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Förslag till föreskrifter om kvalificerade och relevanta
yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder
till yrkeslärarexamen

Företagarna vill lämna följande synpunkter på ovan nämda förslag:
Företagarna är positiva till den proposition och det beslut om yrkeslärarexamen
som Riksdagen fattade i april 2010. Den avvikande synpunkt vi hade då och som
vi fortfanrade vidhåller är att den teoretiska delen, 60 poäng, kan vara alltför
omfattande för personer med lång erfarenhet av handledning/utbildning inom
yrket även om den formella grunden saknas. I denna del bör validering vara
avgörande för i vilken utsträckning kompletteringar är nödvändiga. Den
verksamhetsförlagda utbildningsdelen bör helt kunna utgå om tillräcklig
erfarenhet redan finns.
När det gäller Högskoleverkets uppdrag att utarbeta särskilda behörighetskrav
instämmer vi i de synpunkter som finns i propositionen såväl när det gäller
begreppet tillräckliga yrkeskunskaper som att universitet och högskolors ska
ansvara för validering men att det själfallet ska ske i nära samverkan med
relevantbransch och/eller yrkesförbund.
Eftersom yrkeskunskaperna är kärnan i yrkeslärares kvalifikationer är det av
största betydelse att kvalitet och kompetens blir bärande när kriterierna bestäms.
Att fokusera på kompetens och inte på hur kunskaperna förvärvats ger möjlighet
att få behöriga yrkeslärare med den kompetens som är nödvändig för yrket.
Vi instämmer helt i att Högskoleverket andvänder sig av de förslag till kriterier
som finns i det svenska kvalifikationsramverk, NQF som nyligen tagits fram.
Nivån 5 inom detta ramverk verkar vara lämplig.
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Vi vill återigen betona nödvändigheten av ett nära samarbete med branscherna,
och även mindre yrkesgrupper, när det gäller underlag för validering, samt att
tillvarata branschernas egna yrkesbevis, certifikat och liknande i processen. I ett
antal branscher används systemet med gesäll och mästabrev. Kvalifikationerna
för mästarbrev borde kunna ligga till grund för bedömning i de fall detta är
tillämpligt och relevant.
Slutligen vill vi återigen betona att behovet av kompetenta yrkeslärare är stort,
både för att ge den kvalitet i yrkesutbildningen som är nödvändig och för att
tillgodose det behov av yrkeskunniga nu när många branscher står inför ett
generationsskifte både bland företagare och bland medarbetare. Det är därför
angeläget att både yrkeskunskaper och yrkeserfarenheter finns med när
validering och bedömning sker av vilka behov av komplettering som finns. Utan
att ge avkall på kvalitet i behörighetsgivandet måste det också finnas stor
flexibilitet i möjligheterna till de kompletteringar som behovs i form av
distanskurser, kurser inom yrkeshögskolan, branschutbildningar etc. Självklart
utan att ansvaret för och innehållet i examen blir lidande.
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