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1 Sammenfattende konklusioner og anbefalinger 

 

1.1 Konklusion 

Nærværende undersøgelse har haft til formål at vurdere studerendes såvel 
som kandidaters tilfredsheds med Skov & Landskabs uddannelser, idet der 
herved forstås de uddannelser, som Skov & Landskab har et særligt ansvar 
for. Der er spurgt ind til en vurdering af faglighed, relevans, anvendelighed, 
de pædagogiske evner, studiemiljøet samt styrker og svagheder ved de for-
skellige uddannelser. 
 
Overordnet set er konklusionen, at studerende såvel som kandidater anser 
undervisningens organisering for god. Men det er også et gennemgående 
træk, at der i høj grad findes variation, når det omhandler undervisningens 
kvalitet, fagligheden, relevansen og anvendeligheden af undervisningen 
samt undervisernes pædagogiske evner. Så godt som alle respondenter si-
ger, at det afhænger fuldstændigt af den enkelte underviser og dennes en-
gagement. Det er med andre ord personbåret. Det pædagogiske niveau i 
undervisningen er især et punkt, der i meget høj grad er afhængigt af den 
enkelte underviser, hvorfor en samlet vurdering af de studerendes og kandi-
daternes mening om Skov & Landskabs pædagogiske niveau ikke umiddel-
bart kan gives. 
 
Mere uddybende kan det konkluderes for relevans og anvendelighed, at de 
blandede meldinger herom afspejler divergerende forventninger til, hvilke 
kompetencer man kan forvente at få brug for efter studiet. Overordnet set 
virker de studerende dog tilfredse med studiets indhold. Blandt kandidater 
er den overordnede vurdering, at der generelt undervises i relevante fag, 
men at de også oplever forskellig nytte af deres viden og indsigt, når de 
kommer ud i job. Den overordnede vurdering lyder, at kandidaterne er godt 
rustede til at begå sig i forskellige jobtyper. 
 
Både blandt studerende og kandidater er der tilfredshed med og enighed 
om, at tværfaglighed, undervisernes engagement og undervisningens gode 
tilrettelæggelse, er centrale styrker ved Skov & Landskab.  En anden central 
styrke er sammenhængen i uddannelserne og koblingen mellem teori og 
praksis. Blokstrukturen står modsat for skud og anses af mange som en 
svaghed, idet den hæmmer fleksibiliteten i uddannelsen samtidig med, at 
perioderne er for intensive og med for meget pensum. Hos kandidater efter-
spørges en bedre kobling til erhvervslivet af flere.  
 
Den alt overvejende fremadrettede mulighed, som nævnes oftest, er mere 
samarbejde med andre institutter på KU og med erhvervslivet. Andre ser 
også nye udviklingsmuligheder som et resultat af kommunalreformen. 
 
En gennemgående trussel vurderes at være manglende synlighed og attrak-
tivitet både med hensyn til at tiltrække studerende og med hensyn til at 
profilere Skov & Landskab /KU Life som en selvstændig enhed. 
 
Der er i store træk tilfredshed med omfanget af vejledning og med studie-
vejledningen. Man stiller sig ligeledes positive omkring muligheden for stu-
dieophold i udlandet, men det fremføres i samme åndedræt, at de har ople-
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vet/oplever blokstrukturen som en hæmmende faktor i den henseende. 
Overordnet set er der også tilfredshed med praktikophold og ekskursioner.  
 
Der er meget delte meninger omkring brugen af engelsk som studiesprog. 
På den ene side er der en gruppe, som mener, at det er relevant og godt, da 
internationaliseringen afkræver engelsk som kompetence. På den anden side 
er der de, som vurderer, at underviserne ikke er kompetente til at gennem-
føre undervisning på et fremmedsprog, samt at det hæmmer diskussionerne 
i undervisningen. 
 
De studerende har mange og meget blandede input omkring nytten af og 
tilrettelæggelsen bag eksamenerne. Nogle finder, at gruppearbejde giver 
gode eksamener, mens andre mener det modsatte. En del udtaler, at blok-
strukturen har forringet eksaminationerne, da pensum er for stort i forhold 
til, hvad underviserne når at gennemgå. Specialeforløbene roses for brugen 
af specialeseminarer, men kritiseres for manglende faciliteter til de stude-
rende.  
 
De studerende giver overvejende positiv feedback til brugen af kursusevalu-
eringer og formen heraf. Dog ser begge respondentgrupper gerne, at de 
modtager information om, hvilke opfølgende tiltag, der sker på baggrund af 
evalueringerne. 
 
Der er ikke helt enighed om, hvorvidt det nye tilhørsforhold til KU er en for-
del eller ej. De, som er positive, ser mange udviklings- og samarbejdsmulig-
heder, mens de, som stiller sig skeptiske primært gør det ud fra en betragt-
ning om, at Skov & Landskab vil blive for akademisk og for isoleret.  
 
For Rolighedsvej er der en del kritik af de fysiske faciliteter, fx er der for få 
grupperum, og kantinen er dårlig. KU Lifes store bibliotek får meget ros, 
mens Skov & Landskabs eget vurderes som uinteressant. For Skovskolen 
vurderes det, at lokalerne er nedslidte og indeklimaet ringe. Biblioteket har 
for få åbningsdage og er ikke tidssvarende. Til gengæld får kantinen ros.  
 
De ydre rammer får primært ros, og der er kun få forslag til ændringer. Og-
så det sociale studiemiljø får ros, om end man mangler fælles faciliteter på 
Skov & Landskab. 
 
De ovenstående konklusioner giver anledning til nogle anbefalinger, der er 
sammenfattet nedenfor. Generelt gælder det, at både rapporten som de 
enkelte interviewreferater indeholder flere detaljer både til konklusionen og 
anbefalingerne, end der er gengivet her. 
 

1.2 Anbefalinger 

For det første ses der gerne en større grad af valgfrihed på studiet til at til-
rettelægge fx udenlandsophold og evt. plads/overskud til et studiejob. 
 
For det andet er der udtrykt et ønske om, at man gør mere brug af eksterne 
undervisere. For også at højne kvaliteten i undervisningen er der ligeledes et 
ønske om, at der indføres opkvalificerende engelsk for studerende og i no-
gen omfang for undervisere.  
 
En tredje anbefaling omhandler, at der skal afsættes tid og ressourcer, så 
alle undervisere kan blive bedre undervisere rent pædagogisk. 
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For det fjerde efterspørges der en større tradition for vidensdeling mellem 
studerende og forskerne fx via ’gå – hjem møder’. I samme boldgade er der 
udtrykt ønske om mere lydhørhed og feedback på de evalueringer, der gen-
nemføres, ligesom man gerne ser mere systematisk og dybdegående op-
følgning blandt studerende og kandidater, som kan være med til at sikre 
uddannelsernes faglige relevans og kobling til erhvervslivet og dennes efter-
spørgsel. 
 
For det femte synes der at være behov for at supplere uddannelserne med 
undervisning indenfor ’ledelse og projektledelse’, ’finansiering’, ’kommunika-
tion og formidling’. 
 
For det sjette kan man ud fra den gennemførte SWOT-analyse udlede en 
række anbefalinger, når vi kombinerer de interne forhold med de eksterne.  
De er som følger:  
 

• Faglig synergi udnyttes via samarbejde med andre uddannelsesret-
ninger på KU og med udenlandske universiteter, 

• Samarbejdsmodeller med erhvervslivet og andre samarbejdspartnere 
videreudvikles, 

• Skov & Landskab geares internt til at imødekomme de muligheder 
bla. i form af opdateret undervisningsmateriale og undervisnings-
kompetencer, 

• Skov & Landskab bliver bedre til at profilere de enkelte uddannelser 
og de kompetencer, som de studerende har med i bagagen. En så-
dan profilering skal være baseret på et endnu bedre kendskab til, 
hvad de færdiguddannede kandidater rent faktisk beskæftiger sig 
med, så Skov & Landskab kan tilpasse dels uddannelserne, dels 
markedsføringsdelen herefter. 
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2 Indledning og formål 

 
I denne rapport præsenteres resultaterne af en interessentundersøgelse 
blandt Skov & Landskabs nuværende studerende, samt blandt kandidater 
med ca. 3 års anciennitet.  
 
Formålet med interessentundersøgelsen er at gennemføre en tilfredsheds-
vurdering af Skov & Landskab, sådan som Skov & Landskab i dag opleves af 
sine nuværende og tidligere studerende. Undersøgelsen gennemføres efter 
en model, som Orbicon tidligere har anvendt for Skov & Landskab. 
 
Centrale elementer er forslag til forbedringer i uddannelsens faglige og pæ-
dagogiske indhold, samt forhold vedrørende studiemiljøet som faciliteter, 
udstyr og lokaler. 
 
Undersøgelsen er gennemført i perioden august – september 2007. 
 
Dataindsamling og afrapportering er gennemført af Orbicon ved 
cand.scient.pol. Heidi Skov Andersen, cand.techn.soc. Rikke Bogason samt 
cand.polit. Carsten Schwensen. 
 

2.1 Rapportens opbygning 

Ud over nærværende indledende kapitel 2 indeholder rapporten som kapitel 
1 en sammenfatning af undersøgelsens konklusioner og anbefalinger. Kapitel 
3 giver en kort beskrivelse af metode, mens kapitel 4 opsummerende be-
skriver Skov & Landskabs uddannelser. 
 
Kapitel 5 indeholder en analyse af undervisningens faglighed, og i kapitel 6 
analyseres de interne styrker og svagheder samt de eksterne muligheder og 
trusler i form af en SWOT- analyse. 
 
Kapitel 7 og 8 beskriver undervisningens organisering samt studiemiljøet, 
mens uddannelsernes relevans og omdømme vurderes i kapitel 9. Kapitel 10 
indeholder fremadrettede forslag og ideer. 
 
Som bilag er der vedlagt interviewguides (bilag 1), oversigt over interview-
personer (bilag 2) samt interviewreferater (bilag 3). 
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3 Metode 

 
Undersøgelsen er gennemført som en telefonbaseret interviewundersøgelse 
blandt 25 studerende samt 21 kandidater med ca. 3 års anciennitet. Re-
spondenterne er identificeret af Skov & Landskab, idet de studerende er 
udvalgt af formændene i de studerendes foreninger og kandidaterne af stu-
dielederne. I begge tilfælde er udvalgt respondenter, som forventes at have 
en mening og et ønske om at give udtryk for den. 
 
Interviewene er gennemført på baggrund af specifikke spørgeguides udar-
bejdet af Orbicon og godkendt af Skov & Landskab. Interviewene har været 
af ½-1 times varighed. Der er udarbejdet referater fra hvert interview, som 
er godkendt af respondenten og som indgår som bilag til undersøgelsesrap-
porten. Interviewene er derfor ikke fortrolige, og det kan da heller ikke ude-
lukkes, at respondenterne er tilbøjelige til at være mere positive i deres 
svar, end såfremt interviewene var gennemført og vedlagt i anonym form. 
De studerende har deres daglig gang på studie og ønsker muligvis ikke at 
fremstå alt for negative overfor studiet og undervisere. 
 
Interviewene har sammen med anden tilgængelig kvalitativ og kvantitativ 
information udgjort inputtet til rapporteringen, der ud over de godkendte 
referater (indeholdt i bilag), indeholder en sammenfatning af resultaterne af 
undersøgelsen, se kapitel 1. 
 
Det er vigtigt at pointere, at der er tale om en kvalitativ undersøgelse, og at 
der således ikke på baggrund af datamaterialet kan foretages kvantificerin-
ger og statistiske beregninger. Ej heller kan materialet antages nødvendigvis 
at være repræsentativt for hverken de studerende eller kandidaterne. Der er 
således tale om input fra et udsnit af de to grupper, og på baggrund heraf 
kan der drages en række konklusioner, som udpeger kvalificerede pointer og 
tendenser.  
 
Interviewenes karakter har været meget afhængige af typer og omfang af 
interviewpersonernes input, trods den relativt ensrettede interviewguide. I 
referaterne vil det derfor være muligt at se stor variation i besvarelsernes 
art. Der er ikke kun tale om variation i omfang – også fokus, graden af fo-
kus på teknikaliteter og anvendelsen af eksempler er meget forskellige. 
 
Analysen søger at sammenfatte det billede, interviewene tegner, men det er 
naturligvis ikke alle detaljer, der går igen i hovedrapportens tekst. De enkel-
te referater kan derfor med fordel læses af den, der ønsker det bredest mu-
lige overblik over de input, der er givet.
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4 Skov & Landskabs uddannelser 

 
Center for Skov, Landskab og Planlægning er et selvstændigt center under 
Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Natur-
ressourcer på Københavns Universitet / KU LIFE. 
 
