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LOs yttrande över 
promemorian Ökade möjligheter till 
grundläggande behörighet på yrkesprogram 
och ett estetiskt ämne i alla nationella program 
 
LO har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och vill 
lämna följande synpunkter och kommentarer.  

 
• LO tillstyrker regeringens förslag om att alla yrkesprogram ska 

innehålla de kurser som krävs för att eleverna ska uppnå 
grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på 
grundnivå. Detta kommer att öka yrkesprogrammens attraktivitet 
och förhoppningsvis söktrycket till dessa utbildningar. Samtidigt kan 
förslaget även bidra till att fler kvinnor väljer yrkesprogrammen och 
att fler män går vidare till högre studier. 
 

• LO är positiv till regeringens förslag om att yrkesprogrammens 
omfattning utökas upp till 2800 gymnasiepoäng. Denna lösning 
innebär att eleverna ges möjlighet att uppfylla kraven för 
grundläggande behörighet utan att yrkesinnehållet devalveras. LO 
anser även att det är positivt att skolans ansvar att varje elev på ett 
yrkesprogram ska ges möjlighet att nå grundläggande behörighet ska 
tydliggöras i gymnasieskolans läroplan. 
 

• LO tillstyrker regeringens förslag om att elever ska få välja bort 
kurser som ger grundläggande behörighet och samtidigt ändå kunna 
uppfylla kraven för en yrkesexamen.  
 

• LO anser att det är positivt att elever ska ges fortsatt möjlighet att 
läsa kurser som ger grundläggande behörighet som individuellt val 
och programfördjupning. 
 

• LO tillstyrker regeringens förslag att elevernas garanterade 
undervisningstid utökas i proportion till programmens utökade 
omfattning.  
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• LO tillstyrker regeringens förslag att nationella prov ska genomföras 

även i inledande kurser på yrkesprogrammen. Alla elevers 
kunskapsutveckling oavsett program ska följas upp i ett tidigt skede 
av utbildningen och denna förändring innebär samtidigt även att 
elever ges fler tillfällen att få information om hur de ligger till 
studiemässigt. 
 

• LO tillstyrker regeringens förslag om att kraven för yrkesexamen 
inte ska ändras och att eleven i sin yrkesexamen ska kunna välja bort 
betyget F, icke godkänt, på en kurs som krävs för grundläggande 
behörighet till högskoleutbildning.  
 

• LO är kritisk till att meritvärdering vid tillträde till högskolan inte 
ska ändras. Det rådande meritvärderingssystemet är komplext och 
oöverskådligt i många avseenden. Samtidigt är det inte minst 
orättfärdigt med tanke på att det är olika svårt att uppfylla kraven för 
grundläggande behörighet beroende på vilket gymnasieprogram 
eleven har valt. LO anser att regeringen i sin beredning av 
Tillträdesutredningens förslag bör bl.a. beakta förslaget om att 
meritpoängsystemet bör avskaffas. 

 
• LO tillstyrker regeringens förslag om att bidraget till fristående 

skolor i vissa fall ska kunna minskas. Det är en rimlig grundprincip 
att kommunen har möjlighet att anpassa bidragen utifrån den 
enskilda huvudmannens faktiska kostnader.  
 

• LO anser att överföringen av gymnasiepoäng från gymnasiearbetet 
till ett nytt estetiskt ämne som problematiskt med tanke på att 
gymnasiearbetets poängomfattning halveras. Dock har LO i tidigare 
remissvar till Gymnasieutredningen föreslagit att gymnasiearbetet 
inom yrkesprogrammen som en kvalitetssäkring ska baseras på 
branschernas krav. Därför är LO positiv till Skolverkets förslag om 
att en försöksverksamhet med yrkesprov med gymnasiearbetet som 
grund ska genomföras i samverkan med branscher och i samråd med 
de nationella programråden. 
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