Dessa examensmål har reviderats med skrivningar om digitalisering. Skillnaderna mellan den
tidigare och de nya examensmålen finns markerade i detta dokument. Fram till och med den 30
juni 2018 är det möjligt att följa dessa examensmål eller de tidigare examensmålen.

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.
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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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