
Litteraturlista – Grundkurs Agronom mark/växt 
 

SLU använder lärplattformen Canvas. En stor del av kursmaterial, instruktioner och länkar kommer 
att distribueras via Canvas. Som student loggar du in i Canvas med ditt SLU-konto genom 
student.slu.se/canvas eller under genvägar från studentwebbens startsida. Du har tillgång till Canvas 
vid terminsstart. 

Kursdel Introduktion till utbildningen 

Matematikbok för gymnasiet. Använd förslagsvis den litteratur du själv har haft på gymnasiet. Ett 
alternativ för de som inte har någon bok från gymnasiet är Andrejs Dunkels, Bengt Klefsjö, Nilsson I, 
Näslund R., 2002. Mot bättre vetande i matematik (ca 300 kr i handeln). Den finns i några exemplar 
på SLU-biblioteket.  Du kan också hitta matteteori på nätet.  

Fogelfors, Håkan (Red) 2015. Vår Mat. Odling av åker- och trädgårdsgrödor. Studentlitteratur, 614 s.  

Följande kapitel ur Vår Mat ska läsas för Grundkurs – agronom mark/växt: 

- Växtodling – ursprung och förutsättningar (s. 17-35; dessa sidor finns på Canvas). 

- Odlingens historia ur ett nationellt perspektiv (s. 47-79) 

Boken finns att låna på SLU-biblioteket om ni inte vill köpa den redan nu inför kommande kurser.  
Boken kostar ca 450 kr.   

Boken används även som kursbok på kommande kurser under utbildningen (Fältkurs i växtproduktion 
7,5 hp, vårterminen årskurs 1 och Växtproduktion – mark och grödor 15 hp och Växtproduktion – 
ogräs och växtskadegörare 15 hp, höstterminen i årskurs 3).  

Kurskompendier i Artkännedom (finns på Canvas). 

Kompendier, rapporter, artiklar, t.ex. till momentet Tema jordbruk (finns på Canvas) 

 

Kursdel Geologi och hydrologi 

Perhans, Karl Erik, 2004. Endogena processer och landformer. Vittring sluttningsprocesser, 
flodverksamhet, vindverksamhet.  

Säljes vid kursstart på Servicecenter i Ulls hus på Campus. Pris 80 kr.  

Perhans, Karl Erik, 2003. Exogena processer och landformer. 

Säljes vid kursstart på Servicecenter i Ulls hus på Campus. Pris 80 kr. 

Perhans, Karl Erik, 2002. Istidens landskap. Jordarter och terrängformer.  

Säljes vid kursstart på Servicecenter i Ulls hus på Campus. Pris 70 kr. 

Kompendium i hydrologi 

Säljs på Servicecenter i Ulls hus på Campus i samband med kursstart. Pris:  sammanslaget pris för 
Hydrologikompendium och exkursionsguide: 180:- 



Kompendiet har inte ändrats sedan förra året. Även äldre varianter fungerar ganska bra. Dock blir 
sidhänvisningarna i läsanvisningen inte korrekt när äldre versioner används. 

Exkursionsguide 

Delas ut av kursledaren under kursens gång. Pris: se hydrologikompendium. 

Vattnets väg från regn till bäck (kapitel 8) 
Grip, H. & Rodhe, A. 1991 
Hallgren & Fallgren, Uppsala 
Boken finns fritt tillgänglig på internet. Du kan nå den genom att klicka på titeln här ovan eller via 
Canvas/Litteratur. Välj sedan "fulltext" i kolumnen till höger. Om du vill kunna öppna den lite 
snabbare senare kan det vara klokt att ladda ner den. 

 

https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-307562
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