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STYRELSEN
Yttrande över SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen
politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd
Studentkåren Malmö lämnar härmed ett yttrande angående rubricerad remiss. Studentkåren
Malmö ställer sig bakom Malmö Högskolas remissvar, och väljer att skriva detta yttrande för
att ytterligare förstärka studenternas synpunkter. Vi väljer att endast kommentera kapitel 4
som har direkt relevans för Studentkåren Malmö samt Malmö Högskolas verksamhet.
Studentkåren Malmö är positiva till kapitel fyras ambitioner och mål att öka
kompetensförsörjningen på landsbygden. Däremot ställer sig Kåren frågande till delar av
genomförandet.
1. Breddad rekrytering ingår i lärosätenas uppdrag, och där är Malmö högskola
framstående i sitt arbete. Att anse att förslagen, såsom utbildningscentrum, ska
rymmas inom det utbildningsanslag lärosätena idag får är orimligt. Lärosätena, inte
minst de program och kurser som är hstj-klassade, kämpar redan som det är med att
de låga anslagen. Att ytterligare anstränga utbildningsanslagen skulle drabba
utbildningskvalitén och fristående kurser (som oftast är de som det skärs ner när
utbildningsanslaget blir ansträngt).
2. Breddad rekrytering är mer än en allmännytta och kompetensförsörjning. Breddad
rekrytering, och breddat deltagande, är något som är kvalitétsdrivande inom både
utbildning och forskning. Kvalitén kommer från att människor med olika erfarenheter
lär av varandra, och berikar diskussionerna i utbildningen. Detta försvinner om den
breda studentgruppen inte kommer samman och får möjlighet att diskutera och utbyta
tankar och erfarenheter.
3. Att studera handlar inte bara om att få en examen. Det en lär sig under studietiden
bygger till stora delar på den nya miljön; staden, vännerna, och lärosätet. Att ha
möjlighet att umgås med studentkollegerna utöver den lärarledda tiden, samt få
kontakt med andra discipliner och ha möjlighet att läsa fristående kurser berikar ens
studietid och är grundläggande för ens utveckling och förståelse.
4. Lärosätena arbetar idag med utveckling digitalisering av högre utbildning. Detta
innefattar distansutbildningar, digitala lärandemiljöer och pedagogik. Digitalisering av
högre utbildning är positivt, och något som behöver satsas ännu mer på. Ett “digitalt
campus” kommer inte kunna ersätta ett fysiskt campus, men Studentkåren anser att
det är bättre att fortsätta satsa på digitalisering, så att det blir kvalité i den digitala
utbildningen, än utbildningscentra. Digitaliseringen av högre utbildning kommer även
bidra till kompetensförsörjningen på landsbygden.
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