
  

 

Fakulteten för naturresurser och 

jordbruksvetenskap 

Programnämnden för utbildning inom 

naturresurser och jordbruk 

PROTOKOLL §§ 101-118/2020 

2020-10-14 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med 
Programnämnden för utbildning inom naturresurser 
och jordbruk 

Innehållsförteckning 

§ 101  Sammanträdets öppnande ......................................................................................... 2 

§ 102  Utseende av justeringsperson .................................................................................... 3 

§ 103  Fastställande av föredragningslistan ......................................................................... 3 

§ 104  Protokoll från föregående möte................................................................................. 3 

§ 105  Information från studentkårerna................................................................................ 3 

§ 106  Information från UN ................................................................................................. 4 

§ 107  Anslagsfördelning ..................................................................................................... 4 

§ 108  UKÄ:s rapport om kvalitetssäkringssystemet ........................................................... 5 

§ 109  Handlingsplaner för åtgärder i kvalitetsrapporter 2019 ............................................ 6 

§ 110  Politices kandidat – rapportering från projektgruppen.............................................. 6 

§ 111  Utveckling av uppföljning av kursvärderingar ......................................................... 7 

§ 112  Program som undantas för antagning till senare del av program .............................. 8 

§ 113  Utveckling av kemiundervisningen - rapport ............................................................ 9 

§ 114  CEMUS ................................................................................................................... 10 

§ 115  Ordförandebeslut ..................................................................................................... 10 

§ 116  Övriga frågor ........................................................................................................... 10 

§ 117  Nästa sammanträde ................................................................................................. 10 

§ 118  Sammanträdets avslutande ...................................................................................... 10 

 

Tid och plats 

Onsdagen den 14 oktober 2020 kl. 13.00 – 16.30, mötesrum Grimsö, Ulls hus, 

Ultuna samt mötesverktyget Zoom 

 

Närvarande ledamöter   

Namn Titel Närvarande 

Pär Forslund ordförande hela mötet (Zoom) 

Karin Hakelius ledamot hela mötet 

Knut Holmberg Andersson ledamot, studentrepresentant ULS hela mötet (Zoom) 

Stina Drakare ledamot hela mötet (Zoom) 
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Närvarande ledamöter   

Namn Titel Närvarande 

Jon-Petter Gustafsson  vice ordförande hela mötet (Zoom) 

Saga Svalelid ledamot, studentrepresentant ULS hela mötet (Zoom) 

Cecilia Kronqvist ledamot hela mötet 

Peter Lundqvist ledamot hela mötet (Zoom) 

Carl-Magnus Kolm ledamot, studentrepresentant LMK hela mötet (Zoom) 

Lotten Westberg  ledamot hela mötet (Zoom) 

 

Tjänstgörande suppleant   

Namn Titel Närvarande 

   

 

Närvarande suppleant   

Namn Titel Närvarande 

Kristina Marquardt   hela mötet 

Mikael Pell  hela mötet (Zoom) 

 

Övriga närvarande   

Namn Titel Närvarande 

Johanna Nilsson utbildningshandläggare Zoom 

Gabriella Persdotter Hedlund utbildningsledare  

Zsuzsanna Sundström fakultetshandläggare  

Anna Cigwald Lööf Ultunabiblioteket Zoom 

Maria Albing Studievägledare Zoom 

Camilo Calderon programstudierektor Zoom 

Anna Berlin programstudierektor Zoom 

Stephan Köhler programstudierektor Zoom 

Lovisa Nilsson programstudierektor Zoom 

Katarina Pettersson programstudierektor Zoom 

Sabine Sampels programstudierektor Zoom 

Catharina Alwall Svennefelt programstudierektor Zoom 

Örjan Östman programstudierektor Zoom 

 

Förhindrade   

Namn Titel  

   

 

§ 101  Sammanträdets öppnande  

Föredragande:  

Ordförande 
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Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Beslut 

att öppna sammanträdet. 

