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SLU:s verksamhetsidé och vision 

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans 

förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning forskning 

och fortlöpande miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Visionen är 

att SLU ska vara ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.  

 

Kunskap för en hållbar framtid 

SLU har fastställt ”Kunskap för en hållbar framtid” som är universitetets forsknings- 

och utbildningsstrategi 2009-2012. För utbildningen betonas bl.a. ett starkt samband 

mellan utbildning och forskning, samspelet med samhället och arbetsmarknaden, 

internationalisering och samverkan med andra lärosäten, kvalitetsutveckling och 

studentrekrytering.  

 

Under 2008-2009 har SLU arbetat med att vidareutveckla och planera för genom-

förandet av strategin. Samtidigt har SLU:s styrelse utarbetat mål för verksamheten.  
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Utbildning, ett samlat grepp för perioden 2009-2012 

Syftet med ett gemensamt dokument om utbildning är dels att utveckla strategin, dels 

att utifrån styrelsens mål lyfta fram och tydliggöra den grundsyn på kvalitet som ska 

känneteckna all utbildning vid SLU. Även om ansvaret för utbildningens genom-

förande är delegerat, så är SLU ett samlat universitet med en unik utbildningsprofil. 

Genom att utarbeta ett samlat dokument om utbildning, manifesterar SLU sin 

gemensamma inställning till utbildningsfrågor; dels internt, för utbildningsansvariga 

på olika nivåer, dels externt mot samverkanspartners och intressenter. Dokumentet 

utgår från SLU:s strategi, styrelsens mål och befintliga styrdokument på universitets- 

och fakultetsnivå som handlar om utbildning, breddad rekrytering, likabehandling etc.  

 

Det som här behandlas är SLU:s syn på kvalitet, utbildningsutbud och struktur, 

internationalisering, rekrytering och mångfald, student vid SLU, lärarrollen, hållbar 

utveckling, och samverkan. För varje avsnitt beskrivs kort bakgrund och nuläge 

varefter övergripande mål presenteras som beskriver vad SLU vill uppnå på längre 

sikt. Delmål för perioden, där ansvaret för nå målen tydliggörs, presenteras i slutet av 

varje avsnitt.  

 

Dokumentets upplägg och innehåll har diskuterats i rektors råd för utbildning på 

grund- och avancerad nivå (GUR), rådet för utbildning på forskarutbildningsnivå 

(FUR) samt i Studiesociala rådet (STRÅ). Fakulteterna och SLU:s samlade student-

kårer (SLUSS) har lämnat synpunkter innan den behandlats av ledningsrådet och 

beslutades av rektor 09-12-14.  

 

Utgångspunkt: Den nya högskolelagen  

Inför den nya examensordningen som trädde i kraft i juli 2007 har SLU utvecklat 

tillämpningar för den nya utbildningsordningen och beslutat om nya riktlinjer. SLU:s 

utbildningsutbud är anpassat till Bolognaprocessen, vars övergripande mål är en 

europeisk utbildningsmarknad med ökad rörlighet, anställningsbarhet och 

internationell konkurrenskraft. 

 

Utgångspunkt: Ansvarsfördelning inom utbildningen vid SLU 

Ansvaret för utbildning är delegerat till SLU: s fyra fakulteter – fakulteten för 

landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap (LTJ), för naturresurser och 

lantbruksvetenskap (NL), veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) samt 

fakulteten för skogsvetenskap (S). Fakultetsledningarna är lokaliserade i Alnarp, 

Umeå och Uppsala, men studenterna kan läsa program även i Flyinge, Skara, Skinn-

skatteberg, Strömsholm och Wången. Den geografiska spridningen tillsammans med 

fakulteternas skilda ansvarsområden gör det nödvändigt att delegera ansvaret för 

utbildningen. Styrelsen beslutar om antagningsordningen för utbildning på alla nivåer, 

styrelsen och rektor beslutar om utbudet av utbildningsprogram på grund- och avan-

cerad nivå. Fakulteterna fattar beslut om antagning och studieplaner för forskar-

utbildningen samt utbildningsplaner och kursplaner på grund- och avancerad nivå. 

Fakulteterna har även ansvaret för uppföljning av all utbildning och institutionernas 

prefekter ansvarar för genomförandet av utbildningsuppdraget.  
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Kvalitetskultur vid SLU  

Ett effektivt och integrerat kvalitetsarbete är en förutsättning för att kunna erbjuda 

studenter på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå en god utbildning som gör 

dem attraktiva på arbetsmarknaden. Kvalitetsarbetet skapar också beslutsunderlag för 

strategiska val, t.ex. att inrätta eller ställa in kurser och program. På så sätt kan 

kvalitetsarbetet även leda till en förbättrad ekonomi för SLU:s utbildning. Inom SLU 

finns rutiner och erforderliga policys fastställda, det som krävs är främst att sätta dem 

i sitt sammanhang samt att göra dem kända. 

 

SLU har fastställt Verksamhetsutveckling i ett kvalitetsperspektiv. (2005-02-07, Dnr 

11.9-4133/03) som gäller för all verksamhet inom universitetet. Verksamhets-

utveckling ur ett kvalitetsperspektiv innebär att integrera ett kvalitetssystem som 

mäter om SLU når sina mål med befintliga resurser på ett effektivt sätt. Under 2009 

påbörjades en inventering av fakulteternas kvalitetsarbete där syftet är att kartlägga 

och följa upp systematiken i detsamma. Motsvarande översyn inom administrationen 

sker inom ramen för det av styrelsen beslutade arbetet med intern styrning och 

kontroll.  

