig förankring. 
 

Näringslivskontakt 
Närheten till näringslivet i Skara är en stor fördel för studenterna och ger utbildningen stark 
verklighetsförankring. De många studiebesöken ger högre kvalitet till utbildningen och 
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mervärde för studenterna som får unika möjligheter att träffa näringsidkare. Idag är EoD-
studenter välkomna på alla gårdar och djuranläggningar i Västra Götaland, något som inte är 
lika självklart i Uppsala. Den tid det skulle ta att bygga upp ett förtroende hos näringen skulle 
innebära en stor kvalitetsförlust för de studenter som läser under övergångsperioden. Att ge 
upp ett så väl fungerande samarbete som det som finns idag vore en stor förlust för SLU. 
 
Argumentet finns att studiebesöken skulle kunna genomföras genom studieresor till Skara 
med omnejd. Det alternativ som då finns är intensiva, en- eller flerdagars resor med besök på 
flertalet anläggningar för att göra resorna kostnadseffektiva. Intensiva studiebesöksperioder 
leder ofta till stress hos studenterna och bland annat studenternas förmåga att ta till sig av alla 
intryck och den information som ges minskar. Problematiken runt intensiva 
studiebesöksperioder har säkert diskuterats på fler utbildningar än EoD.  

Slutsats 
En flytt skulle enligt SSK innebära stora förluster i studenters trygghet, kvalitet på 
utbildningen och lärarkompetens. Vi ser inga vägande fördelar med att flytta utbildningarna 
från Skara utan anser att utbildningarna skulle hålla högre kvalitet om de istället utvecklas i 
Skara. 



SHS synpunkter kring utbildningsutredningen  
 
 
Strukturförändring-  
 
Att ha nämnder med god översyn och yttersta ansvar för kvalitén på 
utbildningarna kan bli väldigt bra om man på detta sätt kan få en hög och god 
kvalitet på utbildningarna. Idén med att fokusera på de områden som gör SLU 
unikt bland svenska universitet ger bättre möjligheter för studenter på 
jägmästarprogrammet att få en hög kvalité på sin utbildning.  
 
Euroforester-  
 
Då detta är ett internationellt master program och har hela sin fokus på skog 
kring södra östersjön så anser SHS att en flytt av detta program är uteslutet. Den 
kompetens som de studenter erhåller är inom programmet helt unik och 
kunskap om Sveriges södra skogar behövs då dessa redan är hotade i dagsläget. 
Det ligger i hela Sveriges intresse att bevara en sydlig avancerad skogs 
utbildning.  
 
Skogsmästarna- 
 
Att bevara skogsmästarutbildningen i Skinnskatteberg är klokt i dagsläget och 
att sedan utvärdera utbildningen när SLU har stabiliserarat sig.  
 
Otydliga utgångar- 
 
Då våran uppfattning är att inga studenter anser att utgångarna är otydliga anser 
vi inte detta som något problem.  



Från: Simon Pålsson
Till: SLU:s samlade Studentkårer
Ärende: remissvar skinnsberg
Datum: den 20 november 2012 23:27:36

Hej,
Kommer inte åt studentmailen för tillfället så skickar via privata mailen istället.

Utbildningsutredningen:
Vi är såklart nöjda med vad vi tycker är en korrekt beskrivning av verksamheten i Skinnskatteberg
med dess styrkor och svagheter, samt slutsatsen att verksamheten bör ligga kvar på orten. Att
stärka 
forskningen och forskningsanknytningen i Skinnskatteberg är något vi ser positivt på.
Lokaliseringsfrågorna i övrigt har vi ingen stark åsikt i. De flyttar som föreslås kommer såklart ha en 
kortsiktig negativ effekt för studenterna, men på lång sikt tror vi att de kan fungera ok. Vi ser det 
dock som åtgärder för att strama åt ekonomin, och inte för att höja kvaliteten på programmen.
Principen att pengarna ska finnas där besluten tas tycker vi är rimligt, även om det kan vara svårt
att
nu säga vad det får för effekt för oss.

Simon Pålsson
Skogsmästarskolan Skinnskatteberg

mailto:simonpa85@hotmail.com
mailto:sluss@slu.se


Angående utredningen ”On the Education at SLU”  

Ultuna studentkår 

_____________________________________________ 

Ultuna studentkår (ULS) har tagit del av utredningen ”On the Education at SLU” och lämnar 

följande kommentarer. Diskussioner har förts med representanter från studieråden, 

Studentkårens råd samt under ett öppet stormöte dit alla studenter som ULS studiebevakar för 

var inbjudna. 

