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Yttrande: Brett deltagande i högskoleutbildning
Sammanfattning:
•

Sveriges Ingenjörer ifrågasätter betydelsen av att göra den föreslagna förändringen i högskolelagen. Förutsättningarna för att fullfölja en utbildning utifrån diskrimineringsgrunderna regleras i diskrimineringslagen. Dessutom synes det som att förslaget endast är en
anpassning till hur det redan idag fungerar på många (men kanske
inte alla) högskolor.

•

Sveriges Ingenjörer eftersträvar mångfald och ser därför positivt på
att många lärosäten jobbar aktivt med att främja att alla ska ha förutsättningarna för att klara av och genomföra en ingenjörsutbildning.

•

Den breddade rekryteringen sker inte vid antagningen till högskolan.
Sveriges Ingenjörer anser att resurser bör läggas i grund- och gymnasieskolan för att ge fler de förutsättningar som krävs för att söka
till, påbörja och genomföra en lång teknisk utbildning.

•

Eftersom förändringen i lagstiftningen inte kommer följas av mer resurser tror Sveriges Ingenjörer att det kan leda till än lägre genomströmning. Förändringen kan också få konsekvenser för kvaliteten i
utbildningen. Därmed ökar risken för att ingenjörer examineras som
inte har de rätta förutsättningarna för att ta sig an samhällets utmaningar.

Sveriges Ingenjörers mål är ett arbetsliv och ett utbildningsväsende präglat
av mångfald och acceptans. Alla ska ha samma möjligheter att delta utifrån
sina förutsättningar. Och dessa förutsättningar ska avgöras av objektiva
grunder och inte individers värderingar och godtycklighet.

2 (2)

Sveriges Ingenjörer ser positivt på att lärosätena aktivt verkar för att framgångsrika ingenjörsstudier, med examen som mål, inte hindras av studenternas bakgrund, kön, läggning, tro eller funktionsvariation. I stora delar följer
de åtgärder som vidtas diskrimineringslagen där detta redan idag regleras.
Mot bakgrund av att 43 procent av nybörjarna till högskoleingenjör och 50
procent av dem till civilingenjör tar examen på sina program, är vi dock
måna om att inga förändringar görs som ytterligare stärker denna problematik.
Med tanke på att man i förslaget skriver att inga resurser kommer tilldelas
lärosätena för att jobba med breddat deltagande vill Sveriges Ingenjörer
lyfta fram några farhågor.
Regeringen har nyligen i sin budgetproposition aviserat extra resurser till
lärosätena för att utöka antalet platser på högskole- och civilingenjörsutbildningarna. Samtidigt har det skett en successiv urholkning av anslagen per
student de senaste årtiondena som har drabbat teknik- och naturvetenskaplig
utbildning särskilt hårt. Att ta in fler studenter till samma ersättning avhjälper inte studenters eventuella svårigheter med att kunna kröna sina ingenjörsstudier med examen. Därtill vill man nu att lärosäten utan extra resurser
ska se till att fler kan fullfölja sin utbildning. Vi tror inte att detta är en utveckling och politiska förslag som är bra för Sverige. Sverige behöver bra
ingenjörer för att vidmakthålla sin konkurrenskraft och sin position som en
av världens främsta inom innovation.
Sveriges Ingenjörer anser att breddad rekrytering inte börjar vid antagningen
till högskolan. I arbetet med att bredda deltagandet kan våra lärosäten ha en
viktig funktion, men då i samverkan med skolor på främst gymnasienivå.
För att skapa mångfald och ett inkluderande utbildningsväsende behöver
insatser göras i grund- och gymnasieskolan. De problem som finns med
genomströmning och förkunskaper avhjälps inte av den här typen av förändringar i lagstiftningen ifall resurser inte tillsätts för att ta itu med de problem
som finns.
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