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Remiss angående förslag till ändrade
programstrukturer för de nationella
yrkesprogrammen i gymnasieskolan med
anledning av ökade möjligheter till
grundläggande behörighet på alla
yrkesprogram
Skolverkets diarienummer: 2022:2107

Sveriges förenade studentkårer, SFS, har erbjudits att lämna sina synpunkter på remiss

avseende förslag till ändrade programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i

gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter till grundläggande behörighet på alla

yrkesprogram till Skolverket. SFS är positiva till förslaget.

SFS tillstyrker Skolverkets förslag om ändringar i föreskrifter som reglerar kursinnehållet

för de nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan samt i yrkesdansarutbildningen.

SFS har tidigare tillstyrkt regeringens förslag om att alla yrkesprogram ska innehålla det

som krävs för att uppnå grundläggande behörighet till högskolan. SFS anser att
1

grundläggande behörighet bör erbjudas på samtliga gymnasieprogram. Det aktuella förslaget

om ändrad programstruktur för de nationella yrkesprogrammen bedömer SFS vara

nödvändigt för att uppnå elevers reella möjligheter att läsa kurser nödvändiga för att uppnå

grundläggande behörighet till högskolan och komma runt de tidigare praktiska hindren som

funnits för detta.

Liksom uppges i konsekvensutredningen, bedöms förslaget om ändrad programstruktur leda

till att yrkesprogrammens omfattning ökar i sitt grundupplägg. Detta eftersom
2

kursupplägget varken ska tumma på den del av utbildningen som ger yrkeskunnande eller

den del som krävs för att uppnå grundläggande behörighet.

2
Konsekvensutredning avseende Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de nationella

yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter till grundläggande behörighet

på alla yrkesprogram, Skolverket, Dnr. 2022:2107.

1
SFS remissvar Dnr P2-10/1718 av Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram,

U2017/03537/GV.



SFS vill därför uppmärksamma Skolverket på att en sådan utökning av yrkesprogrammen

behöver följas upp av bevakning av främst elevernas psykiska hälsa, som riskerar att

påverkas negativt om utökningen innebär en ökad arbetsbörda för eleverna. SFS ser dock att

denna risk minimeras med att elever kommer ha möjligheten att välja bort delar av det som

krävs för grundläggande behörighet, om arbetsbördan skulle visa sig vara för stor för den

enskilde eleven.
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