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Skara studentka rs svar pa  
Utbildningsutredningen 

Allmänna kommentarer på utbildningsutredningen 
Rapporten tar upp problemet med att vissa program styrs mer från en fakultet istället för att 

styras från SLU i stort. Studenter på många orter och program på SLU upplever att SLU visar 

ett större intresse för att utveckla vissa program framför andra.  Detta kan vara anledningen 

till att en del program drivs mer från sin fakultet än från SLU i stort. Då de inte upplevs få lika 

mycket uppmärksamhet från SLU känner fakulteterna att det blir deras uppgift att styra så att 

programmen fortsätter att hålla god kvalitet. 

 

Det första som slår oss när vi läser den del av utredningen som berör SLU Skara är att 

tilläggsutbildningen för utländska veterinärer (TUVE) inte nämns alls. Vad kommer att hända 

med dem? Kommer de att finnas kvar i Skara eller följa med vid en eventuell flytt av Etologi 

och djurskyddsprogrammet (EoD) och Djursjukskötarprogrammet (DSS)? Att TUVE inte tas 

upp i utredningen ser Skara studentkår (SSK) som ett tecken på att utredningen inte har gjort 

de efterforskningar om utbildningarna på campus som vi anser krävs för att kunna yttra sig 

om vilka kompetenser som finns på plats. 

 

I utredningen låter det som att man efter studier på EoD inte är behörig för fortsatta studier 

vid en master. Detta anser vi inte stämmer, då EoD-studenter efter avslutad utbildning kan 

söka till fler olika masters vid andra universitet i Sverige. Hur utredningen har missat detta är 

någonting som vi ställer oss undrande till. 

Angående förflyttning av SLU:s utbildningar i Skara 

Boende 
En punkt som SSK särskilt vill trycka på är boendefrågan för studenterna vid eventuell flytt 

till Uppsala. Vi är starkt skeptiska till att det finns plats för ytterligare 250 studenter. I 

dagsläget har vi god kontakt med det lokala bostadsbolaget Centrumbostäder i Skara som 

tillhandahåller 53 studentlägenheter och 45 studentrum som är direkt riktade till/mot SLU:s 

studenter. Även andra privata bostadsbolag och hyresvärdar är mycket positivt inställda till 

våra studenter och majoriteten av studenterna har ordnat boende innan kursstart och alla 

studenter har boende inom en månad efter kursstart. Det är lätt att få boende inom 

gångavstånd till campus.  

 

För DSS är det särskilt fördelaktigt att bostäder är lättillgängliga då de spenderar tre längre 

perioder utanför Skara på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under dessa tre månader 

krävs att studenterna har boende på den ort där VFU är förlagd. Då studenters ekonomiska 

situation oftast inte tillåter dubbel hyra så sägs ofta boendet i Skara upp under dessa perioder. 

Det här systemet fungerar väl i Skara då boendemarknaden inte är lika ansträngd som i 

Uppsala, där det troligen skulle vara omöjligt. 

 

I och med Skaras närhet till landsbygd och öppna bostadsmarknad ökar studenternas 

möjlighet att behålla husdjur och även ta med sig häst, vilket ger mervärde för studenterna.  
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Trygghet är viktigt för att upprätthålla motivationen i studierna och i Skara kan trygghet i 

boendesituationen ges.  

Lärare, kompetens och pedagogik 
En av de största farhågorna hos studenterna inför en hotande flytt är att de lärare som utgör 

grunden för EoD inte kommer att flytta med programmet. Det skulle innebära en stor 

kompetensförlust och eventuellt irreversibla skador på den pedagogik som idag förs med stor 

framgång på SLU i Skara. Vi ser stora fördelar med att arbeta med problembaserat lärande 

(PBL) både i EoD och DSS då det förbereder oss för arbetslivet. Om vi förlorar de lärare 

programmen har idag är risken stor att det här arbetssättet försvinner från utbildningen vilket 

skulle vara en stor förlust. 

