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Tid och plats 

Onsdagen den 18 november 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 (Zoom) 

Knut Holmberg Andersson ledamot, studentrepresentant ULS 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 (Zoom) 

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 

Kristina Marquardt  hela mötet (Zoom) 

 

Närvarande suppleant   

Namn Titel Närvarande 

Mikael Pell  hela mötet (Zoom) 

 

Övriga närvarande   

Namn Titel Närvarande 

Johanna Nilsson utbildningshandläggare Zoom 

Gabriella Persdotter Hedlund utbildningsledare  

Zsuzsanna Sundström fakultetshandläggare  

Eva Andersson Björkman utbildningsledare § 125 Zoom 

Anna Cigwald Lööf Ultunabiblioteket Zoom 

Ida Segesten tillträdande 

studentrepresentant ULS 

Zoom 

Anna Berlin programstudierektor Zoom 

Cecilia Sundberg bitr. programstudierektor Zoom 

Lovisa Nilsson programstudierektor Zoom 

Patrik Cras bitr. programstudierektor Zoom 

Sabine Sampels programstudierektor Zoom 

P-O Lundquist bitr. programstudierektor Zoom 

Catharina Alwall Svennefelt programstudierektor Zoom 

Gunnel Alvenäs bitr. programstudierektor Zoom 

Örjan Östman programstudierektor Zoom 

 

Förhindrade   

Namn Titel  

Stina Drakare ledamot  

 

§ 119  Sammanträdets öppnande  
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Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Beslut 

att öppna sammanträdet. 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 120  Utseende av justeringsperson 

Beslut 

att utse Lotten Westberg till justeringsperson för innevarande 

sammanträde. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 121  Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

att fastställa föredragningslistan för innevarande sammanträde 

med tillägg av en övrig punkt. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 122  Protokoll från föregående möte 

Handlingar 

Protokoll_PN-NJ_201014_justerat 

Beslut 

att lägga protokollet från föregående sammanträde till 

handlingarna med en rättelse under § 109: Synpunkter på 

handlingsplanen för Biologi och miljövetenskap: explicit koppla 

kursmål till målen i Agenda 2030.  

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 123  Information från studentkårerna  

ULS 

Anna Wistedt från VH-fakulteten har utsetts till ny inspektor. På 

novemberkårmötet ska nya funktionärer väljas. Näringslivsdagen 

hölls digitalt i år och nådde ca 9000 personer. 

StorstudU, ett möte studieråden sammankallar till en gång per 

termin. Vanligtvis är SLUSS, PSR samt alla ledamöter i 

studieråden inbjudna och diskuterar olika ämnen rörande 

studiebevakning. 

 

Föredragande:  

Knut Holmberg 

Andersson, Carl-Magnus 

Kolm 
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ULS ska tillsammans med SLUSS och de andra kårerna skicka 

en skrivelse till SLU om IT-miljön för studenter och Kårerna. 

All festverksamhet är pausad och även kårhuset är stängt från 

och med måndag 23/11. Det traditionsenliga Luciafirandet som 

skulle bli digitalt i år är dessvärre inställt. Kåren kommer 

att anordna digitala luncher istället, för att fortsätta skapa social 

samvaro för studenter.  

Kåren har även lyft frågan om vad SLU gör för den studiesociala 

och psykosociala miljön under pandemin då mycket av 

undervisningen och andra aktiviteter sker på distans. 

LMK 

All kårverksamhet är pausad. Styrelsen efterträdare är redan 

valda. 

§ 124  Information inför UN 8 december  

Följande punkter kommer bl.a. att behandlas på nästa UN 

- UN vill träffa PN-NJ i anslutning till UN-mötet 8/12. 

Nämndledamöterna uppmanades att boka in detta i sina 

kalendrar. 

- Kvalitetsrapporterna för masterprogrammen Agricultural 

Economics and Management samt Environmental 

Economics and Management ska behandlas. 

- Masterprogrammet Sustainable Development har utvärderats 

på UU och resultatet ska diskuteras på UN. 

- Uppföljning av UKÄ:s granskning av SLU:s 

kvalitetssäkringssystem. 

