
2018-08-20 
PROTOKOLL 

Delegationsbeslut 
 FST del 2018-050 

1(1) 
 

 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN, DEKANUS 

  
      

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten  

Delegationsbeslut 

Närvarande: Ulf Nilsson dekanus 

 Annalena Kindgren föredragande 

 Maria Boberg sekreterare 

   

 

1 Remissvar: Validering av högskolan - för tillgodoräknande och 

livslångt lärande 

Dnr LiU-2018-01480 

 

Beslutas att ge remissyttrande på ”Validering av högskolan - för 

tillgodoräknande och livslångt lärande” enligt bifogad handling. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Delges: 

Ragnhild Löfgren 

 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

 

 

   

Maria Boberg  Ulf Nilsson 

Sekreterare  Dekanus 

 

 



2018-08-21 
DNR LIU-2018-01480 

REMISSVAR 
FST del 2018-050 

 
1(2) 

 

  

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETENS KANSLI 

 

 

Remissvar från tekniska fakulteten avseende 

delbetänkandet Validering i högskolan – för 

tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29) 

 

Inledningsvis anser tekniska fakulteten att många av de förslagna förändringarna i 

huvudsak är bra och önskvärda. Fortsatt arbete med en nationell struktur är 

nödvändig och kommer att leda till en förenklad och rättssäker process. Våra 

invändningar rör framförallt tidsaspekten avseende redovisning av 

tillgodoräknanden och utvärdering men också centraliserad förhandsbedömning. 

Flexibelt och generöst tillgodoräknande 

Förslaget att slå ihop §§ 6 och 7 i 6 kapitlet i HF  till §7 anser vi vara en 
relevant förändring. Samma bedömning gör vi angående utvidgningen av 
möjligheten att tillgodoräkna kunskaper förvärvade i såväl informella som 

icke-formella sammanhang. Vi vill dock påpeka vikten av att flexibiliteten 
och generositeten begränsas av de nationella examensmål som måste 
uppfyllas oavsett tillgodoräknande eller inte. En generös hållning i 

tillgodoräknandesammanhang måste sättas i relation till att ett lärosäte kan 
mista examensrätten om man brister i måluppfyllelse på endast ett 

examensmål när man granskar dem som följer hela utbildningen på ett 
lärosäte. 

 Förbättrad redovisning av tillgodoräknande 

Fakulteten är också positiv till en förbättrad redovisning av 
tillgodoräknande men med tanke på de brister det nya Ladoksystemet 
uppvisar i den funktionalitet som funnits i tidigare system är det inte rimligt 
att prioritera utveckling av detta innan övrigt rättats till i Ladok 3. Vi gör 

bedömningen att det inte är rimligt att ha sådan funktionalitet på plats 1 juli 
2019. Det är dock rimligt att det är i Ladok dessa uppgifter ska samlas på 
sikt. 

Långsiktigt uppdrag och fortsatt utvecklingsarbete  

Fakulteten är positiv till att universitets- och högskolerådet får i uppdrag att 
stödja och utveckla metoder för bedömning av tidigare förvärvade 
kunskaper och färdigheter. 
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Resurstilldelning som beaktar kostnader för bedömning av tidigare 

lärande 

Fakulteten gör bedömningen att det är rimligt att lärosätena erhåller 
ersättning för att göra tillgodoräknande. Det är också rimligt att 

schablonisera ersättningen så långt som möjligt.  
 

Uppföljning och kvalitetsgranskning 

Fakulteten instämmer i att det är rimligt med uppföljning av lärosätenas 

arbete med erkännande av tidigare lärande i och med det något förändrade 

och förtydligade uppdraget. Däremot, mot bakgrund av att Ladok inte 

kommit på plats på samtliga lärosäten och det fortsatta utvecklingsbehov 

som finns där bedömer vi att det inte är rimligt att genomföra denna redan 

2021. 

 

Möjlighet till tillgodoräknande inom uppdragsutbildning 

Fakulteten instämmer i förslaget. 

 

Central ingång för förhandsbesked 

Fakulteten tillstryker inte förslaget att förhandsbesked ska göras 

centraliserat av UHR då det är varje lärosäte som fattar det formella 

beslutet om tillgodoräknande. Ett centralt utfärdat antagningsbesked 

riskerar att bli alltför generellt för att kunna ge vägledning för såväl den 

presumtive studenten som till lärosätet. 
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