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.

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
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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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