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Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet, EK
Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna
ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och
juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose
människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med
entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas
det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer
och privatliv. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om hur människor tänker, känner och
handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och
juridik.
De ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar som sker inom ett område får ofta
konsekvenser inom ett helt annat. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska
förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för
internationella sammanslutningar och avtal. Den ska även ge kunskaper om villkor för en hållbar
utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt. Vid studier i ekonomi är historisk kunskap
central. Därför ska utbildningen utveckla elevernas historiska kunskaper så att de förstår nutiden och kan
resonera kring orsakssamband och följder av olika beslut.
Utbildningen ska vidare ge kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, lokalt, regionalt,
nationellt och globalt. Den ska även belysa det juridiska och moraliska ansvar som följer av företagande.
Innehåll och arbetsformer ska främja elevernas kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och
omsätta idéer i praktisk handling. I utbildningen ska eleverna ges möjlighet att praktiskt få pröva
företagande.
Utbildningen ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla grunder i ett vetenskapligt förhållningssätt
samt träning i att söka, sovra, analysera och värdera information utifrån främst samhällsekonomiska,
företagsekonomiska och juridiska frågeställningar. Utbildningen ska utveckla såväl elevernas förmåga att
resonera ur individens, företagets och samhällets perspektiv som deras förmåga att dra slutsatser och
argumentera för sina ställningstaganden. För att beskriva och förklara ekonomiska och juridiska företeelser
i samhället ska utbildningen ge eleverna kunskaper i att använda centrala begrepp, teorier och modeller.
Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att strukturera och presentera sina resultat enligt
vetenskapliga normer och anpassat till målgrupp. Alla ämnen inom utbildningen ska bidra till att utveckla
elevernas språkliga förmåga och till att modern digital teknik används som ett redskap för
informationssökning, presentation och kommunikation.
[…]
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Naturvetenskapsprogrammet, NA
Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska
eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även
inom andra områden.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om
fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs
omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Utbildningen ska också
utveckla elevernas kunskaper om matematik. Matematik är ett eget ämne med sin särart, och det är även
ett hjälpmedel vars begrepp och symbolspråk används för att utforma modeller i avsikt att förstå och
analysera samband inom andra ämnesområden. Utbildningen ska stimulera elevernas nyfikenhet och
kreativitet samt deras förmåga till analytiskt tänkande.
Genom utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar förmåga
till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Eleverna ska
därför ges möjlighet att utveckla en förmåga att värdera olika typer av källor och kunna skilja på
påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund. Förståelse av naturvetenskap
bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, laborationer, fältstudier och andra
jämförbara praktiska moment ska därför vara centrala inslag i utbildningen.
Utbildningen ska innehålla ett idéhistoriskt perspektiv vilket innebär att naturvetenskapens idéer och
teorier studeras som delar i ett historiskt förlopp. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla intresse för
naturvetenskapliga frågeställningar och de ska få ta del av aktuella forskningsrön inom relevanta områden.
Utbildningen ska ge förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och
påverkar varandra och särskilt belysa naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling. Eleverna ska
också ges möjlighet till etiska diskussioner om naturvetenskapens roll i samhället.
Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Utbildningen ska därför
utveckla elevernas förmåga att argumentera och att uttrycka sig i avancerade skriv- och talsituationer med
anknytning till naturvetenskap och matematik. Eleverna ska även kunna förstå, läsa och skriva om samt
diskutera grundläggande naturvetenskap på engelska.
Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och beräkningar samt modellering i huvudsak
med datorstöd. Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är
viktig för naturvetare och matematiker. Utbildningen ska därför ge god vana att använda modern teknik
och utrustning.
Utbildningen ska främja elevernas ansvarstagande och samarbetsförmåga samt stimulera dem att se
möjligheter, försöka lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.
[…]
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Teknikprogrammet, TE
Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha
kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den
ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling.
Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på
tekniska processer. I teknik ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos
tekniska objekt och processer. I fysik och kemi ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika
företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett
språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Det tekniska kunskapsområdet
hanterar både befintlig teknik och utveckling av ny teknik. Alla ämnen inom utbildningen ska bidra till att
utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik, särskilt som ett redskap för teknik och teknisk
utveckling.
Det tekniska kunskapsområdet omfattar hur teknik formas och ständigt förändras. Utbildningen ska visa
sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocesser och bidra till att eleverna förstår hela
kedjan i utveckling av teknik i ett hållbart samhälle. Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla
en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna.
Utbildningen ska bygga på ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till teknik och ett kritiskt, kreativt och
konstruktivt tänkande ska främjas. I utbildningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att söka,
sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet. Utbildningen ska också innehålla kreativa
och problemlösande arbetsformer samt ge förutsättningar för eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt
förhållningssätt. Teori och praktisk tillämpning ska samverka och utbildningen ska ge eleverna kunskaper
om och färdigheter i att samarbeta med andra. Eftersom utveckling av teknik ofta sker i
projektarbetsform, ska utbildningen ge kunskaper om projektarbete och färdigheter i att arbeta i projekt
såväl enskilt som i grupp. Centralt för teknikutveckling är att analysera, modellera, simulera,
rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera utifrån resultatet. Utbildningen
ska därför utveckla elevernas förmåga att analysera och förstå tekniska system.