Utredningen i stort 

ULS ser väldigt positivt på att det i och med utredningen tagits ett centralt helhetsgrepp på 

utbildningsutbudet vid SLU och att det öppnats upp för spännande nytänkande diskussioner 

inom universitetet. Vi förutsätter att det just är vidare diskussioner av förslagen som blir det 

första steget vidare av denna rapport, eftersom många av förslagen behöver bearbetas och 

utredas betydligt mer innan definitiva beslut tas. Vi värdesätter att studentperspektivet är med 

genom hela dokumentet men är mycket kritiska till den korta remisstid som tillåtits och som 

kraftig försvårat förankringen av arbetet med remissen bland studenterna såväl som i berörda 

universitetsorgan. En tydligare remisshantering av den parallella rapporten av 

organisationsutredningen (”Study on SLU’s organization and structure”) tillsammans med 

utbildningsutredningen hade också varit önskvärd eftersom de till betydande delar tangerar 

varandra. 

 

Organisation och ansvarsfördelning för utbildningarna 

Med studenter vid två av universitetets fakulteter vet vi att förutsättningarna för utbildningarna 

vad gäller ekonomiska ramar och tilldelning såväl som styrning över programmen kan se väldigt 

olika ut mellan fakulteterna och att samordning och insyn mellan fakulteterna ofta brister i 

dagsläget. Det märks bland studenterna att rutiner och riktlinjer för undervisning och t.ex. 

examensarbeten är olika vilket upplevs som förvirrande när vi läser på samma universitet. Därför 

välkomnar vi idén om en ”Central Education Board” som också har ekonomiskt ansvar för samtliga 

utbildningar och kan prioritera utifrån ett helhetsperspektiv.  

 

De fyra föreslagna ”Program boards” som föreslås väcker dock en del frågetecken: 

- ”Program board for Food, Plant Science and Landscape” känns väldigt omfattande både 
ämnesmässigt och programmässigt, tveksamt om det blir effektivt. 

- Ett problem som vi känner igen är att samordning mellan programnämnder/utskott idag 

inte sker i så stor utsträckning som möjligt och önskvärt, men det finns också många 

fördelar med den programnära nivån som är viktiga för kvalitetsarbetet. Framförallt finns 

mycket viktig kompetens bland dem som arbetar med programmen och undervisar i 

kurserna. Även för ett direkt studentinflytande är det viktigt med den detaljerade nivån 

och direkta möjligheten till återkoppling och hantering av kursvärderingar med mera som 

fås idag.  

 



- För oss framstår de väldigt snarlika dagens grundutbildningsnämnder men lite annorlunda 

uppdelade och utan en tänkt undernivå motsvarande dagens 

utbildningsutskott/programnämnder.  

- Det är idag lite problematiskt t.o.m. med några få olika program inom samma utskott, 

även om de är inom ungefär samma ämnesområde eftersom flera ledamöter inte har 

någon insikt i mer än ett program. Vi upplever också att det är mycket varierande om 

utskotten på NL fakulteten klarar det större ekonomiska ansvar som åligger dem. En 

eventuell lösning på problematiken som diskuterats löst bland studenterna skulle vara att 

införa ännu mindre ”programråd” specifikt för varje utbildningsprogram där 

programledning, lärare och studenter diskuterar programutveckling och problem men inte 

har ekonomiskt ansvar utan fungerar mer som en ”remissinstans” och verkställande 

utskott till de föreslagna ”Programme Boards”. Detta behöver dock diskuteras mer men vi 

vill understryka att den programnära nivån är viktig för kontinuerligt och detaljerat 

kvalitetsarbete. 

 

En stor farhåga vi ser i organisationsförslaget i sin helhet är att beslut och styrning över 

utbildningarna särskiljs från beslutsorganisationen för forskning, anställningsförfaranden och 

övrig verksamhet vid universitetet, något vi ser som mycket olyckligt eftersom allt detta till hög 

grad hänger ihop. Att behandla rekrytering, forskningsstrategier och utbildningsfrågor i samma 

fakultetnämnd som det fungerar idag har fördelen att de olika verksamhetsområdena får viss 

insyn i varandras frågor och utbildningen inte ”glöms bort” på fakulteterna. 

