
 
 

        Skolverket tillhanda 

 
Yttrande över förslag till införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan 
och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på 
gymnasial nivå samt förslag avseende ändringar som rör hantverksprogrammet 

Dnr 2022:55 och 2022:263 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) välkomnar i stort den översyn som nu 

gjorts och de förslag till förändring som presenteras. KSLA har fokuserat på förslaget 

utifrån sitt intresse för naturbruksgymnasierna, där akademien via sina 700 ledamöter 

har en god insyn nationellt i skolornas verksamhet och i arbetsgivarnas kompetens-

behov. 

 

KSLA:s utgångspunkt är att det är viktigt att möta arbetsmarknadens behov av kompetens, 

särskilt inom området naturbruk i syfte att attrahera elever till framtidens skog- och lantbruks-

företag – där det underliggande långsiktiga målet är att säkra svensk trävaruproduktion och en 

svensk livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv men också för en stärkt och levande 

landsbygd. 

 

KSLA vill betona vikten av att ge eleverna utrymme till fördjupning efter en väl avvägd och 

gemensam bas av lantbrukskunnande, i syfte att främja elevers intresse för en viss inriktning 

och för att möta de behov som efterfrågas av arbetsmarknaden.  

 

KSLA grundar denna åsikt på att elever med en bakgrund från familjejordbruket ofta redan 

besitter en bred kompetens och därför önskar specialisera sig, men också för att elever som 

helt saknar denna bakgrund vanligen har en tydlig vision om vad de vill inrikta sig på (lant-

bruksmaskiner, lantbruksdjur, mark-/växtodling). Det är viktigt att tillgodose detta för att 

bibehålla intresset för yrkesvalet så att eleverna fullföljer sin utbildning. 

 

Nivåkurser 

Principen med nivåkurser är bra. Det skapar helhet och lugn samt ger möjlighet för elever att 

ta igen eventuella misslyckanden från början av utbildningen. Eventuella farhågor om att 

elever skulle avstå från en högre nivå av taktikskäl, d.v.s. risk för sänkning av betyg, ser vi 

som minimala då skolan ges möjlighet att styra upp innehållet i olika yrkesutgångar. 

 

 



 
 

 

Förslaget ger utrymme för en del praktiska svårigheter såsom att specialiseringskurser ska 

infogas i det nya systemet. Eleverna kan idag inom ramen för nuvarande system läsa special-

isering mot olika djurslag inom lantbruksdjur men man kan inte påstå att dessa bygger på 

varandra. Som jämförelse finns det inom växtodlingen olika grödor och där har det inte 

erbjudits några ytterligare specialiseringskurser.  

KSLA föreslår att Lantbruksdjur nivå 1 fortsätter att innehålla de gemensamma grunderna 

för flertalet djurslag. Nivå 2, 3 och eventuellt 4 kan innehålla fördjupningar och ha ett uttalat 

fokus på olika djurslag beroende på lärosätets profil, utan att man i betygssättningen fram-

häver vilka djurslag dessa är. 

 

Basutbudets storlek 

Akademien har i tidigare remissvar påpekat vikten av att ge utrymme för fördjupning och 

föreslog därför i tidigare yttranden att alla naturbruksprogrammets inriktningar skulle ha max 

500 bundna poäng. Detta infördes för djurvårdsinriktningen, medan övriga inriktningar fick 

600 respektive 700 poäng.  

KSLA anser att det för lantbruk finns tre naturliga huvudinriktningar nämligen; 

- lantbruksmaskiner, 

- lantbruksdjur, 

- växtodling. 

Dessa har funnits länge, även på den tiden då det endast fanns 300 ”bundna” poäng, och vi 

kan nu utvärdera detta. I det system som nu gäller finns det inom ämnena växtodling och 

lantbruksmaskiner en nivå 2 redan på basnivå. Fördjupning har alltså påbörjats redan inom 

ramen för basutbudet.  

Flertalet elever uttrycker ett starkt missnöje över detta upplägg. De elever som är intresserade 

av lantbruksdjur vill inte fördjupa sig ytterligare i ämnena lantbruksmaskiner och växtodling. 

De vill använda den tiden till det som gör djurskötaren respektive maskinföraren än mer 

kompetent och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Det är KSLA:s uppfattning att även 

arbetsgivarna till fullo delar elevernas uppfattning i denna fråga. 

KSLA anser att det för varje yrkesutgång (lantbruksmaskiner, lantbruksdjur och växtodling) 

borde finnas en lagom bred och gemensam bas av lantbrukskunnande på 500 poäng följt av en 

fördjupning inom ett av de tre huvudinriktningarna beroende på vilken profil eleven valt att 

inrikta sig på. KSLA har framfört detta i tidigare remisser. Beslut om antal poäng i basen tas 

inte upp i denna remissomgång, men är nog så viktigt att beakta för reformen som helhet.  



 
 

 

Biologikurserna 

Naturbruket vilar starkt på biologisk grund. Därför ingår av tradition en hel del biologi i kurs-

utbudet, både grundläggande och tillämpad biologi. Historiskt har detta skett på olika sätt och 

det har varit integrerat i olika ämnen. Under naturbrukslinjen/-programmets första tid fanns 

även modulen ”Naturvetenskapliga grunder”. Idag finns Biologi 1 inom de 400 poäng för 

programgemensamma kurser och i programfördjupningen Djurens biologi respektive Mar-

kens och växternas biologi. Dessa senare motsvarar Biologi 2 på naturvetenskapsprogrammet.  

Förslaget att integrera in de senare i yrkeskurser innebär att man mycket noga måste tillse att 

högskolan kan göra relevanta s.k. motsvarandebedömningar så att behörigheten inte rubbas.  

KSLA föreslår att för tydlighetens skull behålla det nuvarande systemet vad gäller ämnet 

biologi. Detta kräver att två nya ämnen med endast nivå 1 skapas.  
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