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REMISSVAR TCO
Brett deltagande i högskoleutbildning U2017/03082/UH
TCO har fått möjlighet att yttra sig om promemorian Brett
deltagande i högskoleutbildning. TCO ställer sig positiv till
förändringen i sak, men anser att förslaget i dess nuvarande form är
otydligt. Därmed blir även förväntningarna på och konsekvenserna
för lärosätena otydliga.
TCO anser dock att frågan är angelägen, och förordar därför att
Utbildningsdepartementet skyndsamt återkommer med ett reviderat
förslag.

TCO:s synpunkter
Utbildningsdepartementet föreslår en ändring i högskolelagen
(1992:1434) som innebär att universitet och högskolor i stället för att
aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan aktivt ska
främja ett brett deltagande i utbildningen.
TCO anser att arbetet med att motverka social snedrekrytering inom
högre utbildning är mycket viktigt. TCO ställer sig i sak positiv till att
högskolor utökar sitt arbete med breddad rekrytering till att även
omfatta åtgärder i syfte att uppnå ett brett deltagande i
högskoleutbildning.
TCO anser dock att regeringens föreslagna lagförändring är otydlig.
För det första saknas en tydlig och systematisk definition av
begreppet ”breddat deltagande”. För det andra framgår det inte vilka
åtgärder som regeringen anser är nödvändiga för att ett breddat
deltagande ska åstadkommas. Förväntas lärosätena ge studenter
förutsättningar för att fullfölja sina studier, eller menar
Utbildningsdepartementet att lärosätena har ansvar för att
studenterna faktiskt fullföljer sin utbildning? Formuleringarna i
promemorian är otydliga.
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TCO noterar, liksom promemorian, att många lärosäten redan
bedriver ett arbete för breddat deltagande. Däremot redogör
promemorian inte för omfattningen av denna. Därmed menar TCO
att det är otydligt huruvida den föreslagna förändringen syftar till att
modernisera och anpassa lagen till lärosätens befintliga verksamhet,
eller om lärosätena förväntas bedriva verksamhet som inte bedrivs
idag. Till följd av denna otydlighet blir det svårt att utesluta att
förslaget innebär ökade kostnader för lärosätena. Utökade
stödinsatser för elever från studieovan bakgrund skulle exempelvis
innebära en kostnad för lärosätena.
TCO anser att det krävs ett flertal åtgärder på lärosätena för att
uppnå ett breddat deltagande. TCO vill särskilt belysa möjligheten att
studera i högre ålder som en form av breddat deltagande, både som
nybörjarstudent och efter ett antal år i arbetslivet. För dessa grupper
är det särskilt angeläget med åtgärder för att skapa alternativa vägar
in i högskolan, såsom stärkande av alternativt urval, bedömningar av
reell kompetens och förslag för hur tillgodoräknande av reell
kompetens kan ske för att förkorta utbildningstiden.
Utöver en eventuell lagändring anser TCO att regeringen bör vidta fler
åtgärder för att åstadkomma ett breddat deltagande. TCO vill peka på
de rekommendationer som presenteras i Universitets- och
högskolerådets rapport Kan excellens uppnås i homogena
studentgrupper?, däribland att lärosäten ska åläggas att ta fram en
strategi för ändamålet. Strategin bör innehålla lärosätets definition av
breddad rekrytering och breddat deltagande, en beskrivning av målen
för att uppnå breddad rekrytering och breddat deltagande, samt
beskriva aktiviteter och ansvarsfördelning. TCO vill även belysa
förslaget om att det bör framgå i lärosätenas strategi hur de avser att
använda sig av bedömningar av reell kompetens och tillämpning av
alternativa urval som verktyg för att bredda rekryteringen.
Trots de ovan framförda invändningarna anser TCO att frågan är
mycket angelägen i sak och att det är hög tid att åtgärder vidtas från
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regeringen. TCO förordar därför att Utbildningsdepartementet
skyndsamt återkommer med ett reviderat förslag, där de centrala
begreppen definieras och där det förtydligas vad som förväntas av
högskolorna.

Eva Nordmark
Ordförande
Åsa Odin Ekman
Utredare
Jacob Inganäs
Utredare