En af Skov & Landskabs hovedopgaver er at varetage en række uddannelser 
og efteruddannelser. De omfatter: 
 
Erhvervsrettede grund- og videreuddannelser for Undervisningsministeriet: 

• Skov- og naturtekniker 
• Skov- og landskabsingeniør 
 

Universitetsuddannelser:  
• Landskabsarkitekt 
• Forstkandidat 
• Landskabsforvaltning 
• Ulandsskovbrug 

 
Forskeruddannelse 
 
Kompetencegivende efteruddannelse: 

• AMU-kurser for Undervisningsministeriet 
• Naturvejlederuddannelsen for Skov- og Naturstyrelsen og Friluftsrådet 
• Diplomuddannelse i parkforvaltning 
• Master i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning 

 
I relation til denne undersøgelse, er det de følgende 5 uddannelsesområder, 
der er i fokus: 
 

• Skov- og landskabsingeniør 
• Landskabsarkitekt 
• Landskabsforvaltning 
• Naturressourcer 
• Skovbrug/forstkandidat 
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5 Undervisningens faglighed 

 
Skov & Landskab har en række målsætninger angående undervisningens 
faglighed. Der er blandt andet mål og krav om, at underviserne leverer 
forskningsbaseret undervisning på et højt internationalt niveau, samt at der 
skal være relevans i undervisningen i form af aktuelle eller givne problem-
stillinger. 
 
Interviewpersonerne er blevet bedt om at vurdere undervisningen på en 
række kriterier: Kvalitet, relevans, anvendelighed og pædagogik. 
 
En vigtig pointe, som mange interviewpersoner har bragt op, adspurgt om 
forhold relateret til undervisningens faglighed, er, at vurderingen nødven-
digvis må være forskellig fra underviser til underviser / fra fag til fag. Stør-
steparten kan derfor ikke give en enslydende vurdering for hele deres ud-
dannelsesforløb, men derimod nævne forskelle i undervisningens karakter. 
 

5.1 Kvalitet 

Som nævnt ovenfor er det Skov & Landskabs målsætning at levere forsk-
ningsbaseret undervisning på højt internationalt niveau. I den forbindelse er 
de interviewede blevet spurgt om, hvorvidt de finder, at dette er tilfældet.  
 
Studerende 
Interviewene med de studerende viser, at kvaliteten i undervisningen i høj 
grad afhænger af undervisernes engagement. Vurderingen fra mange lyder, 
at en stor del af underviserne udviser et højt engagement, og at denne glæ-
de ved arbejdet har en afsmittende effekt på de studerende. 
 
En stor del af undervisningen er, ifølge de adspurgte studerende, præget af 
at være forskningsbaseret. Eksempler fra de studerende lyder, at fag som 
skovøkonomi er på et højt akademisk niveau, og at der i flere fag benyttes 
gæsteforelæsere, herunder internationale, samt undervisere fra Skov & 
Landskab i Hørsholm. Kun få udtaler, at de ikke har oplevet undervisningen 
som værende forskningsbaseret. Skovøkonomi pindes dog af en anden stu-
derende ud som værende baseret på ”gammeldags” metoder, som ikke er 
så anvendelige i de jobs, man i dag ofte vil få som Skov- og Landskabsinge-
niør. 
 
For uddannelsesretninger som landskabsarkitekt pointeres det, at graden af 
forskningsbaseret undervisning afhænger af, hvilken type fag man taler om 
– for de meget praktiske fag vurderes det, at undervisningen ikke fremstår 
forskningsbaseret, hvilket man måske heller ikke kan forvente, at de skal 
være. 
 
Kandidater 
Kandidaterne pointerer også, at kvaliteten i undervisningen er direkte af-
hængig af underviseren, og at man har oplevet stor variation. Overordnet 
set er der dog primært tale om positive bedømmelser af undervisningens 
kvalitet. Det nævnes af mange, at undervisningen fremstår forskningsbase-
ret. Inden for planlægning og forvaltning nævnes det eksplicit, at metoder-
ne, der præsenteres, er blandt de nyeste. I den modsatte grøft nævnes et 
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eksempel fra forstkandidatuddannelsen, hvor underviseren i et af fagene 
baserede sin undervisning på materiale fra 1960’erne og ’70’erne. 
 
Flere forstkandidater bemærker, at niveauet i undervisningen i nogle tilfælde 
har været for højt, da meget af den viden, de studerende præsenteres for, 
aldrig kommer i anvendelse i jobsituationen. 
 
En af de interviewede (skov- og landskabsingeniør) pointerer, at det er posi-
tivt, når undervisningen baseres på de seneste artikler og den nyeste viden, 
men at dette samtidig giver et rent praktisk problem, da det bliver vanske-
ligt for de studerende at indhente materialet, når pensum ikke er tilgænge-
ligt i en samlet form. 
 
Opsummerende omkring kvaliteten i undervisningen kan det siges, at ho-
vedparten af såvel de studerende som kandidaterne finder, at niveauet ge-
nerelt er højt, men at kvaliteten i undervisningen er personbåret og afhæn-
gig af den enkelte underviser og dennes engagement. Nogle giver desuden 
udtryk for, at undervisningsniveauet i nogle tilfælde har været for højt. 
 

5.2 Relevans og anvendelighed 

Skov & Landskab ønsker, at undervisningen skal efterleve krav om relevans 
og anvendelighed. Dette indebærer, at undervisningen er relevant i forhold 
til aktuelle og givne problemstillinger, og at den for de færdiguddannede 
kandidater er relevant og anvendelig i forhold til de problemstillinger, de 
møder på arbejdsmarkedet. For de studerende skal fagene endvidere være 
indbyrdes anvendelige.  
 
De to forhold behandles samlet nedenfor, da det har vist sig svært for de 
interviewede at opretholde en klar sondring mellem, hvad der opfattes som 
relevant, og hvad anses for at være anvendeligt. 
 
Studerende 
Overordnet set er det de adspurgte studerendes mening, at underviserne er 
gode til at inddrage relevante problemstillinger i undervisningen. Relevansen 
bliver i mange tilfælde vurderet til at være høj. Nogle mener, at det især er 
igennem projektarbejdet, undervisningen konkret relateres til praksis og 
bliver problemorienteret. 
 
En studerende på skovbrug udtaler, at et praktikophold er ønskværdigt, da 
det er i et sådan forløb – eller gennem et studiejob – at den tilegnede viden 
bliver anvendelsesorienteret. En anden studerende fra skovbrugslinien poin-
terer, at det skinner igennem, at Skov & Landskab er opmærksomme på, at 
der er et behov for at justere uddannelsen i forhold til kandidatefterspørgs-
len i markedet. Hvor det tidligere var tanken, at hovedparten skulle være 
skovridere, fremstår natur-/politikdelen langt vigtigere og mere relevant i 
dag. Mange af de studerende er stadig af den overbevisning, at man på stu-
dieretningen skal studere langt mere skovdrift end tilfældet er i dag, og der 
kan derfor være en gruppe studerende, der ikke føler, at studiet helt har 
givet dem, hvad de forventede. 
 
Hovedparten af de adspurgte studerende vurderer, at deres uddannelse på 
Skov & Landskab ruster dem godt til arbejdsmarkedet. For nogle retninger – 
eksempelvis forstkandidat – stilles der andre krav til de færdige kandidater 
end tidligere grundet et ændret jobmarked, og det giver store udfordringer, 
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når kompetencerne skal formidles. Flere anbefaler, at studierne lytter mere 
til erhvervets behov. En vurderer, at der decideret mangler sammenhæng 
mellem studiets undervisning og de krav, der stilles i en arbejdssituation – 
at de studerende ikke rustes godt til arbejdsmarkedet. Et eksempel, der 
nævnes til at underbygge pointen, er, at der ikke undervises i økonomi og 
budgetter. Andre udtrykker, at det som studerende er svært at vide, hvilke 
krav man vil blive stillet overfor i en arbejdssituation, og at der på studiet 
ikke gives konkret indføring i, hvilke kompetencer der er relevante at opnå 
til bestemte typer jobs. 
 
Fagenes anvendelighed på tværs af uddannelsesforløbet vurderes relativt 
højt af de adspurgte studerende. Der undervises i gode redskabsfag på ba-
sisdelen, som kan komme i anvendelse på overbyggende fag, hvor man som 
studerende begynder at forstå den røde tråd i uddannelsen. Konkrete ek-
sempler er GIS og temaprojekter/temafag. Førstnævnte er et godt værktøj, 
mens temaprojektet/-fag er en mulighed for at få værktøjerne i anvendelse.  
 
Nogle pointerer, at de enkelte fag er så omfattende i pensum, at der ikke 
bliver tid og mulighed for at relatere dem til andre fag. 
 
Kandidater 
De adspurgte kandidater giver overvejende vurderingen, at relevansen af 
undervisningen er høj. Den viden og indsigt, man opnår som studerende, 
kommer til god anvendelse i jobsituationen. Hvad angår anvendeligheden, 
er der dog samtidig mange, der pointerer, at man er blevet undervist i man-
ge fag og har opnået megen viden, man aldrig kommer til at bruge i praksis.  
 
Det er en enkelt kandidats vurdering, at mange af Skov & Landskabs kandi-
dater ender i jobs, hvor det er helt andre kompetencer, der kommer i brug. 
Dette gælder - ikke overraskende - primært de, der er i jobs, som ikke lig-
ger i forlængelse af deres studie.  
 
En landskabsarkitekt udtrykker, at mange af de nye kandidater, hun møder, 
ikke er stærke i praksis – bl.a. er det en mangel, at kandidaterne ikke kan 
projektering, hvilket uddannelsen bør fokusere på i højere grad.  
 
En skov- og landskabsingeniør gør opmærksom på, at der er forskel på de 
kandidater, der er uddannet på KVL og de, der er uddannet i Nødebo. Ud-
dannelsen i Nødebo giver mere praktisk orienterede kandidater, hvilket er 
en fordel i mange jobs.  
 
En anden kandidat pointerer til gengæld, at for mange uddannes til praktisk 
skovbrug, hvilket ikke er anvendeligt i alle jobs. Også andre vurderer, at 
man opnår en del viden om hele fag på studiet, man aldrig kommer til at 
anvende i praksis. Eksempler er dele af planlægningsteori og metode (på 
landskabsforvaltning). Dog giver de mindre anvendelige fag en baggrunds-
viden, som gør det lettere at sætte sig ind i nyt stof. 
 
En kandidat fra landskabsforvaltning efterlyser nogle af de planlægningsred-
skaber, ingeniører og arkitekter har med i bagagen. Andre konkrete efter-
lysninger fremsættes af en forstkandidat, der efterlyser, at der undervises i 
mere obligatorisk matematik og statistik. Endelig efterspørges flere virk-
somhedsbesøg, da det er med til at givet en mere konkret opfattelse af, 
hvordan ting foregår i praksis. 
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Opsummerende for relevans og anvendelighed kan det konkluderes, at de 
studerendes blandede meldinger om relevans og anvendelighed afspejler 
dels forskellige forventninger, dels forskellige billeder af, hvilke kompetencer 
der kommer i anvendelse efter studiet. Overordnet set virker de studerende 
tilfredse med studiets indhold, om end der kan gøres en indsats for, at de 
får en bedre indsigt i, hvilke krav de kan komme til at møde på arbejdsmar-
kedet. Blandt kandidater er den overordnede vurdering, at der generelt un-
dervises i relevante fag på Skov & Landskabs studieretninger. De færdige 
kandidater oplever forskellig nytte af deres viden og indsigt, når de kommer 
ud i job, men dette kan tilskrives en naturlig variation i hvilke kompetencer, 
de enkelte job kræver. Vurderingen lyder, at kandidaterne er godt rustede til 
at begå sig i forskellige jobtyper, og at de ikke kun uddannes til at bestride 
traditionelle stillinger ud fra en smal forståelse af deres fremtidige virke. Det 
er uundgåeligt, at der uddannes kandidater, som har opnået viden og ind-
sigt, de ikke senere hen bringer i anvendelse. 
 

5.3 Pædagogik 

Der er i undersøgelsen ligeledes spurgt til de pædagogiske evner, metoder, 
redskaber og indlevelsesevne blandt underviserne. Resultaterne heraf er 
præsenteret nedenfor. 
 
Studerende 
Et tydeligt signal, som interviewene med de studerende giver, er, at pæda-
gogikken og dennes kvalitet i høj grad afhænger af den enkelte undervisers 
evner og indsats. En enkelt studerende mener fx, at den pædagogiske kvali-
tet er mere svingende end den faglige. Nogle mener desuden, at det er et 
minus med engelsk som undervisningssprog. Til trods for, at mange af un-
derviserne er dygtige til engelsk, er det svært for andre, og der kommer 
ikke den samme faglige diskussion ud af undervisningen, som det er tilfæl-
det på de dansksprogede kurser. 
 
Rosende ord fra de studerende er, at underviserne er engagerede og gode til 
at variere undervisningen i løbet af dagen, at undervisningen er interessant 
med et godt niveau, og at formidlingsevnerne er gode. En enkelt (skov-
brugs-) studerende påpeger imidlertid, at det nogle gange godt kan skinne 
igennem, såfremt en underviser hellere vil forske end bruge tiden på at un-
dervise. 
 
Brugen af teoretisk input efterfulgt af gruppearbejde bliver vurderet positivt 
af mange af de adspurgte. Det forventes af de studerende, at det er rele-
vant at kunne agere i et gruppearbejde i arbejdslivet. ”Samarbejdet er læ-
ringen”, som en studerende fra landskabsarkitektur udtrykker det. En anden 
type undervisningsform, der får ros, er forelæsninger suppleret med øvelser. 
 
