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Include ser positivt på förslaget till ändring i högskolelagen som innebär att universitet och 

högskolor istället för att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan aktivt ska främja ett 

brett deltagande i utbildningen.  

 

Med den nya formuleringen menar vi i Include att Sverige får bättre förutsättningar att utveckla 

ett av de prioriterade områdena inom det europeiska samarbetet för högre utbildning: den sociala 

dimensionen. 

 

Vi kan utifrån erfarenhetsutbyte inom Includes nätverk konstatera att ändringen av lagen speglar 

de faktiska förhållandena kring det arbete med breddad rekrytering som redan görs på många 

lärosäten. Med de kunskaper vi har om förutsättningarna för detta arbete anser vi dock att det är 

viktigt att särskilt beakta: 

  

Resurser 

Vi ser en risk med att inte öronmärka medel, i ett ansträngt ekonomiskt läge kan det leda till att 

arbetet nedprioriteras. Urholkningen av resurser har lett till mindre lärarledd tid vilket är ett hot 

mot möjligheterna att stödja studenterna att nå målen. När nya platser fördelas är det av högsta 

vikt att inte bara ta hänsyn till bristyrken utan att även se till geografisk spridning. 
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Högskolepedagogik 

Målet att studenter ska fullfölja sin utbildning innebär inte att sänka kraven utan att ge möjlighet 

för alla studenter att genom god pedagogik och ett inkluderande bemötande nå de uppsatta 

målen. Detta menar vi ställer krav på att all undervisande personal genomgår högskolepedagogisk 

utbildning. Inom ramen för högskolepedagogiken bör inkluderande förhållningssätt särskilt 

beaktas.  

 

Forskning 

Liksom allt annat arbete inom högre utbildning ska arbetet med breddat deltagande beforskas och 

vara forskningsanknutet. Det vore därför önskvärt med öronmärkta medel för 

högskolepedagogisk forskning i allmänhet och forskning kring breddat deltagande i synnerhet.  

 

Uppföljning och utvärdering 

Arbetet med breddat deltagande måste följas upp och utvärderas inom ramen för 

kvalitetssäkringssystemet, dels i UKÄ:s granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, dels i 

tematiska utvärderingar.  Det är av särskild vikt att lärosätena själva följer upp frågor om breddat 

deltagande som del i sitt kvalitetsarbete.  

 

Med hänsyn tagen till dessa fyra aspekter bedömer vi att den nya formuleringen breddat deltagande 

och den vidgade förståelsen av målgruppen kan bidra till att utveckla en högskola som speglar 

samhället och som utbildar och förbereder för ett samhälle där mångfald ses som en 

kvalitetsfaktor. 

 

Med vänliga hälsningar 
 

Styrelsen för Include 

         genom  

         Patricia Staaf, Ordförande. 

 


