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Ny utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet Uppsala
Utbildningsnämnden (UN) beslutar
att fastställa utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet – Uppsala, 300 hp,
enligt bilaga (ny programkod),
att denna utbildningsplan ska gälla från och med antagningen HT 2017.

Redogörelse för ärendet
En arbetsgrupp för programutveckling av landskapsutbildningarna föreslog (201501-19) bl.a. att behörighetskrav för landskapsarkitektprogrammet, Ultuna, ändras
till områdesbehörighet A3, i likhet med motsvarande program i Alnarp.
UN diskuterade förslaget och huruvida ett landskapsarkitektprogram har behov av
en fullständig naturvetenskaplig gymnasiebakgrund. Ett behörighetskrav för
samma program ökar tydligheten för presumtiva studenter, och då utbildningen
innehåller stora inslag av samhällsvetenskap och konst är områdesbehörighet A3
(Arkitektur/Naturresurser) möjlig. Förutsättningen är att det naturvetenskapliga
inslaget i kurserna anpassas, vilket programnämnden för utbildning inom landskap
och trädgård (PN-LT) föreslog.
UN beslutade 2015-02-25 att uppdra till PN-LT att arbeta vidare med utveckling av
landskapsarkitektprogrammen enligt utredningen, och ta fram en utbildningsplan
med områdesbehörighet A3 enligt utredningens förslag. Förslag till ny utbildningsplan har beretts av programstudierektor Tomas Eriksson och behandlats i PN-LT.
Programnämnden tillstyrkte 2016-09-21 förslaget efter smärre ändringar.

Beslutets innebörd och förutsebara konsekvenser
Beslutet innebär följande förändringar:


Förkunskapskraven till programmet ändras och blir därmed desamma som
för landskapsarkitektprogrammet, Alnarp.

Postadress: Box 7070, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 8, Ultuna
Org nr: 202100-2817
www.slu.se

Tel: 018-67 10 00 (vx)
Mobilnr: 070-2018162
Johan.Toren@slu.se
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Ortsnamnet Ultuna ändras till Uppsala (landskapsarkitektprogrammet –
Uppsala). Detta markerar förändringen och är marknadsföringsmässigt
tydligare.
En ny kursstruktur införs som innebär en omläggning till kurser omfattande 15 och 7,5 hp. Denna förändring berör främst kurserna på
kandidatnivå som får nya kursplaner.

Ny struktur, nästan samma innehåll
Vad gäller innehåll kopplat till strukturen så har arbetet med ramschemat kommit
fram till att studenter och lärare överlag är nöjda med de första tre åren. Inga
omfattande förändringar har efterlysts. Det kommer dock bli en förändring i och
med att förkunskapskraven ändras och studenter med samhällsvetenskaplig gymnasiebakgrund nu får möjlighet att läsa programmet. Det medför ingen större
förändring i antal poäng i markvetenskap och biologi men påverkar det pedagogiska upplägget. Nästan samma antal hp i kurser ansvarar Ekologicentrum och
Mark‐vatten‐miljöcentrum (botanik, ekologi och marklära) för i det nya upplägget
som idag. Minskning på 1,5 hp i botanikämnet går istället in i landskapsarkitekturs
”växtkurser”. Från studenterna har bl.a. framförts önskemål om tydligare formulerade innehåll rörande digitala verktyg, vilket behöver arbetas in i de kommande
kursplanerna.
Stora förändringar görs i kursstrukturen under årskurs 1‐3 enligt rektors direktiv
(dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639), från dagens kursflora med stor variation av kursstorlekar till framtida 15‐ och 7,5 hp-moduler. Det är en stor utmaning att bevara
och utveckla innehållet i berörda kurser samt att koppla detta till växtsäsong. Det
har fått påverkan i form av vissa förskjutningar mellan olika kurser samt mellan
vår- och hösttermin. I 15 hp‐kurser kommer delprov att användas.
Den nya utbildningsplanen innehåller 5 hp sommarkurs i floristik i åk 1 på försommaren och att studenterna läser 10 hp i period 4 i åk 2 på våren. Det gör 65 hp i
åk1, 55 hp i åk2 och 60 hp i åk 3, och därmed 180 hp på kandidatnivån. Motivet är
att studenterna behöver läsa floristik under sommarperioden och mest nytta blir det
om kursen drivs på försommaren. Det finns ingen annan tid att tillgå med tanke på
växtsäsong. Den 10 hp kurs som ges på vårterminen i åk 2 ”Urbana växtsystem och
växtkännedom 4” är också bra med tanke på växtsäsong. Våren används så långt
som möjligt och skapar en 5 hp fri tid i anslutning till sommaren för att möjliggöra
sammanhängande ledighet eller arbetsperiod. Möjlighet finns att läsa 5 hp valbar
befintlig kurs ”Studieresa i landskapsarkitektur” för den som så önskar. Även
studenternas LARK‐råd menar att detta är en bra lösning. Upplägget fungerar i
relation till CSN, men det är viktigt att informationen är tydlig till studenterna.
Det nya ramschemat ger en mycket enklare kursstruktur i jämförelse med nuvarande upplägg, men innebär också anpassningar och kompromissar till växtsäsongen. Programnämnden anser att detta sätt håller en fortsatt hög kvalitet genom
kandidatnivån och uppfyller i allt väsentligt intentionerna i rektors direktiv. Alla
kurser på kandidatnivån i programmet är obligatoriska, så möjligheten till valfrihet
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är begränsad. Den valbara och valfria delen av yrkesprogrammet finns på masternivå. Engelska kurser/terminer ges på avancerad nivå på programmet och det är
också på avancerad nivå som programmets studenter läser utomlands.

Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämnden efter föredragning av
programnämndsordförande Mats Gyllin. I ärendets beredning har även programstudierektor Tomas Eriksson och utbildningshandläggare Boel Sandskär
medverkat.

Karin Holmgren
Mats Gyllin

Bilaga
Utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet – Uppsala, 300 hp

Sändlista
PN-LT genom dess ordförande och sekreterare
Programstudierektorerna vid respektive landskapsarkitektprogram
Fakultetsdirektören och utbildningsledaren vid LTV-kansliet
Kommunikationsavdelningen genom kommunikationschefen
Utbildningsavdelningen genom dess avdelningschef
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