 

Vi befarar att utbildningarna skulle tappa sitt nuvarande fokus på djuromvårdnad respektive 

etologi om utbildningarna flyttas till Uppsala där inflytandet av veterinärmedicinsk forskning 

och husdjursvetenskap är större. För EoD-studenter finns farhågan att utbildningen blir alltför 

fokuserad på lantbruksdjur om de samläser med agronomutbildningarna och att kunskaperna 

om djurparks- och sällskapsdjur blir lidande. Motsvarande oro hos DSS-studenterna är att 

samläsning med veterinärprogrammet skulle flytta fokus från djuromvårdnad till 

veterinärmedicin. 

 

Under genomgången av utredningen med Per Holten-Andersen tog han upp ett exempel på en 

institutionsflytt i Danmark där 80 % av personalen valde att lämna institutionen vilket ledde 

till att institutionen dog ut och det tog 30 år att bygga upp den igen. Liknande scenario där 

programmen läggs ner befarar vi är en risk vid flytt från Skara. 

 

Vetenskaplig förankring 
I både utbildningsutredningen och Ulf Heymans utredning så anses det att SLU Skara saknar 

de vetenskapliga förankringar som de anser krävs. Detta anser vi inte stämma. Dels för att 

många av de lärare som undervisar på programmen i Skara bedriver en forskning av hög klass 

inom ämnesområdena djurskydd, etologi och djurhållning och dels för att mer forskning på en 

utbildningsort och forskningsanknytningen i undervisningen inte nödvändigtvis måste ha ett 

direkt samband. SLU Skara bjuder även in forskare från andra delar inom SLU och även från 

andra universitet som gästföreläsare på våra kurser för att få den bredd som anses krävas.  

Kraven på studenterna att alla arbeten som görs skall hålla hög vetenskaplig nivå gör att 

studenter vid SLU Skara tillgodogör sig fler vetenskapliga artiklar inom alla de kurser de läser 

än vad flertalet andra studenter gör inom SLU. Som exempel kan nämnas att på ett av de 

enskilda skriftliga arbetena under första terminen på EoD i åk 1 har de som krav att 

studenterna ska ha mellan 6-12 vetenskapliga artiklar. Detta ligger i paritet med det krav som 

veterinärstudenterna har på sin kandidatuppsats i åk 3. Vid en jämförelse mellan de första fyra 

examensarbeten som kom upp vid en sökning på ”veterinary 2012” respektive ”etologi 

2012” på SLUs biblioteks hemsida använde veterinärstudenterna i snitt 12,75 vetenskapliga 

referenser totalt i sina exjobb medan siffran för EoD låg på 17.25. I diskussionen hänvisade de 

fyra EoD-kandidatarbetena i medaltal till 7,25 vetenskapliga artiklar medan 

veterinärkandidatarbetena hänvisade till 2,75. 

Detta anser vi visar på att utbildningarna på SLU Skara inte saknar vetenskaplig förankring. 

 

Näringslivskontakt 
Närheten till näringslivet i Skara är en stor fördel för studenterna och ger utbildningen stark 

verklighetsförankring. De många studiebesöken ger högre kvalitet till utbildningen och 
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mervärde för studenterna som får unika möjligheter att träffa näringsidkare. Idag är EoD-

studenter välkomna på alla gårdar och djuranläggningar i Västra Götaland, något som inte är 

lika självklart i Uppsala. Den tid det skulle ta att bygga upp ett förtroende hos näringen skulle 

innebära en stor kvalitetsförlust för de studenter som läser under övergångsperioden. Att ge 

upp ett så väl fungerande samarbete som det som finns idag vore en stor förlust för SLU. 

 

Argumentet finns att studiebesöken skulle kunna genomföras genom studieresor till Skara 

med omnejd. Det alternativ som då finns är intensiva, en- eller flerdagars resor med besök på 

flertalet anläggningar för att göra resorna kostnadseffektiva. Intensiva studiebesöksperioder 

leder ofta till stress hos studenterna och bland annat studenternas förmåga att ta till sig av alla 

intryck och den information som ges minskar. Problematiken runt intensiva 

studiebesöksperioder har säkert diskuterats på fler utbildningar än EoD.  

Slutsats 
En flytt skulle enligt SSK innebära stora förluster i studenters trygghet, kvalitet på 

utbildningen och lärarkompetens. Vi ser inga vägande fördelar med att flytta utbildningarna 

från Skara utan anser att utbildningarna skulle hålla högre kvalitet om de istället utvecklas i 

Skara. 