Utbildningen ska vidareutveckla elevernas kommunikativa förmågor i tal, skrift och visualisering. Det
innebär bland annat att förmedla synpunkter, förklara sammanhang och dokumentera samt använda
uttrycksformer anpassade till olika målgrupper och att förstå kommunikationens specifika roll inom
teknikområdet. Utbildningen ska ge kunskaper om interaktiva och digitala medier för att eleverna till
exempel ska kunna presentera tekniskt innehåll och framställa modeller. Utbildningen ska ge eleverna
kunskaper om och färdigheter i engelska i en teknisk kontext, så att de kan utveckla sin kommunikativa
förmåga och därmed ta del av teknik och teknikutveckling.
Entreprenörskap och företagande är delar i processer där teknik utvecklas och ska därför ingå i
utbildningen. Utbildningen ska uppmuntra eleverna att utveckla nya och kreativa lösningar, såväl med som
utan digital teknik, för att skapa och möta förändringar. Den ska tydliggöra hur utvecklingen av produkter
och tjänster lokalt och globalt kan ske på ett hållbart sätt.
Utbildningen ska utgå från både kvinnors och mäns erfarenheter i förhållande till teknikområdet och ska
ge kunskaper om hur föreställningar och traditioner styr uppfattningar om manligt och kvinnligt. Eleverna
ska även utveckla förståelse av människors olika förutsättningar i förhållande till teknik och
teknikutveckling. Utbildningen ska ge förståelse av hur teknisk utveckling och samhällsutveckling
ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra. Den ska också förklara hur dåtidens teknik har påverkat
vår tid och hur vår tids teknik kan komma att påverka framtiden.
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Yrkesprogram
Barn- och fritidsprogrammet, BF
Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de
kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala
yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter
att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik och deras färdigheter i att utföra
arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet utbildar för. Utbildningen ska leda
till att eleverna, beroende på inriktning, kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras
utveckling.
Kunskaper om människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande arbete är
också centralt inom programmet. Arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor ska ingå i utbildningen för
att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa.
Kännetecknande för de verksamheter som programmet utbildar för är samverkan, samarbete och
kommunikation. För att arbeta med människor krävs bland annat förmåga att lyhört, kreativt och med
omdöme skapa optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande. Utbildningen ska
därför ge eleverna möjlighet att särskilt utveckla dessa förmågor.
Verksamheternas betoning på arbete med människor gör att ett etiskt förhållningssätt ska vara centralt i
utbildningen. Utbildningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt
förhållningssätt till medier för att kunna stödja barn, ungdomar och vuxna i en säker medieanvändning.
Kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser om mänskliga
rättigheter är viktiga i de verksamheter som utbildningen förbereder för. Genom utbildningens betoning
på möten mellan människor ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och diskutera sociala och
kulturella frågor.
Flera av de verksamheter som programmet utbildar för innebär arbete med människors hälsa. Därför ska
utbildningen leda till att eleverna utvecklar ett hälsofrämjande förhållningssätt. Eleverna ska också utifrån
kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer kunna analysera och reflektera över människors
olika levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla ett
vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.
Utbildningen ska inriktas mot problemlösning och stimulera till handlingsberedskap. Eleverna ska därför
genomföra uppgifter och lösa praktiska problem såväl självständigt som i samarbete med andra. De ska
också utveckla kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera arbetet, såväl på
verksamhets- som på individnivå, såväl med som utan digitala verktyg.
Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla initiativförmåga och kreativitet för att kunna arbeta på
ett utvecklingsinriktat sätt. Elevernas medverkan vid val av arbetsformer och innehåll i studierna har
därför en särskild pedagogisk innebörd. Utbildningen kan även förbereda för eget företagande inom
området.
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra
till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del
av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i
företagandets villkor.
Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. […]
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Bygg- och anläggningsprogrammet, BA
Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de
kunskaper som behövs för att arbeta inom något av bygg- och anläggningsbranschens yrken, till exempel
som anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, byggnadsarbetare, byggnadsmålare eller plåtslagare.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid till
exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering. Eftersom bygg- och anläggningsarbete påverkar
samhällets infrastruktur och de miljöer man vistas i ska utbildningen ge kunskaper om ett rationellt, säkert
och miljömässigt hållbart byggande. Utbildningen ska också ge kunskaper om branschens olika yrken och
arbetsprocesser samt om entreprenörskap och företagande, vilket ger en god grund för samverkan på
arbetsplatsen och med kunder.
Byggarbetsplatsen är föränderlig och arbetet sker både inomhus och utomhus. Dessutom förändras och
utvecklas arbetsmetoder, material, verktyg och hjälpmedel. Detta ställer krav på ett flexibelt
förhållningssätt och kontinuerligt lärande i arbetslivet. Utbildningen ska därför utveckla elevernas
kreativitet och initiativförmåga. Den ska också bidra till att utveckla elevernas förmåga att använda digital
teknik som förekommer inom för utbildningen relevanta yrkesområden. De ska kunna arbeta självständigt
och tillsammans med andra. Arbetet ska genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att
förebygga förslitningar och andra arbetsskador. Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsmiljöregler och
säkerhetsbestämmelser.
Bygg- och anläggningsbranschen hanterar stora ekonomiska värden. Arbetet genomförs utifrån kundens
beställning och i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och andra bestämmelser. Utbildningen ska därför
ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra
arbetet med tidsenliga metoder och hjälpmedel. Eleverna ska kunna välja, använda och vårda material,
verktyg och maskiner med hänsyn till säkerhet samt miljö, kvalitet och ekonomi, både när det gäller
produktions- och livscykelkostnader. Utbildningen ska även utveckla elevernas förmåga att lösa problem i
det dagliga arbetet och att ta till vara erfarenheter av tidigare byggprojekt.