Kandidater 
I overensstemmelse med udtalelserne fra de studerende, pointerer mange 
af de adspurgte kandidater, at det pædagogiske niveau blandt underviserne 
er meget blandet og personafhængigt. 
 
Generelt får underviserne ros for at være engagerede, for at veksle mellem 
teoretiske og praktiske problemstillinger og for generelt at anvende gode 
pædagogiske metoder. Der gives endvidere ros til de undervisere, der for-
står at holde en god struktur i undervisningen. 
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En af kandidaterne (forstkandidat) vurderer, at det pædagogiske niveau er 
højest på overbygningsdelen, da underviserne virker mere engagerede end 
på bachelordelen. En skovbrugskandidat underbygger ved at sige, at ’på 
overbygning var underviserne mere ”i kontakt med virkeligheden” og forstod 
bedre at formidle’. En anden forstkandidat udtaler, at metoden i de fleste 
fag var forelæsningsform, hvilket var velfungerende, da det giver de stude-
rende mulighed for selv at læse pensum, hvis underviseren ikke er en god 
formidler.  
 
Fra en skov- og landskabsingeniør gives der udtryk for, at det fungerede 
godt, når realistiske problemstillinger blev inddraget, og undervisningen blev 
flyttet ud i skoven. Det var nysgerrigheden, der drev undervisningen. En 
anden skov- og landskabsingeniør roser især de yngre undervisere for deres 
pædagogiske evner. 
 
En landsarkitekt pointerer, at visuelle metoder fungerer bedre end tekst i de 
visuelle fag. 
 
Det pædagogiske niveau i undervisningen er et punkt, der i så høj grad er 
afhængigt af den enkelte underviser, at en samlet vurdering af de studeren-
des og kandidaternes mening om Skov & Landskabs pædagogiske niveau 
ikke kan gives. De studerende udtrykker tilfredshed med både forelæsnings-
formen og anvendelse af gruppearbejde, men samlet set er det et springen-
de punkt, at der er tale om en engageret underviser, der anvender opdate-
ret materiale i undervisningen. Flere kandidater giver udtryk for, at under-
visningen fungerer bedst, når praksis inddrages, men i overensstemmelse 
med de studerendes udmeldinger, er det samlet set også her afgørende, at 
der er tale om en engageret underviser, der anvender opdateret materiale i 
undervisningen. 
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6 SWOT 

Gennem en SWOT-analyse er det muligt at illustrere og analysere Skov & 
Landskabs interne styrker og svagheder (Skov & Landskabs formåen) samt 
eksterne muligheder og trusler (omgivelsernes indvirkning på Skov & Land-
skab). Formålet er at danne et billede af:  

1. Hvilke af Skov & Landskabs kernekompetencer, kan man bygge en 
strategi omkring?  

2. Har Skov & Landskab svagheder, der gør uddannelserne sårbare - og 
er der tiltag der kan rette op på det?  

3. Hvilke muligheder kan Skov & Landskab gøre brug af med den viden 
og de ressourcer, uddannelserne har i dag? 

4. Hvilke eksterne trusler på uddannelsesområdet skal Skov & Land-
skab tage sig i agt for?  

 
Svarerne fra den gennemførte mini SWOT er syntetiseret i de efterfølgende 
afsnit, igen opdelt i studerende og kandidater. 
 

6.1 Styrker 

Studerende 
Når de studerende bliver bedt om at komme med bud på, hvad de mener, er 
Skov & Landskabs styrker, fremkommer der en række forskellige typer af 
styrker. Der synes imidlertid ikke at være en opdeling af styrker efter ud-
dannelsesretning. 
 
En styrke, som nævnes af mange, er, at det faglige/teoretiske kombineres 
med det praktiske. Denne kobling fremhæves af mange som en klar styrke, 
da det er med til at synliggøre konsekvenserne af det, der undervises i. Det 
teoretiske gøres anvendeligt, og man opnår som studerende en god for-
nemmelse af, hvor tingene fører hen, og hvorfor det er relevant.  
 
Den tværfaglige kobling mellem fagene fremhæves ligeledes som en styrke, 
ligesom projektarbejdet og de dialogorienterede forelæsninger får rosende 
ord med på vejen. I forlængelse heraf nævnes det også, at holdene har en 
tilpas størrelse, hvilket giver god mulighed for diskussion i undervisningssi-
tuationen. Det faktum, at man går på hold i de obligatoriske fag, synes også 
at være en styrke, som fordrer et godt socialt klima og bidrager til, at man 
kender ens medstuderende. 
 
Omkring underviserne fremhæves følgende forhold som styrker: De engage-
rede undervisere, den gode personlig kontakt til underviseren, underviser-
nes kompetence indenfor de forskellige fagområder, samt brugen af gæste-
forelæsere. En enkelt fremhæver ’aktualiteten og relevansen i opgaver og 
undervisningen’ som en stærk side ved Skov & Landskab. 
 
Kandidater 
Blandt kandidaterne genfindes flere af de forhold, som nævnes af de stude-
rende. Det omfatter tværfagligheden, det gode forhold mellem studerende 
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og undervisere, at man kender hinanden, at underviserne er engagerede, at 
undervisningen er godt tilrettelagt, og at holdene har en god størrelse. 
 
Herudover nævnes sammenhængen i uddannelsen, herunder den stærke 
kobling mellem teori og praktik/ekskursioner. Sidstnævnte anses som en 
særlig Skov & Landskab styrke. Som en (forstkandidat) udtrykker det: ’un-
dervisningen var akademisk og jordnær på samme tid’. Det fremhæves, at 
’man får mulighed for at komme ud og afprøve de emner, teorier og analy-
seværktøjer, man har arbejdet med i undervisningen’ og ’den praksisnære 
tilgang gør, at man bliver godt klædt på til at møde virkeligheden’. Derfor 
anses praktikforløbet også som en styrke. 
 
En anden styrke er, at underviserne arbejder med relevant forskning og 
dermed gør undervisningen aktuel. Andre igen fremhæver, at uddannelsen 
(forstkandidat) er bredt dækkende over både det naturvidenskabelige og det 
samfundsvidenskabelige felt – omvendt betyder en bredt dækkende uddan-
nelse, at det kan være svært at blive ’specialist’. 
 
Blandt studerende som kandidaterne er der enighed om, at tværfagligheden, 
det gode forhold mellem studerende og undervisere, at man kender hinan-
den, at underviserne er engagerede, at undervisningen er godt tilrettelagt 
og holdene har en god størrelse, er styrker ved Skov & Landskabs undervis-
ning. Herudover nævnes sammenhængen i uddannelsen og koblingen mel-
lem teori og praksis som centrale styrker. 
 

6.2 Svagheder 

For begge grupper må det siges, at der ikke forekommer entydige udmel-
dinger angående Skov & Landskabs svagheder, hvorfor flere af de fremsatte 
svagheder modsiger de ovenfor behandlede styrker. Når det er sagt, må 
man også med rette konkludere, at antallet af studerende og kandidater, 
der fremkommer med de modstridende svagheder, er i undertal sammenlig-
net med udsagnene omkring styrker. Ses der bort fra de modstridende ud-
sagn, fremkommer der dog en række andre svagheder ved Skov & Land-
skabs uddannelser. 
 
Studerende 
Hos de studerende er det bl.a. følgende svagheder, der synes at være i 
modstrid med anførte styrker: 
 

• Specifikt for forstkandidat og skov- og landskabsingeniør: Der er ikke 
nok fokus på det praktiske. ’Man ved ikke, hvordan man skal anven-
de sin viden, når man er færdiguddannet, da der er så stærk fokus 
på teori og lidt fokus på empiri og ”den virkelig verden”’. To ud af tre 
praktikforløb er fjernet, hvilket svækker uddannelsen. 
 

• Ikke alle underviserne virker fagligt opdaterede. 
 

Herudover nævnes blokstrukturen af ganske mange som en svaghed, og 
den anses som et problem for de studerende. Dette begrundes med, at un-
dervisningsforløbene er for intensive, og samtidig skyder underviserne (for) 
højt rent ambitionsmæssigt. Eller sagt med andre ord ’blokstrukturen lægger 
meget pres på undervisningen – man skal lære meget på kort tid, og under-
viserne har svært ved at skære tilsvarende ned på pensum’. Et forløb kører 
over 8 uger, hvilket vurderes blandt nogle af de studerende til at være for 
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intensivt og dermed en svaghed. Det er et forhold, der bliver særligt udtalt, 
såfremt de studerende ikke formår meget hurtigt at fange det faglige ind-
hold. Blokstrukturen indeholder, ifølge flere respondenter, en indbygget 
uhensigtsmæssighed vedrørende mulighed for faglig fordybelse. Eksempelvis 
er der ikke tid til at tage kontakt til relevante aktører (kommuner, regioner 
mm) i forbindelse med udarbejdelse af opgaver. Det gør, at man kan blive 
tvunget til at nedprioritere kurser for at undgå dårlige karakterer. 
 
Andre henviser til, at undervisningen ind imellem bærer præg af, at undervi-
seren har for travlt og har gang i mange andre opgaver end det at undervi-
se, ligesom ikke alle underviserne udviser pædagogiske evner. En enkelt 
(naturressourcer) så gerne, at hjælpeunderviserne var bedre pædagogisk 
kvalificeret og ikke kun fagligt dygtige. 
 
Et tredje forhold er udbuddet af fag og manglende valgfrihed. Det anses af 
få som en svaghed. Flere landskabsarkitekter så gerne mere vægt på ’pro-
ces, formgivning og arkitektur’ frem for på karaktergivning. Argumentet er, 
at kreativiteten ind imellem går tabt i det tekniske og i et system, hvor ka-
rakteren nemt bliver mere vigtig end selve processen. 
 
Kandidater 
Blandt kandidaterne er det på samme måde muligt at identificere nogle 
svagheder, der ’konflikter’ med styrker. De er: 
 

• Specifikt for forstkandidat og skov- og landskabsingeniør: Der er ikke 
nok fokus på det praktiske. Koblingen til virkeligheden er alt for ringe 
– nærmest ikke-eksisterende, 
 

•  Nogle af underviserne manglede gnist og kompetencer, 
 

• Fagene kan være lidt gammeldags. Det er fx fornemmelsen, at man 
på nogle studieretninger har nogle kurser, bare fordi man altid har 
haft dem, fx tegnekursus på landskabsarkitektuddannelsen. 

 
Af andre svagheder anføres en manglende relatering til erhvervet (i nogle 
tilfælde) ligesom, at ikke alle fag er relevante for den studerende – ’det bli-
ver meget bredt, når man prøver at klæde dem på til ”alt”’. En (forstkandi-
dat) har formuleret det som ’uddannelsen var bygget op med 3 års basisud-
dannelse, før man ’kommer til sagen’, er for grundlæggende og i starten 
løsrevet fra ’skov’. Gode redskabsfag, men frustrerende, at der er så langt 
mellem ’det spændende’ i starten. Det er dog også en styrke senere, at 
grundviden er på plads’. 
 
En svaghed blandt underviserne er (manglende) evner inden for engelsk – 
herunder oversættelser af kompendier.  
 
Omkring selve undervisningen er der fremkommet nogle synspunkter om-
kring gruppearbejde og vægtningen af teori. For så vidt angår det første, er 
synspunktet, at der er meget gruppearbejde. Det kan være både positivt og 
negativt, men det er negativt, hvis grupperne er for store. Den produktive 
tid går ned, når der går meget tid med interne diskussioner. Endvidere er 
der risiko for, at man kan ”gemme” sig i de store grupper. Omkring vægt-
ningen af teori er det holdningen blandt nogle, at denne del med fordel kan 
styrkes. Udfordringen bliver dog at undgå, at det går ud over den praktiske 
del. Hvis man har behov for at fordybe sig i teorierne, kan det være en 
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ulempe, at uddannelsen er praksisnær. Herudover anses det som en svag-
hed, at to ud af tre praktikforløb er fjernet, idet det svækker uddannelsen. 
 
Endelig er der nogle som finder, at det er for nemt ikke at deltage aktivt i 
undervisningen, og at man som studerende er overladt til sig selv. Der 
mangler en hjælpeinstans, hvis der er behov for hjælp til skriftlige opgaver 
etc. 
 
Opsummerende kan det konkluderes, at blokstrukturen blandt mange stude-
rende anses som en svaghed, idet den hæmmer fleksibiliteten i deres ud-
dannelse, og perioderne er for intensive med for meget pensum. Hos kandi-
daterne efterspørges der af flere en bedre kobling til erhvervslivet.  
 

6.3 Muligheder 

I forbindelse med fremtidige muligheder synes der at være en tendens til, at 
respondenterne er meget uddannelsesspecifikke i deres vurderinger. Den 
opdeling følges nedenfor. 
 
