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Yttrande 

från Agronomförbundet på rapporten ”Avrapportering – 
Uppdrag för planering av agronomutbildningen vid SLU” (Dnr. 
SLU ua 2014.1.1.1-1463) 

 

 
Agronomförbundet anser att Rådet för agronomprogrammet (RAG) har gjort ett gediget 
utredningsarbete och att innehållet i rapporten överlag är bra och innehåller goda förslag. Vi 
instämmer mestadels med det som sägs. Vi har dock ett antal synpunkter som vi vill föra fram. 
 

Deltagare och arbetsform 
Det är bekymmersamt att läsa att RAG känner oro över hur planering och administration av 
agronomprogrammen ska hanteras framöver. Det är även bekymmersamt att RAG anser sig ha 
haft för kort om tid för att kunna komma med ett förslag som ”tar hänsyn till alla krav i 
uppdraget”. Vi hoppas att Utbildningsnämnden väger in och tar hänsyn till denna oro och att 
RAG ges mer tid för ytterligare utredning om detta behövs. Agronomförbundet anser att 
planering och eventuella förändringar av Agronomprogrammet inte är något som ska ”hastas 
fram”. 
 

Examenskrav 
Agronomförbundet förespråkar en 5-årig yrkesexamen. Vi stöttar SLU i denna ambition och 
hoppas att vi framöver får se ett program som omfattar 300 hp istället för 270 hp.  
 

Agronomprofilerande kurser 
Att alla fem agronomprogram får samläsa i början av utbildningen vore bra för större och bättre 
förståelse för de olika inriktningarna och därmed också för jordbruket och näringslivet. Under 
denna samläsning anser Agronomförbundet att det vore önskvärt att studenterna bl.a. får 
övergripande kunskap om jordbruksföretagande och vad det innebär att vara företagare i 
allmänhet. Vi tror att samläsningen skulle skapa en bättre och likriktad plattform för alla 
agronomstudenter, oavsett bakgrund och inriktning. Möjligen skulle det också minska risken att 
studenter byter inriktning senare under utbildningen. Det är samtidigt viktigt att, som det står i 
rapporten, ”värna om ämneskopplingen” för att studenterna inte ska ”tappa sugen”. Därför 
föreslår Agronomförbundet samläsning under första terminen samtidigt som respektive program 
läser en programspecifik kurs parallellt. Med de stora kurser som samläsningen skulle innebära 
gäller det dock att kunna hålla en god pedagogisk och hög utbildningsnivå där inte antalet 
studenter per kursledare/föreläsare blir för stort. I rapporten höjs farhågor med alltför stora 
klasser vilket är en oro som Agronomförbundet instämmer i. 
 
Att fortstatt kunna erbjuda studenterna praktikkurser är viktigt och bra! Ett utökat samarbete 
med naturbruksgymnasierna, de större hästanläggningarna, Nötcenter Viken o.s.v. anser vi vara 
positivt för agronomutbildningarna. Vi tycker också att det borde vara möjligt för studenterna att 
genomföra praktiken på vissa lantbruksgårdar där t.ex. driftsledaren är dokumenterat utbildad (via 
driftsledarutbildning, lantmästarutbildning, agronomutbildning eller liknande) och därmed kan 
handleda studenten på ett kvalificerat sätt. Agronomförbundet förslår att SLU ska undersöka 
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detta närmare. Den kvalificerade Agronompraktiken görs på företag där det sällan finns någon 
pedagogisk utbildning utan där det är yrkeskunskapen som är det primära. Vi anser att samma sak 
också bör gälla för lantbrukspraktiken. Vidare anser Agronomförbundet att ambitionen med en 
traineekurs är bra men vi ställer oss frågande till om det verkligen finns resurser inom näringslivet 
för detta? På vissa företag har de fullt upp med att ta hand om de studenter som vill ha 
kvalificerad agronompraktik, samtidigt som olika mentorsprogram och studentarbeten pågår. 
 
Det är viktigt att fortsatt värna om agronomprogrammens unika profil! Agronomförbundet 
instämmer därmed i RAG:s förslag om att kursutbudet för de inriktningsspecifika kurser som 
krävs för att få en agronomexamen ska begränsas. 
 
Kandidat och examensarbete 

Agronomförbundet anser att examensarbeten på mastersnivå i så hög grad som möjligt ska 
skrivas på engelska. Detta för att agronomer ska kunna konkurrera internationellt och vara 
anställningsbara för forskarstudier. Agronomförbundet anser dock att det ska vara möjligt för 
agronomstudenter att skriva examensarbeten på mastersnivå på svenska. Vi instämmer därför i 
RAG:s förslag om att examensarbetet ska kunna skrivas och presenteras på svenska, om den 
målgrupp som arbetet riktar sig till är lämplig för detta. Det vore mycket olyckligt om en student 
t.ex. förlorar chansen att skriva sitt arbete för ett svenskt företag, enbart p.g.a. språkliga skäl, och 
därmed förlorar möjligheten att knyta värdefulla kontakter och få erfarenheter från näringslivet. 
 

Agronomexamen utan inriktning 
Agronomförbundet ställer sig mycket tveksam till denna form av agronomexamen. Vi anser att 
det finns stor risk för att studenten blir för generell och bara kan lite om allt. Vi ställer oss mycket 
frågande till om näringslivet verkligen efterfrågar den här typen av Agronom. Blir studenten 
anställningsbar? Vi undrar också hur SLU ska kunna säkerställa att studenten verkligen ges 
möjlighet att läsa de kurser den behöver med tanke på tidigare diskussioner om att minska 
kursutbudet. Agronomförbundet förespråkar då istället en grundinriktning från start men att SLU 
underlättar för studenterna att inrikta sig och skaffa sig en specifik profil via valbara kurser. En 
agronomstudent med inriktning mot husdjur ska t.ex. ha möjlighet att läsa ekonomikurser och 
därmed få en husdjursagronomexamen med inriktning mot ekonomi. 
 
Slutligen instämmer Agronomförbundet i arbetsgruppens glädje över att det fortsatt ska finnas 
fem agronomprogram med separat antagning till respektive program! Vi tror inte att en 
gemensam ingång skulle vara fördelaktigt på något vis. Vi vill också avsluta med att trycka på 
vikten av att SLU marknadsför sina yrkesexamina och fortsatt profilerar dessa eftersom de är 
SLU:s starka kort i konkurrensen om studenterna. 
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