Utbildningen ska utveckla elevernas förståelse av sin egen och yrkets betydelse i arbets- och samhällslivet.
I samarbetet på arbetsplatsen och i kundrelationer ställs krav på kommunikationsförmåga och förståelse
för andra människor och andra yrkesgrupper. Eleverna ska därför i alla ämnen arbeta med att utveckla sitt
språk och få möjlighet att möta och diskutera olika perspektiv på människors livsvillkor i samhället.
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra
till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del
av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i
företagandets villkor.
Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.
[…]
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El- och energiprogrammet, EE
El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de
kunskaper som behövs för att arbeta med automatiserade produktionssystem, system för energi-, miljöoch vattenteknik eller dator- och kommunikationssystem, eller för att arbeta som elektriker inom
eldistribution eller installation.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i att försörja och bistå samhällsviktiga basfunktioner som
produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem. Den ska därför ge kunskaper om
el- och energiteknik och automation samt färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom dessa
arbetsområden. Dator- och kommunikationsteknik och samhällets IT-digitala infrastruktur ska också vara
centralt inom utbildningen.
Säkerhetsfrågor är av yttersta vikt för arbete inom de olika yrkesområdena. Utbildningen ska därför leda
till att eleverna blir väl förtrogna med nationella och internationella överenskommelser om teknologi,
informationssäkerhet, standarder, arbetssäkerhet och arbetsmiljö.
Utbildningen ska träna eleverna i att göra medvetna val, exempelvis att kunna använda rätt material och
verktyg samt att kunna planera och utvärdera en arbetsprocess. Utbildningen ska vidare leda till att
eleverna förstår vikten av att kunna dokumentera och gå systematiskt till väga för att lösa problem. Allt el-,
energi-, automations- och datortekniskt kunnande bygger på naturvetenskapliga principer. Att kunna
utföra korrekta beräkningar är en förutsättning för yrkesutövningen. Utbildningen ska därför utveckla
elevernas matematiska kunskaper.
Utbildningen ska ge kunskaper om hur eleverna kan bidra till yrkets, företagets och samhällets utveckling
såväl nationellt som lokalt. Internationaliseringen inom el-, energi-, automations- och datorbranscherna
kräver förmåga att använda språk. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter till fördjupade studier i
engelska.
I yrkeslivet kommer eleverna att möta olika människor och ansvara för att ett professionellt arbete utförs,
ofta i samarbete med andra yrkesgrupper. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att
samarbeta med andra, bemöta kunder, ge service och att skickligt utföra arbete både på företag och i
människors hem. Inom branscherna är både storföretag och enpersonsföretag vanliga. Utbildningen ska
därför ge kunskaper om företagandets villkor, ekonomi samt direkt och indirekt miljöpåverkan.
Arbetsmiljöfrågor ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador och för att främja
god hälsa.
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra
till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del
av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i
företagandets villkor.
Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.
[…]
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Handels- och administrationsprogrammet, HA
Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska
eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare
och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel personal-, ekonomi- och ITitadministratör.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och
kommunikation är centralt. Den ska också utveckla deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom
yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, service, ekonomiuppföljning och företagande.
Handel omfattar försäljning och logistik, marknadsföring och produktkunskap, branschkunskap,
kundservice och affärsutveckling i olika former. Administration omfattar administrativt arbete och
organisation i företag och offentlig förvaltning, kommunikation, kundservice samt konferens- och
receptionsarbete. Inom både handel och administration finns möjligheter att starta och driva företag och
därför ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om entreprenörskap och eget företagande.
Handel och administration förutsätter kontakter mellan människor och länder och det personliga mötet är
viktigt. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att möta människor i såväl affärs- som
medarbetarrelationer. Eleverna ska få möjlighet att formulera och kommunicera synpunkter och budskap
både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga
att söka, analysera och värdera information från olika branscher och områden. Den ska utveckla elevernas
färdigheter i att använda IT digital teknik på ett situationsanpassat sätt. Utbildningen ska också ge eleverna
möjligheter till fördjupade studier i engelska.
Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsrätt, arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet. Eleverna
ska också få kunskaper om vilka faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande.
I yrkesrollen ingår att ta ett eget ansvar och handla med omdöme. Utbildningen ska utveckla elevernas
förmåga att handla på ett etiskt sätt i sin kommande yrkesroll. Eleverna ska vidare utveckla förmågan att
diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och metoder och därigenom
förbereda sig för fortsatt lärande i yrkeslivet och få en förståelse av verksamheten och yrkesrollen. Inom
yrkesområdet ska eleverna även kunna diskutera och reflektera kring miljöaspekter och företagets roll i
samhället. Genom att arbeta projektinriktat ska elevernas handlingsförmåga och företagsamhet utvecklas.
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra
till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del
av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i
företagandets villkor.
Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.
[…]
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Bilaga 10: Examensmål
Skolverkets förslag till förändringar - Nationella it-strategier (U2015/04666/S)
Dnr 6.1.1-2015:1608

Hotell- och turismprogrammet, HT
Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de
kunskaper som behövs för att arbeta inom hotell-, konferens- och turismnäringen.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom
branschen. Den ska också utveckla elevernas kunskaper i kommunikation, marknadsföring, försäljning
och entreprenörskap. För att ge god service och möta gäster och kunder på ett yrkesmässigt sätt krävs
kunskaper om människors behov och traditioner i olika situationer. Det handlar om att vara lyhörd och
flexibel i mötet med gäster och kunder med olika förväntningar på service. Utbildningen ska därför ge
eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kring hur traditioner och etiska uppfattningar påverkar
människor och deras efterfrågan på service. Eleverna ska också ges möjligheter att diskutera och reflektera
kring sociala och kulturella frågor.