§ 102  Utseende av justeringsperson 

Beslut 

att utse Peter Lundqvist till justeringsperson för innevarande 

sammanträde. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 103  Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

att fastställa föredragningslistan för innevarande sammanträde 

med tillägg av en övrig fråga samt att punkt 9 och 10 byter plats. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 104  Protokoll från föregående möte 

Handlingar 

Protokoll_PN-NJ_200916_justerat 

Beslut 

att lägga protokollet från föregående sammanträde till 

handlingarna. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 105  Information från studentkårerna  

LMK 

Årskurs 1 fortsätter att ha undervisning på campus och årskurs 2 

och 3 fortsätter att ha blandad undervisning (distans/campus). 

Undervisning genom Zoom fungerar relativt väl, men det 

förekommer problem med tekniken. Första kårmötet har hållits 

och den nya styrelsen som ska tillträda efter nyår är redan vald. 

Sittningar hålls i begränsad omfattning och bara de som går på 

programmen bjuds in. 

ULS 

På oktobermötet valdes en ny inspektor. Istället för att bjuda på 

kursvärderingsfika för att uppmuntra fler att svara på 

kursvärderingarna har man gått runt i klasserna och pratat om 

 

Föredragande:  

Carl-Magnus Kolm, Saga 

Svalelid, Knut Holmberg 

Andersson 
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studiebevakning. Alla årskurser har inte lika många laborationer 

och det framfördes oro att det kan leda till sämre labbvana. 

Många upplever också att det kan vara jobbigt att sitta hemma 

och studera under lång tid. Covid19-fall ska helst anmälas till 

kåren också, men viktigast är att anmäla till kursledarna. 

§ 106  Information från UN  

Ärendet i korthet 

- Anna Lundhagen, SLU:s nya vicerektor för samverkan och 

miljöanalys presenterade sig. Hon betonade vikten av att 

utbildningen ska vara en integrerad del av samverkan. 

- Nya utbildningsplaner har beslutats. Växtodlingsprogrammet 

ska leda till examen i huvudområdet biologi med inriktning 

växtbiologi alternativt biologi. 

- Anslagsfördelningen: utbildning i bristyrken ska få ett 

permanent tillskott, den behörighetsgivande utbildningen ska 

fortsätta, det ska bli fler studenter på masternivå och fler 

kurser som främjar det livslånga lärandet. Ett extra UN-möte 

hålls 15/10 för att fortsätta diskussionen om 

anslagsfördelningen. 

- SLU har nu överstigit sitt uppdrag på 4000 hst/år. Antalet hst 

ska därför minskas då rektor har beslutat att endast 4290 hst 

kan få medel 2021. Olika sätt att minska hst diskuterades. 

Diskussionen fortsätter på det extrainsatta mötet 15/10. 

- Startstödet för nya program kommer att ske genom att 

avräkningen av ej utfört utbildningsuppdrag trappas upp 

stegvis: 

2021 – ingen avräkning 

2022 – 25% 

2023 – 50% 

2024 – 75% 

2025 – 100% 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 107  Anslagsfördelning  

Handlingar 

P04a - bilaga 1a Kurskategorier PN-NJ budgetår 2021 

P04a - bilaga 1b Preliminär tilldelning och uppdrag NJ 2021 

P04a - bilaga 1c Sammanställning uppdrag-utfall 2019-21 

P04a - bilaga 2 Hantering av avlyft 

Ersättningsnivåer för kurser samt hantering av avlyft 

Medel för utbildning kommer dels från statsanslag och dels från 

betalande studenter via studieavgifter. Antalet helårsstudenter 

(HST) och antalet helårsprestationer (HPR) tillsammans med 

programmens klassningar i utbildningsområden ligger till grund 

för hur den statsanslagsfinansierade utbildningen fördelas till 

 

Föredragande:  

Gabriella Persdotter 

Hedlund 
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programgrupper. Vidare beslutar rektor om studieavgifter för 

olika program (baserat på programmens utbildningsområden). 