- Uppföljning av inriktningsdokumentet för 

internationalisering. 

- Uppföljning av PPUP (en workshop ska hållas innan mötet). 

- Antalet nybörjarplatser. 

- MOOCs 

- Ändrade krav för jägmästarexamen. 

- Examen i biologi med inriktning växtbiologi. 

- Kommande utbildningskonferenser. 

- UN:s arbetsformer. 

- Avrapportering av det planerade civilingenjörsprogrammet. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 125  Examenskrav för biologi inriktning växtbiologi  

Handlingar 

P04 bilaga 1 inriktning växtbiologi - kurslista 

 

Föredragande:  

Eva Andersson Björkman 
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Ärendet i korthet 

Vid UN:s möte 2020-09-10 fördes en diskussion om bredd i 

huvudområdet biologi. Vid samma möte påtalades att 

växtodlingsprogrammet som leder till en kandidatexamen i 

huvudområdet biologi inte kommer säkerställa att samtliga 

studenter får bredd i huvudområdet biologi. UN föreslog då (i 

enlighet med beslut i UN 2020-10-08) att 

växtodlingsprogrammet (NK016) leder till en kandidatexamen i 

huvudområdet biologi med en inriktning i likhet med 

kandidatprogrammet Etologi och djurskydd vid VH-fakulteten, 

som inte heller uppfyller bredd i huvudområdet biologi, enligt 

UN, och som leder till en kandidatexamen i biologi. 

PN-NJ har fått i uppdrag av UN att lämna ”förslag om 90 hp 

inom inriktningen specificerade kurser att införa i berörd 

utbildningsplan” (UN 2020-10-08 § 74/20). 

Beslut 

att till Utbildningsnämnden föreslå att följande specificerade 

ämnen som ges inom Växtodlingsprogrammets kurser (bilaga 1) 

krävs för kandidatexamen i huvudområdet biologi med 

inriktning växtbiologi och skall införas i utbildningsplanen för 

programmet. 

Kandidatexamen i biologi med inriktning växtbiologi: 

• minst 60 hp kurser inom huvudområdet biologi (G1N; G1F)  

• minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet 

biologi (G2F)  

Fodringar om 90 hp specificerade för inriktningen: 

• minst 15 hp i ämnena kemi, cellbiologi, genetik eller 

mikrobiologi 

• minst 15 hp markvetenskap 

• minst 22,5 hp växtbiologi inklusive växtfysiologi och ekologi 

• minst 22,5 hp växtproduktion 

• minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet biologi 

med för inriktningen relevant frågeställning 

(kandidatarbete/G2E) 

§ 126  Kursinformation  

Handlingar 

P05 Uppföljning av kursinformation 

 

Föredragande:  

Saga Svalelid, Anna 

Cigwald Lööf 
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Ärendet i korthet 

Till PN-NJs programnämndsmöte 18 november 2020 önskade 

ULS och SLU-biblioteket få med en punkt om kursinformation 

till dagordningen. Vid flera möten tidigare har frågan om 

kursinformation (främst kurslitteratur och schema) läggs ut i 

Slunik i tid varit uppe – både till information och diskussion. 

Biblioteket konstaterar att det fortfarande är problem med att 

flera institutioner inte lägger ut information om kurslitteratur, 

schema, obligatoriska moment i tid. Det leder till att litteratur 

riskerar att inte kunna köpas in i tid och att man inte hinner läsa 

in kurslitteratur för de studenter som behöver det. ULS och SLU-

biblioteket vill därför uppmana PN att åter ta tag i frågan. Det 

konstaterades att denna fråga rör hela SLU. PN-NJ återkommer i 

frågan vid senare tillfälle. 