 

Programstruktur och lokalisering 

 

Yrkesprogram och generella program 

Generellt håller ULS med om att SLU i första hand bör prioritera det som gör universitetet unikt 

och då framförallt de yrkesutbildningar som tydligt kopplar till för Sverige och världen viktiga 

sektorer och som inte finns på något annat svenskt universitet. Dock vill vi inte att universitetet 

ska ha några utbildningar som kallas och behandlas som ”biprodukter”, ett sätt att beskriva 

utbildningar vi kraftigt emotsätter oss. 

 

Även generella kandidat- och mastersprogram fyller dock en funktion och attraherar till stor del 

en annan grupp studenter än yrkesprogrammen vilket bidrar till kvalitetshöjande bredd och 

nytänktande perspektiv på SLU. Däremot håller vi med om att SLU behöver ta ett helhetsgrepp 

på hur många och vilka kandidat- och masterutbildningar som kan erbjudas i och med krav på 

högre resurseffektivitet och besparingar. Här anser vi att kvalitet framför kvantitet måste gälla 

vilket kan innebära att satsa på något färre kandidat- och masterprogram än idag. 

 

ULS ser förstås också att det finns resurseffektiva fördelar med den samläsning som finns idag 

mellan generella program och yrkesprogram. Men även mellan flertalet av nuvarande 

yrkesprogram finns stora möjligheter till ökad samläsning, t.ex. marklära, geologi och hydrologi 

för landskapsarkitekter och mark/växtagronomer. Mellan naturvetenskapliga såväl som 

samhällsvetenskapliga agronomprogram finns även stora möjligheter till ökad samläsning vilket vi 

återkommer till under rubriken Agronomprogrammen.  

 



ULS upplever redan idag att några program på kandidatnivå till viss del tenderar att bli 

”biprodukter” till agronomprogrammen. Vi tänker då framförallt på ekonomi- och 

husdjursvetenskapliga kandidatprogrammen som OM de ska vara kvar skulle behöva satsas på 

och utvecklas för att profilera sig mer från yrkesprogrammen för att vara riktigt bra och inte 

”bara” ett alternativ för de som inte kommer in på andra ekonomiprogram på Uppsala 

Universitet respektive husdjursagronom eller veterinär på SLU (!).  

 

Kandidatprogrammet i Biologi och miljövetenskap fyller en tydligare egen nisch och kan enligt 

studenterna ses som väldigt unikt för SLU då presumtiva studenter inte någon annan stans hittar 

ett treårigt program med möjlighet att välja examen i miljövetenskap eller biologi med så tydlig 

koppling till naturresurser och lantbruk.  

 

Även kandidatprogrammet i Biologi med inriktning mot bioteknik kan anses vara unikt och har 

även behållits vid tidigare besparingar med hänvisning till dess strategiska värde, men om inte 

programmet börjar attrahera fler studenter eller fler samläsningsmöjligheter skapas med andra 

program är det tveksamt att motivera att behålla det om utbudet behöver slimmas ned ytterligare.  

 

Utbildningarna i Skara till Ultuna? 

Studenterna ser många samläsningsmöjligheter mellan husdjurskandidatprogrammet och Etologi 

och djurskyddsprogrammet. Vi har dock svårt att motivera varför SLU skulle fortsätta hålla såväl 

kandidatprogrammet husdjur som Etologi och djurskydd som separata program utan förespråkar 

starkt att undersöka en sammanslagning av de programmen till ett kandidatprogram med valbara 

spår mot Etologi, djurskydd eller mer traditionell husdjursvetenskap. Samläsning mellan det nya 

kandidatprogrammet och husdjursagronomerna skulle absolut vara möjligt i vissa kurser, vilket 

även skulle ge mer valbarhet inom de båda programmen. Men att ge 

husdjurskandidatprogrammet som idag, helt parallellt med agronomprogrammet husdjur, är inte 

optimalt eftersom det undergräver agronomprogrammet och inte ger någon tydlig riktning i 

husdjurskandidatprogrammet. Som några studenter uttryckte det: ”idag blir man inget av att läsa 

tre år husdjurskandidat”. Praktikaliteter som praktikplatser och patientunderlag på UDS ser vi 

som reella frågetecken men borde definitivt gå att lösa och fördelarna med att flytta 

utbildningarna i Skara till Ultuna väger tyngre än de praktiska krångel som initialt kan uppstå. 

 

Interna samarbetsmöjligheter 

ULS håller med om att kompetens som finns på SLU bör vara den som i första hand bidrar till 

undervisningen, men ser också ett stort värde i samarbeten med andra universitet såsom Uppsala 

Universitet (UU). I Uppsala är det snarare så att samarbeten SLU-UU gör att SLU syns mer och 

tydligare än om inga utarbetade samarbeten fanns.  

