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Remiss av förslag angående ämnesplaner och
programstrukturer samt ändring av Skolverkets
föreskrifter SKOLFS 2012:4
SLU tackar för möjligheten att svara på remissen och väljer att översiktligt
kommentera förändringarna i de delar som berör naturbruksprogrammet (NB).
(Ert dnr 2017:1728)
Förändringarna innebär att
- inriktningen djur delas i djurvård respektive hästhållning
- en ny inriktning, naturturism, skapas
- inriktningen skog byter namn till skogsbruk.
Från SLU:s sida ser vi positivt på de nya inriktningarna och instämmer i
Skolverkets bedömning att de gör programmet tydligare.
SLU noterar med tillfredsställelse att de teoretiska ämnen som får ges inom
programfördjupningen kvarstår. Det är emellertid komplicerat att utifrån strukturen
och texterna till fullo sätta sig in i vilka frihetsgrader som skolorna respektive
eleverna i realiteten kommer att få.
Inom SLU möter vi många NB-elever som valt att studera vidare, och vi utgår från
att de nu föreslagna förändringarna inte innebär att fördjupningen krymps för
mycket eller att inriktningarna får restriktioner som försvårar för eleverna att skaffa
sig högskolebehörighet inom NB-programmet. När regeringen betonar högskolans
ansvar att arbeta aktivt med breddad rekrytering vore det märkligt om Skolverket
samtidigt skulle inskränka ambitiösa NB-elevers möjligheter att läsa vidare.
Hösten 2019 var naturbruksprogrammet den näst vanligaste gymnasiebakgrunden
bland SLU:s nyantagna studenter. Vi vet att det finns en föreställning som bitit sig
fast om att NB-eleverna enkom skulle intressera sig för SLU:s korta yrkesprogram.
SLU vill därför särskilt framhålla att även de långa, mer teoretiska utbildningarna
rekryterar en icke obetydlig andel från NB-programmet. Faktum är att på
agronomprogrammet-husdjur kom 13 av 25 studenter från NB-programmet, på
agronomprogrammet-ekonomi var de 8 av 30. Även på veterinärprogrammet
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utgjorde NB-eleverna den näst vanligaste kategorin med ca 1/10 av de nya
studenterna.
SLU ser en potential i, och finner det önskvärt att rekrytera ännu fler elever från
NB-programmet. Elever med bakgrund från naturbruksskolorna har dessutom den
värdefulla kombinationen av teori och praktik som bidrar till god förståelse för
branschens villkor.

Beslut om detta yttrande har fattats av prorektor Karin Holmgren efter
föredragning av Kristina Julin.
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