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Remissyttrande 

Departementspromemoria: Flexibla behörighetskrav till 
gymnasieskolans yrkesprogram Dnr 2008/7831 
 
Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, UHR, ser gymnasieskolan som en 
nyckelfaktor för att förmedla den kompetens till framväxande generationer som ett 
konkurrenskraftigt samhälle och näringsliv kräver. Gymnasieskolans utformning och 
kvalitet är av stor betydelse för hotell- och restaurangbranschens framtida tillväxt och 
sysselsättning. 
 
UHR avstyrker förslaget att elever som saknar godkänt betyg i engelska eller 
matematik men har godkänt betyg i minst åtta ämnen inklusive svenska/svenska som 
andraspråk samt ett meritvärde på minst 90 poäng ska anses behöriga till 
gymnasieskolans yrkesprogram. 
 
UHR stödjer gymnasieutredningens ambition att skapa yrkesutbildning av högre 
kvalitet genom ökad genomströmning av elever och förstärkt anställningsbarhet för 
eleverna. 
 
UHR anser att målet om ökad genomströmning av elever i gymnasieskolan endast 
kan uppnås genom att eleverna har grundförutsättningarna för att tillgodogöra sig 
utbildningen samt att eleverna ges utrymme att ägna tid och kraft åt programmets 
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kurser. UHR anser därför att godkända betyg från grundskolan i matematik och 
engelska är en nödvändig faktor. 
 
UHR vill framhålla att goda kunskaper i engelska och matematik är en viktig faktor 
för graden av anställningsbarhet inom valt yrke efter avslutad gymnasieutbildning.   
Förslaget ger eleverna en felaktig signal om att engelska och matematik är av 
underordnad betydelse för deras avsedda yrkesval. Ett sådant antagande är dock inte 
grundad på det faktiska behov som finns i hotell- och restaurangbranschen.  
Besöksnäringen är en bransch med stor tillväxt och en allt större tillströmning av 
utländska besökare i Sverige förutsätter goda språkkunskaper för hög servicegrad. 
Inom hotell, restaurang och turism är det en självklarhet att personalen har goda 
kunskaper i engelska och efterfrågan på ytterligare språk är stor. För 
anställningsbarhet inom kök. matsal, reception och konferens krävs goda kunskaper i 
yrkesrelaterad matematik.    
 
UHR har i sitt svar på gymnasieutredningens betänkande framhållit att rådet ser det 
som en självklar utgångspunkt att alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram läser 
kurser för att uppnå grundläggande högskolebehörighet. Elever som inte har godkänt 
betyg i engelska eller matematik vid gymnasietidens början kommer att ha 
obefintliga möjligheter att göra de val som är nödvändiga för att uppnå 
grundläggande högskolebehörighet. Eleven ges på så sätt en begränsad möjlighet till 
önskad utbildning och valmöjligheter för framtiden.  
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