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 Skolverket 

106 20 Stockholm 
 
remiss.fjardearet@skolverket.se 

Stockholm 2015-03-16 

Yttrande angående ”Föreskrifter om poängplan och föreskrifter 
om ämnesplaner för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt 
år i gymnasieskolan mm”, Dnr 2015:268 

Sveriges Byggindustrier, de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorgani-
sation, har tagit del av rubricerade dokument och vill lämna nedanstående syn-
punkter. Detta svar ansluter till ett tidigare avlämnat svar från Sveriges Byggindu-
strier gällande examenskraven, Dnr 2015:178 ”Reviderade förslag på examensmål för 
vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan”. 
 
Företrädare för medlemsföretagen har påpekat att det tidigare svaret angående exa-
mensmålen borde ha varit tydligare. Byggföretagen arbetar med att bryta gamla kul-
turella mönster och därför är det inte önskvärt att ord som ”yrkeskultur” och ”yrkes-
gemenskap” lyfts in i examenskraven på det sätt som Skolverket föreslår.     
 
Sveriges Byggindustrier kan inte ställa sig bakom de föreslagna förändringarna av 
innehållet i inriktningen Samhällsbyggande och miljö i det tredje året på Teknikpro-
grammet och yrkesutgången ”produktionsledning bygg och anläggning” inom profi-
len samhällsbyggande under det fjärde året. Förändringarna kommer att försämra 
möjligheterna för företagen att anställa eleverna direkt efter det fjärde året.  
Den nya yrkesutgången ”projektering” väcker frågetecken. Finns det intresse för att 
anställa elever efter denna relativt korta utbildning i projekteringsledet inom bygg-
sektorn? 
 
En viktig utgångspunkt för Sveriges Byggindustriers tidigare positiva ställningsta-
gande till införandet av ett fjärde år efter teknikprogrammet var att det avsågs leda 
till ett yrke. De förändringar som presenterats avseende examensmålen tillsammans 
med de föreslagna förändringarna av styrdokumenten för både Teknikprogrammet 
och T4 gör att det finns anledning omvärdera detta ställningstagande. Förberedelsen 
för ett arbete i produktionsledande roller minskar väsentligt med Skolverkets förslag, 
till förmån för en utökad valbarhet för skolorna. 
 
Det innehåll som skisserades för den permanenta T4 och utgången produktionsled-
ning bygg och anläggning uppfattade vi som genomtänkt och tillräckligt i sin omfatt-
ning. Det utarbetades också med stöd av ämnessakkunniga från högskolan. 
 
Med de förslag som nu läggs ändras alltså den ursprungliga planen. Under försöks-
verksamheten var det nödvändigt att utforma det fjärde året fristående. Vissa kurser 
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behövde ges under det fjärde året som egentligen borde tillhöra årskurs 3. Men detta 
innebär inte att ett fristående år är en bra lösning. Med de nu föreslagna förändring-
arna minskar möjligheten till rätt förberedelser för det fjärde året. 
 
Nedan redovisas ett antal tabeller. Dessa har lagts in i svaret i ett försök att tydlig-
göra de förändringar som planeras av Skolverket eftersom de remitterade handling-
arna är svåröverskådliga. Konkreta förslag anges med fetmarkerad text. 
 
Kommentarer avseende förändringar i årskurs tre på Teknikprogrammet. 
 
Utdrag ur befintlig programstruktur för Teknikprogrammet 
Inriktningskurserna i den befintliga årskurs tre är:  
 

Inriktning Samhällsbyggande och miljö 

Arkitektur — hus 100 p 

Hållbart samhällsbyggande 100 p 

Miljö- och energikunskap 100 p 

 
Dessutom togs följande kurser fram för att ge nödvändiga förkunskaper för det fjärde 
året: 

Kurser ur programfördjupningen 

Byggnads-, installations- och anläggningstek-
nik 100 p  

Byggprocessen 100 p  

 
 
Förslaget till ny struktur 
Skolverkets förslag till inriktningskurser:  
 

Inriktning Samhällsbyggande och miljö 

Arkitektur — hus 100 p 

Hållbart samhällsbyggande 100 p 

Byggnadsverk 100 p 

 
Skolverkets förslag innebär att inriktningen tillförs kursen Byggnadsverk 100 p. 
Namnändringen från Byggnads-, installations- och anläggningsteknik är ett steg i rätt 
riktning. För att tydliggöra att det också finns ett viktigt innehåll om installationer fö-
reslår Sveriges Byggindustrier att kursen istället bör rubriceras Byggnadsverk och 
installationer. Installationer utgör en allt större del av ett projekt. Kursen bör dels ge 
en orientering inför det fjärde året och väcka intresse för fortsatta studier inom såväl 
bygg- som installationsområdena.  
 
