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SFS har erbjudits att lämna sina synpunkter på remissen av Remiss avseende förslag med 

anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom 

kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå 

samt förslag avseende ändringar som rör hantverksprogrammet.  

 

SFS synpunkter rör grundläggande behörighet till högre utbildning.  

 

 

 

Förslag på ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena (bilaga 3–

11) 

SFS har inga synpunkter. 

 

Förslag på examensmål för gymnasieskolan (bilaga 12–30) 

SFS anser att samtliga gymnasieutbildningar ska ge grundläggande behörighet till högre 

utbildning, det är inte tillräckligt att de enbart “kan”. Detta har vi tidigare framfört till 

Skolverket i SFS remissvar P2-14/1920, Revidering av gymnasieskolans yrkesprogram. En 

konsekvens kan annars bli att studenters gymnasieval riskerar att stänga dem ute från högre 

utbildning. Att alla gymnasieutbildningar ger grundläggande behörighet kan bidra till att öka 

yrkesprogrammens attraktivitet och genomströmning, och därmed leda till att fler tar 

gymnasieexamen. Det kan även bidra till en breddad rekrytering till högskolan.  

 



 

Förslag på programstrukturer för gymnasieskolan (bilaga 31–48) 

SFS anser att alla gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet och menar därför att även de 

yrkesförberedande programmen bör innehålla de ämnen som ger grundläggande behörighet, 

och att dessa bör förläggas antingen under de gymnasiegemensamma- eller 

programgemensamma ämnena. Vi anser att det snarare bör finnas möjlighet att välja bort 

högskoleförberedande ämnen än att välja till dem, vilket är hur förslaget ser ut nu.  

 

Förslag på programmål för gymnasiesärskolan (bilaga 49–57) 

SFS har inga synpunkter. 

 

Förslag på programstrukturer för gymnasiesärskolan (bilaga 58–66) 

SFS har inga synpunkter. 

 

Förslag på ändringar i skollagen (bilaga 67) 

SFS har inga synpunkter.  

 

Förslag på ändringar i gymnasieförordningen (bilaga 68) 

SFS har inga synpunkter, utöver de vi tidigare framfört om att alla gymnasieprogram ska ge 

grundläggande behörighet till högre utbildning.  

 

 

 

 

  

Oskar Mattsson Wiik 

Vice ordförande 

oskar.m.wiik@sfs.se 

070-545 75 57 

Mathilda Fredriksson 

Politisk sekreterare 

mathilda.fredriksson@sfs.se 

076-544 01 02 
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