§ 127  Kursvärderingar  

Handlingar 

P06a bil1-3 Kursvärderingar vt20 

P06a bil 4 Rapporter för kurser med lågt betyg vt 20 

P06a bil 5 Svarsfrekvenser per institution över tid 

P06a bil 6 Helhetsintryck distansundervisning vt 20 

a) Redovisning av kursvärderingar vt2020 

Programnämnderna har ansvar för att tillse att 

utbildningsprogram och fristående kurser håller hög kvalitet och 

därvid ta initiativ till och ansvara för regelbunden utvärdering av 

utbildningen. UN och berörda fakultetsnämnder ska informeras 

om resultaten. Programnämnden för utbildning inom 

naturresurser och jordbruk (PN-NJ) genomför därför uppföljning 

av kursvärderingar och kursledningarnas genomförda åtgärder 

för att öka kursers kvalitet. Kursvärderingar ska följas upp 

terminsvis, för att på så sätt kunna sätta in eventuella åtgärder på 

ett tidigt stadium. 

De flesta kurser uppvisar förbättrat resultat. Lärarkommentarer 

saknas fortfarande i stor utsträckning. Det kan i vissa fall bero på 

låg svarsfrekvens men det behöver följas upp särskilt. 

Frågor om distansundervisningen har lagts till i 

kursvärderingarna. Studenterna är generellt ganska nöjda, men 

lantmästarstudenterna upplevde distansundervisningen under 

våren 2020 som inte tillfredsställande. Årskurs 1 på programmet 

som är på plats under hösten 2020 har haft problem med att inte 

 

Föredragande:  

Johanna Nilsson 
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kunna delta på distans vid sjukdom. Därmed har alla inte fått 

delta i undervisningen på lika villkor. 

Beslut 

att lägga redovisningen av kursvärderingarna vt2020 till 

handlingarna, 

att uppdra till ordförande att undersöka om studieresultaten för 

kurser som gavs under period 4 vt2020 och under höstterminen 

2020 påverkades negativt av distansundervisningen. 

b) Utveckling av PN-NJ:s uppföljning av kursvärderingar 

På nämndens sammanträde den 14 oktober 2020 diskuterades de 

förutsättningar som påverkar uppföljningen samt hur nämnden 

kan påverka förutsättningarna, t.ex. kursledningens/lärarnas 

intresse för kursvärdering, svarsfrekvenser och möjligheten att 

dra relevanta slutsatser samt incitament för kursutveckling. 

På sammanträdet beslutade nämnden att följa en modell för 

uppföljningen av kursvärderingar. Modellen bygger på ett 

grundpaket som innehåller de uppgifter som nu redovisas varje 

termin. Till detta grundpaket finns några tilläggspaket med 

statistik som redovisas vartannat år eller mindre ofta. I modellen 

ingår även att programstudierektorer i samråd med programrådet 

ska lämna kommentarer på programmets kurser. 

Beslut 

att PSR i samråd med programrådet ska lämna kommentarer på 

kursvärderingar genomförda på vårterminerna till PN-NJ:s 

sammanträde i mars och på kursvärderingar genomförda på 

höstterminen till PN-NJ:s sammanträde i september, 

att i instruktionerna för programråden införa att kursvärderingar 

ska kommenteras utifrån ett programperspektiv, 

att ordförande regelbundet träffar institutionerna för samtal om 

kursvärderingarnas genomförande och hur resultaten används i 

kvalitetsarbetet. 

§ 128  Politices kandidat – rapportering från projektgruppen  

Ärendet i korthet 

Programutvecklingen fortsätter. Även EPU har involverats i 

detta. Det finns ett förslag på projektledare/programstudierektor 

från 1 januari 2021. Dialoger förs om lärarbemanningen.  

 

Föredragande:  

Johanna Nilsson  
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§ 129  Dubbelklassning av kurser  

Handlingar 

P08 Bil 1 Exempel 

P08 Bil 2 Ämnesbeskrivningar 

P08 Bil 3 SUHFs fördjupningsnivåer 

P08 Bil 4 PN-NJs dubbelklassade kurser 

Ärendet i korthet 

Utbildningsnämnden beslutade på sitt möte 2019-05-16 (§ 

30/19) att uppdra åt programnämnderna att för varje program se 

över klassningen av kurser och förkunskapskraven till kurserna 

och att samtliga kursplaner ska ha setts över inom tidsperioden 

2019-2024. Frågorna till programnämnden vid innevarande möte 

var: Varför har kurser dubbelklassats? Är anledningarna till 

dubbelklassningarna motiverade utifrån riktlinjerna och 

underlaget till punkten, inklusive exempel? Nämnden och 

närvarande PSR diskuterade frågorna i grupper. Grupperna 

ombads skicka sina sammanfattande kommentarer till kansliet 

för vidare behandling.  