Det är också principiellt riktigt att inriktningen innehåller de kurser som krävs för det 
fjärde året. Det framgår dock inte tydligt av det utsända materialet vilka förkunskaps-
krav som ska gälla för det fjärde året.  
 
Skolverkets ställningstagande att kursen Byggprocessen 100 p borde lyftas ur pro-
gramfördjupningen och endast finnas tillgänglig det fjärde året är inte bra. Sveriges 
Byggindustrier anser att kursen Byggprocessen också borde tillhöra inriktningen. 
Dels för att ge förutsättningar för en tillräcklig fördjupning år 4, men också för att ge 
eleverna en möjlighet att identifiera fortsatta vägar till utbildningar inom högskolan 
och framtida målyrken.   
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Sveriges Byggindustrier föreslår också att inriktningen benämns Samhällsbyggande. 
Bland annat blir detta en logisk konsekvens av att kursen Miljö- och energikunskap 
flyttas till de för skolorna valbara kurserna inom programfördjupningen enligt Skol-
verkets förslag. Det är rimligt att miljörelaterade frågor integreras i samtliga inrikt-
ningar och relevanta kurser inom Teknikprogrammet. Examensmålens formuleringar 
om hållbarhet måste givetvis kunna uppfyllas inom alla inriktningar.  
 
 
Kommentarer avseende förändringar i ”vidareutbildningen i form av ett fjärde år”. 
 
Det fjärde året omfattar 900 p enligt ”Förordning (2014:854) om vidareutbildning i 
form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för en sådan utbildning”. 
Minst 10 veckor (25 % av de 40 veckor som anges i förordningen) ska vara arbets-
platsförlagt lärande, APL. 
 
Ursprunglig plan för profil samhällsbyggande, utgång ”produktionsledning bygg och 
anläggning”: 
 
I arbetet med utveckling av den förändrade gymnasieskola som infördes 2011 omar-
betades Teknikprogrammet och innehållet i ett fjärde år baserat på det nya program-
met utarbetades. Profilen samhällsbyggande baserades på att kurserna Byggproces-
sen, 100 p och Byggnads- installations- och anläggningsteknik, 100 p skulle läsas år 3.  
 
Gemensamma kurser Profilgemensam kurs Utgångsspecifika kurser, totalt 500 p 

Gymnasieingenjören i 
praktiken, 200 p 

Produktionsledning, 100 
p 

Planering före byggstart, 
150 p 
 

Produktionsstyrning i 
byggskedet, 200 p 
  

 Grundläggande mät-
ningsteknik 50 p 

Examensarbete, 100 p 
 
 

  Valbar kurs, 100 p 
(några olika förslag) 

 
 
Kursstruktur i den genomförda försöksverksamheten - profil samhällsbyggande, ut-
gång ”produktionsledning bygg och anläggning”:  
 
Parallellt med införandet av den nya gymnasieskolan genomfördes på försök utbild-
ning inom ett fjärde år. Eftersom försöksverksamheten vände sig till elever som hade 
läst det tidigare Teknikprogrammet blev det nödvändigt att forma ett fristående 
fjärde år. Inom den tidigare inriktningen ”Arkitektur och miljö” saknades de byggtek-
niska grunderna för ett fjärde år. Därför lades kurserna Byggprocessens organisation, 
100 p och Byggnads- och installationsteknik, 100 p in i det fjärde året. Detta gjorde 
att den planerade profilgemensamma kursen Produktionsledning 100 p fick utgå. 
 