 

Övergripande mål 

För att ytterligare stärka kvaliteten i utbildningen, ska SLU:s kvalitetsarbete bli 

synligare och tydligare för studenter, lärare och annan personal. Det ska finnas en 

överensstämmelse mellan SLU:s visioner och mål, strategi och policys, de krav som 

införandet av Bolognasystemet innebär och kvalitetssystemets olika komponenter.  

 

Vidare ska systemet inordnas i universitetets befintliga organisation, med dess 

beslutsnivåer och arbetsordning. Som ett led i detta arbete har SLU:s råd för utbild-

ning (GUR) beslutat ordna sitt interna arbete enligt en återkommande årscykel, där 

frågor som t.ex. internationalisering, prestationer, rekrytering, pedagogisk utveckling, 

utbildningsutbud och struktur, och hållbar utveckling följs upp vid olika 

mötestillfällen. Fakulteterna och universitetsadministrationen ska redovisa 

genomförda förändringar och särskild vikt ska läggas vid mål som ska samordnas i 

GUR. Mål som gäller den studiesociala miljön ska på motsvarande sätt följas upp i 

STRÅ. Samtliga mål som gäller forskarutbildningen följs upp i FUR. Rektor beslutar 

om eventuella åtgärder. 
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Delmål för 2009-2012 

SLU:s kvalitetsarbete, och hur ansvaret för detta är fördelat inom universitetet, ska bli 

bättre känt för studenter, lärare och andra medarbetare (ansvar: fakulteterna och 

universitetsadministrationen, UA). 

 

Kvalitetsarbetet ska regelbundet generera beslutsunderlag; enkäter, utvärderingar och 

nyckeltal avseende ekonomi och prestation (ansvar: UA i samverkan med 

fakulteterna). 

 

Rutiner för uppföljning ska införas som ska ligga till grund för utveckling av 

utbildningarna (ansvar: fakulteterna och GUR).  

 

Utbud och struktur  

SLU:s utbildningar påverkas av sektorn och omvärlden 

SLU:s verksamhetsidé är att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna 

och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom 

utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys, i samverkan med det omgivande 

samhället.  

 

Som sektorsuniversitet förväntas SLU tillhandahålla relevant kompetens på veten-

skaplig grund för näringslivet och samhället, inte minst inom hållbar utveckling och 

ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Kärnan i utbildningsutbudet utgörs alltjämt 

av yrkesinriktade program som kan leda till yrkesexamen.  

 

I forsknings- och utbildningsstrategin slås fast att SLU:s internationella konkurrens-

kraft ska stärkas, vilket ger konsekvenser för utbildningen på alla nivåer. Genom den 

nya högskolelagen och genomförandet av Bolognaprocessen, ansluter sig SLU till ett 

system med internationellt erkända examina. Som anpassning till detta har de 

traditionella yrkesutbildningarna strukturerats så att kandidat- och masternivåer 

tydliggjorts. Utöver de yrkesinriktade utbildningarna finns generella program och 

masterprogram som tydliggör SLU:s strategiska områden. Forskarutbildningen är 

omfattande och finns representerad inom alla SLU:s forskningsområden. 

 

SLU:s studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden. En bidragande faktor är att 

utbildningsprogrammen utvecklats för en tydlig sektorsroll och i samverkan med 

näringarna.  
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SLU:s utbildningsutbud 
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Forskningsanknytning av grundutbildning 

Forskningen inom SLU handlar om livsviktiga globala frågor som livsmedels-

försörjning och landsbygdsutveckling, klimat och energi, genresurser och bioteknik, 

förvaltning av naturresurser, hållbara livsmiljöer i staden samt djurs och människors 

hälsa. Dessa forskningsområden har sin kunskapsbas inom olika ämnen som 

exempelvis biologi, markvetenskap, teknik, ekonomi och veterinärmedicin. SLU:s 

forskning omfattar mer än två tredjedelar av universitetets samlade verksamhet. Det 

innebär att universitetet har utmärkta möjligheter att bedriva utbildning med stark 

forskningsanknytning. 

 

Forskningsanknytningen inom utbildningarna spänner över ett brett område; från 

grundvetenskap till mer tillämpad forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. 

Utbildningarnas forskningsanknytning har olika tyngdpunkt och skiljer sig åt 

beroende på nivå och inriktning.  

 

Nivå och progression  

Efter översynen i samband med Bolognaprocessen är alla utbildningsplaner 

reviderade, lärandemål och betygskriterier finns utarbetade för alla kurser. 

Examenssystemet med indelningar på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå 

kan avläsas i kursnivåer. Vissa kurser på avancerad nivå kan även tillgodoräknas i 

forskarutbildningen. Forskarutbildningen tillförsäkras nivå och progression genom 

generella studieplaner för varje forskarutbildningsämne och genom individuella 

studieplaner för studenterna. 
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Övergripande mål 
I enlighet med strategin ska SLU:s utbildningsutbud baseras på yrkesinriktade utbild-

ningar som vilar på vetenskaplig grund med koppling till hållbar utveckling och 

nyttjandet av de biologiska naturresurserna. Utbildningen vid SLU ska ge studenterna 

goda möjligheter inom sina framtida arbetsliv. Detta gäller all utbildning, på grund- 

avancerad- och forskarutbildningsnivå.  

 

Strategin slår fast att utbildningarna ska vara så upplagda att studenterna både 

garanteras progression och valmöjligheter i studierna. Det ska även finnas möjlighet 

för alla studenter, oavsett utbildning, att studera vidare – helst inom SLU. Samtidigt är 

det ett viktigt mål att effektivisera utbildningarna för att nå en ekonomi i balans. 

Konsekvenserna av förändringar i utbildningsutbudet måste belysas i förhållande till 

samtliga mål inom utbildningen, så att målen rörande effektivitet och kvalitet kan 

prioriteras i förhållande till varandra.  

