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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten  
Delegationsbeslut 

 
 

Närvarande: Johan Ölvander dekan 
 Annalena Kindgren föredragande 
 Ulla Kerren sekreterare 
 

1 Remissvar: Remiss av promemorian Försöksverksamhet med 
yrkesinriktningar på högskoleförberedande program 
Dnr LiU-2021-01501 
 
Beslutas avge följande remissvar på promemorian Försöksverksamhet 
med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program: 
 
Tekniska fakulteten är tveksam till de förslag som görs angående 
bemyndigande för att genomföra en försöksverksamhet. Fakulteten 
avstår från att lämna synpunkter på en handelsinriktning på 
ekonomiprogrammet i fall att bemyndigandet genomförs. 
 
2.1 Intresset för högskoleförberedande program har ökat – 
men inte övergången till högre studier 
Promemorian implicerar att införandet av yrkesinriktningar inom 
högskoleförberedande program främst är tänkt för den målgrupp som 
idag väljer högskoleförberedande program och sedan inte övergår till 
högskolestudier.  
Det är dock sannolikt att utbildningar som förbereder till både 
högskolestudier och yrkesverksamhet når en bredare målgrupp, vilket 
inte tas hänsyn till i konsekvensanalysen i tillräckligt stor utsträckning. 
Se även kommentarer till avsnitt 5. 
 
2.10 Vissa branscher har efterfrågat yrkesinriktningar på 
högskoleförberedande program  
Studenter som vill påbörja sin första universitetsutbildning efter några 
yrkesår är mindre studievana än studenter som övergår till högre studier 
snart efter avslutad gymnasieutbildning. Att erbjuda yrkesinriktningar 
som lämnar färre timmar till högskoleförberedande kurser skulle kunna 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN, DEKAN 

2021-04-22 
PROTOKOLL 

Delegationsbeslut 
FST del 2021-026 

2(3) 
 
 
 

 
 
 

 
 
    

 

försvåra för denna målgrupp snarare än underlätta när de väl tar steget 
till högskolan. 
 
5 Konsekvenser – Konsekvenser för elever 
Promemorian förväntar sig att elever får en enklare start i yrkeslivet om 
de läser ett högskoleförberedande program med yrkesinriktning än om 
de väljer ett högskoleförberedande program och sedan yrkeslivet före 
högskolestudier – även om de förväntas ha sämre förutsättningar än 
elever som kommer från ett yrkesprogram. LiTH kan följa 
argumentationen men vill också uppmärksamma följande scenarion: 
 
1. Elever väljer högskoleförberedande program med yrkesinriktning i 

stället för yrkesprogram för att sedan börja ett yrke 
 

Promemorians argumentation tillåter också slutsatsen att denna 
målgrupp får sämre förutsättningar än idag.  
 
2. Elever väljer högskoleförberedande program med yrkesinriktning i 

stället för ett renodlat högskoleförberedande program för att sedan 
påbörja universitetsstudier 

 
Man skriver att kvalitetssäkringen av programmen ska bibehållas, men 
konsekvensen av att införa yrkesrelaterade ämnen och arbetsförlagt 
lärande innebär att det blir färre timmar till högskoleförberedande 
kurser. Detta medför en uppenbar risk att de elever som studerar vidare 
har sämre kunskaper än idag när de kommer till högskolan – det gäller 
både för elever med låga och höga meritvärden från gymnasiet men 
antagligen blir det ännu större påverkan på elever med låga meritvärden 
och deras chanser att lyckas med sin universitetsutbildning. Se även 
kommentarerna till punkt 2.10. 
 
Fakulteten skulle hellre se att man erbjuder ett fjärde yrkesinriktat år 
efter de högskoleförberedande programmen än yrkesinriktningar inom 
programmen.   

 
 
Delges: 
Jakob Björneke, UF 
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Ulla Kerren  Johan Ölvander 
Sekreterare  Dekan 
 