Beslut 

att fastställa ersättningsnivåer för kurser kalenderåret 2021 enligt 

förslag (bilaga 1a),  

att delegera till ordförande att besluta om slutlig justering av 

studentantal utifrån rektors beslut om utbildningsuppdrag,  

att föreslå dekanen att avlyft ska hanteras enligt bilaga 2, 

att uppdra till ordförande att tillse att berörda institutioner 

inkommer med efterfrågad redovisning för läsåret 19/20 innan 

eventuell ersättning utgår (om totalt max 400 tkr), 

att förklara punkten omedelbart justerad. 

Budget och brukaravgifter för övningslabb 

Enligt fakultetens delegationsordning (SLU ua 2018.1.1.1-2099) 

ska programnämnden till dekanen lämna förslag till anslag, 

budget och brukaravgifter för speciallokaler för utbildning. 

Beslut 

att fastställa förslaget till budget för 2021 och att PN-NJ avsätter 

9345 tkr, 

 

att föreslå brukaravgifter enligt samma prislista som övriga 

undervisningslokaler vid SLU. 

§ 108  UKÄ:s rapport om kvalitetssäkringssystemet  

Handlingar 

P05 Bil 1 UKÄs beslut-och-yttrande 

P05 Bil 2 Uppfoljning_utvecklingsomraden_UKA-

granskning_reb_200603 

P05 Bil 3 Utvecklingsområden_UKÄ-granskning_2019 

Ärendet i korthet 

Under hösten 2019 genomförde Universitetskanslersämbetet 

(UKÄ) en granskning av SLU:s kvalitetssäkringssystem. 

Omdömet av granskningen blev godkänt kvalitetssäkringsarbete. 

I sitt yttrande lyfte den av UKÄ tillsatta bedömargruppen fram 

många styrkor med SLU:s kvalitetssäkringssystem, men 

identifierade också ett antal utvecklingsområden (bil 1).  

 

Föredragande:  

Ordförande 
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Rektor har bl.a. gett programnämndsordförandena i uppdrag att 

kommentera granskningsresultatet i förhållande till de egna 

ansvarsområdena (bil 2).  

Programnämndsordförande önskar inhämta nämndens 

synpunkter på de, av UKÄ, identifierade utvecklingsområdena. 

Det konstaterades att ansvaret läggs ganska högt i organisationen 

i planeringsavdelningens förslag på ansvarsfördelning för de 

olika utvecklingsområdena. 

Fler synpunkter kan mailas till ordförande. 

§ 109  Handlingsplaner för åtgärder i kvalitetsrapporter 2019 

Handlingar 

P06 Bil 1 Handlingsplan kvalitetsutveckling BioMIljö 

P06 Bil 2 Handlingsplan Agronom – ekonomi 

P06 Bil 3 Handlingsplan Ekonomi - hållbar utveckling 

Ärendet i korthet 

UN ska i maj 2021 följa upp genomförandet av de 

utvecklingsåtgärder som angetts i kvalitetsrapporterna 2019. PN-

NJ beslutade den 3 juni 2020 att uppdra åt 

programstudierektorerna för de program som utvärderades 2019 

att redovisa en handlingsplan för de, i rapporterna utpekade, 

prioriterade åtgärderna till PN:s möte i oktober. 

Synpunkter på handlingsplanen för Biologi och miljövetenskap: 

explicit koppla kursmål till målen i Agenda 2. Arbeta med 

constructive alignment och tydligare koppla lärandemålen till 

examination. 

Beslut 

att uppdra till PSR att uppdatera handlingsplanerna utifrån förd 

diskussion samt att arbeta med föreslagna åtgärder. 

 

Föredragande:  

Johanna Nilsson, PSR 

§ 110  Politices kandidat – rapportering från projektgruppen  

Handlingar 

P07 bilaga Utkast kursplan Introduktionskurs på Pol kand 

Ärendet i korthet 

I oktober ska projektet för utveckling av Politices kandidat – 

hållbar utveckling enligt projektplan redovisa sitt arbete med 

 

Föredragande:  

Johanna Nilsson 
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programmets introduktionskurs samt lärarbemanningen för 

densamma. 