 

Landskapsarkitektutbildningen på Ultuna 

Studenterna håller med om att det är otydligt vad skillnaderna mellan de två programmen i 

Ultuna och Alnarp består i och varför det är olika antagningskrav, dock anser vi det nödvändigt 

att ta en diskussion om vilka potentiella samordningsvinster som verkligen finns innan eventuellt 

förslag om flytt åt något håll kommer på tal. Förslaget att flytta utbildningen i Ultuna till Alnarp 

finner vi ogenomtänkt och förhastat, framförallt eftersom: 

 



- Programmet i Ultuna anses fungera väldigt bra idag och samordningsvinsterna blir 

förmodligen inte så stora eftersom landskapsarkitekterna inte har så mkt föreläsningar 

utan istället mycket studiotid som kräver stora handledningsinsatser i mindre grupper 

oavsett var utbildningen bedrivs. 

- Studenterna väljer utbildning i första hand efter ort och studenter från närområdet såväl 

som norra Sverige uttrycker att de förmodligen hellre skulle sökt annan arkitektutbildning 

i Mälardalen hellre än att flytta till Skåne.  

- Den största arbetsmarknaden i Sverige finns i Mälardalsområdet vilket är viktigt både 

under utbildningens gång som efter examen. 

- Natur- och klimatologiska förutsättningar såsom växtzoner skiljer sig mycket mellan 

Skåne och Uppland vilket gör utbildningen på Ultuna strategiskt gynnsamt belägen. 

- Utbildningen anses fungera bra i Ultuna och satsas på i och med nybyggnationer och 

Kunskapsträdgården vilket studenterna uppskattar mycket 

- Kopplingen till institutionens gedigna forskning på området och den kompetens i 

landskapssystem, landskapsekologi och markvetenskap som finns på Ultuna är viktig för 

utbildningen och något studenterna värdesätter högt. 

- Stora frågetecken lyfts också om huruvida programmet verkligen får plats i Alnarp och 

hur mycket en sådan flytt skulle kosta vad gäller att skriva av redan planerade lokaler 

m.m. 

- De studenter som börjat läsa på Ultuna riskerar att mot slutet av utbildningen få sämre 

utbildning därför att lärare försvinner och det inte satsas på utbildningen i Ultuna.  

 

Som fördel med att samordna programmen mer ser studenterna framförallt möjligheten till fler 

valbara kurser, framförallt på avancerad nivå där utbudet inte är tillfredsställande i Ultuna idag. 

Att kunna läsa varandras kurser borde dock kunna möjliggöras utan att behöva flytta något av 

programmen, framförallt kanske genom att göra programmet i Ultuna till kandidat- och 

masterprogram. Studenterna håller också med om att det är konstigt med olika förkunskapskrav 

eftersom det inte är tydligt vad som skiljer programmen åt. En stor fördel med det 

naturvetenskapliga kompetenskravet är att kunna läsa kurser i marklära och biologi som har 

naturvetenskapliga förkunskapskrav. Därför är vi öppna för att specificera skillnaderna mellan 

programmen mer, vilket talar än mer emot att flytta programmet till Alnarp. 

 

Agronomprogrammen 

ULS är nu som tidigare helt och hållet för det första förslaget angående agronomutbildningarna, 

som SLU redan tidigare arbetat för, nämligen att förlänga agronomprogrammen till 5 år och 300 

hp, framförallt därför att det skulle öka möjligheten till fördjupning och specialisering såväl som 

utbytesterminer och ökad valbarhet inom programmen.  

 

ULS ser många frågetecken kring en gemensam naturvetenskaplig ingång till ett enda 

agronomprogram, framförallt därför att: 

- Endast naturvetenskapligt intag och gemensamt program skulle minska antalet sökande 

totalt sett. 

- Vi upplever ett stort intresse från näringslivet för agronomernas olika fördjupade 

inriktningskunskaper och dagens inriktningar attraherar väldigt ojämnt antal studenter. 

Risken är stor att ett gemensamt intag skulle leda till en skev fördelning av hur många 



studenter som läser de olika inriktningarna. Därför bör man söka inriktning från början 

och det är orimligt att ställa andra förkunskapskrav än vad som verkligen krävs. Om 

(vilket vi inte ser anledning till motsatsen) ekonomagronomer och landsbygdsutvecklare 

ska ha den fördjupning de har idag behövs inte naturvetenskap.  