Arbete inom branschen ställer höga krav på goda språkkunskaper och kunskaper om resmål och resvägar.
Därför ska utbildningen ge eleverna möjligheter att utveckla dessa kunskaper.
Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att arbeta med planering, organisation och ekonomi.
Dessutom ska den bidra till att utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik som förekommer
inom för utbildningen relevanta yrkesområden. Vidare ska utbildningen ge kunskaper om branschen, både
nationellt och internationellt. Branschkunskap innefattar bland annat kunskaper om vilka aktörer som
finns och deras roller, besöksnäringens bakgrund, nuvarande omfattning och framtida möjligheter,
påverkan på miljön samt kunskaper om de lagar och andra bestämmelser som ska tillämpas inom området.
Arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga
arbetsskador och för att främja god hälsa.
I yrkesrollen ingår att ta personligt ansvar och att handla med gott omdöme. Utbildningen ska utveckla
elevernas förmåga att söka, analysera, kritiskt granska och värdera information samt informera andra både
muntligt och skriftligt och med hjälp av olika medier. Eleverna ska också diskutera och reflektera över sitt
eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och metoder och därigenom förbereda sig för fortsatt lärande i
yrkeslivet och få en förståelse av verksamheten och yrkesrollen.
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra
till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del
av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i
företagandets villkor.
Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

[…]
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Bilaga 10: Examensmål
Skolverkets förslag till förändringar - Nationella it-strategier (U2015/04666/S)
Dnr 6.1.1-2015:1608

Industritekniska programmet, IN
Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de
kunskaper som behövs för att arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell
materialbearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och annan
sammanfogning.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper inom industriell teknik och industriteknisk produktion.
Den ska utveckla elevernas förmåga att använda utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska
processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt. Utbildningen ska
också ge eleverna kunskaper om helheten i den industriella verksamheten för att göra det möjligt för dem
att delta såväl i produkt- och produktionsplanering som i själva produktionen. Industriprocesser är i hög
grad automatiserade och digitaliserade. Utbildningen ska därför bidra till förståelse av den logik som styr
processerna samt utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik.
Inom området industriell teknik ska utbildningen ge kunskaper om sammanhangen i produktionsleden
och produktionsutrustningens funktion, användning och skötsel samt om hur produktionen och tekniken
påverkar människor och miljö. Inom området industriteknisk produktion ska utbildningen ge kunskaper
om arbetets organisation, produktionsekonomi, resursanvändning samt systematiskt arbetsmiljöarbete.
Eleverna ska få kunskaper om betydelsen av att i sitt arbete följa regler och arbeta kvalitets- och
säkerhetsmedvetet samt noggrant. Utbildningen ska också ge kunskaper om hur en idé utvecklas till färdig
produkt samt om produktens funktion och utveckling till dess den förstörs eller återvinns.
Industriell produktion förutsätter råvaror och energi. Utbildningen ska leda till att eleverna får insikter om
sina och företagens möjligheter att genom val av material, metod och teknik påverka förbrukningen av
både råvaror och energi.
Valen ska göras med hänsyn till såväl hållbar utveckling ur lokala och globala aspekter som
företagsekonomi.
Det industritekniska yrkesområdet förändras snabbt och därför ska utbildningen förbereda eleverna för
fortsatt lärande i yrkeslivet. Ett företags överlevnad kan vara helt beroende av sin inre kreativa kraft att
förändras. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga till problemlösning och stimulera dem att
upptäcka innovativa möjligheter att skapa och möta förändringar. Genom att reflektera kring erfarenheter
och resultat ska eleverna utveckla förmågan att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla
arbetet, med och utan stöd av digitala verktyg. Samarbete med företag i regionen bidrar till utveckling av
elevernas förståelse av företagandets villkor. Inom utbildningen ska eleverna också ges möjlighet att
överväga eget företagande som alternativ till anställning.
Industriell produktion utförs i regel av människor i samverkan. Det är därför viktigt att eleverna i
utbildningen utvecklar kommunikationsförmåga och förståelse av vad samverkan betyder för
produktionen. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att samverka med andra, oavsett till exempel
kön, kulturell bakgrund, ålder, position eller kompetens, eftersom arbetsgrupper inom industrin ofta är
heterogena. Eleverna ska vidare utveckla förmågan att i grupp ta initiativ, vara lyhörd, arbeta självständigt
och kunna använda yrkets fackspråk. Många industrier har internationella kontakter med manualer och
beskrivningar skrivna på engelska. Engelska är också i flera fall koncernspråk. Utbildningen ska därför ge
eleverna möjligheter till fördjupade studier i engelska.
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra
till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del
av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i
företagandets villkor.
Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

[…]
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Bilaga 10: Examensmål
Skolverkets förslag till förändringar - Nationella it-strategier (U2015/04666/S)
Dnr 6.1.1-2015:1608

Naturbruksprogrammet, NB
Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper
som behövs för att arbeta inom naturbrukssektorn med växter, djur, mark, vatten eller skog. Inom
programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom
naturvetenskap, främst med koppling till naturbruk.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i att bruka naturen. Naturbruk
innefattar de olika verksamheter som nyttjar och förvaltar naturresurser. Det kan till exempel vara
produktion av livsmedel, växtmaterial och träråvara. Andra verksamheter är natur- och landskapsvård,
fiske och vattenbruk, arbete med djur eller arbete med park- och trädgårdsmiljöer samt försäljning av
varor och tjänster. Även verksamhet som syftar till rekreation och naturupplevelser ingår.