 

SLU:s strategi betonar även en stark forskningsanknytning. Det kan innebära olika 

saker; t.ex. att lärarna ska ha egen erfarenhet av forskning, att utbildningen ska 

förmedla kunskap om ämnets relevanta forskningsmetoder eller att den aktuella 

forskningen inom området ska förmedlas till studenterna. Gemensamt för all 

utbildning är att studenterna ska tränas i ett vetenskapligt förhållningssätt.  

 

För forskarutbildningen finns följande övergripande mål i strategin: Doktorer utbil-

dade vid SLU ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom forskning, utveck-

lingsarbete och problemlösning; på högskolor, i näringslivet och i offentlig sektor, 

nationellt såväl som internationellt. De ska också vara förberedda för uppgifter 

rörande utbildning och ledning inom dessa sektorer.  

 

Bredden på forskningen inom SLU medför att forskarutbildningen har få studenter 

inom vissa ämnesområden. Bredden behövs för att sektorns behov av expertis ska 

tillgodoses, men alla studenter ska ges goda möjligheter att läsa såväl ämnesför-

djupande kurser som kurser av mer tematisk och generell karaktär. Detta ska uppnås 

genom att studenterna i högre utsträckning ingår i forskarskolor eller motsvarande.  

 

Delmål 2009-2012 

Via uppföljning, utvärdering och utveckling ska SLU åstadkomma en effektiv och 

tydlig utbildningsstruktur med en ekonomi i balans. (ansvar: fakulteterna och UA) 

 

De tvååriga utbildningarna på grundnivå ska utvecklas så att de uppfyller målen för 

kandidatexamen (ansvar: fakulteterna med förankring i GUR). 

 

SLU ska under perioden göra ytterligare begäran om förändringar i förordningen så 

att alla yrkesexamina överensstämmer med den generella examensstrukturen. (ansvar: 

universitetsledningen). 

 

Alla utbildningsprogram på grundnivå ska ge möjligheter till fortsatta studier på 

avancerad nivå, med direkt behörighet till minst ett magister- eller masterprogram på 

SLU eller i samverkan med annat lärosäte. (ansvar: fakulteterna med samordning i 

GUR). 
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Utbildningar på alla tre nivåer ska på ett systematiskt sätt kunna visa sambanden 

mellan examensmål, utbildningarnas lärandemål och examination (ansvar: 

fakulteterna) 

 

Progression inom ämneskunskaper och generella färdigheter, värderingsförmåga, 

forskningsanknytning och yrkeskompetenser ska definieras inom alla utbildnings-

program på grund- och avancerad nivå (ansvar: fakulteterna) 

 

Utbudet av magister- och masterprogram ska ses över och anpassas till framtida 

studentunderlag samtidigt som det ska återspegla SLU:s styrke- och profilområden 

(ansvar: fakulteterna med samordning i GUR) 

 

Samtliga mål inom forskarutbildningen ska följas upp i samband med den årliga 

revideringen av den individuella studieplanen. (ansvar: prefekten) 

 

Alla SLU:s forskarutbildningskurser ska kvalitetssäkras genom kursplaner, 

examination och utvärderingar. (ansvar: fakulteterna)  

 

Alla studenter inom forskarutbildningen ska ha möjligheter att delta i kurser och andra 

aktiviteter såväl inom ämnet som av mer tvärvetenskaplig och generell karaktär 

(ansvar: fakulteterna med samordning i FUR).  

 

Student vid SLU  

Studentinflytande för kvalitet  

Studentinflytande är en viktig och självklar del av universitetets kvalitetsarbete. 

Studenternas medverkan är också en förutsättning för att nå SLU:s mål inom utbild-

ningen. SLU har en lång tradition av att stödja studentkårerna, såväl ekonomiskt som 

avseende aktiviteter för att främja studiebevakningen (t.ex. årligen återkommande 

utbildningsdagar för nya förtroendevalda studenter).  

 

Studentinflytande utövas formellt genom studenternas lagbundna representation i 

beredande och beslutade organ (HL 1 kap.4a§). Lika viktigt är studenternas aktiva 

medverkan i kvalitetsarbetet; via kurs- och programutvärderingar och den systema-

tiska återkoppling som utvärderingarna ska medföra.  

 

Universitetets organisation medför att studenterna har drygt 130 poster att besätta 

inom universitetet. Det är SLU:s skyldighet att bereda studenterna möjlighet att delta i 

beslutsfattande på olika nivåer, beslutet om tillsättning och prioritering bland dessa 

poster är emellertid alltid studentorganisationens ensak.  

 

Kurs- och programvärderingar är självklara och viktiga inslag i kvalitetsarbetet och 

SLU ska tillhandahålla fungerande verktyg för att underlätta genomförandet av dem. 

Inom forskarutbildningen sker uppföljningen via kursvärderingar, individuella 

studieplaner och halvtidsuppföljning.  
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Likabehandling  

De övergripande målen för Likabehandling finns i SLU:s handlingsplan för Likabe-

handling av studenter:  
”SLU ska präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och lika värde. Alla 
studenter ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid SLU oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
 
Den som studerar vid eller söker till utbildning vid SLU ska heller inte diskrimineras eller 
trakasseras. Alla studenter ska bemötas med respekt och värdighet av anställda och andra 
studenter vid SLU. Om diskriminering och trakassering ändå uppkommer inom SLU:s 
verksamhet, ska SLU utreda och vidta åtgärder mot detta. Anställda och studenter ska ha god 
kännedom om diskrimineringslagen och handläggningsordningen vid anmälan om 
diskriminering eller trakasserier.” 

 

SLU ska verka kontinuerligt och långsiktigt för att främja likabehandling av studenter. 

