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LTV:s ledning är informerad och positiv till förslaget     

       

SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av 
landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom 
landskapsarkitektur i Europa.	https://www.slu.se/fakulteter/ltv/forskning/landskap/		
	 	 	

	 	

Projekt	fördubblat	antal	SLU-studenter,	förslag	”School	of	Landscape”	
Vi föreslår att man samlar alla SLU landskapsutbildningsprogram inklusive forskningen under ett 
gemensamt paraply/namn, School of Landscape, för att stärka samverkan inom SLU och för att öka 
synligheten externt.  Idag är det väldigt svårt att hitta all aktuell undervisning/ forskarutbildning/ 
forskning inom landskapsarkitektur på SLU och väldigt svårt för utomstående att förstå strukturen 
internt på SLU. Landskapsarkitekturen behöver bli mer synlig på SLU. I ambitionen att göra 
strukturen mer synlig ligger också att tydliggöra våra olika aktiviteters/campus lokaliseringar. 

Vår övertygelse är att genom inrättandet av School of Landscape kommer landskapsarkitekturen, dess 
utbildningar och forskning, att bli mer synlig internt och externt. Därigenom kommer vi också att 
attrahera fler studenter från Sverige och utomlands och ge ett viktigt bidrag till att realisera SLU:s 
vision om att fördubbla studentantalet. Redan idag har våra landskapsutbildningar ett högt söktryck 
och arbetsmarknaden efterfrågar den kompetens som landskapsstudenterna får med sig från SLU.  

Så här skrev ”Nature and Society-panelen” i KON-utvärderingen 2018: 

“SLU should to a much greater extent than now utilize the field of landscape architecture to show how 
their inter- / transdisciplinary approach can be a way to make the whole university more visible and 
attractive in the future.” (sidan 251 på https://internt.slu.se/globalassets/nyhet-kalend/2018/panel-and-
uoa-assessements.pdf) och 

“This means that SLU may also help the landscape architecture profession to be more visible. The 
landscape architecture field may help to show the outside world why many of the other subjects at 
SLU are important.” (sidan 311 på https://internt.slu.se/globalassets/nyhet-kalend/2018/panel-and-uoa-
assessements.pdf) och 

 “This could make SLU a meeting point for all landscape architects and use this as a base for 
increasing its societal impact.” (sidan 315 på https://internt.slu.se/globalassets/nyhet-
kalend/2018/panel-and-uoa-assessements.pdf) 

Redan idag bidrar School of Landscape till visionen att öka antalet studenter på SLU. I Uppsala 
startade i år ett nytt mastersprogram i landskapsarkitektur och hösten 2019 startar ett 
landskapsingenjörsprogram i Uppsala. Vår bedömning är att SLU bör kunna starta fler olika typer av 
landskapsutbildningar på både grundnivå och mastersnivå på olika platser i Sverige. Ett förslag är att 
starta en landskapsarkitektutbildning i Umeå, med inriktning mot tätortsnära natur och norrländska 
växt- och klimatförhållanden. 
 
 
* Styrgruppen består av en representant från institutionen för arbetsmiljö, ekonomi och 
miljöpsykologi (AEM), institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF) och 
institutionen för stad och land (SOL), MOVIUM samt SLU Urban Future. I gruppen finns även en 
projektledare och en koordinator vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och 
växtproduktionsvetenskap (LTV). 