Att bruka naturen på ett sätt som främjar hållbar utveckling och vårdar ekosystemen ställer krav på såväl
biologiska och ekologiska som tekniska och ekonomiska kunskaper. Utbildningen ska utveckla elevernas
förståelse av naturens mångfald och hur olika verksamheter använder och påverkar naturen och biologiska
processer. I detta ingår också kunskaper om olika energiformer och om energiomsättning. Utbildningen
ska ge eleverna möjligheter att kritiskt granska och reflektera över hur vi kan bruka naturen för en hållbar
utveckling. För att utveckla naturbrukets olika verksamheter krävs innovativt tänkande, entreprenörskap
och företagsamhet. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla dessa förmågor. Den ska
också bidra till ett globalt perspektiv på naturbruket samt ge kunskaper om internationellt samarbete.
Stora delar av yrkesområdet regleras i lagar och andra författningar. Utbildningen ska därför ge eleverna
kunskaper om dessa bestämmelser. Arbetsmiljöfrågor ska ha en central plats i utbildningen för att
förebygga arbetsskador och främja god hälsa.
Med utgångspunkt i praktiskt arbete inom naturbruk ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att ta
initiativ och lösa problem på ett ansvarsfullt sätt. Eleverna ska kunna planera och genomföra
arbetsuppgifter samt bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, effektivitet och miljötänkande. Utbildningen
ska också bidra till att utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik som förekommer inom för
utbildningen relevanta yrkesområden. Under utbildningen ska eleverna utveckla praktiska färdigheter som
kopplas till förståelse och reflektion. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att ta ställning i etiska frågor
och kunna omsätta sina ställningstaganden i praktisk handling.
Naturbrukets olika yrkesområden ställer krav på kommunikation och samverkan med andra i olika
sammanhang. Därför ska utbildningen bidra till elevernas kommunikations- och samarbetsförmåga.
Genom att arbeta med språket i alla ämnen utvecklar eleverna sin förmåga att argumentera och uttrycka
ståndpunkter samt att söka, sovra och bearbeta information.
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra
till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del
av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i
företagandets villkor.
Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

[…]
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Bilaga 10: Examensmål
Skolverkets förslag till förändringar - Nationella it-strategier (U2015/04666/S)
Dnr 6.1.1-2015:1608

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL
Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna
ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom restaurang- och livsmedelssektorn, till exempel i
restaurang, bageri och med färskvaror.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper inom de delar av restaurang- och livsmedelsbranschen där
man arbetar nära kunderna med i första hand hantverksmässiga metoder, såväl traditionella som moderna.
Den ska också utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i livsmedelsproduktion, matlagning och
servering liksom deras kunskaper om måltiden som helhet. Måltiden som helhet är central i utbildningen
eftersom de olika verksamhetsområdena samverkar för att skapa måltidsupplevelser. Oavsett om man till
exempel bakar, arbetar i delikatessbutik eller på restaurang bidrar man till helheten. Utbildningen ska även
ge kunskaper i arbetsmiljö, försäljning, service, hygien, näringslära, specialkoster och alkoholservering.
Utbildningen ska också bidra till att utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik som
förekommer inom för utbildningen relevanta yrkesområden.
Arbetet nära kunderna ställer krav på goda kunskaper i kommunikation och service. Utbildningen ska
därför utveckla elevernas förmåga att bemöta kunder. Även kunskaper i exponering och skyltning av varor
ska ingå i utbildningen. Kommunikation är en viktig del i ett fungerande lagarbete. Eftersom arbetet inom
yrkesområdet i regel utförs av människor i samverkan ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att
samverka med andra, oavsett till exempel kön, kulturell bakgrund, ålder, position eller kompetens.
Eleverna ska vidare utveckla förmågan att arbeta i grupp, ta initiativ, vara lyhörda, arbeta självständigt och
kunna använda yrkets fackspråk. Utbildningen ska även utveckla elevernas förmåga att arbeta med
planering, organisation och ekonomi.
Branschen präglas av förändring och utveckling, vilket ställer krav på kreativitet och flexibilitet. Därför ska
utbildningen förbereda eleverna för fortsatt lärande i yrkeslivet samt utveckla deras förmåga att se och
förstå sin egen roll i verksamheten, och att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika
arbetsuppgifter. Utbildningen ska utveckla elevernas ansvarskänsla, kvalitetsmedvetenhet och
företagsekonomiska förståelse. Arbetsmiljöfrågor och frågor om arbetsorganisation ska ha en central plats
i utbildningen för att förebygga arbetsskador och främja god hälsa. Utbildningen ska ge eleverna de
kunskaper som behövs för att arbeta arbetsmiljöriktigt, säkert och i enlighet med lagar och andra
bestämmelser inom yrkesområdet.
Livsmedels- och restaurangbranschen har en stark internationell prägel. Därför ska kunskaper om
livsmedel och måltider i andra kulturer ingå i utbildningen. Branschen är av tradition en del av en
internationell arbetsmarknad. Utbildningen ska därför ge eleverna kännedom om arbete i andra länder och
möjligheter till fördjupade studier i engelska. Branschen har dessutom en regional anknytning, med fokus
på närliggande produktion och lokala traditioner, vilket ska återspeglas i utbildningen.
