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Remissvar på Skolverkets förslag till redovisning av
uppdrag U2013/5041/GV om vidareutbildning i form av ett
fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
Teknikföretagen har inbjudits att inkomma med remissvar till Skolverkets förslag
till redovisning av uppdrag U2013/5041/GV om vidareutbildning i form av ett
fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. Med anledning av detta vill Teknikföretagen
anföra följande:
Vi anser att detta förslag kommer för tidigt, oavsett hur bra eller dåligt förslaget
är, och vi vill ange flera skäl:
- Försöksverksamheten med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan är nu
inne på sitt tredje år och det föreligger ännu inte någon utvärdering av det
andra årets verksamhet. Det första årets försöksverksamhet behöver
också följas upp ytterligare för att på ett bra sätt avgöra om de första
färdiga nya gymnasieingenjörerna har fått jobb med adekvata
arbetsuppgifter. Denna erfarenhet skulle sedan överföras till en översyn
av inriktningar på teknikprogrammet och profiler på det fjärde året.
- Försöksverksamheten är planerad för förutsättningar som gäller för GY11,
men ännu har inga elever från GY11 kunnat söka till det fjärde året. De
som nu studerar på det fjärde året har exempelvis andra behörighetskrav
än de tänkta. Det är med andra ord för tidigt att dra några slutsatser och
föreslå förändringar av exempelvis inriktningar och behörighetskrav.
- Försöksverksamheten ville också pröva om man med den konstruktion
som där finns skulle kunna förändra traditionellt sökmönster, främst med
avseende på kön, på inriktningarna design och produktutveckling
respektive produktionsteknik. Med föreliggande förslag försvinner denna
möjlighet.
- Teknikprogrammet står inför en översyn i och med regeringens avisering
att överföra det industritekniska programmet till teknikprogrammet. Det
vore mycket olyckligt att föregripa denna översyn och genomföra
förändringar av teknikprogrammet som kanske i ett senare skede behöver
rivas upp och förändras igen. Vi vill i detta avseende också påpeka vikten
av att det utredningsuppdrag som ska ligga till grund för denna översyn
även omfattar dessa inriktningar på teknikprogrammet inklusive
tillhörande profiler på det fjärde året.
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Det som ovan sagts gäller de inriktningar och profiler som riktar sig till den
tillverkande industrin, dvs. design och produktutveckling respektive
produktionsteknik. Vi har inga synpunkter på om föreliggande förslag genomförs
för informationsteknik respektive samhällsbyggande.
Vi vill betona att detta remissvar inte är någon kritik eller ens ställningstagande
för eller emot det nu framlagda förslaget. Vi anser fortfarande att det fjärde
tekniska året har en berättigad plats i utbildningssystemet och att det fyller en bra
funktion på en industriarbetsmarknad som är i ständigt behov av unga duktiga
medarbetare. Vi vill även fortsättningsvis bidra till att detta blir en så bra
utbildning som möjligt, både för elever och för framtida arbetsgivare.
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