Beslut 

att ge ordförande i uppdrag att ta fram ett förslag på process för 

granskning av dubbelklassade kurser, inkl. ev. åtgärder. 

Förslaget ska grunda sig på nedan underlag (inkl. bilagor) och 

förd diskussion, 

att förslaget ska vara klart till PN-NJ:s strategidag i februari 

2021. 

 

Föredragande:  

Zsuzsanna Sundström 

§ 130  PN-NJ:s strategidag 10 februari  

Handlingar 

P09 Strategidagens innehåll 

Ärendet i korthet 

Syftet med programnämndens strategidag (den 10 februari 2021) 

är att ge nämnden möjlighet att fördjupa sig i vissa frågor och 

föra diskussioner av mer strategisk karaktär. Strategidagen är ett 

heldagsmöte men inkluderar vanligtvis även ett kortare 

beslutsmöte. Nämndens ledamöter och PSR uppmanas härmed 

att lämna förslag på punkter till strategidagen. 

 

Föredragande:  

Ordförande 
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§ 131  Snabbspår inom livsmedelskedjan  

Ärendet i korthet 

SLU väntar fortfarande på en precisering av uppdraget från 

näringsdepartementet. Planeringsavdelningen för en dialog med 

departementet. 

 

Föredragande:  

Gabriella Persdotter 

Hedlund 

§ 132  Ordförandebeslut  

Handlingar 

Ordförandebeslut 35-37 

Beslut 

att lägga ordförandebesluten till handlingarna. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 133  Övriga frågor  

Programmens synlighet på antagning.se: Flera universitet har 

redan information om sina kandidatprogram på antagning.se. För 

SLU:s del är det endast Skogsmästarprogrammet som är synligt 

än så länge. Det kan påverka konkurrensen om studenterna 

negativt för SLU:s del. Varför lägger inte SLU ut information 

om programmen tidigare på antagning.se? Ordförande kan ta 

frågan vidare i sina kanaler. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 134  Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde blir den 16 december. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

Endast PN:s ledamöter, övriga lämnade mötet. 

§ 135  Uppdrag som projektledare/programstudierektor för 
programmet Politices kandidat – hållbar utveckling  

Ärendet i korthet 

SLU:s styrelse beslutade den 16 juni 2020 vilka nya utbildningar som 

ska starta HT21. Inom PN-NJ:s område ska bl.a. ett Politices 

kandidatprogram med examensutgång i nationalekonomi och hållbar 

utveckling startas. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

 

Föredragande:  

Ordförande 
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Ett uppdrag som projektledare/programstudierektor för programmet 

utlystes den 20 oktober. Initialt är uppdraget utformat som att vara 

projektledare (25% av heltid) för utveckling av programmet under 

perioden 2021-01-01 t.o.m. 2021-06-30. Från och med 2021-07-01 

övergår uppdraget till att vara programstudierektor med en omfattning 

av 25% av heltid. Uppdraget gäller tills vidare dock längst till och med 

2022-06-30. 

Under nämndens sammanträde redovisades muntligt vem som föreslås 

utses till programstudierektor. Endast nämndens ledamöter var 

närvarande under denna punkt. 

Beslut 

att erbjuda Patrik Oskarsson uppdrag som projektledare/ 

programstudierektor för programmet Politices kandidat – hållbar 

utveckling för perioden 2021-01-01 – 2022-06-30, 

att förklara punkten omedelbart justerad. 

§ 136  Sammanträdets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla medverkande för 

bra diskussioner. 

Beslut 

att avsluta sammanträdet. 
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Vid protokollet:  

Zsuzsanna Sundström 

Sekreterare 

Justeras: 

Pär Forslund Lotten Westberg 

Ordförande Justeringsperson 

 

 

 


