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Sveriges förenade studentkårer (SFS) har tagit ställning till förslagen i
kapitel 7, som är den del av betänkandet som tydligast rör övergången till
högre utbildning.
Enligt utredningens förslag skulle en övergripande förändring vara att en
högskoleförberedande examen från komvux inte behöver följa samma
struktur som gymnasieskolans nationella program. Istället för sex program
skulle det finnas tre ämnesområden: samhällsvetenskapligt/ekonomiskt,
humanistiskt/estetiskt och naturvetenskapligt/tekniskt. Detta innebär att
elever ska kunna kombinera kurser som idag ingår i olika gymnasieprogram.
Den som redan har läst vissa gymnasiekurser, kommer alltså få fler
valmöjligheter för kompletterande kurser som ska leda till en
högskoleförberedande examen.
SFS bedömning är att förslagen sammantaget skulle göra vägen till
högskolebehörighet något enklare. På så sätt undanröjs onödiga hinder för
att påbörja en högskoleutbildning. Förslagen skulle inte påverka
kunskapskraven för högskolebehörighet.
Kap 7.2.3 – Förslag att ersätta gymnasiearbetet i komvux med ett komvuxarbete
Förslaget innebär att det avslutande större arbetet inte kommer behöva
kopplas till ett specifikt nationellt program på gymnasiet, vilket går i linje
med att inom komvux istället införa tre bredare ämnesområden. Kraven vad
gäller förmåga att planera, genomföra och utvärdera arbeten, och att ge,
beakta och värdera respons, samt krav gällande problemlösningsförmåga och
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kritiskt förhållningssätt (generiska färdigheter) kommer att motsvara de som
ställs på gymnasiearbetet.
SFS tillstyrker förslaget. Det skapar mer flexibilitet för eleverna och
förenklar därigenom vägen till högskolebehörighet. SFS bedömer inte att
förslaget skulle påverka elevernas prestation vid högskolestudier, givet att
kraven på generiska färdigheter finns kvar för komvuxarbetet.
Kap 7.9 – Förslag att ersätta programspecifika kurser med områdesspecifika
kurser inom högskoleförberedande examen från komvux
Förslaget innebär att en person kommer kunna kombinera kurser inom
samma ämnesområde, men från olika gymnasieprogram, för en
högskoleförberedande examen.
SFS tillstyrker förslaget. Det skapar mer flexibilitet för eleverna och
förenklar därigenom vägen till högskolebehörighet. SFS bedömer inte att
förslaget skulle påverka elevernas prestation vid högskolestudier.
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