I samarbete med studentkårerna vill SLU verka för att målsättningen i handlings-

planen ska genomsyra hela studiemiljön.  

 

Det är fakulteternas Lika-villkorsutskott som ansvarar för likabehandlingsfrågor för 

studenterna på grund- avancerad och forskarutbildningsnivå. Fakultetsövergripande 

frågor behandlas i studiesociala rådet (STRÅ) och i FUR.  

 

Utbildningsresurser och studiemiljö 

SLU tillhandahåller olika typer av resurser för studenter; vägledning, karriärväg-

ledning, studenthälsa, särskilda resurser för studenter med funktionshinder. Vägled-

ning finns både inom administrationen (gemensamt) och fakultetsvis på de olika 

orterna. För att klargöra ansvaret för vägledning på olika nivåer har rektor fastställt 

riktlinjer för studievägledning vid SLU.  

 

Enligt riktlinjerna för vägledning ska studenter och presumtiva studenter ha tillgång 

till information som är tillräcklig för att självständigt kunna fatta välgrundade beslut 

om studie- och yrkesval. Häri ligger att studenten fritt ska kunna göra sina studie- och 

yrkesval oavsett kön, ålder, social och etnisk bakgrund, sexuell läggning eller funk-

tionsnedsättning.  

 

På SLU:s campus finns LRC (Lärande resurs centra) i anslutning till biblioteken. 

LRC:s syfte är att tillhandahålla en bra och kreativ lärandemiljö för studenter och 

lärare. Detta arbete görs gemensamt av biblioteks- och fakultetspersonal, lärare och 

studenter. LRC innehåller bland annat anpassad teknik, grupparbetsrum, plats att öva 

generella kompetenser och elektroniska resurser. Inom ramen för LRC bedrivs sedan 

2009 försöksverksamhet med Språkverkstad vid några orter. 

 

För doktoranderna finns kontaktpersoner på fakulteterna och därutöver finansierar 

SLU en Doktorandombudsman.  

 

En universitetsgemensam studiesocial enkät genomförs regelbundet. Den är ett led i 

SLU:s systematiska kvalitetsarbete och syftet är att kartlägga den studiesociala 

situationen inom SLU och få underlag för förbättringsarbete. Enkätresultaten följs upp 

och åtgärder diskuteras både i programnämnder eller motsvarande, STRÅ och de 

ortsvisa studiesociala grupperna. En motsvarande enkät har även införts inom 

forskarutbildningen vars resultat följs upp både på FUR och på fakultetsnivå.  



 

 9 

 

SLU vill också tillhandahålla en väl fungerande och säker fysisk miljö. 

Arbetsmiljöfrågor följs upp av regionala arbetsmiljökommittéer.  

 

Övergripande mål 

Ett väl fungerande studentinflytande är ytterst värdefullt för universitetets utveckling 

och SLU ska fortsätta värna om och stärka samarbetet med studentorganisationerna. 

Alla studenter vid SLU ska ha god kännedom om sina rättigheter som student. SLU 

ska också säkerställa att studenterna har kännedom om vart de ska vända sig i frågor 

om likabehandling och studiesociala ärenden.  

 

SLU ska tillhandahålla resurser för lärande av hög kvalitet för studenter på alla nivåer, 

oavsett studieort. Resurser för lärande innefattar IT-stöd, studentportal, vägledning 

och karriärvägledning, stöd till funktionshindrade, krishantering, studenthälsovård, 

samt språk- och skrivstöd.  

 

Flertalet av SLU:s studenter på grundnivå hamnar i grupper där könsfördelningen per 

definition är sned. SLU ska förbättra arbetet med Lika-villkor för att gynna en jämlik 

studiesocial miljö. Ett av verktygen för att följa upp detta är den studiesociala 

enkäten; SLU avser att fortsätta kartläggningarna av den studiesociala miljön, men 

utvidga dem till att omfatta även utländska studenter. Resultaten ska följas upp och 

eventuella brister ska åtgärdas.  

 

Delmål för 2009-2012 

SLU ska genomföra studiesociala enkäter minst vartannat år, såväl på svenska som på 

engelska. (ansvar: UA)  

 

Programvärderingar ska genomföras vid slutet av alla program även inom forskar-

utbildningen. (ansvar: fakulteterna) 

 

Gemensamma frågor för programvärderingar ska utvecklas. (ansvar: GUR och FUR) 

 

Utveckla rutiner för uppföljning av forskarutbildningen.(ansvar: FUR) 

 

LRC-verksamhet ska finnas tillgänglig för studenter på alla SLU:s studieorter/ 

campusområden. (ansvar: ansvar Biblioteket i samverkan med fakulteterna och UA)  

 

Verksamheten inom SLU:s karriärvägledning ska utvecklas i nära samarbete med 

studenter och fakulteter. (ansvar: UA)  

 

Lärarrollen vid SLU 

Lärarna på SLU ska både forska och undervisa vilket kräver välutbildade lärare, både 

avseende ämneskunskaper och pedagogisk skicklighet. För att säkerställa den pedago-

giska skickligheten ska alla som undervisar ha minst tre veckors behörighetsgivande 

pedagogisk utbildning.  
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Enligt anställningsordningen och beslut om forskar- och lärarkarriär vid SLU, ska den 

som anställs som lektor eller forskare ha genomgått behörighetsgivande högskole-

pedagogisk utbildning omfattande minst tio veckor. För anställning som professor är 

motsvarande utbildning meriterande. Den som anställs som adjunkt ska ha genomgått 

behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning omfattande minst sex veckor. För 

att bli antagen som docent krävs enligt ”Anvisningar för antagning som docent vid 

Sveriges lantbruksuniversitets fakulteter”, utöver vetenskaplig meritering och god-

känd docentföreläsning, fullgjord pedagogisk grundkurs samt kurs i forskar-

handledning.   