- Studenterna ser en stor kvalitetsfaktor i att ha både samhällsvetenskapliga och 

naturvetenskapliga agronomer då det breddar kunskapen inom yrkeskåren och ger 

möjlighet att arbeta med framtidsfrågor inom lantbrukssektorn på ett mer genomgripande 

sätt. För att förstå lantbrukets och livsmedelsproduktionens förutsättningar behövs kemi, 

biologi och genetik m.m. men även förståelse för hur människor förhåller sig till 

livsmedel och naturresurser och vilka socioekonomiska och politiska faktorer som 

påverkar lantbruket. Inom forskningen på SLU har denna tvärvetenskapliga syn på 

lantbrukets stora framtidsfrågor pekats ut som viktigt i och med satsningen på Future 

Agriculture och dagens agronomutbildningar förefaller vara det närmsta SLU kommit att 

skapa utbildningar med liknande förhållningssätt till lantbruk inom utbildningarna. Vilket 

är helt rätt, vilka ska arbeta med lantbrukets stora framtidsfrågor om inte agronomer?  

 

En fördel som potentiellt skulle kunna fås med ett program med gemensam start är att öka 

intresset för inriktningar som idag har lite bristande söktryck, eventuellt skulle det även ge 

intresseunderlag för en teknisk inriktad agronomutbildning förutsatt att SLU har kompetensen att 

ge de kurser som krävs för det. Flertalet studenter som under de första åren hört talas om 

behovet av teknikagronomer har sedan läst till kurser i maskin- och fordonsteknik vid andra 

universitet för att försöka få den specialiseringen.  

 

ULS välkomnar idén om fler gemensamma kurser i början för nuvarande agronomprogram, men 

anser att: 

- Så mycket som två år skulle vara förödande för den specialiserade fördjupning inom en 

inriktning som är agronomens styrka och som karakteriserar agronomtiteln gentemot de 

mer generellt lantbrukskunniga lantmästarna.  

- Om SLU, som utredningen föreslår, ska förtydliga skillnaderna mellan det treåriga 

yrkesprogrammet till skogsmästare och det 5 åriga yrkesprogrammet till jägmästare bör 

den distinktion som finns mellan de korta och långa lantbruksyrkesutbildningarna 

behållas och inte tvärtom! 

- Ökad samläsning första terminen till (max) ett år för alla agronomprogram skulle vara 

mycket möjligt och önskvärt, detta behöver dock utredas närmare men t.ex. ser 

studenterna stora fördelar med att ha översiktskurserna tidigare för att tidigt få insikt i de 

olika inriktningarna. Gemensam introduktionskurs med bl.a. agrarhistoria och allmän 

lantbruksintroduktion är också en idé som diskuterats, dock är det för sammanhållning 

och främjande av fortsatt intresse för inriktningen viktigt att ha någon inriktningsspecifik 

kurs/introduktion i början också.  

- Även ökad samläsning av grundläggande ämnen så som kemi, biologi och matematik 

m.m. för de naturvetenskapliga agronomprogrammen samt ekonomi och statistik, politik 

och förvaltning och entreprenörskap för de samhällsvetenskapliga agronomprogrammen 

skulle även vara möjligt och öppnar det för möjlighet till fler intressanta valbara kurser på 

avancerad nivå är det värt det.  



- Vid samläsning med alla agronomer blir det väldigt stora grupper och frågan är hur 

mycket mer resurseffektivt det blir om grupperna ändå måste delas upp i mindre för att 

kunna tillgodogöra sig kurserna. Föreläsning i stor grupp och seminarier i smågrupper kan 

funka det finns en risk att kvaliteten i utbildningarna försämras. För stora grupper ger 

dålig handledning och möjligheten till individuell återkoppling och examination 

försämras. 

- Dock ser vi det som positivt om ökad samläsning frigör resurser till mer intressanta 

specialiseringskurser och ökad valbarhet i programmen.  

