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REMISSVAR  

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och 
ett estetiskt ämne i alla nationella program 
 

Promemorian föreslår att det ska bli möjligt att läsa in grundläggande 
högskolebehörighet på gymnasieskolans yrkesprogram, samt att det ska införas ett 
obligatoriskt estetiskt ämne i alla nationella program. Promemorian föreslår att det 
ska vara möjligt för en yrkeselev att välja bort behörigheten och Saco delar den 
uppfattningen. 

Saco stödjer förslaget om möjligheten att läsa in behörigheten, men anser att 
frågan om införandet av ett nytt obligatoriskt ämne bör utvärderas ytterligare.  

Kommentarer 

Utbildning är viktig för ekonomisk tillväxt och samhällets utveckling. Men all 
utbildning måste hålla hög kvalitet för att bidra till utvecklingen, det gäller för såväl 
yrkesutbildningar som teoretiska utbildningar.  

Möjligheten för elever att läsa in grundläggande behörighet på yrkesprogrammen 
kan medföra en ökad rekrytering av elever som är intresserade av ett yrke och som 
vill fördjupa sig i ämnet genom eftergymnasiala studier. Detta kan i sin tur bidra 
med att höja kvaliteten i undervisningen. Det kan också bidra till att höja statusen 
på yrkesprogrammen, vilket är avgörande för att möta de långsiktiga behoven på 
arbetsmarknaden.  

Samtidigt är det viktigt att behörigheten är valbar för att inte tappa elever som är 
mer intresserade av yrke och arbete än ytterligare eftergymnasiala studier. 
Intresset kan förändras senare i livet. Därför är det viktigt att det även i 
fortsättningen finns goda möjligheter för vuxna att läsa in behörigheten till 
högskolan.  

Elever har under en längre tid valt bort yrkesprogrammen. Promemorian 
argumenterar att programmen kan bli mer attraktiva genom införandet av 
möjligheten att läsa in den grundläggande behörigheten. På sikt är det viktigt att 
den frågan utreds ordentligt, för det kan finnas andra skäl till det minskade 
intresset. Informationsbrister, arbetsvillkor i yrket och arbetsmiljö är andra 
faktorer som kan ha betydelse för studieval. Arbetsgivare kan göra yrken mer 
attraktiva genom att erbjuda bättre arbetsvillkor och karriärmöjligheter i yrket.  

Promemorian föreslår att gymnasiearbetet minskas från 100 gymnasiepoäng till 50 
för att få plats med det obligatoriska estetiska ämnet. Saco tycker det är positivt att 
elever får möjlighet att läsa ett estetiskt ämne, men hur det ska gå till borde 
utredas. Det är inte självklart att införandet av ett nytt obligatoriskt ämne ska ske 
på bekostnad av ett minskat gymnasiearbete. Samtidigt borde det diskuteras om ett 
estetiskt ämne ska vara obligatoriskt eller valbart.  
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Sacoförbunden Lärarnas Riksförbund och Skolledarna är experter i skolfrågor och 
har ytterligare kommentarer på promemorian som bör beaktas. Förbunden 
Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter och DIK har särskilda ämneskunskaper 
som också bör beaktas. Deras remissvar bifogas.  
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