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Vision SLU utbildning 2027 – SLU 50 år: 

Dagens unga känner till att som utbildad 
vid SLU kan man bidra till en hållbar 
framtid. 

SLU:s studentpopulation är fördubblad ‐
därför att den behövs – och den speglar 
mångfalden i Sveriges unga befolkning.

VARFÖR?
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SLU behövs för att skapa lösningar för övergången –
från fossilbaserat samhälle och linjär ekonomi
till ett biobaserat samhälle och cirkulär ekonomi! 

• Hållbar klimatsmart matproduktion, mer förnybar energi och 
utveckling av biobaserade material

• Hållbar utveckling av städer och landsbygd

• Verka för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande

• Bidra till att målen för svensk livsmedelsstrategi, nationella 
skogsprogrammet  och svensk landsbygdspolitik nås

• Bidra till att FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 
2030, nås
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Möjligheter!
• Agronom-, jägmästar- och landskapsarkitektutbildningarna –
fullständig anpassning till Bologna 3+2-system!
• Flexiblare vägval mellan kandidat- och masterutbildningar! 
• Namnfrågor! Hur viktig är yrkesexamenstiteln och för vem?
• Civilingenjörsutbildning? Digitala tekniker, precisions-bruk…
• Fler samhällsvetenskapliga och interdisciplinära ingångar/utgångar? 
• Ge samma utbildning (t ex agrar, skoglig, djursjukskötare) på fler 
orter?
• Generellt alla utbildningar – obalans i geografisk, kulturell, social 
bakgrund, könsfördelning, internationalisering
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Livslånga lärandet
• ”samhälleligt krav på universitet och högskolor att ta ett 
större ansvar för yrkesverksammas kompetensutveckling 

• internationellt samstämmig syn på att framtidens 
arbetsmarknad – med ökad digitalisering, ökad 
internationalisering och en arbetskraft som arbetar längre 
upp i åldrarna – kommer att ställa större krav på 
kompetensutveckling under arbetslivets gång. 

• Fristående kurser som kan sökas av personer som är 
verksamma i yrkeslivet öppnar för att högskolans hela 
utbud kan nyttjas för livslångt lärande.”
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”Mind the Gap”
Från Vision till Verklighet – Vägen till SLU 2027

• Rektors prefektmöte april, okt 2018
• UN möten maj-dec 2018
• Rektorsinternat juni 2018, LR-internat aug 

2018
• Utbildningskonferens aug 2018
• UNs ordf. besöker FN:s prefektmöten ht-18
• Stormöten i Alnarp, Ultuna och Umeå, ht-18
• Studiebesök Chalmers, Wageningen ht-18
• Interaktiv förslagslåda t o m 31/10-18

• LTV prefektinternat okt 2018
• PN-LT möten ht-18
• FN-LTV/PN möte nov 2018

• Färdplan/inriktningsbeslut UN dec 2018 
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Projekt & projektgrupp färdplan
• Ta fram tidsplan med milstolpar och viktiga vägval för att förverkliga 
visionen

• Utbildningsstruktur
• Bolognamodellen, flexibilitet, huvudområden, examina

• Utbildningsutbud
• Nya program? Dubblering befintliga program? Namn?

• Livslångt lärande
• Stråk/paket för studenter vid andra lärosäten? Yrkesverksamma? MOOCs?

• Studentpopulationen
• Breddad rekrytering, könsfördelning, mångfald

• Johan Torén, Jonathan Sohl, Maria Orvehed, Gabriella Snöberg, 
Gabriella Persdotter Hedlund, Kristine Kilså



Pågående utvecklingsarbete med 
stöd från UN 2018

Startbidrag till lektorat

Universitetslektor i trädgårdsvetenskap
- inriktning hortikulturella odlingssystem
(LTV)

Universitetslektor i företagsekonomi
inriktning mot entreprenörskap, 
innovation och biobaserad ekonomi
(NJ)

Universitetslektor i livsmedelssystem
(NJ)
Universitetslektor i bioekonomi (S)

Universitetslektorat i djuromvårdnad
(VH)

Pedagogiska projekt
Utveckling av agronomutbildningar (NJ)

Nya pedagogiska verktyg för masterprogrammet Env. 
Comm. and Management (NJ)

Ny pedagogik för lärande med minskande resurser (NJ)

Samhällsvetenskaplig ingång på jägmästarprogrammet
(S)
Skoglig studiegång Ultuna (S)

Samverkan i klinisk undervisning för djursjukskötar-
studenter och veterinärstudenter (VH)

Utveckling av kurser inom CEMUS, ett samarbete mellan
SLU och Uppsala universitet, om utbildningar för hållbar
utveckling. (VH, NJ)
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Förslagslådan – ett axplock
• Distanskurser, 
påbyggnads-kurser, 
inspelade föreläsningar
• Alla program digitalt
• Studentboende, mer aktivt 
studentliv
• Basterminer/basår
• Tydlighet i vad 
utbildningarna leder till
• Ämnesklassningen, 
examenskraven
• Pedagogisk meritering, 
karriärmöjligheter
• Användning av modern 
teknologi i utbildningarna
• Tekniska utbildningar
• Ledarskap i utbildningarna

• Bättre marknadsföring, 
synas mer i närliggande 
städer
• Snyggare kurspresentation 
& lättare att hitta 
informationen
• Rekrytering av studieovana 
unga, ändra urval/ 
behörighetskrav
• Podcasts
• Undervisningslokalerna, 
förbättring av lärmiljöer
• Agronom-livsmedel i Alnarp
• Naturvetenskapligt 
kandidatprogram

• Sydsvensk skogskandidat, 
evt i kombination med 
jordbruk & trädgård
• Bologna-anpassa 
landskapsarkitektutbildningen 
eller inte?
• Samarbete med nordiska 
/europeiska universitet om 
kursutbud
• Sandwich-program med 
utomeuropeiska universitet
• Kandidatprogram på 
engelska
• Skyltfönsterkurser, MOOCs
• Nytt namn på SLU
• Fokusera på det vi är bra 
på



PN-LT/FN-LTV gemensamt möte 14/11

• Konkretisering av förslag från prefekter, PN, 
fakultetsledning, stormötet i Alnarp

• Landskapsarkitekt‐program i Umeå
• Kandidatprogram – t ex hållbar utveckling i praktiken; 
hälsa, miljö & livsstil; engelskspråkigt (skog, trädgård, 
jordbruk, landskap); naturvetenskapligt

• Masterprogram – t ex klimatfrågor
• Återuppliva gamla program
• Bastermin, skyltfönster, MOOCs, stråk för andra studenter 
och/eller yrkesverksamma

• Teknologi & digitalisering



Vad händer nu i projektet?
• Sortering och prioritering av förslagslådan och övriga 
inspel från rektors prefektinternat, PN’erna & FN’erna

• Milstolpar, vägval och konkreta förslag till UN 
december 2018

• Tidsplan för underliggande processer

• Utrednings‐ och projektmedel, strategiska satsningar



Vad händer sedan (på kort sikt)?
• Våren 2019: Remissrunda färdplan

• Försommar 2019: PN & FN yttrar sig om förslag 
programutbud läsår 2020/21

• Framförallt ändring av Agronom och Jägmästare till 3+2

• Juni 2019: Styrelsen beslutar om programutbud läsår 
2020/21


