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Revidering av gymnasieskolans
yrkesprogram
Sveriges förenade studentkårer (SFS) har av Skolverket fått möjlighet att yttra sig över
förslagen i Revidering av gymnasieskolan. SFS har inga synpunkter på ändringarna av
innehållet i yrkesprogrammen. Vi har dock synpunkter på förslag som kan beröra
studenter inom yrkeslärarutbildningen, samt grundläggande behörighet till högre
utbildning.

Behörighet och yrkeslärarutbildningen
I konsekvensutredningen fastslås att yrkeslärare och branscher inom programmen och
berörda yrkesområden kommer att påverkas i olika omfattning av förslagen.
Behörighetskrav inom några ämnen kommer förändras i och med att
gymnasieprogrammens innehåll förändras. De yrkeslärare som har behörighet i de
aktuella ämnena kommer fortsatt vara behöriga att undervisa i ämnena. Ämnet
naturturism är nytt och lärare kommer därför få yrka på behörighet.
SFS anser att det är positivt att förslagen till ändrade behörighetskrav har hanterats i
samarbete med UHR. SFS principiella ståndpunkt är att kraven för behörighet ska vara
nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen, vilket betyder att
de krav som ställs ska kunna motiveras utifrån utbildningens mål och innehåll. SFS
saknar dock en konsekvensanalys som handlar om hur studenter som befinner sig i
pågående yrkeslärarutbildning påverkas av förändringarna och ställer sig frågande till
hur de påverkas om vissa avslutade kurser inte längre blir aktuella när de nya
förändringarna träder i kraft. Det är här viktigt att betona att studenter inte ska hamna
i kläm mellan olika system och att högre utbildning är transparent och förutsägbar, så

att studenter vet vilka villkor som gäller när de söker en utbildning. SFS tillstyrker
dock förslagen förutsatt att UHR tillstyrker förslagen som berör studenter som läser
eller planerar att läsa yrkeslärarprogrammet.

Anpassa yrkesprogrammen efter elever och
arbetsmarknadens behov
SFS anser att det är positivt att Skolverket föreslår att engelska 6 tillförs
programstrukturen i barn- och fritidsprogrammet, vilket underlättar för elever att läsa
in grundläggande behörighet till högskolan, samt öka attraktionskraften för
programmet då en majoritet av eleverna läser in grundläggande behörighet. SFS ser
dock gärna att samtliga gymnasieutbildningar ska ge grundläggande behörighet till
högre utbildning. Annars kan studenters gymnasieval stänga dem ute från högskolan
med konsekvenser för högskolans öppenhet och representativitet, vilket torde motverka
målet om breddad rekrytering. SFS hoppas därför att Skolverket tar detta i beaktande i
de aktuella förändringarna utav samtliga yrkesprogram.
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