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Lena Lindhé
Utvecklingsstrateg

Nätverket Include
Nationellt nätverk som arbetar med frågor om breddad rekrytering
och breddat deltagande inom högre utbildning.
Nätverket vill vara en samlande kraft och värdefull resurs för alla som
arbetar strategiskt och/eller operativt med dessa frågor inom högre
utbildning i Sverige.

Nätverket Include
•
•
•
•
•
•
•

Utbyte av erfarenheter och uppbyggnad av kunskaper
(Politisk) påverkan
Konferenser och nätverksträffar
”Återbäring” i form av resebidrag, bidrag till dokumentation/forskning
Medverkan i referensgrupp m.m.
Internationella systernätverk
Samarbetspartner och resurs för lärosäten, departement, centrala myndigheter

Medlemmarna bidrar själva till innehållet.

Medlemmar
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Umeå universitet
KTH, Kungliga tekniska
högskolan

Linköpings universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Stockholms universitet
Chalmers
SFS, Sveriges förenade studentkår
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Uppsala universitet

15 kontaktpersoner/lärosäte, en koordinator
samt en arbetande styrelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patricia Staaf, MAH, ordf
Carina Carlund, GU, vice ordf
Caroline Olsson, KI
Maria Tovar, UU
Annika Malm, HB
Eva Nilsson, LU
Lena Lindhé, HV
Tomas Boman, HiG
Elin Melander, SFS
Caroline Sundberg, SFS
Lars-Gunnar Forslund, HB (koordinator)

Nätverket Includes tolkning
Allas lika möjligheter att få:
• tillgång till högre utbildning
• möjligheter att genomföra utbildningen
• bidra med erfarenheter och perspektiv.
Detta ska gälla oavsett social bakgrund, etnicitet, funktionsnedsättning kön,
könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, religion eller trosuppfattning, samt
ålder.
Mål: en högskola som speglar samhället och som utbildar och förbereder för ett
samhälle där mångfald ses som en kvalitetsfaktor.

Helhetsperspektiv: in-under-ut
•
•
•
•
•
•
•
•

Relevanta och intressanta utbildningar
Information och vägledning
Behörighet och urval
Introduktion (-er)
Rusta, stötta och göra alla studenter delaktiga
Utveckla olika pedagogiska former för undervisning och examination
Följa upp, utvärdera och forska
Handlingsplan med mätbara mål

Trackit-konceptet kan fungera som strukturellt och
strategiskt stöd i det långsiktiga arbetet (www.hv.se/trackit)

Nätverket Include vill bl.a. att:
• arbetet med breddad rekr/delt beforskas och är forskningsanknutet
• kravet på 10 veckors högskolepedagogisk utbildning för undervisande personal
återinförs
• lärosätena kompenseras för resursurholkning och nya utbildningsplatser tillförs i
hela landet.
• lärosätena får ett tydligt uppdrag – med medföljande resurser – att validera
tidigare erfarenheter som kan jämställas med akademisk utbildning.
• antagnings- och urvalsregler ses över
• olika former av vuxenutbildning förstärks för att utöka möjligheterna till en
”andra chans”

Uppföljning av arbetet?
• Tydligare efterfrågan av uppföljning och återrapportering av lärosätenas arbete
med breddad rekrytering.
• Uppföljningen kan med fördel kopplas till systemet för kvalitetssäkring.
• Särskilt fokus vid åtgärder för att främja en hög retention.
• Eventuella mål för enskilda lärosäten måste vara grundade i lärosätets nuläge
och förutsättningar.

En ledningsfråga för lärosätena
• Värdegrund – diskuterad och förmedlad
• Tydligt uppdrag inom hela verksamheten: utbud, antagning, pedagogik, stöd,
uppföljning/retention…..
• Integrerat i ordinarie verksamhet – inte bygga på eldsjälar och projekt
• Erkänna arbetet som viktigt – meriterande
• Resurser – måste få kosta
• Organisation – helhetssyn och ansvar
• Flexibilitet – ständigt utvecklingsarbete
• Samarbete och samverkan är en förutsättning
• Använd Include

På gång:

- UHR lämnar sin rapport t regeringen 1 april
- Vårpropositionen 15 april
- Kvalitetsdrivet 20-21 april (Sth)
- NU-konf 15-17 juni (Malmö)
- INCLUDE nätv.träff 28 sept (Sth)
Tack!
www.include.nu

