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Nätverket Include ser positivt på förslaget i stort och särskilt det tydliga budskapet att 

högskoleintroducerande och behörighetsgivande utbildningar fortsatt ska ses som en del i 

uppdraget för utförare av högre utbildning. Vi, som är ett nätverk som arbetar för breddat 

deltagande i högre utbildning, menar att utbildningar av detta slag fyller en viktig funktion i 

arbetet för breddad rekrytering. Dock ser vi en risk i att promemorians förslag i realiteten ger 

begränsade, om än viktiga, möjligheter för de målgrupper vars förutsättningar till högre utbildning 

ska stärkas. Risken bedömer vi primärt kommer sig av att förslaget inte förordar att särskilda 

resurser (hst) ska tillföras dessa utbildningar.  

 

I avsaknad av särskilda medel för behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar är 

det troligt att denna utbildningsform nedprioriteras i konkurrens med mer prestigefyllda 

utbildningar. Trots att lärosäten under lång tid har haft möjlighet att erbjuda aktuella utbildningar 

så har antalet platser och program kontinuerligt varit ytterst få till antalet. Detta särskilt eftersom 

antalet utbildningsplatser är begränsade och högskolor och universitet inte i första hand 

nedprioriterar utbildningar i ”ordinarie” utbud till förmån för utbildningsformer som har varit, 

och till viss del fortfarande är, omdiskuterade utbildningar inom ramen för lärosätenas 
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verksamhetsuppdrag.  För att säkerställa att de högskoleintroducerande och behörighetsgivande 

utbildningarna ges plats i utbudet av högre utbildning föreslår vi att särskilda hst reserveras för 

detta ändamål. Reserverade medel ger förutsättningar för att befintliga introducerande 

utbildningar inte prioriteras ned till förmån för mer prestigefulla kurser och program samt ger, 

förhoppningsvis, möjligheter till ett utökat utbud av högskoleintroducerande och 

behörighetsgivande utbildningar.  

 

Vi föreslår att särskilda medel reserveras för högskoleintroducerande och behörighetsgivande 

utbildningar genom något av följande alternativ: 

1. hst avsätts för högskoleintroducerande och behörighetsgivande utbildningar inom ramen 

för lärosätenas befintliga tilldelning, 

2. nya hst tillförs under två till tre programperioder som möjliggör för lärosätena att starta 

upp behörighetsgivande/introducerande utbildning utan att konkurrera om hst med 

redan pågående utbildningsverksamhet, och/eller 

3. nya, riktade, hst tillförs permanent för högskoleintroducerande och behörighetsgivande 

utbildningar. 

Genom att lärosäten tilldelas särskilda hst för dessa utbildningsformer, är det vår bedömning att 

antalet behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar kommer att öka.  

 

Med vänliga hälsningar 
 

Styrelsen för Include 

         genom  

         Patricia Staaf, Ordförande. 

 


