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Saco Studentråds yttrande Förslag om ändrade 
regler för tillträde till högskoleutbildning med 
anledning av den reformerade gymnasieskolan 
och gymnasiala vuxenutbildningen. 
(U2011/963/UH) 

 

Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med remissvar 
angående regeringens förslag om ändrade regler för tillträde till 
högskoleutbildning med anledning av den reformerade gymnasieskolan 
och gymnasiala vuxenutbildningen.  

 
Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör 
endast vilka konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen 
studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och 
nuvarande studenter. 
 
Svar från DIK student och FSAstud biläggs.  
 

2.1 Ny betygsskala  

Det är rimligt att de elever som har ett slutbetyg och de elever som har en 
gymnasieexamen konkurerar om högskoleplatser inom samma 
urvalsgrupp. Rimligen bör dessa grupper vara högst jämförbara trots att 
betygsstegen reformerats genom införandet av den nya gymnasieskolan. 
Även högpresterande elever bör enbart marginellt missgynnas av 
införandet av fler betygsteg och denna effekt bör vara så pass liten så att 
det inte kan motivera skilda urvalsgrupper. Just denna grupp kan troligen 
missgynnas mest av den föreslagna förändringen då de kan aspirera på de 
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mest konkurrensutsatta utbildningarna. Samtidigt har också denna grupp 
en realistisk möjlighet att öka sina antagningsmöjligheter genom att nyttja 
andra urvalsgrupper. Denna förändring av antagningsreglerna kan därmed 
inte anses missgynna någon grupp i allt för stor utsträckning.  
 
Även om elever inom det nya systemet kan anses missgynnas av de skärpta 
behörighetskraven så är detta dels ett övergående problem och dels är 
alternativet till gemensam urvalsgrupp än mer problematiskt. Saco 
Studentråd delar därför promemorians bedömning att gemensam 
urvalsgrupp är att fördra.  

2.2 Meritvärdering av gymnasiearbetet 

Saco Studentråd delar promemorias bedömning att gymnasiearbetet inte 
ska räkas med vid meritvärdering av betyg vid urval till högskolan då detta 
arbete inte betygsätts inom hela betygsskalan. Det är däremot 
beklagansvärt att arbetet inte betygsätts inom hela betygsskalan.  

2.3 Komplettering av grundläggande behörighet för yrkeselever 

Saco Studentråd delar promemorians bedömning att sökande med 
yrkesexamen som uppnått grundläggande behörighet för 
högskoleutbildning ska konkurera om platserna inom urvalsgrupp 1. Då 
behörigheten sker genom samma kurser som för elever inom 
högskoleförberedande utbildningar, bör de konkurrera om samma platser. 
Det ska inte göras skillnad på utbildning och utbildning om 
behörighetskraven är desamma. 

2.4.3 Meritpoäng för områdeskurser 

Saco Studentråd delar promemorians bedömning att sökande med 
gymnasieexamen inte bör kunna tillgodoräknas meritpoäng för 
områdeskurser, då den nya gymnasieskolan medför en större nationell 
likvärdighet i fråga om innehållet. Borttagandet av dessa kurser stärker 
samtidigt elevens incitament att läsa de kvarvarande meritkurserna.  

2,4,4. Meritpoäng för kurser i engelska/matematik/moderna språk 

Gällande promemorians förslag om förändringar rörande meritpoäng 
ställer sig Saco Studentråd positiva till regeringens övergripande ambition 
att skapa incitament för elever att studera språk och matematik. Saco 
Studentråd har inga synpunkter på detaljerna i detta förslag.  
 
Saco Studentråd menar att det är rimligt att kurser inom dessa ämnen är 
meriterande då de bör underlätta elevens tillgodogörande av högre 
utbildning. Dessa ämnen bör även premieras oavsett om eleven väljer 
arbetsliv eller fortsatta studier, då goda kunskaper inom språk och 
matematik bör underlätta ett framtida arbetsliv.  
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