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Till: Utbildningsdepartementet 

 

Remissvar: 

 

I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå 

målen med sin gymnasieutbildning (SOU 

2022:34) 
 

Regeringens dnr: U2022/02457 

 

 

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på 

remissen av betänkandet I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin 

gymnasieutbildning (SOU 2022:34). SFS har ett femtiotal medlemskårer vilka tillsammans 

representerar ungefär 380 000 studenter och doktorander. SFS värnar om rätten till högre 

utbildning och den frihet som en högskoleutbildning innebär.  

Detta remissvar är avgränsat till hur utredningens förslag påverkar gymnasieelevers 

möjligheter och förutsättningar att uppnå högskolebehörighet. 

 

Allmänt om utredningen 

Flera av utredningens förslag är bra men löser inte de grundläggande problemen. Att en så 

stor andel ungdomar inte slutför ett nationellt gymnasieprogram eller uppnår 

högskolebehörighet måste ses som ett misslyckande för Sverige som kunskapsnation. 

Politikens primära fokus måste vara att fler ska slutföra gymnasiet och på så sätt bli behöriga 

till vidare studier. Andra lösningar, exempelvis komvux eller yrkespaket inom 

introduktionsprogram, kan vara nödvändiga säkerhetsventiler när systemet misslyckas för att 

fler elever ändå ska ha en chans på arbetsmarknaden. Åtgärderna får dock inte stanna vid 

sådana nödlösningar och utredningen kan inte ligga till grund för gymnasiepolitikens 

övergripande inriktning. 
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Yrkespaket (Kap 5) 

SFS uppfattar att förslagen som rör yrkespaket vänder sig till elever som förväntas ha 

försumbara chanser att uppnå högskolebehörighet. I första hand ska målet vara att elever 

uppnår behörighet för ett nationellt program och yrkespaketen vänder sig till elever som har 

mycket små förutsättningar att klara det. Yrkespaketen är ett sätt att ändå ge dem 

yrkeskunskaper och förbereda dem för arbetsmarknaden.  

Eftersom yrkespaketen inte vänder sig till presumtiva studenter på eftergymnasial nivå, så 

avstår SFS från att lämna synpunkter på utformningen. 

På sikt är det givetvis oacceptabelt att skolsystemet sviker eleverna till den grad att de inte 

har förutsättningar att bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. 

 

Övergången mellan gymnasieskolan och komvux (Kap 6)  

Utredningen har i uppdrag att främja mer sömlösa övergångar från gymnasieskola till 

komvux för de elever som inte uppnår målen för en gymnasieexamen. Det framgår att 

kunskapen om komvux behöver öka hos målgruppen. 

SFS tillstyrker förslaget 6.1.1 att Ett avslutande vägledningssamtal ska erbjudas elever som 

avser att avsluta sin gymnasieutbildning i förtid och elever som riskerar att slutföra sin 

gymnasieutbildning utan att nå en examen eller behörighet till ett nationellt program. Det är 

bra att skolan ger stöd till de elever som riskerar att avsluta gymnasiet utan examen för att 

öka deras kunskap om vilka möjligheter som finns att senare komplettera sin utbildning, 

bland annat för att senare kunna uppnå högskolebehörighet. 

SFS har inga synpunkter på övriga förslag under kap 6, då de inte bedöms ha någon direkt 

inverkan på övergången till högre utbildning. 

 

Andra åtgärder (Kap 7) 

SFS tillstyrker förslaget 7.3.1 att bestämmelsen om studie- och yrkesvägledning ska 

förtydligas. 

SFS bedömer att studievägledning är viktigt för att fler ska förstå värdet av högre utbildning 

och vilka möjligheter det ger individen. Studievägledningen fyller därmed en viktig funktion 

för att minska snedrekryteringen till högre utbildning. Förslaget kan leda till att fler får den 

vägledning de behöver. För att motivera fler elever att välja ett högskoleförberedande program 

på gymnasiet och därefter gå vidare till högre utbildning, är det viktigt med tidiga insatser 

redan i grundskolan. SFS vill här uppmärksamma regeringen på behovet av att studie- och 

yrkesvägledning även behöver bli mer tillgängligt för den som har lämnat gymnasieskolan. 

SFS har inga synpunkter på övriga förslag i kap 7, som rör hur stöd och utbildning inom 

gymnasieskolan är organiserat. Det är givetvis positivt om fler gymnasieelever får det stöd de 

behöver men det har inga väsentliga konsekvenser för de studenter på högskolenivå som SFS 

representerar. 
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