Arbetet pågår enligt projektplanen. Kursledare och kursplan för 

programmets introduktionskurs är klar. Nämnden diskuterade 

vikten av att betona det vetenskapliga förhållningssättet till 

hållbar utveckling i kursen. Det påpekades att målen i 

vetenskaplighet är något höga för att vara en introduktionskurs. 

Vetenskaplighet ska introduceras men inte nödvändigtvis 

examineras i denna kurs utan det skulle kunna ske i senare 

kurser. 

§ 111  Utveckling av uppföljning av kursvärderingar  

Handlingar 

P08 bilaga Förslag på modell för PNs arbete med 

kursvärderingar 

Ärendet i korthet 

Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk 

(PN-NJ) genomför uppföljning av kursvärderingar och 

kursledningarnas genomförda åtgärder för att öka kursernas 

kvalitet. PN-NJ:s uppföljning styrs av några grundläggande 

förutsättningar. PN behöver diskutera vad PN har för möjligheter 

att påverka dessa förutsättningar. 

Kursledningens/lärarnas intresse för kursvärdering 

- Lärarna är intresserade av kursvärderingsresultaten om 

svarsfrekvensen är hög. 

- Det är inte alla lärare som lägger engagemang på 

kursvärderingarna. PN kan påminna om vikten av dessa för 

kurskvaliteten och att lärarna är ålagda att lämna 

kommentarer. 

- Fokus bör läggas på att kursledaren och 

studentrepresentanter ska göra en kursanalys snarare än att 

det ska vara en hög svarsfrekvens. 

- Informera kursledare om hur resultaten ska tas om hand. 

Alla kanske inte vet. 

- PN-ordförande kan testa att besöka institutionerna en gång 

per år för att lyfta kursvärderingarna. 

Svarsfrekvenser och möjligheten att dra relevanta slutsatser 

- Lärarna påminner om kursvärderingarna vid introduktionen, 

ändå är svarsfrekvensen låg. 

- Hänger studenterna intresse för att delta på lärarnas intresse 

och att de visar vilken betydelse kursvärderingarna har? 

 

Föredragande:  

Johanna Nilsson 
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- Öppna upp kursvärderingarna tidigare, redan innan kursen är 

slut. Efter kursen är intresset från studenterna låg då en ny 

kurs redan har startat. Dock vill vissa skriva tentan först 

innan de svarar på kursvärderingen. 

- Det finns ett generellt problem att få människor att svara på 

enkäter idag. 

- Vad gör kurser med hög svarsfrekvens rätt? En långsiktig 

statistikuppföljning ska analysera kurser med hög 

svarsfrekvens. 

Incitament för kursutveckling 

- Mer öppna kursvärderingsfrågor där förslag kan framföras 

efterfrågades. Det ger mer till lärarna än betygen 1-5. 

- Vad säger den pedagogiska forskningen? 

- Underlätta för lärare att se varandras kursvärderingar för att 

kunna se helheten inom en institution. 

Beslut 

att följa föreslagen modell för uppföljning av kursvärderingar, 

utifrån förd diskussion. 

§ 112  Program som undantas för antagning till senare del 
av program  

Ärendet i korthet 

Enligt riktlinjerna för antagning till senare del (SLU.ua 

2016.1.1.1-5043) kan programnämnderna fatta besluta om att 

göra undantag från tillämpningen att ha öppet för antagning till 

senare del för specifika program. 

Förslaget till programnämnden är att göra undantag för 

fakultetens kandidat- och masterprogram. Detta då det är 

program som leder till generella examina, vars krav kan 

uppfyllas genom kurser som är öppna för fristående studenter. 

En student som vill byta till t.ex. ett av våra masterprogram kan 

söka till det den vanliga vägen och sedan tillgodoräkna sig kurser 

när hen har antagits. 

