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Promemorian Brett deltagande i hogslcoleutbildning

Uppsala universitet har beretts mojlighet att lamna synpunkter
pa promemorian Brett deltagande i hogskoleutbildning. Bifogat
yttrande har utarbetats av bitradande avdelningschef Cilia
Haggkvist.
Uppsala universitet overlamnar harmed foljande yttrande som
sitt svar.

cilla.haagkvist(a~uadm.uu.se

seredning med:
Vetenskapsomradena
Studentkarerna
Juridiska avdelningen
Avdelningen for kvalitet och
utvardering

Beslut i detta arende har i rektors franvaro fattats av
undertecknad prorektor i narvaro av stallforetradande
universitetsdirektor Per Abrahamson, efter foredragning av
bitradande avdelningschef Cilla Haggkvist. Narvarande
darutover var Uppsala studentkars ordforande Max Stenberg.

Anders Malmberg
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Promemorian Brett deltagande i hogskoleutbildning
Uppsala universitet har beretts mojlighet att lamna synpunkter
pa promemorian Brett deltagande i hogskoleutbildning.
Promemorian innehaller forslag till andring i hogskolelagen
(1992:1434) som innebar att universitet och hogskolor istallet
for att aktivt framja och bredda rekryteringen istallet ska framja
"ett brett deltagande" i utbildningen.
Uppsala universitet aystyrker forslaget till forandring av
hogskolelagen av de skal som anfors nedan.

cilla.hagqkvist(a~uadm.uu.se

Avstyrkandet av forslaget innebar inte att Uppsala universitet
inte anser bade att det ar bra och viktigt att identifiera och
analysera strukturella grunder till exempelvis avhopp eller
bristande maluppfyllelse. Universitetet anser att det ar sjalvklart
att larosatena ska arbeta for att studenter oaysett bakgrund
fullfoljer sin utbildning.
Kommentarer
Definitionen av breddat deltagande ar oklar. Lagtext bor vara
klar och precist formulerad och "breddat deltagande" ar ett
odefinierat begrepp som oppnar for olika tolkningar, vilket ar
olyckligt. Det blir mycket wart for universitet och hogskolor att
veta hur detta ska efterlevas utan att begreppet preciseras.
Promemorians ko~~.sekvensutredning ar otydlig och saknar
konkretion. Konstaterandet i promemorian att arbete med "brett
deltagande" redan utfors pa larosatena utvecklas inte vidare och
det ar dessutom oklart varfor regeringen viii lagstifta om
atgarderna redan vidtagits.
Forslaget ska enligt promemorian inte innebara nagra
ekonomiska konsekvenser for larosatena, vilket ar problematiskt.
Aktiviteterna maste da ske pa bekostnad av annan verksamhet,
vilket riskerar Leda till minskad undervisningstathet och mindre
1arartid for studenterna som foljd.
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Det finns risk att promemorians krav pa breddat deltagande
uppfattas som sankta krav pa studenterna for att astadkomma
hogre genomstromning.Ioch med den nya foreslagna
formuleringen fors ocksa ansvaret for studieresultat over fran
studenten till larosatet. Drivet till sin spets kan det medfora
kvalitetsproblem.
Forslaget saknar snmverkansperspelctiv. For att fler grupper ska
soka sig till och genomfora en hogskoleutbildning maste
samverkan sakerstallas och aven andra sektorer maste ges i
uppdrag att arbeta framjande. Det galley bade andra delay av
utbildningssektorn och till exempel bostads- och
studiemedelssektorn.
Den forslagna lagandringen kan paverka larosatena negativt och
i forlangningen oppna for en langtgaende statlig detaljstyrning
av hogskolesektorn. Exempelvis oppnar kravet pa okad
geografisk tillganglighet for att regeringen ska bestamma var
och hur undervisning ska bedrivas, vilket kan framtvinga
prioriteringar iutbildningen pa andra grunder an
utbildningskvalitet. Detta paverkar larosatenas autonomi.
Avslutningsvis menar Uppsala universitet att det ar viktigt att
alla studenter ges goda forutsattningar for larande genom
amneskunniga och pedagogisk skickliga larare. Att skapa dessa
forutsattningar ingar med sjalvklarhet ihogskolans
grunduppdrag, men ar resurskravande. Det basta sattet att starka
det arbetet ytterligare skulle vara att oka ersattningen per
helarsstudent. Det skulle vara en reellt verkningsfull insats for
breddat deltagande.
Sammanfattning
Uppsala universitet anser sammanfattningsvis att forslaget ar
ogenomtankt och otillrackligt utrett. Bland annat saknas svar pa
fragorna om vad som ska goras, hur och varfor. Forslaget tar
inte heller i tillracklig utstrackning hansyn till eventuell negativ
inverkan pa utbildningens kvalitet, sarskilt som resurser inte
tillfors. Den forslagna lagandringen riskerar dessutom att
inverka negativt pa larosatenas autonomi och universitet
aystyrker darfor forslaget.
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