 

Övergripande mål,  

All undervisande personal vid SLU ska ha genomgått pedagogisk utbildning enligt 

riktlinjerna som Svenska universitets- och högskoleförbundet (SUHF) har utfärdat. 

Den pedagogiska utbildningen vid SLU ska utgå från ett vetenskapligt förhållningssätt 

till undervisning och lärande.  

 

Målet med den pedagogiska utbildningen är att den ska stödja lärarna i att främja 

studenternas kritiska tänkande och förståelse. Lärarna ska ha förståelse för pedago-

gikens betydelse för lärandets kvalitet. Den pedagogiska utbildningen ska även bidra 

till att medvetandegöra lärarna i frågor om genus, likabehandling och hållbar 

utveckling.  

 

Prefekter, lärare och annan undervisande personal ska också ta aktiv del i under-

visningsdiskussioner inom institutionen och universitetet, medverka i pedagogisk 

vidareutbildning och pedagogiska projekt (t. ex. undersökningar av den egna 

pedagogiska praktiken). Varje fakultet ska även ha en egen handlingsplan för det 

pedagogiska arbetet. 

 

Kriterierna för pedagogisk meritering ska vidareutvecklas i syfte att pedagogisk 

skicklighet ska kunna ges större meritvärde.  

 

Delmål för 2009-2012 

Tydliga kriterier och bättre rutiner för bedömning av pedagogisk skicklighet vid 

tjänstetillsättning ska utvecklas så att lika stor omsorg kan läggas vid denna 

bedömning. (ansvarig: UA och fakulteterna)  

 

En utredning ska genomföras för att lägga förslag på hur studierektorns roll kan 

utvecklas avseende det pedagogiska ledarskapet. (ansvar: UA)  

 

Lärare vid SLU ska ha en plan för individuell vidareutbildning inom högskole-

pedagogik, ha en pedagogisk meritportfölj och delta i pedagogiskt utvecklingsarbete, 

t.ex. kursutveckling eller pedagogiska projekt (ansvarig: prefekten). 

 

Lärares pedagogiska utveckling och vidareutbildning ska följas upp i medarbetar-

samtal samt beaktas i lönesättning. (ansvar: prefekter)  

 

De regler och riktlinjer som finns för utbildningen ska göras lättillgängliga, både på 

svenska och engelska, för studenter, lärare och annan personal som arbetar med 

utbildningsfrågor (ansvar: UA). 
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Studenter, rekrytering, mångfald  

Konkurrens om studentkullarna  

SLU antar ca 1000 studenter per år till program på grundnivå, men söktrycket är 

mycket ojämnt fördelat och hälften av programmen fyller inte platserna. Det är ett 

problem som SLU delar med många andra universitet och högskolor, och som framför 

allt gäller de naturvetenskapliga ämnena.  

 

Söktrycket till SLU:s utbildningar har varit relativt konstant de senaste 10 åren. I tider 

av lågkonjunktur brukar fler utbilda sig, och inför antagningen till hösten 2009 ökade 

antalet sökande något även till SLU:s utbildningar. Den demografiska statistiken visar 

att ungdomskullarna som söker till högskolan är ökande under hela perioden 2009-

2012. Under perioden blir även de första studenterna från kandidatprogrammen 

behöriga till program på avancerad nivå. Om SLU behåller sina marknadsandelar, så 

kan antalet studenter på grundnivå förväntas öka något under kommande fyra år, men 

sedan minskar antalet ungdomar snabbt igen.  

 

På nationell nivå finns för närvarande ett överutbud även av program på masternivå. 

Många av de studenter som idag läser masterprogram på SLU kommer från icke-

europeiska länder.  

 

Nya regler och avgifter 

Nya behörighetsregler till högskolan träder i kraft hösten 2010 och det är svårt att 

förutse effekterna av dem. Antagningsmönstret till avancerad nivå kommer 

förmodligen att påverkas av införandet av avgifter från sökande utanför EES. SLU 

behöver därför fortsätta bevaka sök- och antagningsmönstren noggrant.  

 

Antagningen till forskarutbildningen har tydliggjorts och blivit mer öppen. Sedan ett 

par år tillbaka utannonseras alla doktorandtjänster vid SLU. Syftet är att öppenheten 

ska möjliggöra urval, vilket ska leda till att de som är bäst lämpade för att genomföra 

och slutföra forskarstudier också är de som antas. Gemensamma antagningsregler 

förväntas även medföra att bedömningsgrunderna för antagning till forskarutbildning 

ska bli likartade, oavsett doktorandernas finansieringsform.  

 

Homogen studentgrupp 

Studentsammansättningen inom SLU har länge varit förhållandevis homogen, det är 

få studenter på grundnivå som har annan etnisk bakgrund än svensk, de flesta 

programstudenter läser ett program där könsfördelningen per definition är sned eller 

mycket sned. En stor andel av SLU:s studenter kommer också från familjer där minst 

en förälder har högskoleutbildning. SLU tillhör, tillsammans med Karolinska 

institutet och Handelshögskolan, de högskolor som har den mest homogena student-

sammansättningen. Några undantag finns; trädgårdsingenjörs- och landskaps-

ingenjörsprogrammen har större spridning avseende ålder inom studentgrupperna än 

övriga program. 

 

Av dem som antas till forskarutbildningen, utgör ca 60 procent SLU:s egna studenter 

och drygt 15 procent kommer från andra länder. Enligt Högskoleverkets rapport 

2008:20 R är det förhållandevis liten skillnad inom SLU mellan andelen kvinnor och 

andelen män som påbörjar forskarutbildning.  
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Övergripande mål 

Det finns utrymme för att öka omfattningen av grundutbildning inom universitetet. 