Branschen kännetecknas av många olika typer av företag. Oavsett om man är anställd eller driver eget
företag krävs initiativförmåga, idérikedom och egen drivkraft. Därför ska utbildningen ge kunskaper om
entreprenörskap och företagande. Utbildningen ska dessutom leda till en fördjupad förståelse av de etiska
frågor som livsmedelshantering, försäljning och hållbar utveckling ställer. De etiska frågeställningarna ska
även omfatta de tidigare stegen i produktionskedjan, som djurhållning, odling, transport och förädling.
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra
till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del
av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i
företagandets villkor.
Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.
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Skolverkets förslag till förändringar - Nationella it-strategier (U2015/04666/S)
Dnr 6.1.1-2015:1608

VVS- och fastighetsprogrammet, VF
VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de
kunskaper som behövs för att arbeta inom sektorerna fastighet, kyl- och värmepump, ventilation samt
VVS.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll
samt förvaltning av fastigheter, tekniska anläggningar och system, som till exempel värme-, ventilationsoch kylsystem. Den ska också ge eleverna kunskaper i reglerteknik och energioptimering av anläggningar
samt utveckla deras förmåga till systemtänkande. Även planering, genomförande och dokumentation av
arbetsuppgifter samt kvalitetssäkring och utvärdering av utförda uppdrag ska ingå i utbildningen.
Utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas förmåga att använda digital teknik som förekommer inom
för utbildningen relevanta yrkesområden. Dessutom ska utbildningen ge eleverna kunskaper om
arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser samt kännedom om nationella och internationella
bestämmelser som gäller för yrket.
Utbildningen ska öka elevernas miljömedvetenhet och utveckla deras förmåga att omsätta kunskaper om
miljö, ekologi och resursanvändning i praktisk handling. Eleverna ska ges möjligheter att förstå hur
effektiv energianvändning leder till en hållbar utveckling. Vid nybyggnad, omvandling av det befintliga
byggnadsbeståndet, reparation, underhåll och installation krävs kunskaper om vilka system och produkter
som är mest energieffektiva och hur man arbetar med mesta möjliga miljöhänsyn.
Många arbetsuppgifter inom yrkesområdena innebär kontakter med entreprenörer, beställare och kunder.
Det ställer krav på social förmåga och känsla för service. Därför ska utbildningen utveckla elevernas
förmåga att kommunicera och samverka med andra människor och andra yrkesgrupper. Utbildningen ska
också utveckla serviceförmåga, kvalitetsmedvetenhet och kreativitet. Utbildningen kan även förbereda för
eget företagande inom området.
Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska och utvärdera det egna arbetet i relation
till kvalitets- och säkerhetskrav. Färdighetsträning i yrket ska vara en väsentlig del av utbildningen och ska
genomföras på ett sådant sätt att eleverna lär sig utföra uppgifter såväl självständigt som tillsammans med
andra. Utbildningen ska även ge eleverna möjlighet att arbeta med både nya och beprövade material och
arbetsmetoder.
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra
till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del
av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i
företagandets villkor.
Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.
[…]

13

Bilaga 10: Examensmål
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Vård- och omsorgsprogrammet, VO
Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de
kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom programmet ska
eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom främst dessa
områden.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge
kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara
eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Arbetet utgår från en
människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande.
Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om människan i olika åldrar ur biologiska,
psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. I
yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi,
psykologi och vårdvetenskap. Utbildningen ska därför leda till att eleverna utvecklar en helhetssyn på
människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera
med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. Eleverna
ska också utveckla förståelse för människors olika behov och förutsättningar. Dessutom ska eleverna
utveckla en förmåga att diskutera och ta ställning i etiska frågor som rör yrkesutövningen och att följa den
etik som råder inom yrkesområdet.
Stora delar av yrkesområdet regleras i lagar och andra författningar. Utbildningen ska därför ge eleverna
kunskaper om dessa bestämmelser.
Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation, eftersom det skapar
en grund för ett gott samarbete samt för att kunna ge korrekt och komplex information till patienter och
andra brukare. Ett rikt och nyanserat språk är dessutom ett redskap för reflektion och lärande. Kunskaper
i språk ökar möjligheterna att kommunicera med patienter och andra brukare samt att arbeta i andra
länder. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter till fördjupade studier i engelska.
I vård och omsorg används itIT, andra digitala hjälpmedel och annan teknisk utrustning. Utbildningen ska
därför bidra till att utveckla elevernas förmåga att använda teknik som förekommer inom för utbildningen
relevanta yrkesområden. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att lära sig hantera dessa.
Utbildningen ska ge eleverna färdigheter i att utföra de arbetsuppgifter som förekommer inom området,
såsom stöd och hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter samt
administrativa, sociala och socialpedagogiska uppgifter. Dessa arbetsuppgifter ska utföras på ett
yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, estetiskt, hygieniskt, rehabiliterande eller habiliterande, ergonomiskt och
hälsofrämjande.
Att identifiera, analysera och ta initiativ till att lösa problem i olika vård- och omsorgssituationer samt att
se konsekvenser av handlingsalternativ är viktigt inom yrkesområdet. Därför ska utbildningen utveckla
elevernas förmåga till detta liksom deras kreativitet, initiativförmåga och kvalitetsmedvetenhet.
Utbildningen kan även förbereda för eget företagande inom området.
Utbildningen ska också ge eleverna kunskaper om vårdens och omsorgens historiska utveckling. Med
detta som grund och med stöd av aktuell forskning ska eleverna utveckla förmåga att kritiskt granska
invanda rutiner och kunna föreslå förändringar som innebär ökad kvalitet inom verksamhetsområdet.