Beslut 

att undanta följande program från antagning till senare del från 

och med vårterminen 2021: 

˗ NK001 Biologi och miljövetenskap – kandidatprogram 

˗ NM009 Rural Development and Natural Resource 

Management - Master´s Programme  

 

Föredragande:  

Johanna Nilsson 
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˗ NM025 EnvEuro - European Master in Environmental 

Science 

˗ NM026 Environmental Communication and Management - 

Master´s Programme 

˗ NM028 Sustainable Food Systems – Master´s Programme 

˗ NM029 Soil, Water and Environment – Master´s Programme 

§ 113  Utveckling av kemiundervisningen - rapport  

Handlingar 

P09 Bil 1 Rapport - utveckling av kemiundervisningen 

Ärendet i korthet 

PN-NJ beslutade vid sitt möte den 5 februari 2020 att uppdra till 

ordförande att fastställa en plan för utveckling av 

kemiundervisningen. Planen fastställdes av ordförande 2020-05-

05 (bilaga 1). De kurser som avses är Grundläggande kemi I 

(KE0062) och Grundläggande kemi II (KE0063). Dessa kurser 

läses gemensamt under det första året av studenter från tre 

program. Enligt planen ska en rapport lämnas till PN-NJ med 

fokus på förslag på åtgärder. 

Projektgruppens slutrapport lades fram för nämnden, som 

uttryckte mycket positiva omdömen om rapporten och framförde 

följande synpunkter: 

- Det krävs uthållighet i insatserna. Punktinsatser lyfter 

resultaten tillfälligt men inte bestående. 

- Support behövs för genomförande av flipped classroom. 

- Analysera hur gymnasiekurserna fungerar i realiteten. 

Studiebesök på gymnasieskolor. 

- Rapporten konstaterar bl.a. att en del av den relativt låga 

prestationsnivån på kurserna i Grundläggande kemi har att 

göra med bristande förkunskaper i matematik hos en del av 

studenterna. Detta är ett vidare problem och gäller även för 

flera andra kurser på grundläggande och avancerad 

nivå.  För att förbättra förutsättningarna för dessa studenter 

att klara tentamina kan det vara väsentligt med fler 

lärarledda räknestugor/-övningar. Det kan också vara viktigt 

med en fördjupad dialog med gymnasieskolan i denna fråga.  

- En förnyad diskussion kan behöva tas i PN i ett senare 

stadium om hur man kommer till rätta med bristande 

förkunskaper. 

 

Föredragande:  

Ordförande 
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Beslut 

att uppdra till ordförande att fastställa projektgruppens rapport 

om utveckling av kemiundervisningen, utifrån förda 

diskussioner, 

att uppdra åt ordförande, att diskutera implementering av 

föreslagna åtgärder med berörda programstudierektorer samt 

institutionen för molekylära vetenskaper. 

§ 114  CEMUS  

Ärendet i korthet 

Ordförande informerade om arbetet inom CEMUS-samarbetet 

mellan SLU och Uppsala universitet. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 115  Ordförandebeslut  

Handlingar 

Inga beslut fanns att redovisa. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 116  Övriga frågor  

Anna Cigwald Lööf från biblioteket tog upp frågan om 

litteraturlistor på kurssidorna. För något år sedan genomfördes 

en undersökning som konstaterade att det var få kurser som la ut 

litteraturlistor, scheman och betygskriterier i förskriven tid på 

kurssidorna. Dessa ska vara tillgängliga vid olika tidpunkter 

innan kursstart och är bl.a. en förutsättning för att biblioteket ska 

kunna köpa in och i förekommande fall läsa in litteratur till 

kursen. 

Det behövs en uppföljning av hur det har gått sen 

undersökningen gjordes. Det bör tas upp på PN igen. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 117  Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde blir den 18 november. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 118  Sammanträdets avslutande  

Föredragande:  

Ordförande 
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Ordförande avslutade mötet och tackade alla medverkande för 

bra diskussioner. 

Beslut 

att avsluta sammanträdet. 

 

Vid protokollet:  

Zsuzsanna Sundström 

Sekreterare 

Justeras: 

Pär Forslund Peter Lundqvist 

Ordförande Justeringsperson 

 

 


