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Utbildningsdepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Yttrande angående Validering i högskolan –
för tillgodoräknande och livslångt lärande,
SOU 2018:29
Folkbildningsrådet har beretts möjlighet att lämna remissyttrande på
rubricerat delbetänkande från Valideringsdelegationen.

Sammanfattning
Folkbildningsrådet vill framhålla vikten av att tidigare lärande av olika
slag, som erhållits formellt, icke-formellt och informellt, erkänns,
valideras och tillgodoräknas inom högskolan. Folkbildningsrådet ser
detta som en förutsättning för både ett livslångt lärande och för en
breddad rekrytering.
Folkbildningsrådet är därmed generellt positiv till de åtgärder som
delegationen föreslår och betonar nedan endast vissa av åtgärderna.

Folkbildningsrådets ställningstaganden
Folkbildningsrådet ser mycket positivt på delegationens förslag
om ett generöst och flexibelt erkännande av tidigare kunskaper,
färdigheter och kompetenser.
Folkbildningsrådet bejakar delegationens förslag om att utvidga
tillgodoräknande så det inte bara handlar om kompetenser från
tidigare utbildning eller yrkeserfarenheter utan även resultat av
lärande inhämtat icke-formellt och informellt. Kunskaper och
färdigheter som exempelvis är inhämtade på folkhögskolornas
särskilda kurser, i studieförbundens studiecirklar, men också
läranderesultat inhämtade mer informellt såsom i föreningsliv, i
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folkrörelsearbete med mera. Det behöver inte bara vara likadana
kunskaper och färdigheter som valideras utan även kunskaper
och färdigheter som motsvarar de efterfrågade.
Folkbildningsrådet tror också att det är av stor vikt, särskilt för
att kunna bredda rekryteringen till högskolan, att de sökande kan
få förhandsbesked om tillgodoräknande. Längden och
omfattningen på studierna spelar en stor, och ibland avgörande,
roll vid valet av fortsatta studier.
Det är mycket viktigt att den avgift som eventuellt skulle kunna
tas ut för att få ett förhandsbesked inte blir så stor så att den
motverkar den breddade rekrytering som förslagen hoppas
kunna leda till.
Folkbildningsrådet vill betona vikten av samordning högskolorna
emellan så att det skapas gemensamma riktlinjer. Det är också av
stor vikt att varje högskola har en centraliserad ingång för de som
önskar validering och tillgodoräknande. Det är viktigt att den
studerande får stöd och vägledning i arbetet med att beskriva och
styrka sina kunskaper, färdigheter och kompetenser. Detta är
särskilt viktig för dem som har kunskaper och färdigheter
inhämtade icke-formellt eller informellt.

För Folkbildningsrådet

Maria Graner
Generalsekreterare
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