Arbetet med att rekrytera studenter ska intensifieras. Med rekrytering avses då ett 

systematiskt långsiktigt rekryteringsarbete med fler komponenter där SLU:s breda 

utbud i högre grad blir känt och synligt för eleverna t.ex. genom samarbeten med 

gymnasieskolor.  

 

Ett systematiskt rekryteringsarbete handlar både om att få fler sökande och att få en 

bredare sammansättning av studenter, såväl avseende kön som social och etnisk 

bakgrund. I arbetet ingår att identifiera målgrupper, etablera kontakter med skolor och 

gymnasieskolor, initiera samarbeten som går utöver marknadsförings- och informa-

tionssatsningar. Det systematiska rekryteringsarbetet involverar såväl informations-

avdelning, lärare, vägledare, SLU- karriär, besöksverksamhet och gärna också 

studentkårerna.  

 

Fakulteterna ska ta ett större ansvar för det strategiska och långsiktiga rekryterings-

arbetet, som bör samordnas inom universitetet så att rekryteringsinsatser och 

marknadsföring utgör en helhet. Det behövs en tydlig ”ingång” dit lärare, vägledare 

eller företrädare för andra skolformer kan vända sig för att få kontakt med SLU.  

 

SLU ska också förbättra studentrekryteringen till masterprogrammen. Möjligheten att 

uppnå detta hänger delvis samman med hur väl SLU lyckas uppfylla sina mål 

avseende internationalisering.  

 

SLU ska rekrytera de bästa doktoranderna, dvs. de som är bäst lämpade att fram-

gångsrikt slutföra utbildningen inom SLU:s ämnesområden och med de förutsätt-

ningar som SLU kan skapa. Antagningen till forskarutbildningsplatser finansierade 

med anställning eller utbildningsbidrag ska ske i konkurrens. Detta uppnås genom att 

rekrytera öppet och aktivt, nationellt såväl som internationellt.  

 

Antagningsordningen för forskarutbildningen uppdaterades 2009 med tydligare krav 

på finansiering av doktorandprojekten. Syftet med förändringen är att en ökad andel 

av forskarstudenterna ska ha en anställning med lön som är konkurrenskraftig i 

förhållande till andra universitet.  

 

Delmål för 2009-2012 

Antalet studenter vid SLU ska öka, både på grund- och avancerad nivå. (ansvar: UA 

och fakulteterna)  

 

Rekryteringsmaterial på engelska ska vara lika omfattande och väl genomtänkt som 

det svenskspråkiga materialet. (ansvar: UA och fakulteterna) 

 

SLU ska arbeta mer aktivt med rekrytering, dagens marknadsföring ska kompletteras 

med strategiskt långsiktigt arbete i samarbete med skolor och gymnasieskolor. Arbetet 

ska ske såväl på gemensam som på programspecifik nivå. (ansvar: UA och 

fakulteterna) 

 

En strävan är att sammansättningen av studenter vid SLU ska bli mer heterogen, såväl 

avseende kön som etnisk och socioekonomisk bakgrund. Särskilda insatser för att 

åstadkomma detta ska genomföras. (ansvar: UA och fakulteterna)  
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SLU ska genomföra särskilda insatser för en jämnare könsfördelning inom de 

program som har mycket sned könsfördelning. (ansvar: UA och fakulteterna)  

 

Rekryteringen av doktorander ska göras mer aktivt, både i nationella och inter-

nationella fora. SLU eftersträvar en antagning i konkurrens till hela den ämnesbredd 

som finns inom universitetet. (ansvar: UA och fakulteterna)  

 

Internationalisering  

Varför utveckla internationaliseringen av SLU:s utbildningar?  

I SLU:s strategi konstateras att universitetets ämnesområden har en tydligt global 

dimension och relevans på internationell nivå. SLU-studenter kommer ofta att arbeta 

med internationella frågor som därför bör vara integrerade i all utbildning. Internatio-

nella perspektiv i utbildningen är nödvändiga för att klara uppdraget att verka för 

global utveckling. 

 

Ett internationellt förhållningssätt innebär även möjligheter att utveckla kvalitén i 

utbildningen genom samverkan och jämförelser med universitet i andra länder. 

Enligt forsknings- och utbildningsstrategin är målet att SLU:s internationella 

konkurrenskraft ska stärkas, något som får konsekvenser för utbildningen - på alla 

nivåer. Men behovet av internationalisering varierar mellan SLU:s olika utbildningar, 

och det är därför rimligt att de internationella aspekterna tillmäts olika vikt. 

 

Nuläge 

Bolognaprocessen har inneburit att SLU:s examina i högre grad är internationellt 

erkända och gångbara. Alla examina utfärdas med ett ”diploma supplement” och 

jämförbara betyg. Program och kurser på avancerad nivå och inom forskar-

utbildningen ges huvudsakligen på engelska.  

 

SLU är populärt bland de utländska studenter som kommer inom det Europeiska 

utbytesprogrammet Erasmus. I takt med att fler länder beretts tillfälle att delta i 

Erasmus har antalet studenter ökat. De bilaterala utbytena som bygger på avtal direkt 

mellan SLU och ett utländskt universitet begränsas av kravet på ömsesidighet. 

Svenska studenter vill helst åka till universitet i engelskspråkiga länder där intresset 

för SLU inte motsvarar det från svenska studenter. 

 

Internationellt forskningssamarbete är en naturlig del i många SLU-lärares arbete. 