- Att bygga vidare på de gemensamma kunskaperna senare i utbildningen är också viktigt 

 

Utbildningsprogram i samarbete med Uppsala Universitet 

ULS håller inte med om att SLU inte skulle ha något inflytande i civilingenjörsutbildningarna eller 
masterprogrammet i Hållbar utveckling. Programmen ingår i utbildningsutskott på NL och flera 
av kurserna på programmen ges på SLU. Att SLU inte tagit en mer aktiv roll i att försöka påverka 
utbildningarna beror förmodligen på att utbildningarna flyter på bra. Studenterna är generellt 
väldigt nöjda med programmen och när de inte varit det har såväl studentrepresentanter från ULS 
som Uppsala studentkår (genom Uppsala teknolog och naturvetarkår) deltagit i 
förbättringsarbetet. Att SLU samarbetar med Uppsala universitet gör att fler i Uppsala känner till 
SLU och den unika kompetens som finns på Ultuna än vad som skulle känna till det annars. SLU 
skulle utan dessa samarbeten samt det för studenterna väldigt viktiga samarbetet om kurser på 
CEMUS vara väldigt isolerat och anonymt gentemot resten av universitetsvärlden i Uppsala. 
 

 

 

 

 

För Ultuna Studentkår, 2012-11-20 

  

 

 

Sofia Sollén Norrlin 

Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor 2012 



 
 
 
 
 
 
REMISSVAR ANGÅENDE UTREDNINGEN ”ON  
THE EDUCATION AT SLU” 
 
Veterinärmedicinska Föreningen vill inledningsvis anmärka på den mycket korta 
handläggningstiden för remissen. Som studentrepresentant har det varit mycket svårt 
att hinna förankra utredningen bland studenterna för att inlägg ska vara representativa 
för hela studentgruppen. Detta har ytterligare försvårats av att utredningen varit väldigt 
ytligt genomförd och veterinärprogrammet samt flera andra program endast omnämns i 
förbifarten. Vi hade önskat att en förklaring till varför man valt att inte nämna dessa 
överhuvudtaget. 
 
När det gäller införandet av en Central Educational Board separerad från fakulteterna 
som köper in kurser från institutionerna anser vi att utredningen är väldigt ytlig. 
Ingenstans nämns vem som bär ansvaret för att institutionerna har kompetent personal 
som kan undervisa inom områden där man ej bedriver forskning.  Veterinärutbildningen 
är en bred, tydligt reglerad utbildning. Samtliga delar måste kunna undervisas för att 
examen ska ge legitimation vilket innebär att många olika områden måste täckas inom 
utbildningen. Det är orimligt att bedriva framstående forskning inom samtliga områden 
vilket ställer stora krav på att kompetent undervisande personal finns anställd. Vi ser en 
risk för att en separation mellan forskning och grundutbildning leder till att dessa 
nyckelpersoner för SLUs utbildningar försvinner till förmån för personal specialiserad 
inom institutionens största forskningsområden. 
 
Erfarenheter från Uppsala Universitet som har ett likande system visar även att detta 
kan leda till en större otrygghet för undervisande lärare som i praktiken blir 
timanställda för specifika kurser. Denna osäkerhet kan få kompetenta personer att söka 
sig bort från universitetet och man kan få svårt att dra till sig framstående och ledande 
personer. Det kan även få lärare att känna att man måste undervisa inom områden 
utanförsin kompetens för att få ekonomin att gå ihop. När det gäller doktorander är det 
redan i dagsläget svårt att få en fast tjänst inom universitetet när man disputerat och en 
ytterligare osäkerhet i anställningsförhållanden riskerar att driva bort många 
kompetenser från SLU.  
  
Universitetsdjursjukhuset och dess roll i den föreslagna organisationen är heller inte 
omnämnt trots att det är en viktig del i veterinärutbildningens organisation. Hur är det 
tänkt att samarbetet med lärare, anställd personal och institutionen ska fungera?  
 
Det positiva i utredningen är dock kopplingen mellan ekonomi, upplägg och 
kvalitetssäkring av utbildningar. Det finns stora fördelar med ett organ som har översyn 
över alla utbildningar för att effektivisera grundutbildningen men detta kräver hög 
kompetens och insyn i samtliga utbildningar. Vi anser att utredningen i denna form är 
för ytlig för att ta hänsyn till detta och vidare utredning kring upplägg och beredande 
utskott behövs för att ta ställning till detta. För att säkra kompetensen behöver sannolikt 



beredande utskott till Central Educational board införas vilket komplicerar bilden och 
ökar byråkratin. VMF ser även positivt på ökad samordning mellan fakulteterna men 
anser att detta bör arbetas med inom den befintliga organisationen.  
 
När det gäller flytten  
 
Veterinärmedicinska föreningen genom 
 
_______________________ __________________________ 
Lena-Mari Tamminen  Kristina Lundberg 
Ordförande   Utbildningsansvarig 
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