Studerende 
Specifikt for Skovskolen er der fremkommet en række vurderinger omkring 
skolens og uddannelsens fremtidige muligheder. Et af de forhold, som frem-
føres, er det forhold, at der er kommet en ny ledelse, hvilket allerede har 
givet positive forbedringer fx omkring kantinen. Det betragtes også som en 
udfordring/ mulighed, at udnytte Skovskolens områder bedre, end man gør i 
dag, ligesom der ligger muligheder i at udnytte såvel de studerendes som de 
faglige områders potentialer endnu bedre. 
 
Specifikt for landskabsforvaltning. Her er det vurderingen, at der er god mu-
lighed for et samarbejde med geograferne på KU, da det kan være af stor 
relevans at kombinere fagområder fra de to uddannelser. 
 
Specifikt for skovbrug/forstkandidat: For denne uddannelsesretning er det 
den tættere kobling til erhvervet, som fremhæves af flere. Helt konkret er 
det anført, at ’Dansk Skovforening m.fl. har spillet fallit i forhold til at for-
midle, hvad der er brug for i dansk skovbrug og forvaltning. Underviserne 
bliver derfor nødt til at tilrette pensum og indholdet af undervisningen efter, 
hvad de tror, der er relevant. Det er en ”teoretisk uddannelse med fokus på 
praktisk anvendelse”, men der mangler input fra erhvervet’. 
 
Specifik for landskabsarkitekter nævnes en mulighed for et bedre samarbej-
de med andre institutter om at udbyde fag. Helt konkret fremhæves mulig-
heden for at styrke plantedelen ved et sådant samarbejde, ligesom man ser 
en mulighed for et større udbud af fag generelt. En bedre kontakt på tværs 
af årgangene ses som en tredje mulighed. Her så man fx gerne et fælleslo-
kale med udstilling af projekter, så man bedre kan følge med i, hvad der 
foregår på de forskellige årgange og forskningsmæssigt. Forhåbentlig vil det 
også bidrage til en faglig debat på tværs af årgange. Et større samarbejde 
med Arkitektskolen ses desuden som en mulighed, ligesom man gerne ser 
flere gæstelærere og fagfolk inddraget i undervisning bl.a. med fokus på det 
designmæssige. I den forlængelse ses der på samme måde en mulighed for, 
at Skov & Landskab promoverer sig mere og bedre inden for landskabsarki-
tekt-faget. 
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For naturressourcer er det muligheden for mere alsidighed i undervisningen, 
der fremhæves. Uddannelsen ’kan noget fantastisk som Life-uddannelsen 
ikke har profileret godt nok endnu’ – der er med andre ord mulighed for at 
forbedre markedsføringsdelingen. 
 
Kandidater 
Blandt kandidaterne går de identificerede muligheder mere på tværs og er 
derfor ikke opdelt så klart uddannelsesmæssigt, som det var tilfældet oven-
for. 
 
Generelt er der blandt kandidaterne en positiv holdning og vurdering af de 
fremtidige muligheder for Skov & Landskab. Det baserer de dels på det 
stærke politiske fokus på miljø og naturplanlægning – også internationalt, 
dels på uddelegeringen af miljø- og naturopgaver til kommunerne. Begge 
dele vurderes som strukturelle forhold, der vil øge behovet og efterspørgslen 
efter kandidater, som kan koordinere tværfagligt. Derfor lyder opfordringen 
på, at man skal fortsætte med at udvikle sig og forny undervisningsmateria-
le, forsætte med at have erhvervsrettede mål og gerne et tættere samar-
bejde med erhvervslivet for at sikre en endnu bedre tilpasning mellem ud-
dannelse og jobmuligheder.  
 
I samme boldgade anføres væsentligheden af at vide, hvilke kompetencer, 
der efterspørges hos erhvervet. En kandidat (landskabsforvaltning) synes, 
det var svært at pege på specifikke kompetencer overfor arbejdsgivere, da 
vedkommende kom ud, og det var i særdeleshed svært i en konkurrencesi-
tuation, når man kom med en meget bred og generel uddannelse. Samme 
respondent mener, at man også kraftigt bør overveje at ændre titlen, da 
’det er meget få udenforstående (arbejdsgivere), som kender den, og titlen 
er til dels også misvisende (Cand scient. Landskabsforvaltning), arbejdsgi-
verne forstår ikke, hvilken ”forvalter” de får’. 
 
Af andre muligheder fremføres, at det akademiske miljø med fordel kan 
styrkes, ligesom det vurderes positivt, at Frederiksberg og Nødebo er blevet 
koblet, derved er der blevet kortere mellem skovfogeduddannelsen og forst-
kandidat. Det er positivt og åbner op for bedre muligheder for at skifte over. 
Samtidig ses der en mulighed i og et behov for en bredere fortolkning af 
naturressourcer end i dag, hvor meget fokus er på skov. Det skinner igen-
nem i den undervisning og forskning, der finder sted på instituttet. Endelig 
nævnes det, at der gerne må være mere individuelt arbejde. 
 
Opsummerende må det konkluderes, at den alt overvejende mulighed, som 
nævnes oftest, omhandler mulighed for forskellige former for samarbejde fx 
med andre institutter på KU, med erhvervslivet, for at skifte internt mellem 
uddannelser mm. Andre ser også nye udviklingsmuligheder som et resultat 
af den øge politiske opmærksomhed på natur og miljø samt kommunalre-
formen. 
 

6.4 Trusler 

Studerende 
En mere generel trussel er udtrykt ved regeringens pres på, at uddannelser-
ne skal tage studerende direkte fra gymnasiet. Det anses som en trussel, 
idet det sikkert vil ændre uddannelsernes fx mht. aldersfordeling. Det er en 
stor kvalitet for undervisningen, når der – som nu – er en del ældre stude-
rende med nogen erfaring allerede. En udtrykker det således ’ folk på 18-19 
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år er bare ikke lige så modne som de 20-21 årige og med en lavere gen-
nemsnitsalder frygter jeg altså, at det faglige niveau vil dale, da der ikke 
kan forlanges helt så høje krav. Forlanges de samme krav vil de studerende 
blot ikke leve op til dem’ … ’og jeg tror, at flere unge vil vælge den 'forkerte 
uddannelse', fordi de føler sig pressede til at vælge 'noget'. Der er et stort 
udbud af uddannelser, som kan være utrolig svært at overskue. Dette bevir-
ker, at flere vil falde fra og have brug for et valg mere, for at komme i gang 
med 'det rette'’. 
 
En anden generel trussel handler om synlighed og samarbejde. Her vurderes 
det at være en potentiel trussel, hvis ikke man formår at blive bedre til at 
synliggøre de mange samarbejder, der pågår med internationale universite-
ter. Det er en potentiel trussel, fordi der er et stigende fokus på, at man 
som studerende skal ud og have international erfaring inden for sit fagom-
råde. 
 
Specifikt for landskabsforvaltning nævnes det faktum, at tilmeldingen til 
studiet er for lille, og man ser derfor en fare for, at det bliver nedlagt. Det er 
en lille niche, og antallet af studerende er faldende. Andre studerende og 
arbejdsmarkedet kender ikke til uddannelsen. 
 
Blandt skovbrugsstuderende ser man en trussel i form af, at det kan blive 
besværligt at rekruttere studerende til skovbrug fra bachelordelen. Det kan 
resultere i en konkurrence inden for LIFE.  
 
Kandidater 
Blandt kandidater nævnes følgende forhold som mulige trusler for Skov & 
Landskab: 

• Universitetsreformen. Der er en fare for isolation, og måske bliver det 
sværere at profilere KU Life som en selvstændig enhed, 

• Århus Universitet (DJF). Skov & Landskab har brug for en skarpere 
profil for stadig at kunne tiltrække studerende som forskere frem-
over, 

• Der er en del konkurrerende uddannelser. Eksempelvis kan kandida-
terne risikere at skulle konkurrere med skovarbejdere, der har læst 
merkonom etc. Risikoen er, at det presser markedet for Skov & 
Landskabs-studerende, 

• Hvis skovbrug/forstkandidatuddannelsen forbliver klassisk ’skovri-
der/forstfuldmægtig’ rettet bliver det en trussel mod uddannelsen 
som sådan, 

• For Skov- og landskabsingeniører er der er tale om en lille uddannelse 
med få studerende og få undervisere. En trussel er, at det ikke bliver 
muligt at få kvalificerede og engagerede undervisere. 

 
Opsummerende kan det konkluderes, at der nævnes en række trusler, hvor 
der overordnet kan identificeres en trussel gående på synlighed og attrakti-
vitet både med hensyn til at tiltrække studerende og med hensyn til at profi-
lere Skov & Landskab /KU Life som en selvstændig enhed. 
 

6.5 Syntese af SWOT  

Studerende såvel som kandidater har, som det fremgår ovenfor, givet ud-
tryk for en lang række forskellige typer af svagheder og styrker, muligheder 
og trusler for Skov & Landskab i fremtiden. For at sikre en nyttiggørelse 
heraf, har vi i det efterfølgende forsøgt at samle de mange udsagn i en syn-
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tese. Forhåbentligt vil det lette det fremtidige arbejde med resultaterne af 
nærværende undersøgelse. 
 
Nogle af de helt centrale styrkepositioner, der anføres, drejer sig om tvær-
faglighed og sammenhæng i uddannelsen. En anden styrke, som af flere 
anses for helt centralt og unik for netop deres uddannelse, er koblingen mel-
lem teori og praksis. En tredje styrke, som bl.a. muliggør en realisering af 
ovenfor nævnte, er de engagerede undervisere. En svaghed her er blok-
strukturen og dens indbyggede uhensigtsmæssigheder omkring 1) manglen-
de fleksibilitet med hensyn til at vælge fag og tilrettelægge udlandsophold 
og 2) at forløbene bliver kompakte med for lidt tid til fordybelse. 
 
Disse interne styrker og svagheder ved Skov & Landskab gør det muligt 
strategisk at forholde sig aktivt til nogle af de eksterne muligheder i sam-
fundet, som der peges på blandt respondenterne. Det er overvejende for-
ventninger om, dels muligheder for forskellige former for samarbejde med 
andre institutter på KU og med erhvervslivet generelt, dels nye udviklings-
muligheder som et resultat af kommunalreformen og et øget politisk fokus 
på natur og miljøplanlægning. Her ser man en række muligheder, som Skov 
& Landskab med fordel kan imødekomme. Det gælder forskellige specifikke 
emner, der kan sammenfattes i følgende overskrifter, der ikke nødvendigvis 
er udtømmende og slet ikke prioriterede: 
 

• Bedre muligheder for at skifte internt mellem uddannelser og mere 
fleksibilitet på uddannelserne med hensyn til at tilrettelægge de stu-
derendes uddannelsesforløb, 

• Kommunalreformen betyder, at flere opgaver indenfor miljø og natur 
decentraliseres, 

• Politisk fokus – nationalt som internationalt – på miljø – og natur-
planlægning,  

• Endnu tættere kobling til erhvervslivet 
 
Fælles for emnerne er, at de er udtrykt og fremsat både af studerende og af 
kandidater, som på nærmeste hold oplever hverdagen på hhv. studiet og 
arbejdspladsen. Udsagnene må formodes at være udtryk for reelle, oplevede 
forhold. Den allerede stærke kultur og tradition med at koble teori og prak-
sis giver en positiv tro på, at Skov & Landskab kan udnytte nogle af de an-
førte muligheder, så man opnår synergieffekter fx i forhold til at ruste de 
studerende til arbejdsmarkedet og de nye strukturelle forhold i Danmark.   
 
Kobling mellem interne styrker og eksterne muligheder skal dog også ses i 
lyset af såvel interne svagheder som eksterne trusler.  
 
Hvad angår de eksterne trusler, så synes det at være relevant at fremhæve 
en overordnet trussel gående på synlighed og attraktivitet både med hensyn 
til at tiltrække studerende og med hensyn til at profilere Skov & Landskab 
/KU Life som en selvstændig enhed. Alt sammen forhold som kan sammen-
fattes under emnet ’øget konkurrence og markedsføring’. En øget konkur-
rence om studerende både internt på KU og universiteterne imellem og en 
mere intensiv markedsføring/profilering i forhold til at tiltrække nye stude-
rende, men også overfor traditionelle som nye potentielle arbejdsgivere. 
Sidstnævnte skal bl.a. ses i sammenhæng med nogle af de svagheder, som 
de interviewede har givet udtryk for. Her peges der på, at mange af uddan-
nelserne ikke er tilstrækkelig kendte blandt arbejdsgivere, eller at de kun er 
kendte for dele af de kompetencer, som de studerende har med i bagagen 
fra Skov & Landskab. Det er fx tilfældet for Forstkandidat uddannelsen. 
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De mest evidente strategiske udfaldsrum for Skov & Landskab af den oven-
for anførte kombination af såvel interne som eksterne forhold er:  
 

• Faglig synergi udnyttes via samarbejde med andre uddannelsesret-
ninger på KU og med udenlandske universiteter, 
 

• Samarbejdsmodeller med erhvervslivet og andre samarbejdspartnere 
videreudvikles, 

 
• Skov & Landskab geares internt til at imødekomme de muligheder 

bl.a. i form af opdateret undervisningsmateriale og undervisnings-
kompetencer, 

 
• Skov & Landskab bliver bedre til at profilere de enkelte uddannelser 

og de kompetencer, som de studerende har med i bagagen. En så-
dan profilering skal være baseret på et endnu bedre kendskab til, 
hvad de færdiguddannede kandidater rent faktisk beskæftiger sig 
med, så Skov & Landskab kan tilpasse dels uddannelserne, dels 
markedsføringsdelen herefter. 
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7 Undervisningens organisering 

Et af formålene med undersøgelsen har været at vurdere undervisningens 
organisering både i forhold til konkrete emner som praktikforløb, studierej-
ser og undervisning på engelsk og i forhold til studievejledning og eksamina-
tionsforløb. 
 

