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Naturvetarnas yttrande avseende En gymnasieutbildning för
alla (SOU 2016:77)
Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra 32 000 medlemmar
arbetar inom life science, miljö, jord, skog, de fysiska vetenskaperna, matematik och it. För oss är
det oerhört viktigt att det finns människor som vill och får möjligheter att satsa på
naturvetenskap. Bland Naturvetarnas medlemmar finns också de naturbrukslärare som
undervisar på Naturbruksprogrammet.
Naturvetarna har i sina tidigare yttranden avseende Välja yrke. Slutbetänkande av
yrkesprogramutredningen (SOU 2015:97) och Nya inriktningar, gymnasiepoäng och examensmål
på naturbruksprogrammet (Dnr 2015:1247) uttryckt sin oro över begränsningar i möjligheten att
få allmän och särskild behörighet för högskolestudier på Naturbruksprogrammet. Bakgrunden
till ställningstagandet är att vi anser att det är angeläget att gymnasieskolan, i så stor
utsträckning som möjligt, tillgodoser individers behov av att skaffa sig en gedigen utbildning
som kan ge arbete direkt men också möjliggör vidare studier på högskolan, att det finns ett
behov av att få fler studenter med praktisk erfarenhet till högskolans utbildningar inom
naturvetenskap samt slutligen att vi är angelägna om att säkerställa Naturbruksprogrammets
attraktionskraft.
Vi ställer oss med anledningen av detta bakom utredningens förslag om att alla yrkesprogram
ska leda till allmän behörighet till högskolan i sitt grundupplägg, samt att elevernas rätt att
utöka programmets innehåll för att få särskild behörighet eller utökade yrkeskunskaper stärks.
Vi anser vidare att det är bra att Skolverket får ett tydligt uppdrag att regelbundet redovisa
behov av förnyelse av gymnasieutbildningarna till regeringen. Inte minst diskussionerna om
behovet av utbildningar inom naturturism, viltbruk och sportfiske vittnar om att det finns ett
behov av att då och då lyfta blicken för att se möjligheten till arbetstillfällen och stärka
kompetensbehovet inom framväxande arbetsområden.
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Slutligen ställer sig Naturvetarna bakom utredningens förslag om att ge hemkommuner,
skolhuvudmän och rektorer ett tydligare ansvar för att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja
en gymnasieutbildning. Det hade emellertid varit önskvärt att komplettera detta förslag med
tydliga skrivningar om hur detta bör gå till och en förstärkning av de resurser som idag finns
tillgängliga för vägledning.
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