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Yttrande över Skolverkets förslag till examensmål för
ett fjärde år på teknikprogrammet
Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på
ovanstående förslag.

Generella synpunkter


Lärarnas Riksförbund vill betona vikten av att det fjärde tekniska
året får en tydlig yrkesförberedande inriktning. De kurser som det
fjärde året består av måste ha en yrkesförberedande relevans ur såväl
ett elev- som branschperspektiv.



Lärarnas Riksförbund är positiva till förslaget att kursplanestyrd tid
förläggs till arbetsplatser i det fjärde året. Det är en viktig del i att
göra utbildningen yrkesförberedande. Dock vill förbundet betona
betydelsen av en tydlig styrning från skolan, kontra arbetsplatsen,
via rektor och berörd behörig lärare för upprätthållandet av
innehållets kvalitet och överensstämmelse med kursplanernas mål.



Förbundet vill också betona vikten av att tydliga och rättssäkra
tillvägagångssätt för kommunikation om elevens utveckling och
prestationer mellan arbetsplats och betygsättande lärare upprätthålls
för elevens rättsäkerhet.

Specifika synpunkter


Lärarnas Riksförbund anser att vissa av de mål för det fjärde året
som räknas upp under ”mål för programmet” kan ge ett
fragmentariskt intryck, exempelvis genom att programmet ska
fördjupa medvetenheten kring hur ”identitet och normer skapas och
upprätthålls utifrån genus”. Förbundet noterar att det fjärde tekniska
året, tillsammans med det samhällsvetenskapliga programmet, är
ensamt om att ha just dessa formuleringar.



Lärarnas Riksförbund anser att Skolverket bör överväga
omfattningen av kurser inom ledarskap och organisation samt
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entreprenörskap och företagande inom det fjärde året. I förslaget
utgör dessa kurser nästan en fjärdedel av det fjärde årets poängram.
Förbundet anser att Skolverket bör väga kunskaper i eget
företagande mot elevers anställningsbarhet som arbetstagare. Det är
möjligt att fler poäng skulle kunna läggas på yrkesspecifika kurser.


Lärarnas Riksförbund anser att Skolverket bör överväga
omfattningen av Cad-kurser i vissa av profilerna. Yrkesaktiva
medlemmar i förbundet anser att förslaget i viss mån överbetonar
ritkunskaper kontra andra kunskaper.

Med vänlig hälsning
LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Metta Fjelkner
Förbundsordförande

Pontus Bäckström
Utredare
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