7.1 Organisering 

 
På spørgsmålet omkring den overordnede tilrettelæggelse af undervisningen 
vurderer langt hovedparten af studerende som kandidater, at den enten er 
’god’ eller ’meget god’. Det er samtidig værd at notere sig, at ingen finder 
den ’dårlig’. 
 
 Undervisningens organisering  

 Studerende Kandidater 
Meget godt  4 4 
God 19 16 
Mindre god 2 1 
Dårlig - - 
Ved ikke - - 
 
Få har tilføjelser til organiseringen gående på et bedre brug af campusnet 
blandt undervisere samt bedre kommunikation undervisere imellem så der 
undgås overlap mellem fagene. 

7.2 Ressourcer og økonomi 

Studerende 
Det er vurderingen blandt størstedelen af de studerende, at ’undervisnin-
gens ressourcesituation og økonomi’ er tilfredsstillende. De fleste har ikke 
oplevet situationer, hvor de har haft for få vejledningstimer - tværtimod. 
Flere nævner i den sammenhæng, at det formodentlig hænger sammen 
med, at underviserne ’er engagerede, ansvarlige og at de ’giver lidt mere’, 
end hvad de får løn for. Den primære opfattelse er desuden, at der er et 
tilpas antal studerende pr. underviser/hold, men flere nævner da også, at 
der i visse fag kan være pladsproblemer fx med 80 mennesker til 30 compu-
tere. En enkelt (skovbrug) nævner at de indimellem selv skal printe under-
visningsmaterialer ud, fordi der ikke er råd til at udlevere det. 
 
Ovenstående er selvfølgelig overvejende positivt. Men det er samtidig inte-
ressant, idet man kan argumentere for, at netop denne vurdering går imod 
kritikken omkring blokstrukturen og det faktum, at denne struktur har været 
med til at øge belastningen både for den enkelte studerende og for undervi-
sere. 
 
Inddragelsen af eksterne undervisere synes også i høj grad at blive opfattet 
positivt blandt de studerende. 
 
Kandidater 
Det er den overvejende opfattelse blandt kandidater, at der var et tilfreds-
stillende antal vejledningstimer til rådighed, og flere nævner også, at de ofte 
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oplevede, de fik stillet flere timer til rådighed, end de havde ret til. En enkelt 
mener dog, at der manglede tid og ressourcer til, at vejlederne kunne gå 
dybere ind i enkelte opgaver. Omkring den øvrige økonomiske situation sy-
nes der at være en opfattelse af en snigende mangel på finansielle midler til 
aktiviteter som ekskursioner, eksterne lektorer, færre ’tegnebordstimer’, 
adgang til skolens biler mm.  
 
Interviewene viser, at både studerende og kandidater er meget tilfredse 
med den mængde vejledning, de har fået i studietiden. Alt i alt vurderes 
ressourcesituationen positivt, om end der til tider er for højt pres på compu-
tere, lånebiler etc. Fra kandidaternes side vurderes det dog, at ressourcesi-
tuationen formentlig er nedadgående. 
 

7.3 Sprog og internationalisering 

Studerende 
På spørgsmålet omkring kravene til fremmedsprog og brug af engelsk som 
studiesprog skilles vandene. Der er de, som finder, at det er rimelige krav 
og som ikke har oplevet problemer med det i undervisningen og som mener, 
at ideen er god, og at det er rigtigt vurderet at indføre engelsk som under-
visningssprog. Modsat er det problematisk at forlange, at folk besidder en-
gelskkundskaber, da det ikke er et krav for at kunne komme ind på de på-
gældende uddannelser. 
 
Heroverfor er en gruppe, der finder det unaturligt at undervise om danske 
forhold på engelsk. Den gruppe underbygger deres argumenter med bl.a. en 
ringere faglig kvalitet og indhold af diskussioner på holdene og i de enkelte 
fag, både fordi underviserne er for ringe til den engelske fagterminologi, og 
fordi de studerende er hæmmet af et lavt ordforråd og dermed er mindre 
spørgelystne. Som en udtrykker det: ’Det virker tåbeligt at sidde tre danske 
studerende og diskutere et meget nationalt fagligt emne på engelsk… Mener 
generelt ikke, at Skovbrug bør være en international uddannelse som sådan, 
den er meget primært rettet mod folk som vil arbejde i DK’. En anden frem-
fører, at ’det ikke er optimalt kun at lære de engelske termer og begreber, 
når man bagefter skal ud og tale med en dansk landmand’. 
 
Der er alt overvejende enighed om, at der er utroligt mange muligheder for 
studieophold i udlandet, om end det vurderes som mere besværligt nu med 
blokstrukturen, da denne er mindre fleksibel end semesterstrukturen. Kun to 
blokke er i dag forberedt til udlandsophold. Man er dog ikke helt enige om, 
hvorvidt Skov & Landskab gør nok for at informere og oplyse om de mange 
muligheder. Nogle påpeger endvidere, at det kan være svært at få overført 
point til trods for, at fagene er forhåndsgodkendte. 
 
Kandidater 
Flere af de interviewede kandidater har ikke oplevet at modtage undervis-
ning på engelsk, hvorfor de har svært ved at tage stilling til relevansen og 
nytten heraf. Når det er sagt, er det opfattelsen blandt mange af de ad-
spurgte, at ideen omkring engelsk som undervisningssprog er god og rele-
vant, mens andre igen finder det mindre relevant at undervise om danske 
forhold på engelsk. 
 
Ligesom blandt de studerende er der en overvejende positiv holdning til mu-
lighederne for studieophold i udlandet. 
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Der er meget delte meninger omkring brugen af engelsk som studiesprog. 
På den ene side er der en gruppe (både studerende og kandidater), som 
mener, at det er relevant og godt, da internationaliseringen afkræver en-
gelsk som kompetence. En anden gruppe (igen både studerende og kandida-
ter) er mindre begejstrede for tiltaget. Det skyldes dels, at de vurderer, at 
underviserne ikke er kompetente til at gennemføre undervisning på et 
fremmedsprog, dels at meget af undervisningen har danske forhold som 
omdrejningspunkt, hvorfor det virker ”kunstigt” at modtage undervisning på 
engelsk. En yderligere pointe er, at der ikke afkræves engelsk på et specifikt 
niveau af ansøgere og man risikerer derfor at optage studerende, som ikke 
bestrider engelsk på et tilpas niveau til at indgå aktivt i undervisningen. Det 
hæmmer diskussionerne i forelæsningerne, at der både er undervisere og 
studerende, som har svært ved at indgå i en faglig debat på engelsk. 
 
Både studerende og kandidater er positive omkring muligheden for studie-
ophold i udlandet. De studerende, som har oplevet blokstrukturen, pointerer 
dog, at denne struktur hæmmer muligheden for studieophold, da det er en 
stiv struktur, der medfører en begrænsning i, hvornår i løbet af studietiden, 
opholdet kan gennemføres. 
 

7.4 Praktikforløb, studierejser og ekskursioner 

Studerende 
Hovedparten af de, som har været i praktik, har fundet en høj nytte af op-
holdene. Nogle få kan ikke se relevansen i praktikforløbet. Flere foreslår, at 
praktik gøres obligatorisk for alle. 
 
Mht. studierejser og ekskursioner er vurderingen, at de er fagligt gode og 
nyttige. Ekskursionerne er med til at binde fagene sammen på tværs og til 
at koble den teoretiske side med den praksisnære. Dog er det ikke alle, som 
synes, det er lige sjovt at besøge den samme skov 5 gange. 
 
Kandidater 
Her er der en klar positiv holdning, og hovedparten ser alle tre komponenter 
som både nyttige og lærerige. Mange af ekskursionerne har været af stor 
relevans, og studierejserne var man i høj grad selv med til at planlægge. 
 
Nogle nævner, at såvel praktikforløb som studiejobs har været med til at 
skaffe dem et arbejde efter studiet, da de har stået bedre rustet til er-
hvervslivet. Andre har imidlertid oplevet praktikperioden på den måde, at 
arbejdsgiverne brugte praktikanterne som billig arbejdskraft bl.a. på grund 
en dårlig tilrettelæggelse og forventningsafstemning mellem praktikstedet, 
den studerende og Skov & Landskab. 
 
Overordnet set er der tilfredshed med praktikophold og ekskursioner. De 
studerende bemærker, at der er god faglig nytte af aktiviteterne, da de bin-
der fagene sammen.  
 
Kandidaterne har meget forskellige indtryk af nytten af praktikopholdene. 
For nogle har det betydet adgang til en stilling efter endt uddannelse, mens 
andre har oplevet, at praktikanterne blot anvendes som billig arbejdskraft. 
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7.5 Specialeprocessen og eksaminationer generelt 

Studerende 
Omkring eksaminationer skilles vandene mellem de, som er tilhængere af 
gruppeeksaminationer og gruppearbejde, og som mener det er godt relate-
ret til virkeligheden på arbejdsmarkedet, og de der finder, at nytten af den 
type eksaminationer er lav med for mange lærere og censorer involveret. 
 
Blokstrukturen gør, som allerede anført, undervisningen mere kompakt (8 
uger nu frem for et ½ år tidligere) og det er derfor nødvendigt at tilpasse 
pensum til de 8 uger, så man ikke bliver så presset i forberedelsestiden op 
til eksamen. 
 
Udover ovennævnte anføres det som et problem, at man nogle gange først 
går til eksamen et halvt år efter, at et fag afsluttes. I stedet så man gerne, 
at eksaminationen lå umiddelbart efter et fags afslutning fx skovøkonomi og 
driftsøkonomi. 
 
Andre har fremført, at de gerne så muligheden for at anvende computere til 
eksamen. Andre igen foreslår at genoverveje brugen af ’bestået’ og ’ikke 
bestået’ eksamener, da de ofte nedprioriteres af de studerende. 
 
Omkring specialeprocessen fremhæves det bla., at specialeseminarerne er 
rigtigt gode, især at fagfolk er involveret. Det giver gode diskussioner. Når 
det er sagt, anføres det også som katastrofalt, at man ikke har tilstrækkeli-
ge faciliteter for specialestuderende (pladser, fællesfaciliteter). Man overla-
des meget til sig selv. Hermed tabes meget på gulvet fra kurserne, hele 
gruppearbejdskulturen, betydningen af at arbejde sammen, trække på hin-
anden mv. Dette afskæres man fra i forbindelse med specialet.  
 
Omkring optimering af specialeprocessen foreslås det, at man opretter en 
database, der kan benyttes, når man har valgt sig ind på et emne. En sådan 
database skal indeholde navne på undervisere indenfor ens specialeområde 
– herunder hvem af dem, der er tilgængelige, og hvem der ikke har tid. Man 
kender fx ikke meget til de undervisere og fagpersoner, som sidder i Hørs-
holm. Man bør også overveje at forbedre samarbejdet med eksterne aktører, 
herunder erhvervslivet. 
 
Kandidater 
Nogle af de adspurgte har anført, at de gerne havde set mere støtte og vej-
ledning under specialeforløbet fx mere metodevejledning og flere deadlines. 
Andre husker det som en god proces. Med hensyn til eksaminationsformer 
er der en positiv indstilling overfor, at der anvendes et miks af former 
spændende fra mundtlige individuelle eksaminationer til gruppeeksamener, 
skriftlige timeopgaver til egentlige projekter. 
 
De studerende har mange og meget blandede input omkring nytten af og 
tilrettelæggelsen bag eksamenerne på Skov & Landskab. Nogle finder, at 
gruppearbejde giver gode eksamener, mens andre mener det modsatte. En 
del udtaler, at blokstrukturen har forringet eksaminationerne, da pensum er 
for stort i forhold til, hvad underviserne når at gennemgå (det lægger pres 
på eksamensforberedelsen), og da eksaminerne ofte ikke ligger i umiddelbar 
forlængelse af kursus.  
 
Specialeforløbene roses for brugen af specialeseminarer, men kritiseres for 
manglen på faciliteter til de studerende. Der er et udtalt ønske om flere spe-



 

26 
 

cialepladser på Skov & Landskab. Et konkret forslag til optimering af specia-
leprocessen omfatter oprettelse af en database, som de studerende kan 
benytte. Database skal indeholde navne på undervisere inden for de forskel-
lige fagområder og skal interaktivt angive, hvem der har tid til at give faglig 
vejledning til de studerende. 
 
Kandidaternes input omkring specialeforløbet er blandede; nogle har ude-
lukkende positive tilbagemeldinger, mens andre savnede mere støtte og 
vejledning. 
 