Samarbete inom utbildning är dock inte lika vanligt, trots att SLU har ett hundratal 

utbytesavtal med utländska universitet och ett etablerat samarbete inom nordiska och 

europeiska universitetsnätverk (t.ex. NOVA och ELLS). 

 

Inom administrationen har stödfunktioner för internationalisering i utbildningen 

utvecklats de senaste åren, men det finns efterfrågan på ytterligare stöd när det gäller 

internationaliseringsarbetet såväl från in- och utresande studenter som från lärare. 

 

Enligt strategin ska SLU:s studenter vara väl förberedda för en internationell 

arbetsmarknad. Även de som tänkt sig en karriär inom landets gränser måste kunna 

diskutera sina ämnesområden i ett internationellt perspektiv, kunna arbeta i inter-

nationella miljöer och på engelska.  
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Internationalisering av utbildningen består av olika komponenter, t.ex:  

- examina ska vara internationellt gångbara,  

- innehållet i utbildningarna ska omfatta internationella, globala aspekter på området,  

- kurslitteratur och undervisningsmoment på engelska ska ingå i alla utbildningar,  

- goda möjligheter till student- och lärarutbyte för alla studenter på alla nivåer  

- samverkan med lärosäten i andra länder  

- eftertraktade utbildningsalternativ med u-landstillämpningar ska tillhandahållas 

- utbildning som är attraktiv också för utländska studenter, från såväl industrialiserade 

länder som utvecklingsländer, ska ges vid SLU 

 

Övergripande mål 
Under perioden ska samtliga SLU:s utbildningar utvecklas avseende graden av inter-

nationalisering enligt ovan nämnda komponenter. Fler studenter och lärare ska ha 

reella möjligheter att delta i utbyten eller utlandsförlagd praktik. SLU:s gästforskare 

ska i högre grad medverka i utbildningen där så är lämpligt. SLU avser stärka det 

administrativa stödet på universitetsnivå avseende internationalisering, vilket 

inkluderar omvärldsbevakning, planering av riktade satsningar på internationell 

rekrytering, liksom stöd för samordning av samarbets- och utbytesavtal. SLU ska 

fortsätta vara en aktiv part i NOVA och andra nätverk för samarbete mellan 

universitet.  

 

Studenterna ska garanteras ett utbildningsinnehåll som gör dem förberedda för en 

globaliserad arbetsmarknad, i Sverige och utomlands. SLU ska utvecklas till att bli ett 

självklart val för studenter som är intresserade av globala utvecklingsfrågor. 

 

Delmål 2009-2012 

Samtliga utbildningar ska inventeras avseende befintliga moment och litteratur samt 

formulera konkreta mål för internationalisering (ansvar: fakulteterna). 

 

Alla studenter ska ha möjlighet att vistas utomlands inom ramen för sin utbildning, 

antingen genom utbytesstudier eller genom utlandsförlagd praktik (ansvar: 

fakulteterna). 

 

SLU ska teckna avtal om närmare samarbeten inom utbildning på olika nivåer med 

utvalda universitet. Avtalen ska minska i antal men öka avsevärt avseende kvalitet, 

innehåll och aktivitetsgrad (ansvar: UA i samarbete med fakulteterna). 

 

I syfte att öka aktiviteten inom de bilaterala avtalen, ska SLU sätta samman 

terminslånga kurspaket som är attraktiva för studenter på grundnivå i engelskspråkiga 

länder (ansvar: fakulteterna med samordning i GUR).  

 

SLU ska stärka och tydliggöra utbudet av utbildningsprogram och kurser som 

fokuserar på hållbar utveckling (ansvar: fakulteterna med samordning i GUR). 

 

Riktlinjer för tillgodoräknande av utlandsstudier ska ses över, i synnerhet avseende 

utbildning vid SLU:s utvalda partneruniversitet (ansvar: UA i samarbete med GUR). 
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Alla styrdokument och relevant information rörande utbildning ska finnas både på 

engelska och svenska med samma höga kvalitet (ansvar: UA i samarbete med 

fakulteterna). 

 

Utländska studenter, oavsett kategori, ska ha en samlad, gemensam ingång till 

kontaktpersoner och stödfunktioner; möjligheten till campusbaserade help-deskar ska 

undersökas (ansvar: UA i samarbete med fakulteterna). 

 

Internationella forskarstudenter ska i högre grad rekryteras från utvalda samarbets-

partners vars verksamhet är i linje med SLU:s forskningsstrategi.  

 

Kompetens och erfarenhet av undervisning i internationella sammanhang ska ingå 

som kriterier i den pedagogiska meriteringen hos SLU:s lärare (ansvar: UA i 

samarbete med GUR). 

 

Fler lärare och utbildningsadministratörer ska delta i kompetensutveckling för arbete 

med internationella studenter och gästlärare (ansvar: fakulteterna och UA).  

 

Hållbar utveckling 

SLU utvecklar i sin verksamhet kunskapen om de biologiska naturresurserna och 

människans hållbara förvaltning och nyttjande av dessa. Detta innebär att SLU har 

tydligt fokus på hållbar utveckling, både i utbildning och i forskning. Hållbar utveck-

ling innehåller tre dimensioner; ekonomiska, sociala och ekologiska. I vissa delar av 

SLU:s verksamhet omfattas en av dessa, ofta två och ibland alla tre samtidigt – då 

inom tvärvetenskapliga utbildningsprogram och forskningsprojekt. Sammantaget har 

SLU en unik kompetens inom området.  

 

Som universitet är det SLU:s uppgift att genom forskning och utbildning utveckla 

kunskap som kan nyttiggöras inom de gröna sektorerna, av allmänhet och besluts-

fattare på olika nivåer. Den kunskap som SLU förmedlar och utvecklar syftar till 

faktaunderlag för att agera på ett sätt som inte hotar kommande generationer, d.v.s. 

för en hållbar utveckling.  

