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Yttrande över betänkandet Tillträde för nybörjare — ett öppnare och enklare system för
tillträde till högskoleutbildning (SOU
2017:20)
(Dnr: U2017/01213/UH )
Skolinspektionen har getts möjlighet att yttra sig över det remitterade slutbetänkandet från Tillträdesutredningen. Skolinspektionen vill anföra följande.
Utredningen hänvisar till undersökningar som gjorts rörande gymnasieelevers
syn på utbildning, betyg och stress. Utredningen nämner också stress hos gymnasieelever som en möjlig konsekvens av flera av utredningsförslagen. Skolinspektionen anser att det finns risk för att förslagen rörande konkurrenskomplettering och meritpoäng kan komma att orsaka en ökad stress hos gymnasieelever. Skolinspektionen ser redan idag inom ramen för sin verksamhet exempel på gymnasieelever som är under stress och som gör studieavbrott, bland
annat till följd av att huvudmännen inte tar sitt ansvar för att ge resurser och
andra förutsättningar, så att elever som riskerar att avbryta sin utbildning får
stöd att nå kunskapskraven. Inspektionen har även sett brister och utvecklingsområden rörande bedömning och betygssättning inom gymnasieskolan.
Skolinspektionen anser därför att de utvärderingar som görs av utredningens
förslag måste ske nära de verksamheter och studenter som har att förhålla sig
och sina studieval till det nya tillträdessystemet. Det blir då viktigt att i utvärderingarna belysa hur tillträdessystemet får genomslag i relation till bland annat stressnivåer hos de som har att förhålla sina studier till tillträdessystemet,
förekomsten av s.k. strategiska val och genusfrågor. Inspektionsinsatser som
Skolinspektionen gör kan bidra till att fånga upp signaler om hur de nya tillträdesreglerna slår igenom i praktiken.
Skolinspektionen vill slutligen anföra att det är mycket angeläget att de förslag
som nu läggs fram samordnas med andra förslag som påverkar bland annat
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gymnasieeleverna, exempelvis de förslag som Gymnasieutredningen lagt fram
(En gymnasieutbildning för alla — åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en
gymnasieutbildning, SOU 2016:77).
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