7.6 Studievejledningen 

Studerende 
De, som har benyttet studievejledningen, har ikke de store kommentarer at 
komme med. Nogle mener, studievejledningen skal blive endnu mere synlig, 
mens andre vurderer, at der allerede er sket en forbedring. Nogle ganske få 
efterlyser, at det er professionelle folk frem for studerende, som varetager 
studievejledningsfunktionen. 
 
På skov- og landskabsingeniør uddannelsen har man tilknyttet en kontakt-
lærer man har en årlig samtale med. Det vurderes som en rigtig god ord-
ning, såfremt der eksisterer et godt underviser/elev forhold. 
 
Kandidater 
Flere af de interviewede kandidater har ikke benyttet sig af studievejlednin-
gen – ikke fordi de var uvidende om dens eksistens, men fordi de ikke har 
haft behov for det. 
 
Hverken fra de studerende eller kandidaterne er der ret mange input at hen-
te vedrørende studievejledningen. Overordnet set gives der positiv feedback, 
og kun få udtaler kritik; herunder, at studievejledningen skal være mere 
synlig, og at den skal professionaliseres. 
 

7.7 Evaluering og feedback 

Studerende 
De elektroniske evalueringsskemaer, som de studerende skal svare på efter 
de enkelte fag, opfattes i alt overvejende grad som en udmærket måde at 
evaluere de enkelte forløb på. Nogle har i visse tilfælde oplevet, at der også 
har været gennemført mundtlige evalueringer – noget der varierer fra un-
derviser til underviser. 
  
Andre mener, at studiet kan blive bedre til at gøre opmærksom på, 
hvis/hvordan de bruger informationen fra de gennemførte evalueringer. Ek-
sempelvis kunne underviseren udsende en mail til kursusholdet efter afslut-
ningen. Heri kunne det fremgå, hvordan underviseren vil gøre brug af eva-
lueringerne. Med andre ord: Nogle ser gerne mere opfølgning og tilbagemel-
dinger om evalueringernes resultater, mens andre finder, at det fungerer 
udmærket. 
 
Kandidater 
Flere mener, at der ikke blev fulgt godt nok op på evalueringerne, og at der 
med fordel kunne være et højere informationsniveau omkring eventuelle 
justeringer eller tilpasninger baseret på de studerendes tilbagemeldinger. 
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Som en udtrykker det: ’man havde ikke indtryk af, at man (Skov & Land-
skab) brugte tid på at bearbejde spørgeskemaerne. Det burde have været 
noget, man havde løbende fokus på, mere inddragelse af de studerende 
aktivt, virker ikke som om, at man som studerende har reel indflydelse, 
ingen feedback’. 
 
De studerende giver overvejende positiv feedback til brugen af kursusevalu-
eringer samt deres form. Dog ser både studerende og kandidater gerne, at 
de modtager information om, hvilke opfølgende tiltag, der sker på baggrund 
af evalueringerne. 
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8 Studiemiljøet 

Studiemiljøet i form af lokaler, IT, ydre rammer mm. behandles i dette af-
snit. Fra andre undersøgelser ved man, at netop studiemiljøet – og især det 
sociale miljø – har betydning for ens studietid og kan være en positiv faktor 
for at minimere frafaldsomfanget. En opgørelse for bacheloruddannelsen i 
Jordbrugsøkonomi for 2000 – 2005 viser et gennemsnitlig frafald på 18 pct., 
hvor især de yngste og de ældste faldt fra. Studerende med en matematisk 
eller handelsteknisk studentereksamen havde den laveste frafaldsprocent.   
 
I nærværende undersøgelse er både studerende og kandidater blevet bedt 
om at tage stilling til studiemiljøet på Skov & Landskab ud fra følgende pa-
rameter: 

• Lokaler (grupperum, læserum, forelæsningslokaler mv.), 
• IT soft og hardware, 
• Bibliotek, 
• Kantine, 
• Ydre rammer (bygninger, udendørs forhold mv.), 
• Det sociale studiemiljø og rammerne herfor. 

 
Studerende 
Infrastrukturen i form af lokaler vurderes af flere som værende mangelfulde. 
Især fremhæves det af mange, at der er for få grupperum, hvilket ikke bli-
ver bedre, når der optages flere studerende. Herudover er det opfattelsen, 
at auditorierne er for små og indeklimaet dårligt. Auditorerne på Roligheds-
vej nævnes som værende ’ikke-i-top’ bl.a. er der søjler, som skygger for 
udsynet.  
 
For Skovskolen er vurderingen, at de fysiske rammer fx undervisningslokaler 
og grupperum er meget nedslidte, og at indeklimaet er under al kritik. Det 
samme kan siges om de anvendte stole.  
 
IT synes at være udmærket. De fleste har deres egne bærbare computere, 
men nogle få efterspørger flere computere.  
 
Bibliotek: Her er der rørende enighed om, at det store KU Life bibliotek er 
rigtig godt og opdateret (dog gerne flere bøger om Urban miljøer og proble-
matikker) med en fin service, og de ansatte er hjælpsomme. Nogle så ger-
ne, at biblioteket havde åbent i weekenderne. Det lille bibliotek på Skov & 
Landskab får imidlertid ikke mange rosende ord med på vejen og opfattes af 
mange som værende ikke-eksisterende. Biblioteket på Skovskolen fungerer, 
ifølge de studerende, ikke godt nok; bl.a. fordi det kun har åbent 3 dage om 
ugen i nogle få timer. Herudover ajourføres det ikke på tilfredsstillende vis. 
Resultatet er, at kun ganske få vælger at benytte biblioteket.  
 
Der savnes et fagbibliotek for landskabsarkitekter – det nævnes, at der er et 
på Holmen, men afstanden mellem det og skolen gør, at man ikke benytter 
det. 
 
Om kantinen siges der generelt ikke pæne ting. Flere giver udtryk for, at de 
ikke kan forstå, ’at en kantine kan være så dårlig på et sted, hvor man un-
derviser i levnedsmidler’ ligesom den anses for at være for dyr. Kantinen på 
Skovskolen synes derimod at være forbedret qua den nye ledelse. 
 



 

29 
 

De ydre rammer får så godt som kun positive bemærkninger med på vejen 
og rigtig mange sætter stor pris på de flotte rammer. En enkelt ser dog ger-
ne forbedring af rammerne på Rolighedsvej, herunder en kaffeautomat, 
mens andre gerne vil have flere borde-bænke udenfor og mere belysning 
ved cykelstativerne. 
 
Vedrørende det sociale studiemiljø. For KU Life som sådan synes man, der er 
fine rammer, mens man på Skov & Landskab mangler fælles ’hyggesteder’. 
Herudover anføres det, at der mangler studiemiljø på tværs af årgange. 
Landskabsarkitekterne savner et rum, hvor man kan mødes. Den fælles 
kantine duer ikke, da den ligger for langt væk. Et samlingslokale vil også 
gøre studiet mere synligt fx kunne man have udstillinger o.lign. De mange 
projekter bør vises mere frem. 
 
Kandidater 
Svarene fra kandidaterne er i meget høj grad på linje med de svar, som er 
præsenteret ovenfor fra de studerende. Dog synes der at være en mindre 
kritisk holdning blandt kandidaterne til lokalerne, herunder antallet af grup-
perum. Kun 2 siger direkte, at der var for få grupperum. 
 
For Rolighedsvej er der en del kritik af de fysiske faciliteter. Lokalerne er for 
få, synes især de studerende, og har dårligt indeklima og er uhensigtsmæs-
sigt indrettet. Der er for få grupperum, og kantinen er dårlig. KU Lifes store 
bibliotek får meget ros, mens Skov & Landskabs eget vurderes som uinte-
ressant.  
 
For Skovskolen vurderes det, at lokalerne er nedslidte og indeklimaet ringe 
Biblioteket har for få åbningsdage og er ikke up to date. Til gengæld får kan-
tinen ros.  
 
De ydre rammer får primært ros, og der er kun få forslag til ændringer. Og-
så det sociale studiemiljø får ros, om end man mangler fælles faciliteter på 
Skov & Landskab. 
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9 Uddannelsens relevans og omdømme i markedet 

Spørgsmål til belysning af uddannelsernes relevans og omdømme er ikke 
blevet stillet til de studerende. Udsagn og vurderinger i dette afsnit er derfor 
udelukkende udtryk for de adspurgte kandidaters holdning. Følgende 
spørgsmål er blevet stillet i den forbindelse: 
 

• Var du fagligt klædet på til de udfordringer, du mødte på arbejdsmar-
kedet? 

• Hvordan er sammenhængen mellem dit job og uddannelse? 
• Hvilke kvalifikationer vurderer du at have opnået på dit studie, som 

særligt kvalificerer dig i jobbet? 
• Hvilke kvalifikationer savner du at have opnået i studiet? 
• Har det været nødvendigt at tage efteruddannelse? 
• Hvad er din vurdering af undervisningens og uddannelsens omdømme 

i markedet? 
 

9.1 Faglige kvalifikationer 

De fleste mener, de var klædt godt på til arbejdsmarkedet – nogle binder 
det op på praktikforløbet, mens andre mener uddannelsen generelt. Nogle 
ganske få har anført, at de ikke følte sig godt rustet til arbejdslivet rent fag-
ligt, den ene (landskabsforvalter) har dog anført, at det nok skyldes, at ved-
kommende valgte et atypisk job. 
 
De fleste ser en sammenhæng mellem job og uddannelse, og hovedparten 
angiver, at deres nuværende arbejde ligger tæt på fagområderne, mens det 
er lidt færre, der arbejder med områder direkte i forlængelse af deres speci-
ale. En enkelt (forstkandidat) har svaret negativt på spørgsmålet. 
 
Når der spørges ind til hvilke kvalifikationer, der særligt kvalificerede ved-
kommende til jobbet, fremkommer der en lang række forskellige udsagn og 
bud spændende fra specifikke faglige redskaber til mere bløde værdier i 
form af samarbejdsformer til selvstændighed. De er: 
 

• Analytisk tænkning, 
• Økonomiske kompetencer,  
• Gruppearbejde og samarbejdskvalifikationer, 
• Den brede tilgang til natur og økonomi,  
• En samfundsvidenskabelig tilgang, 
• Den megen relevante baggrundsviden, 
• Kvaliteter i forhold til strategisk planlægning, 
• En generel viden om planlægning og forvaltning af det åbne land, 
• Kurserne i forvaltningsret og offentlig økonomi,  
• Anlægsgartneri og planteanvendelse,  
• GIS, vandløb og naturpleje,  
• Selvstændighed og en tro på sig selv. 

 
Med hensyn til manglende kompetencer går fire områder igen. De er: 1) 
’kommunikation og formidling’, 2) ’ledelse og projektledelse’ 3) ’matematik, 
statistik og økonomi’ og endelig 4) ’viden om offentlig administration’. 
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Det afspejles ligeledes i den efteruddannelse, som der er blevet taget. Om-
kring halvdelen af de adspurgte har valgt at supplere deres uddannelse med 
en eller anden form for efteruddannelse. 
 
Kandidaterne har taget efteruddannelse indenfor: 
 

• HD i organisation og ledelse, 
• Projektledelse og ledelse, 
• NLP, kvalitetssikring, 
• HD i finansiering, 
• HH på CBS. 

 
En enkelt har suppleret sin uddannelse med en PhD grad. 
 
Samlet set vurderer de fleste af de adspurgte, at de har været godt fagligt 
rustede til deres arbejdsfunktion, og at der er god sammenhæng mellem 
deres studie og job. Omkring halvdelen har fundet det nødvendigt at supple-
re deres uddannelse fra Skov & Landskab med efteruddannelse, og deres 
valg afspejler de kvalifikationer, de savner i Skov & Landskabs uddannelser.  
 

9.2 Omdømme i markedet 

Vurderingen af omdømmet i markedet varierer lidt fra uddannelse til uddan-
nelse, hvorfor det er valgt at opdele de forskellige udsagn efter uddannel-
sesretning. 
  
Forstkandidater 
Her er meningerne delte. Nogle få har en opfattelse af, at omdømmet er 
rigtigt godt og ’måske højere end hvad der svarer til virkeligheden’. En en-
kelt oplever stadig, at mange opfatter studiet som ’dem med det høje gen-
nemsnit’, hvilket ikke nødvendigvis er i tråd med virkeligheden’. Flertallet er 
dog af den holdning, at forstkandidatuddannelsen er meget lidt kendt i mar-
kedet – især bredden af uddannelsen er ukendt. Når det er sagt, så er de, 
der kender til uddannelsen, meget positive overfor den.  En foreslår, at ud-
dannelsen får et andet navn. En anden formulerer det således: ’Uddannelsen 
var lidt usynlig eller puttet i bås, det var lidt svært at komme igennem på 
alternative arbejdspladser. Mangler kendskab til bredden i uddannelsen’. 
Endelig efterspørges et bedre link til den private sektor. 
 
Landskabsforvaltning 
Uddannelsen er temmelig ukendt, nok fordi uddannelsen fortsat er ny. Re-
spondenterne så gerne, at den blev profileret endnu mere. 
 