 

Rektor har beslutat att universitet ska miljöcertifieras under perioden. Det innebär 

bl.a. att kurser ska ses över och deklareras avseende det miljörelaterade innehållet.  

 

Övergripande mål 

SLU ska synliggöra den verksamhet inom universitetet som bidrar till att främja ett 

hållbart nyttjande av naturresurserna. Relevanta dimensioner av hållbar utveckling ska 

vara integrerade i utbildningen. Genom den beslutade miljöcertifieringen kommer det 

miljörelaterade innehållet i utbildningarna att bli tydligare för SLU:s nuvarande och 

blivande studenter.  

 

SLU ska utveckla metoder för att kommunicera befintlig verksamhet inom hållbar 

utveckling, internt gentemot studenter, lärare och annan personal, samt externt mot 

blivande studenter och mot samhället i övrigt.  
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Delmål för 2009-2012 

SLU:s pedagogiska utbildning för lärare ska inkludera hur man kan behandla frågor 

om hållbar utveckling i undervisningssituationen. (ansvar: UA)  

 

SLU:s studenter på grund och avancerad nivå ska tidigt under utbildningen 

introduceras till kopplingen mellan utbildningens mål och innehåll och hållbar 

utveckling. (ansvar: fakulteterna)  

 

För all utbildning (program och kurser) inom SLU ska det tydligt framgå i vilken grad 

kurserna tar upp frågor om miljö och hållbar utveckling. (ansvar: fakulteterna)  

Samverkan 

SLU:s vision är att intressenterna ska se SLU som en självklar kunskapskälla och 

samarbetspartner samt att samverkan ska leda till ömsesidig nytta och synergi. För 

utbildningen innebär det bl.a. att det ska finnas en tydlig arbetslivsanknytning i SLU:s 

alla program. Arbetslivsanknytning bidrar till att öka studenternas motivation och ger 

kunskaper och färdigheter som i sin tur ökar anställningsbarheten för studenterna.  

 

Genom att samverka med andra universitet kan SLU erbjuda både studenter och lärare 

ett bredare utbud av kurser, samtidigt som SLU kan bibehålla fokus på de prioriterade 

områdena.  

 

Övergripande mål 

SLU:s utbildningar ska kännetecknas av en god samverkan med näringsliv och 

samhälle för att ge studenterna relevant arbetslivsanknytning av hög kvalitet. En bra 

arbetslivsanknytning för studenter är interaktiv, kontinuerlig/återkommande och 

målinriktad. För utbildningen innebär det förbättrad kvalitet, och ger resultat i form av 

motiverade studenter och därmed ökad genomströmning. SLU:s alumni utgör en 

värdefull resurs för att åstadkomma en bra arbetslivsanknytning. SLU ska utveckla 

metoder för att bättre hålla kontakt med före detta studenter. 

 

Delmål 2009-2012 

SLU ska utveckla former för regelmässiga kontakter med intressenter och avnämare i 

syfte att stärka arbetslivsanknytningen i utbildningarna (ansvar: universitetsledningen 

och fakulteterna). 

 

SLU ska ha en väl fungerande karriärvägledning för studenter (ansvar: UA). 

 

Samverkan med andra universitet och högskolor ska i högre grad vara en del i 

planering och utveckling av utbildningsprogram på SLU (ansvar: fakulteterna). 

 

SLU ska utveckla ett levande kontaktnät med sina alumni (ansvar UA i samarbete 

med fakulteterna). 
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Måldokument, handlingsplaner, riktlinjer etc.  

Här länkas/ refereras till beslutade dokument som är aktuella för SLU:s utbildning på 

alla nivåer.  

 

SLU:s strategi 

http://www2.slu.se/omslu/2008/strategi_48sid_sv.pdf 

 

Mål fastställa av SLU:s styrelse. 

https://arbetsplats.slu.se/sites/adm/ledningskansli/fisk/Delade%20dokument/SLU%20

-%20verksamhetsidé,%20vision%20och%20mål.pdf 

 

Regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU. 

http://www-phd.slu.se/planeringsavdelningen/Regelsamlingen%201-

12%20080619.pdf 

 

Handlingsplan för likabehandling av studenter:  

http://www2.slu.se/dok/2009/likabehandlingsplan_studenter_2009.pdf 

 

Gemensamma riktlinjer för självständiga arbeten /examensarbeten.  

http://www-phd.slu.se/planeringsavdelningen/Sjalvstandiga%20arbeten%20rev.pdf 

 

Strategisk plan för Learning Resource Center (LRC) vid SLU  

(http://www.bib.slu.se/bibliotek/lrc/strategiplan_lrc_slub_jan09.pdf)  

 
 

http://www2.slu.se/omslu/2008/strategi_48sid_sv.pdf
https://arbetsplats.slu.se/sites/adm/ledningskansli/fisk/Delade%20dokument/SLU%20-%20verksamhetsidé,%20vision%20och%20mål.pdf
https://arbetsplats.slu.se/sites/adm/ledningskansli/fisk/Delade%20dokument/SLU%20-%20verksamhetsidé,%20vision%20och%20mål.pdf
http://www-phd.slu.se/planeringsavdelningen/Regelsamlingen%201-12%20080619.pdf
http://www-phd.slu.se/planeringsavdelningen/Regelsamlingen%201-12%20080619.pdf
http://www2.slu.se/dok/2009/likabehandlingsplan_studenter_2009.pdf
http://www-phd.slu.se/planeringsavdelningen/Sjalvstandiga%20arbeten%20rev.pdf
http://www.bib.slu.se/bibliotek/lrc/strategiplan_lrc_slub_jan09.pdf

