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YTTRANDE 2017-06-01
Rnr 18.17
Saco
Att. Tiina Kangasniemi
Box 2206
103 15 Stockholm

Yttrande: Förslag till mer ändamålsenliga
basårsbestämmelser

Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har lämnat förslag till ändringar i förordningen
(2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor.
Förslaget innebär kortfattat att de högskolor som har basårsutbildningar inte
längre ska erbjuda plats på en specifik högskoleutbildning efter basårets slut
utan istället erbjuda plats på en eller flera högskoleutbildningar. Förslaget
motiveras bland annat med att det ska vara mer flexibelt ur ett
studentperspektiv då studenterna ges behörighet till flera utbildningar och ges
mer tid att bestämma sig för sitt fortsatta studieval.

Sveriges Ingenjörers ståndpunkter
Sveriges Ingenjörer tillstyrker förslaget till nya bestämmelser. Att
basårsutbildningen blir bredare och mer flexibel ur ett studentperspektiv
tycker vi är positivt. Det ger studenter möjlighet att välja vilken
högskoleutbildning de vill gå vidare på efter basåret vid årets slut istället
för innan, och det tror vi gagnar syftet med breddad rekrytering
ytterligare.
Att ha möjlighet att ta beslut kring val av högskoleutbildning så sent som
möjligt ökar chanserna att attrahera grupper som är dåligt insatta i vad en
teknisk utbildning innebär. Idag tvingas ungdomar till beslut kring sin
framtid vid 15 års ålder. Vi vet att det är en ålder som för många är
känslig och valet till gymnasiet färgas av normer och kompistryck. Det
är en av flera anledningar till att tex unga tjejer i lägre utsträckning än
killar väljer teknikprogrammet på gymnasiet.
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Vi delar uppfattningen i bakgrundsmaterialet som presenteras i
promemorian att basåret kommit att spela en viktig roll för att attrahera
en bredare bas till ingenjörsutbildningarna.
Basåret är en av många viktiga vägar in till en ingenjörsutbildning. Att
det finns alternativa sätt att skaffa sig behörighet som erbjuder individen
en andra chans är också betydelsefullt när vi diskuterar det livslånga
lärandet. Fler vägar in som bidrar till att öka söktrycket på
ingenjörsutbildningarna leder troligtvis också till en ökad
genomströmning (något som är ett reellt problem på högskole- och
civilingenjörsutbildningarna). Vi är dessutom övertygade om att det
kommer höja kvaliteten på våra ingenjörer.
Sammanfattningsvis:
•

Sveriges Ingenjörer tillstyrker förslaget till mer ändamålsenliga
basårsbestämmelser.

•

Att basårsutbildningen blir bredare och mer flexibel ur ett
studentperspektiv tycker vi är positivt.

•

Vi anser att basåret spelar en viktig roll för att attrahera en
bredare bas till ingenjörsutbildningarna och för att bidra i
samhällets stora utmaning kring kompetensförsörjning.
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