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LOs remissvar på departementspromemorian, 
Flexibla behörighetskrav till gymnasieskolans 
yrkesprogram  
 
 
LO har fått möjligheten att yttra sig över ovanstående promemoria och 
lämnar följande synpunkter. 
 
För att den kommande gymnasiereformen ska kunna få någon betydelse för 
utvecklingen av de yrkesförberedande programmen, krävs att de föreslagna 
nationella programråden får relativt omfattande mandat och att parterna får 
ett faktiskt inflytande i en rad frågor. De förväntningar branschens parter har 
på ungdomarnas förkunskaper när de antas till ett yrkesförberedande 
program måste också vägas in, och inte ses som en avgränsad formfråga i 
utbildningssystemet. Det vore därför önskvärt att de nationella program-
rådens arbete kunde komma igång, där bland annat frågeställningarna i den 
aktuella promemorian skulle kunna behandlas.  
 
LO har i remissvaret till gymnasieutredningens betänkande ställt sig positivt 
till åtta ämnen som behörighetskrav till de yrkesförberedande programmen, 
med de argument som framfördes i betänkandet. Studieförmåga kan inte 
enbart baseras på tre ämnen, och dessutom har det visat sig att enbart tre-
ämnesbehörighet inte varit tillräckligt grund för lyckosamma studier på 
gymnasiet. 
 
Promemorians förslag ansluter i princip till den tanke om preliminär antag-
ning och strävan att nå så långt som möjligt i studierna som fanns uttryckt i 
Åtta vägar till kunskap (SOU:2002:120). LO ställde sig positiv till ett sådant 
synsätt vid den tidpunkten och LO ställer sig positiv även denna gång till ett 
sådant förslag. Det innebär rimligen att fler elever får tillträde till gymnasiet 
än idag och att förslaget troligtvis kommer att gynna pojkar i större ut-
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sträckning än flickor då pojkar har större svårigheter relativt sett att nå be-
hörighet i de aktuella ämnena. LO vill också understryka vikten av att de 
elever som saknar tillräckliga kunskaper i engelska eller matematik, 
garanteras det stöd som krävs för att uppnå en godkänd kunskapsnivå på det 
aktuella programmet. 
 
LO har tidigare påpekat svårigheterna att få en sammanhållen uppfattning av 
de olika utredningar och promemorior som lämnats för yttranden utan syn-
bar inbördes synkronisering i en logiskt genomförd reformprocess. Av det 
skälet bör förutsättningarna för det partssammansatta arbetet och inflytandet 
inom ramen för den nya gymnasieskolan utvecklas med det snaraste. 
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