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        UTLÅTANDE UKM 22/010/2018 

 

Ärende: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om studentexamen och lag 

om ändring av gymnasielagen. 

Diarienummer: 22/010/2018 

Yrkeshögskolan Arcada har tagit del av utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag 

till lag om studentexamen och lag om ändring av gymnasielagen. 

Arcada upplever att förslagen stöder de strategiska målsättningarna för såväl kontinuerligt lärande 

som för snabbare inträde till högskolestudier och har i sitt utlåtande specifikt tagit fasta på sådant som 

har konsekvenser för fortsatta högskolestudier. 

 6 § Möjligheten att avlägga studentexamen även på engelska är en positiv nyhet som stöder 

internationaliseringen 

 7 § Att kunna avlägga proven i studentexamen som separata prov kan vara en möjlighet med 

tanke på kontinuerligt lärande men om det leder till att antagningsgrunderna till högskolor i 

större utsträckning baseras enbart på prov som ingår i studentexamen på bekostnad av 

validering av tidigare förvärvat kunnande eller andra smidiga antagningsvägar för t.ex. 

personer med lång arbetserfarenhet så fördröjer det inledandet av högskolestudier snarare än 

försnabbar 

 11 § Förändringen att två prov i realämnen eller ett realämne och ett språk krävs om man vill 

skriva ett realämne ter sig konstlat. Om strävan är att höja allmänbildningen borde detta ske 

med tydligare styrning. Som förslaget nu är kan studentexamen fortfarande nås  genom att 

skriva modersmål och tre språk, vilket gör det möjligt att välja bort både matematik och 

realämnen, vilket rimmar illa med strävan att öka såväl matematikkunskaper som 

allmänbildningen. I motiveringen konstateras att högskolornas antagningskriterier påverkar 

och styr valet av vilka ämneskombinationer den unga väljer och förvisso är det så men det 

skjuter över ansvaret på enskilda högskolor vars kriterier kan variera märkbart. 

 14 § Att examinanden kan använda godkända prov som ingått i en underkänd examen under 

tre års tid är bra och försnabbar erhållandet av examen då inte alla prov behöver tas om. 

 17 § Det faktum att ett godkänt prov får tas om utan begränsning kan bli en resursfråga för i 

synnerhet mindre gymnasier men med tanke på att högskolornas antagning i större 

utsträckning ska baseras på studentexamen och på enskilda ämnen i studentexamen är det 

viktigt att möjlighet att höja vitsord ges. 
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