Utbildningen ska ge kunskaper och insikter om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa
samt om hur man kan samverka för att skapa goda och jämlika arbetsförhållanden.
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Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra
till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del
av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i
företagandets villkor.
Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.
[…]
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Program med egna examensmål
Yrkesdansarutbildningen
Yrkesdansarutbildningen är en riksrekryterande särskild yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna
examensmål. Den är en elitutbildning. Efter examen från utbildningen ska eleverna ha de kunskaper som
behövs för att arbeta som dansare vid nationella och internationella scener där klassisk balett eller modern
nutida dans används på tekniskt avancerad och konstnärligt hög nivå.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i sceniskt framförande av dans. Det
innebär daglig träning och att eleverna kontinuerligt ska förfina dansteknik, repetera koreografiskt
material, lösa danstekniska och konstnärliga problem samt delta i sceniska produktioner.
Scenisk erfarenhet är en central yrkeskunskap. Därför ska utbildningen ge eleverna scenisk erfarenhet och
kunskaper om scenkonstens olika yrkesroller och hur dessa samverkar i en produktion. Utbildningen ska
utveckla elevernas förmåga att ta eget ansvar, samarbeta och se sin roll som en del i en konstnärlig helhet.
Det innebär också att utbildningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda de koder och
konventioner som används inom det sceniska området. Det innefattar såväl historiska kunskaper om äldre
traditioner som samtida kunskaper inom dansområdet.
Utvecklingen inom yrket kräver förmåga att dansa enligt både äldre och samtida repertoar samt att delta i
konstnärliga processer med koreografer. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga till
interpretation och stilkänsla för olika typer av repertoar samt förmåga att improvisera, vara kreativa,
initiativrika och problemlösande i medskapande konstnärliga processer. Koreografier kan bestå av solo-,
par- eller gruppdanser, och de kan vara historiska eller samtida. Utbildningen ska därför ge eleverna
förmåga att anpassa dansteknik och konstnärligt uttryck till olika sammanhang och koreografiska
förhållningssätt samt utveckla elevernas förmåga att arbeta både solistiskt och i ensemble.
Utbildningen ska leda till att eleverna på en avancerad nivå utvecklar en hög dansteknisk kvalitet inom
klassisk balett eller modern nutida dans. Det danstekniska området inom klassisk balett och modern
nutida dans omfattar hela vidden av rörelser, stegkombinationer och rörelsekvaliteter som används inom
yrkesområdet. Utbildningen ska utveckla elevernas danstekniska kvaliteter och konstnärliga uttryck i
enlighet med både tradition och samtida utveckling. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla
danstekniska och konstnärliga kunskaper enligt senaste forskning och utvecklingsarbete.
Utbildningen ska ge eleverna förmåga att använda olika förhållningssätt till musik inom olika stilar och
genrer, såväl historiska som samtida. Dans, konst och musik både speglar och deltar i skapandet av
kulturella värderingar när det gäller exempelvis synen på kropp, genus och etnicitet, och eleverna ska ges
förmåga att problematisera dessa när det gäller teknikträning, gestaltningsarbete och färdiga koreografier.
Utbildningen ska också ge eleverna kunskaper om hur konstnärliga uttrycksformer i olika sammanhang
kan analyseras ur olika perspektiv. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett yrkesmässigt språkbruk.
Kraven på eget ansvar är höga inom yrket. Individuell problemlösande feedback och coachning som
inriktas mot utvecklingsmöjligheter är viktiga metoder för att utbildningen ska ge eleverna förmåga att, på
det sätt yrket kräver, utvärdera och reflektera över sin egen kunskapsutveckling när det gäller
kroppskännedom, dansteknik, gestaltningsarbete och sceniskt arbete. Utbildningen ska även ge eleverna
kunskaper om hur kompletterande träningsmetoder kan stärka kroppen samt om hur hälsa, ergonomi och
livsstil påverkar kroppen. Att arbeta med kroppen som konstnärligt uttryck innebär även höga krav på att
hantera stress. Utbildningen ska därför ge eleverna förmåga att använda olika metoder för mental träning.
I utbildningen ska eleverna ges möjlighet att samverka med andra konstnärliga uttrycksformer och med
kunskapsområden där konstnärliga uttryck har en framträdande roll, som kulturvetenskap, historia och
språk. Utbildningen ska också ge eleverna kunskaper om juridiska och etiska frågor om yttrandefrihet och
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upphovsrätt i kulturutövande och i kommunikation med publik. Utbildningen ska också ge eleverna
kunskaper om upphovsmäns och artisters rättigheter i digitala sammanhang.
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till
att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av
yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska också ge en inblick i det
scenkonstnärliga arbetets villkor.

[…]
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Samiska näringar
Utbildningen samiska näringar är en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna
examensmål. Efter examen från utbildningen ska eleverna ha de grundläggande kunskaper som behövs för
att arbeta inom verksamheter som rennäring, samiskt hantverk, samisk matkultur och turism.
Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att bedriva samisk näringsverksamhet anpassad till dagens
och morgondagens förhållanden. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i
att tillvarata naturens varaktiga resurser i de olika näringsverksamheterna. Utbildningen ska även utveckla
elevernas kunskaper om och färdigheter i att förvalta det traditionella samiska kulturarvet som en bas för
dagens levande samiska kultur.