Landskabsarkitekt 
Blandt landskabsarkitekterne er det den klare opfattelse, at uddannelsen har 
et godt omdømme, og at der er kommet større forståelse fra arkitekternes 
side af, hvad landskabsarkitekterne kan fx, at arkitekterne ikke selv kan 
løfte landskabsarkitekternes opgave. 
 
Skov- og landskabsingeniør 
Her er der igen divergerende meninger. En enkelt mener, det er en blåstem-
pling at komme fra denne uddannelse, mens andre finder, at omdømmet er 
ringe. ’Man møder mange, som taler dårligt om uddannelsen og som er ne-
gativt stillet overfor Skovskolen. Modsat stiller det også store krav til Skov & 
Landskab, at man skal være mere erhvervsrelevant’. En tredje siger, at 
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vedkommende oplever, at mange nyuddannede synes de skal lære for me-
get, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. 
 
Der er med andre ord ikke en entydig opfattelse af, hvordan de forskellige 
uddannelsesretninger opleves i markedet. De fleste finder, at de er klædt 
godt på til arbejdslivet om end ca. halvdelen har fundet det nødvendigt at 
supplere deres uddannelse med kompetencer indenfor fx ledelse og finansie-
ring. 
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10 Fremadrettede forslag og idéer 

Som afslutning på interviewene blev såvel studerende som kandidater bedt 
om at komme med forslag til en videreudvikling af Skov & Landskab på så-
vel langt som kort sigt. Der blev derfor efterspurgt forslag til, hvordan un-
dervisningen kan forbedres med hensyn til kvalitetsudvikling, relevans & 
anvendelighed, pædagogik & formidling, infrastrukturen og vidensopsam-
ling. 
 
Der er fremkommet følgende resultater for såvel studerende som kandida-
ter: 
 
Kvalitetsudvikling:  
Her er der fremkommet en række forslag gående på: 

• Inddragelse af flere gæsteundervisere, da det giver undervisningen en 
anden og, i nogle tilfælde bedre, kvalitet, 

• Større valgfrihed. Blokstrukturen medfører, at valgene er meget låst, 
hvorfor fagene med fordel kan udbydes flere gange, 

• Mere dialog med og lydhørhed overfor de studerende,  
• Diskussionerne er en vigtig del af undervisningen, og der er derfor be-

hov for en bedre integration af det engelske. Man skal samtidig sik-
re, at holdene ikke bliver overbooket, så der bliver for mange stude-
rende på et hold. En enkelt forstkandidat foreslår, at der undervises 
på dansk, og at der skrives opgaver på engelsk, 

•  Der skal være en mere ’almindelig firmastruktur’ over ledelsen, lige-
som dårlige undervisere ikke skal have lov til at fortsætte med at 
undervise. 

 
Relevans & anvendelighed:  
Her udtrykkes der ønsker om en mere konkret kobling til det private skov-
brug frem for kun til det offentlige, samt at praktik bør overvejes gjort obli-
gatorisk. Generelt ser man gerne en tættere kobling til erhvervslivet for at 
gøre uddannelserne endnu mere relevante og anvendelige. 
 
Pædagogik & formidling:  
Her foreslås det at overveje eksaminer, der foregår ude i naturen. Et andet 
forslag er at tilbyde opkvalificerende engelskundervisning, mens et tredje 
forslag går på at benytte de studerendes evalueringer. Herudover ser man 
gerne mere tværfaglig undervisning og projekter – også gerne med andre 
uddannelsesinstitutioner samt pædagogikum til alle undervisere. Flere har 
pointeret vigtigheden af løbende evalueringer blandt studerende og kandida-
ter - herunder at undersøge, hvilke typer af jobs de studerende ender i efter 
uddannelsen, og hvad de konkret laver. 
 
Infrastrukturen: 
Her er der forslag om at flytte mere af undervisningen til andre bygninger, 
hvor der er mere plads mm. Det foreslås ligeliges at overveje undervisning 
over podcast. Det vil give mulighed for at genhøre fx en forelæsning. 
 
Vidensopsamling, udveksling mellem Skov & Landskab og de studerende: 
Vidensblade ses gerne værende frit tilgængelige for de studerende, ligesom 
der er behov for mere viden om den forskning, der foregår på Skov & Land-
skab. Som studerende har man generelt kun kontakt til ens undervisere. Det 
foreslås, at man overvejer at indføre ’gå-hjem-møder’ med forskere eller 
med eksterne personligheder. 
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Det kan opsummerende siges, at flere gerne ser en større grad af valgfrihed 
på studiet samtidig med, at man gør mere brug af eksterne undervisere. For 
også at højne kvaliteten i undervisningen er der et ønske om at der indføres 
opkvalificerende engelsk-kurser for derved at løfte den faglige diskussion på 
holdene. Et andet element, som ifølge respondenterne vil give et kvalitets-
løft til undervisningen, er pædagogikum til alle undervisere ligesom en bedre 
vidensdeling mellem studerende og forskerne fx via ’gå – hjem møder’.  
 

10.1 Behov og forventninger 

På spørgsmålet om, hvorvidt der er fagområder, som skal opprioriteres, 
fremkommer en række forslag. Nogle af disse såsom mere ledelse, organi-
sation, projektledelse og kommunikation er allerede nævnt tidligere. Herud-
over må det siges at være meget individuelle ønsker med ingen eller ganske 
få gengangere, hvilket besværliggør en generalisering. Der er tale om fag-
områderne:  
 

• Konflikthåndtering,  
• Offentlig forvaltning,  
• Formgivning,  
• Økologi og bæredygtighed,  
• Politik og det samfundsvidenskabelige element,  
• Botanik og plantetekniske fag  
• Landskabspleje,  
• Tropisk skovbrug,  
• Praktikforløbene 

 
Er der nogen fagområder, der skal nedprioriteres? 
Der er igen tale om meget individuelle ønsker. De fagområder, der nævnes 
er følgende: 
 

• International naturpleje - kun ganske få kandidater kommer til at ar-
bejde udenfor Danmark,  

• Bedre balance mellem de bløde værdier i skovsektoren og de hårde. 
Flere synes, der er for meget fokus på de bløde værdier i dag, og de 
ser derfor gerne, at der undervises mere i skovøkonomi, 

• Botaniske fag,  
• Privatskovsrelaterede driftstekniske fag. 

 
Har du tillid til Skov & landskab fremover vil stå for en god undervisning? 
Alle adspurgte – studerende som kandidater - har tillid til, at Skov & Land-
skab fremover vil stå for en god undervisning. En forudsætning er imidlertid, 
at man (ledelse såvel som undervisere) sørger for at følge med i udviklingen 
indenfor de forskellige fagområder, herunder hvad der rører sig af trends i 
erhvervet. En enkelt giver udtryk for, at udfordringen bliver at undgå at give 
afkald på den ’teoretisk – praktiske’ tilgang på bekostning af mere ’skole-
bænk’ undervisning. 
 
Har du tillid til det nye institutionelle tilhørsforhold under Københavns Uni-
versitet vil styrke Skov & Landskabs undervisning? 
Her er der ikke helt enighed. Nogle siger, at man ikke mærker noget til det 
nye institutionelle forhold, ligesom de tvivler på, det vil gøre en forskel. Den 
positive holdning forudsætter imidlertid, at KUs ledelse får implementeret 
intentionerne bag fusionen på en god måde, så synergieffekter kan udnyt-
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tes, ligesom der udtrykkes håb om, at man får lettere ved at rekruttere folk 
til overbygningen fra flere studieretninger, samt at det forhåbentligt bliver 
lettere at tage fag udenfor Life. 
 
Andre har en mere negativ holdning. De anser det for en svækkelse og ser 
fusionen som et middel til at skære ned på universiteterne. Her finder man 
argumenter om, at uddannelserne bliver for teoretiske, og at man mister 
koblingen mellem det praktiske og det teoretiske.  
 
 
Opsummerende må det siges, at studerende som kandidater har tillid til, at 
Skov & Landskab i fremtiden vil stå for en god undervisning så fremt man 
formår at holde sig opdateret på den seneste viden og trends i erhvervslivet.  
 
Der er ikke helt enighed om, hvorvidt det nye tilhørsforhold til KU er en for-
del eller ej. De som er positive ser mange udviklings- og samarbejdsmulig-
heder, mens de, som stiller sig skeptiske primært gør det ud fra en betragt-
ning om, at Skov & Landskab vil blive for akademisk og for isoleret.  
 
Omkring op- og ned prioritering af fag synes der at være en tendens imod 
individuelle ønskelister. Der kan dog fremhæves nogle få generelle ønsker 
om opprioritering. Det være sig indenfor ledelse og projektledelse, finansie-
ring, kommunikation og formidling. 
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11 Bilag 1: Interviewguide 

 
Studerende 
Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs nuværende studerende 
 
Gennemføres af Orbicon A/S 
 
Spørgeguide til gennemførelse af kvalitative telefoninterviews 
 
Interviewperson:  
Studieretning:  
Dato for gennemførelse:  
 
A. Indledende spørgsmål 

1. Hvilken studieretning går du på, og hvor langt er du i forløbet? 
 
Angiv de fem retninger, som interviewpersonen kan tilhøre: 
 1) 
 2) 
 3) 
 4) 
 5) 
 
Hvilket semester har du netop afsluttet? Angiv semester:_______ 
 

2. Er der fag- og studieområder, du særligt har interesse i, og som du har 
særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for dette in-
terview)? 

 
Angiv fag og/eller studieområdet/erne: _______________________ 
 

3. Hvad var din motivation for at vælge at studere på S&L (KVL, der nu 
hedder KU-LIFE)? 

 Specifik faglig motivation 
 Generel faglig motivation 
 Institutionen (S&L) som sådan var motiverende i sig 

selv: Hvordan?  
 KU-LIFE var motiverende i sig selv: Hvordan? 

 
4. Var der alternativer inde i dine overvejelser, fagligt og/eller institutio-

nelt? Angiv da hvilke? 
 

5. Hvorfor valgte du på trods af alternativer alligevel KU-LIFE og S&L? 
 
 
B. Tilfredshed med S&L’s undervisningsmæssige faglighed 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s under-
visningsmæssige faglighed ud fra de kriterier, der indgår i skemaet, og som 
uddybes nedenfor. 

 
6. Hvordan vil du vurdere din tilfredshed med følgende kriterier? 
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 VURDERING AF TILFREDSHED 
KRAV Lav Under middel Over middel Høj 

Faglig kvalitet     
Relevans     
Anvendelighed  

 
  

Pædagogik  
 

  

Andet     
Andet     

 
7. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret 

undervisning på højt (internationalt) niveau. Er det din vurdering, at 
S&L leverer undervisning baseret på forskning af høj kvalitet?  

 
8. Relevans: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i 

deres undervisning, dvs. undervisningen er relevant i forhold til aktuel-
le eller givne problemstillinger? 
 

9. Vurderer du, at uddannelsen og undervisningen ruster dig godt til ar-
bejdsmarkedet? 

 
10. Anvendelighed: I hvor høj grad er undervisningen og dens indhold 

anvendelig for dig i dit studieforløb? Kan du bruge specifikt indhold i 
andre fag/områder? 

 
11. Er der sammenhængskraft i uddannelse og undervisning? 

 
12. Pædagogik: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s undervisning 

hvad gælder pædagogik (metoder, redskaber mv.) og underviserens 
indlevelse? 

 
 
SWOT: 

13. Kan du sammenfatte undervisningens stærke sider? 
 
 

14. Kan du sammenfatte undervisningens svage sider? 
 
 

15. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L’s 
undervisning i de kommende år? 

 
 

16. Kan du sammenfatte de problemer/ trusler, du ser for S&L’s undervis-
ning i de kommende år? 
 

C. Undervisningens organisering 
17. Hvordan vurderer du overordnet undervisningens tilrettelæggel-

se?  
• Meget god 
• God 
• Mindre god 
• Dårlig 
• Ved ikke 
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18. Hvordan vil du vurdere undervisningens ressourcesituation og økono-
mi? (lærer/studenter ratio, vejledertimer mv.) 

 
19. Sprog? Hvordan vurderer du kravene til fremmedsprog og brug af en-

gelsk som studiesprog? 
 

20. Hvordan vurderer du undervisningens grad af Internationalisering, her-
under muligheder for studieophold i udlandet? 

 
21. Praktikforløb? Hvordan vurderer du udbud, tilrettelæggelse og gennem-

førelse af praktikforløb? 
 

22. Studierejser, og ekskursioner? Hvordan vurderer du udbud, tilrettelæg-
gelse og gennemførelse heraf? 

 
23. Specialeprocessen og optimering heraf? (se andet dokument for be-

mærkning) 
 

24. Hvordan vurderer du Studievejledningen (angiv evt. kriterier her: nyt-
te, tilstedeværelse, faglighed mv.) 

 
25. Eksaminationer? Forberedelse, gennemførelse, både generelt og ift ba-

chelorprojekt og speciale 
 

26. Hvordan giver du feedback til S&L om din tilfredshed med undervis-
ningen? Hvordan fungerer denne feedback? Kan det gøres anderledes? 

 
27. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i 

relation til undervisningen? 
 

