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HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPENS FÖRBUNDS YTTRANDE 

AVSEENDE REMISS NYA INRIKTNINGAR, GYMNASIEPOÄNG OCH 

EXAMENSMÅL PÅ NATURBRUKSPROGRAMMET (DNR 2015:1247)  
 

Hushållningssällskapet är en medlems- och kunskapsorganisation med det övergripande 

syftet att utveckla landsbygden och svenskt lantbruk. Drygt 700 medarbetare arbetar inom 

17 Hushållningssällskap och verksamheten omfattar bland annat olika former av 

lantbruksrådgivning, kvalitetscertifiering forskning och utveckling, utbildning via 

naturbruksgymnasium och fastighetsförvaltning.  

Den svenska landsbygden och det svenska lantbruket har en brett behov av olika 

kompetenser för att kunna utvecklas och förändras i takt med omvärlden.  

Med den grundläggande gymnasieutbildningen utgör landets drygt 50 

naturbruksgymnasium en av de viktigaste delarna för att kunna försörja landsbygdens 

olika företag med kunskap och kompetens. Elever från olika naturbruksgymnasier är 

också viktiga då de, som väljer att läsa vidare vid universitet och högskolor, utgör en 

viktig brygga mellan akademi och praktik.  

Ett viktigt arbetsfält är också att ta tillvara och utveckla de gröna näringarna även i 

integrationsarbetet något som statsminstern vid flera tillfällen lyft fram. 

Regeringen har också tagit flera initiativ till att förstärka den gröna sektorns möjlighet till 

att vara en resurs för samhällsutvecklingen i stort. Här kan bl.a. nämnas att regeringen 

arbetar med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi under 2016 och att 

Konkurrenskraftsutredningen (Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en 

konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring) tydligt pekade på behovet av ökad 

attraktionskraft i utbildningssystemet.  

Det är därför med stor förvåning vi har noterat de förslag som Skolverket har lagt fram i 

den aktuella redovisningen. 

Vi anser att alla förändringar i naturbruksprogrammet ska bygga på följande mål: 

1. Att erbjuda naturbrukselever såväl en bredd som spets i utbildningarna.  

Spetsutbildningar med snävare inriktning behövs för att tillgodose elever som i sin 

yrkesutbildning ska få specialiserad kunskap för att efter examen kunna gå direkt in 

i yrkesrollen inom en specifik del av de gröna näringarna.  



 

 

      
 

 

Bredden behövs av flera skäl. Dels för att erbjuda elever som ännu inte beslutat sig 

för i vilken av sektorns alla näringar man kommer att vara verksam i och dels för 

att kunna ge en bred grundläggande kunskap om de gröna näringarna som de i 

kommande högskoleutbildningar inom många av SLUs utbildningar har stort 

behov av.  

 

2. Att det tydligt framgår i examensmålen att naturbruksprogrammet ska leda till en 

yrkesutgång direkt inom de gröna näringarna eller efter vidare studier inom 

yrkeshögskola eller universitet.  

 

3. Att naturbruksprogrammet ska ges tydlig möjlighet att erbjuda de 

naturvetenskapliga kurserna inom matematik, kemi och fysik som krävs inom 

exempelvis SLU. Detta är särskilt betydelsefullt då SLU idag bara erbjuder 

tillämpade kurser på marginalen vilket gör att utexaminerade studenter ofta har en 

svag praktisk grund att stå på. Dagens utbildningar har svårt att leverera den 

tillämpade kompetens som behövs och om rådgivaren, forskaren, försöksledaren 

eller tjänstemannen inte förstår jordbrukspraktiken i grunden ger det sämre 

möjligheter för svenskt lantbruk att stärka konkurrenskraften och öka 

lönsamheten. 

 

4. Att tillgodose kvalitén hos skolorna genom att skolinspektionen även granskar hur 

de lokala programråden med dess branschrepresentanter spelar en nödvändig roll 

inom karaktärsämnena.  

 

Förslaget innehåller inga trovärdiga konsekvensanalyser sett ur ett näringsperspektiv. Vi 

kan inte på något sätt tillstyrka förslaget i nuvarande utformning. Vi anser att man 

avvaktar med eventuella förändringar i naturbruksprogrammet med hänsyn till såväl den 

statliga utredningen ” En attraktiv gymnasieskola” ( Dir.2015:31) som till att 

livsmedelsstrategin lagts fram av Regeringen. 

Vi vill också passa på att hänvisa till KSLA:s remissvar som vi anser vara både utförligt 

välskrivet och genomtänkt.  
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