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Nyt navn eller ny uddannelse? 
 
Bacheloruddannelsen tiltrækker ikke mange studerende, og nogle tror at det problem kan løses ved at 
skifte navn til ”Agrobiologi”. Det tror vi ikke. Der er brug for at gentænke bacheloruddannelsens 
mening og indhold. 
 
Spørgsmålet om hvor mange studerende vi kan tiltrække, afhænger ikke kun af navnet, hvor meget vi 
reklamerer for uddannelsen, med hvilke materialer, og i hvilke medier. Det afhænger nok så meget af 
vores ’produkt’: uddannelsens indhold og beskrivelse, og dermed af hvem vi målretter udannelsen 
mod.  
 
Der er rigtig meget der tyder på at vores produkt på bacheloruddannelsen har tiltrækningskraft på et 
meget begrænset antal unge i dag. Dette problem er vi ikke ene om. Det er ikke uden grund at KVL har 
skiftet navn til LIFE, og mange andre jordbrugsuniversiteter i Europa er i gang med et lignende 
navneskift på deres uddannelser, dog uden at det på nogen måder har løst deres rekrutteringsproblemer.  
 
Vores analyse er at rekrutteringsproblemet hænger sammen med grundlæggende forandringer i 
jordbruget og dets rolle i samfundet, og den deraf følgende kraftige reduktion af det traditionelle 
segment af unge med en landbrugsmæssig baggrund. Det må vi nødvendigvis forholde os til. 
 
En umiddelbart oplagt mulighed er at tiltrække studerede fra ”tæt beslægtede uddannelser” på 
Naturvidenskab. Men kan vi lokke disse unge ind på vores studie ved at ændre navn til fx Agrobiologi? 
Det løser jo ikke det grundlæggende problem at der er ret få unge der vil finde det meningsfyldt at læse 
”jordbrug”. Endvidere er der det uheldige ved et navn som Agrobiologi at det må læses som 
”specialbiologi”, og hvorfor blive specialbiolog, når man kan blive rigtig biolog med fri mulighed for 
at tone det i retning af jordbrug eller en række andre retninger? 
 
En mulig konklusion på denne analyse er at DJF slet ikke skal have en selvstændig 
bacheloruddannelse. Bacheloren er ikke en nødvendig forudsætning for kandidatuddannelserne, som 
også er indrettet til at modtage andre studerende. Kundegrundlaget er for lille. Overlappet med biologi 
for stort.  
 
Vores konklusion er at den nuværende bacheloruddannelse har et problem der stikker dybere end 
navnet. Men samtidig mener vi at der er stærke grunde for DJF som fakultet til at have en 
bacheloruddannelse der kan være med til at legitimere vores rolle i samfundet og skærpe identiteten i 
universitetsverdenen, og som kan bidrage til optaget på vores nuværende og, ikke mindst, fremtidige 
kandidatuddannelser. 
 
Hvad gør vi så ved dette dybere problem? Hvis den nuværende bachelor skal bevares, tyder analysen 
på at der bliver et begrænset studenteroptag og at omkostningerne derfor må tilpasses – fx, som det er 
foreslået, gennem en yderligere integration med andre bacheloruddannelser i form af kombinerede 
linjefag/fagpakker og integration med kandidatuddannelserne i form af fælles valgfag med 
differentierede læringsmål og eksamener. 
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Men vi mener DJF har brug for mere end det. Det er jo ikke fordi der mangler samfundsmæssig 
interesse for vores forskningsfelt. Jordbruget spiller en væsentlig rolle i de store dagsordener om 
fødevarer, miljø, klima, landskab og biodiversitet.  
 
Hvis vi igen analyserer med udgangspunkt i hvilke unge der kunne være interesserede i at vælge en 
uddannelse ved DJF, så er der en stor gruppe af unge der har en interesse i fødevareproduktion ud fra 
en samfundsmæssig synsvinkel, og som dermed også har en kritisk tilgang til fødevareproduktion. De 
spørgsmål der interesserer dem, er hvordan vores fødevarer produceres bæredygtigt og forsvarligt med 
hensyn til miljø, klima, dyrevelfærd, landskab og natur, hvordan produktionen hænger sammen med 
madkvalitet, folkesundhed og spisekultur, hvordan fødevarer produktudvikles og markedsføres, de 
globale forhold mellem fødevareforsyning, handel, kødproduktion, fattigdom og udvikling, osv. Men 
hvordan kan DJF tiltrække disse unge? Og hvad kan vi tilbyde dem? 
 
For at kunne kommunikere med denne målgruppe skal vi bruge deres samfundsorienterede synsvinkel 
på jordbruget. Og det er indlysende at dette ikke blot er et spørgsmål om navn, men om hele produktet. 
De unge søger meningsfyldte uddannelser, og det er op til os at etablere den mening som en sådan ny 
bacheloruddannelse kan lukke sig om. Det er der vi skal starte, med meningen og ikke med navnet.  
 
Der er brug for at tænke multidisciplinært og tværfakultært, og der er helt sikkert bureaukratiske og 
ideologiske barrierer der skal overvindes. Men vi mener at DJF har rigtig meget at byde på i forhold til 
denne studentergruppe, ikke mindst i form af aktuel, problemorienteret forskning, erfaring med 
tværfagligt arbejde og et internationalt udblik. Forandringerne i jordbruget og dets rolle er jo ikke blot 
noget der præger nutidens unge, men også de forandringsprocesser som DJF selv er i gang med. Og 
DJF har dermed, om nogen, kvaliteterne til at løfte denne opgave under inddragelse af en række af de 
andre fakulteter.  
 
Har vi modet til at prøve at løfte opgaven? Hvis vi har, så har vi også muligheden for at etablere 
grundlaget for en fremadrettet profilering af fakultetet og dets uddannelser. 
 
Hugo F Alrøe, Kursusansvarlig for Jordbrugets videnskabsteori 
Egon Noe, Formand for Arbejdsgruppen for pædagogik og didaktik i Uddannelsesudvalget 