Att värna om betesresurserna, markerna, viltet och fisken är en förutsättning för att långsiktigt kunna leva
av de samiska näringarna. Respekt för naturen och det levande finns också djupt rotad i den samiska
kulturen. Att bruka naturen på ett sätt som främjar hållbar utveckling och vårdar ekosystemen ställer krav
på såväl biologiska och ekologiska som tekniska och ekonomiska kunskaper. Utbildningen ska utveckla
elevernas förståelse av naturens mångfald och av hur olika verksamheter använder och påverkar naturen
och biologiska processer. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera
redskap, tekniska hjälpmedel och terrängfordon. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att kritiskt
granska och reflektera över hur naturen kan brukas och förvaltas för en hållbar utveckling. I detta ingår ett
globalt perspektiv på förvaltning av naturresurser samt kunskaper om internationellt samarbete.
Traditionella samiska kunskaper och förhållningssätt bärs i hög grad av samiska språk, men kommer också
till uttryck bland annat i bildkonst, konsthantverk, litteratur, jojk och samisk musik. Utbildningen ska ge
eleverna möjlighet att utveckla förmåga att argumentera och uttrycka ståndpunkter samt att söka, sovra,
bearbeta och dokumentera information på svenska och samiska. Den ska också ge kunskaper om samisk
kultur samt om samernas historia och samhällsutveckling fram till idag. Utbildningen ska utgå från ett
samiskt perspektiv och ge eleverna möjlighet att diskutera och reflektera över identitet samt över sociala
och kulturella frågor.
Verksamheterna inom det samiska kultur- och näringslivet ställer krav på kommunikation och samverkan
med andra i olika sammanhang. Därför ska utbildningen bidra till elevernas kommunikations- och
samarbetsförmåga. För att utveckla de samiska näringarna krävs innovativt tänkande, entreprenörskap och
företagsamhet. Dessutom krävs förmåga att använda digital teknik. Utbildningen ska därför ge eleverna
möjlighet att utveckla dessa förmågor.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
Arbetsmiljöfrågor ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador och främja god
hälsa.
Med utgångspunkt i praktiskt arbete och fältstudier inom samiskt kultur- och näringsliv ska utbildningen
utveckla elevernas förmåga att ta initiativ och att lösa problem på ett ansvarsfullt sätt. Eleverna ska kunna
planera och genomföra arbetsuppgifter samt bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet, effektivitet och
miljötänkande. Under utbildningen ska eleverna utveckla praktiska färdigheter som kopplas till förståelse
och reflektion. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att ta ställning i etiska frågor och kunna omsätta
sina ställningstaganden i praktisk handling.
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till
att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av
yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets
villkor.
Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

[…]
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Sjöfartsutbildningen
Sjöfartsutbildningen är en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensmål.
Innehållet i och utformningen av utbildningen styrs till stor del av internationella överenskommelser. Efter
examen från utbildningen ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta som befattningshavare
inom däcks- eller maskinavdelningen ombord på handelsfartyg. Inom utbildningen ska eleverna också ges
möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier till fartygsbefäl och maskinbefäl.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om fartygs drift och underhåll samt förmåga att utföra
drifts- och underhållsarbete ombord. I detta ingår kunskaper om vakthållning till sjöss samt förmåga att
utföra arbetsuppgifter som vaktgående personal. Utbildningen ska även utveckla elevernas kunskaper om
rederiers och fartygs säkerhetsorganisation samt förmåga att utföra säkerhets- och miljöskyddsarbete på
fartyg. Kunskaper om faktorer som påverkar arbetsmiljön och den personliga säkerheten samt om de
regler som finns inom arbetsmiljöområdet ska ingå i detta sammanhang. Vidare ska utbildningen utveckla
elevernas kunskaper om olika fartygstyper och om lasthantering ombord samt förmåga att arbeta säkert
vid hantering av olika laster. Utbildningen ska också bidra till att utveckla elevernas förmåga att använda
digital teknik som förekommer inom för utbildningen relevanta yrkesområden.
Förmåga att ta eget ansvar för sina arbetsuppgifter och för fartygets säkerhet och drift är viktigt för en
sjöman. Att aktivt kunna identifiera risker, problem och störningar i driften samt att finna lösningar på
dessa tillsammans med den övriga besättningen förutsätter ansvarsfullhet och samarbetsförmåga. En
sjöman måste samtidigt kunna arbeta självständigt, ofta ensam, med en arbetsuppgift. Utbildningen ska
därför utveckla elevernas kunskaper om de risker som finns på fartyg, förmåga att agera
säkerhetsmedvetet i varje situation ombord samt att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av de särdrag som präglar sjömäns arbete
och vardag ombord. Exempelvis arbetar sjömän ofta långa perioder borta från hemmet och lever tätt
tillsammans med sina arbetskamrater under tjänstgöringsperioden. Detta medför att människor som
arbetar till sjöss behöver utveckla förmågor för att klara av arbetet och det sociala livet ombord.
Besättningen på ett fartyg kan bestå av människor från flera olika nationer och kulturer, och fartygen
trafikerar ofta hamnar i många olika länder. Det ställer höga krav på förståelse av andra kulturer. För att
kunna kommunicera, möta och samarbeta med människor i skilda sammanhang ska eleverna ges möjlighet
att utveckla sin kommunikativa förmåga.
Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla ett yrkesmässigt språkbruk som fungerar i olika
situationer, med ett ordförråd som är relevant för yrket på både svenska och engelska.
Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla de kunskaper som certifierande myndigheter kräver
för att utfärda behörighetsbevis för däckspersonal respektive maskinpersonal. Kraven för behörigheter för
sjöfolk anges i nationella och internationella regelverk.
Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på utbildningen. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till
att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av
yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärande kan också ge en inblick i
företagandets villkor.
Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.
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