D. Studiemiljøet på S&L 
28. Hvordan vil du vurdere den infrastruktur, du har til rådighed i studiet 

på S&L og KU-LIFE? 
• Lokaler (grupperum, læserum, forelæsningslokaler mv.)? 
• IT hardware? 
• IT Software? 
• Bibliotek? 
• Kantine? 
• Ydre rammer (bygninger, udendørs forhold mv.)? 
• Det sociale studiemiljø og rammerne herfor? 

 

E. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s undervisning 
Det er et væsentligt formål med denne interessentundersøgelse at skabe et 
grundlag for at videreudvikle S&L’s undervisning både på kort og på langt 
sigt. 
 

29. Har du på baggrund af din erfaring med S&L’s undervisning forslag, – 
såvel overordnede som specifikke – til, hvordan S&L’s undervisning kan 
forbedres i de kommende år, fx inden for følgende områder: 

- Kvalitetsudvikling 
- Relevans og anvendelighed 
- Pædagogik og formidling 
- Infrastrukturen 
- Vidensopsamling og – udveksling mellem S&L og de studerende 
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- Andet som S&L kan gøre for at holde undervisningen på top-
pen/blive bedre? 

 
30. Hvilke behov og forventninger vil du have til S&L i de kommende år?  

 Er der fagområder, som du ønsker opprioriteret frem-
over? Hvilke? 

 
 Er der fagområder, som du ønsker nedprioriteret frem-

over? Hvilke? 
 
 Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god un-

dervisning? Jeg tænker her på adgang til tilstrækkelige 
midler; gode undervisere, tilrettelæggelse o.l.  

 
 Har du tillid til, at det nye institutionelle tilhørsforhold 

under Københavns Universitet vil styrke S&L’s under-
visning? 

 
 Er der undervisningsmæssige krav (kvalitet, indhold, 

organisering, pædagogik), som vil blive særligt udtalte 
i forhold til i dag? Hvilke? 

 
 Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. 

fremtidige krav/forventninger? Hvilke? 
 
Tak for interviewet. Der afsluttes med at repetere referat-
godkendelsesproceduren. 
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Kandidater 
Interessentundersøgelse blandt Skov & Landskabs færdige kandidater  
(3 års kandidatalder) 
 
Gennemføres af Orbicon A/S 
 
Spørgeguide til gennemførelse af kvalitative telefoninterviews 
 
Interviewperson:  
Studieretning:  
Dato for gennemførelse:  

 
A. Indledende spørgsmål 

1. Hvilken studieretning gik du på, og hvornår blev du færdig? 
 
Angiv de fire retninger, som interviewpersonen kan tilhøre: 
 1) 
 2) 
 3) 
 4) 
  
Angiv kandidatår:__________ 
 
2. Er der fag- og studieområder, du særligt har interesseret dig for, og som 

du har særligt kendskab til (og som derfor vil danne grundlaget for dette 
interview)? 
 
Angiv fag og/eller studieområdet/erne: _______________________ 
 

3. Hvad var din motivation for at vælge at studere på S&L (KVL, der nu 
hedder KU-LIFE)? 

• Specifik faglig motivation 
• Generel faglig motivation 
• Institutionen (S&L) som sådan var en motiveren-

de faktor, hvordan?  
• KVL var en motiverende faktor, hvordan? 

 
4. Var der alternativer inde i dine overvejelser, fagligt og/eller institutio-

nelt? Angiv da hvilke? 
 

B. Tilfredshed med S&L’s undervisningsmæssige faglighed 
I denne del af interviewet bedes du angive din tilfredshed med S&L’s under-
visningsmæssige faglighed ud fra de kriterier, der indgår i skemaet, og som 
uddybes nedenfor. 

 
Hvordan vil du vurdere din tilfredshed med følgende kriterier? 

 VURDERING AF TILFREDSHED 
KRAV Lav Under middel Over middel Høj 

Faglig kvalitet     
Relevans     
Anvendelighed  

 
  

Pædagogik  
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Andet     
Andet     

 
 
5. Kvalitet: S&L har en målsætning om at levere forskningsbaseret un-

dervisning på højt (internationalt) niveau. Er det din vurdering, at S&L 
leverer undervisning af høj kvalitet?  

 
6. Relevans: Er det din vurdering, at S&L efterlever et krav om relevans i 

deres undervisning, dvs. undervisningens indhold (emner, metoder mv.) 
er relevant i forhold til de problemstillinger, du har mødt på arbejdsmar-
kedet? 

 
7. Anvendelighed: I hvor høj grad er undervisningen og dens indhold 

anvendelig for dig i dit nuværende eller tidligere jobs? 
 
8. Pædagogik: Hvordan vil du overordnet vurdere S&L’s undervisning 

hvad gælder pædagogik (metoder, redskaber mv.) og underviserens ind-
levelse? 

 
 
SWOT.  
Angiv hvad du mener, er hhv. stærke og svage sider ved undervisningen, 
samt eventuelle muligheder og problemer ud fra dine erfaringer på og efter 
studiet:  
 
9. Kan du sammenfatte undervisningens stærke sider? 
 
10. Kan du sammenfatte undervisningens svage sider? 
 
11. Kan du sammenfatte de muligheder, du ser for en udvikling af S&L’s 

undervisning i de kommende år? 
 
12. Kan du sammenfatte de problemer/trusler, du ser for S&L’s undervis-

ning i de kommende år? 
 

C. Undervisningens organisering på studietidspunktet 
13. Hvordan vurderer du overordnet undervisningens tilrettelæggelse?  

• Meget god 
• God 
• Mindre god 
• Dårlig 
• Ved ikke 

 
14. Hvordan vil du vurdere undervisningens ressourcesituation og økonomi? 

(lærer/studenter ratio, vejledertimer mv.) 
 
15. Sprog? Hvordan vurderer du kravene til fremmedsprog og brug af en-

gelsk som studiesprog? 
 
16. Hvordan vurderer du undervisningens grad af Internationalisering, her-

under muligheder for studieophold i udlandet? 
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17. Praktikforløb? Hvordan vurderer du udbud, tilrettelæggelse og gennem-
førelse af praktikforløb? 

 
18. Studierejser, og ekskursioner? Hvordan vurderer du udbud, tilrettelæg-

gelse og gennemførelse heraf? 
 

19. Specialeprocessen og optimering heraf? (angiv om du finder at proces-
sen var god, eller om du mener den kan forbedres) 
 

20. Hvordan vurderer du Studievejledningen (angiv evt. kriterier her: nytte, 
tilstedeværelse, faglighed mv.) 

 
21. Eksaminationer? Forberedelse, gennemførelse, både generelt og ift ba-

chelorprojekt og speciale 
 
22. Hvordan gav du feedback til S&L om din tilfredshed med undervisnin-

gen? Hvordan fungerede denne feedback? Kan det gøres anderledes? 

 
23. Hvordan vurderer du S&L’s lydhørhed overfor dine ønsker og behov i 

relation til undervisningen? 
 

D. Studiemiljøet på S&L 
24. Hvordan vil du vurdere den infrastruktur, du havde til rådighed i studiet 

på S&L og KVL? 
• Lokaler (grupperum, læserum, forelæsningslokaler mv.)? 
• IT hardware? 
• IT Software? 
• Bibliotek? 
• Kantine? 
• Ydre rammer (bygninger, udendørs forhold mv.)? 
• Det sociale studiemiljø og rammerne herfor? 

 
 
E. Uddannelsens relevans og omdømme i markedet 
Følgende spørgsmål vedrører din vurdering af uddannelsens og undervisnin-
gens relevans ift arbejdsmarkedets krav. 
 
25. Var du fagligt klædt på til de udfordringer, du mødte på arbejdsmarke-

det?  
 
26. Hvordan er sammenhængen mellem dit job og din uddannelse? (Er job-

bet inden for samme fagområde? Ligger det fagligt i forlængelse af dit 
speciale?), 

 
27. Hvilke kvalifikationer vurderer du at have opnået på dit studie, som sær-

ligt kvalificerer dig i jobbet?  
 

28. Hvilke kvalifikationer savner du at have opnået i studiet?  
 

29. Har det været nødvendigt at tage efteruddannelse? Hvis ja – hvad og 
hvorfor? 
 
 

30. Hvad er din vurdering af undervisningens og uddannelsens omdømme i 
markedet? 
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F. Forslag og idéer til forbedring af S&L’s undervisning 
Det er et væsentligt formål med nærværende interessentundersøgelse at 
skabe et grundlag for at videreudvikle S&L’s undervisning både på kort og 
på langt sigt. 
 
31. Har du på baggrund af din erfaring med S&L’s undervisning, forslag – 

såvel overordnede som specifikke – til, hvordan S&L’s undervisning kan 
forbedres i de kommende år, fx inden for følgende områder: 

a. Kvalitetsudvikling (emner, metode?) 
b. Relevans og anvendelighed 
c. Pædagogik og formidling 
d. Infrastruktur 
e. Vidensopsamling og – udveksling mellem S&L og de studeren-

de 
f. Andet som S&L kan gøre for at holde undervisningen på top-

pen/blive bedre? 
 
32. Hvilke behov og forventninger har du til S&L’s undervisning i de 

kommende år?  
 Er der fagområder, som du mener, bør opprioriteres 

fremover? Hvilke? 
 
 Er der fagområder, som du mener, bør nedprioriteres 

fremover? Hvilke? 
 
 Har du tillid til, at S&L fremover vil stå for en god un-

dervisning? Jeg tænker her på adgang til tilstrækkelige 
midler; gode undervisere, tilrettelæggelse o.l.  

 
 Har du tillid til, at det nye institutionelle tilhørsforhold 

under Københavns Universitet vil styrke S&L’s under-
visning? 

 
 Er der undervisningsmæssige krav (kvalitet, indhold, 

organisering, pædagogik), som vil blive særligt udtalte 
i forhold til i dag? Hvilke? 

 
 Er der andre forhold du ønsker at fremhæve vedr. 

fremtidige krav/forventninger? Hvilke? 
 
Tak for interviewet. Der afsluttes med at repetere referat-
godkendelsesproceduren. 
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12 Bilag 2: Interviewpersoner 

Studerende 

NR NAVN UDDANNELSE 

1 Tore Karlsson Skovbrug 

2 Marie Louise Simmelgaard Landskabsforvaltning 
3 Rasmus Halfdan Jørgensen Skovbrug 
5 Laura Emilie Beck Skovbrug 
6 Marin Fischer Skovbrug 
6 Mette Nordvig Sonne Naturressource 
7 Kristian Løkke Skovbrug 
8 Mads Birk Andersen Naturressource 
9 Nanna Davidsen Landskabsarkitekt  

10 Niels Gjedde Sommer Landskabsforvaltning  
11 Kirsten Skogøy Landskabsforvaltning 
12 Marianne Rosenbak Landskabsarkitekt  
13 Lærke Aaboe‐Jacobsen Naturressource 
14 Karen Glerup Skov‐ og landskabsingeniør 
15 Simon Baadsgaard Bruun Skovbrug 
16 Anka Nordvig Sonne Landskabsarkitekt 
17 Anderas Hefelt Naturressource 
18 Simon E. Bech Rasmussen Landskabsarkitekt  
19 Betina Hansen Skovbrug 
20 Christiane M Behnke Pedersen Landskabsforvaltning 
21 Martin Meisler Svendsen Skov‐ og landskabsingeniør 
22 Joan Jørgensen Landskabsforvaltning  
23 Iben Marie Gottschalk Landskabsarkitekt  
24 Anne‐Birgitte Hallas Skov‐ og landskabsingeniør 

25 Thomas Thode Svendsen Skov‐ og landskabsingeniør 
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Kandidater 

NR NAVN Kandidat indenfor 
1 Lene Larsen Skov ‐ og Landskabsingeniør 
2 Peter Sejr Skov ‐ og Landskabsingeniør 
3 Christian Lundberg Skov ‐ og Landskabsingeniør 
4 John Halfdan Boiesen Skovbrug/forstkandidat 
5 Carsten H. Sørensen Landskabsforvaltning 
6 Nicolai Hausmann Skov ‐ og Landskabsingeniør 
7 Thomas Løche Andersen Skovbrug/forstkandidat 
8 Benedict Moos Landskabsforvaltning 
9 Lars Jølk Ravn‐Jonsen Skovbrug/forstkandidat 

10 Dorte Flindt‐Egebak Skovbrug/forstkandidat 
11 Hans Thekilde Nielsen Skov ‐ og Landskabsingeniør 
12 Thomas Lundhede Skovbrug/forstkandidat 
13 Jeppe Strandgaard Skovbrug/forstkandidat 
14 Cecilie Højrup Landskabsarkitekt 
15 Maja Bagge Lillelund Landskabsforvaltning 
16 Sol Strømbo Hansen Landskabsforvaltning 
17 Katrine Olesen Landskabsarkitekt 
18 Peter Nordskov Hansen Landskabsarkitekt 
19 Rune Simonsen Skovbrug/forstkandidat 
20 Henrik D. Hillebrandt Muller Skovbrug/forstkandidat 

21 Jesper Tranberg Skovbrug/forstkandidat 
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13 Bilag 3: Interviewreferater 

Se separat fil. 