Gemensamma kurser Profilgemensam kurs Utgångsspecifika kurser, totalt 400 p 

Gymnasieingenjören i 
praktiken, 200 p 

Byggprocessens organi-
sation, 100 p 

Planering före byggstart, 
150 p 
 

Produktionsstyrning i 
byggskedet, 200 p 
 Byggnads- och installat-

ionsteknik, 100 p 

Examensarbete, 100 p  Grundläggande mät-
ningsteknik 50 p 
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Kursstruktur enligt Skolverkets förslag - profil samhällsbyggande, utgång ”produkt-
ionsledning bygg och anläggning”: 
 
I det förslag som nu presenterats av Skolverket permanentas den tillfälliga lösningen 
med en kurs Byggprocessen, 100 p som profilgemensam kurs. Det innebär att utrym-
met för den ursprungligen föreslagna kursen Produktionsledning, 100 p helt utgår. 
Dessutom föreslår Skolverket att kursen Produktionsstyrning i byggskedet, 200 p om-
vandlas till Byggstyrning 100 p.   
 
 

Gemensamma kurser Profilgemensam kurs Utgångsspecifika kurser, totalt 500 p 

Gymnasieingenjören i 
praktiken, 200 p 

Byggprocessen, 100 p Planering före byggstart, 
100 p 
 

Byggstyrning, 100 p 
 

 Rit- och mätningsteknik, 
100 p 
 

 

Examensarbete, 100 p    

  Cad – specialisering, 100 
p 
 

Entreprenörskap och fö-
retagande, 100 p 
 

  BIM-samordning, 100 p 
 

Miljöcertifierade hus, 
100 p 
 

  Teknik – specialisering, 
100 p 
 

 

    

 
Sveriges Byggindustrier anser att utrymmet för kurser med innehåll som ansluter 
till produktionsledning bör öka med 100 p, exempelvis genom att behålla omfatt-
ningen på 200 p för Byggstyrning. Inte minst för att dessa kurser bör ha omfattande 
inslag av APL. Ett alternativ är att införa ytterligare en kurs Byggstyrning 2, 100 p. 
 
Kursen Planering före byggstart, 100 p bör göras profilgemensam om kursen Bygg-
processen, 100 p istället ges år tre. 
 
Sveriges Byggindustrier anser också att det måste tydliggöras vilka kurser som är 
obligatoriska för yrkesutgången och vilka som är valbara. Det är nödvändigt med ett 
nationellt samordnat innehåll.  
Det är också en fördel om det kan finnas en viss lokal/regional flexibilitet omfattande 
100 poäng. Om kursen Planering före byggstart görs profilgemensam, vilket förutsät-
ter att Byggprocessen ges år tre så kan det valbara utrymmet göras större. 
De övriga kurserna i förslaget bör enligt Sveriges Byggindustriers uppfattning ses som 
exempel på valbara kurser. Dessa bör kunna ersättas/kompletteras av andra valbara 
kurser i samråd med det nationella programrådet för Teknikprogrammet/T4. 
 
Det kan finnas överlappning mellan kursen Miljöcertiferade hus, 100 p och kursen 
Hållbart Samhällsbyggande, 100 p (som ges år tre). 
 
Sveriges Byggindustrier föreslår att kursen Rit- och mätningsteknik, 100 p istället 
benämns Bygghandlingar och mätningsteknik, 100 p. I en allt snabbare takt utveck-
las informationen i ett byggprojekt och sedan lång tid har andra typer av dokument 
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än ritningar haft en betydande roll i byggandet. I framtiden kommer ritningarnas be-
tydelse minska ännu mer till följd av den pågående utvecklingen av system för att 
skapa databaserade s.k. byggnadsinformationsmodeller (BIM).  
 
Kursstruktur enligt Skolverkets förslag - profil samhällsbyggande, utgång ”projekte-
ring”: 
 

Sveriges Byggindustrier känner till svårigheterna med de tidigare förslagen till yrkes-

utgångar inom installationsområdet, El och VVS. Men förändringen till en bred yrkes-

utgång mot ”projektering” väcker frågetecken. Sveriges Byggindustriers systerorgani-

sation Svenska Teknik&Design-företagen har i tidigare arbete deklarerat att en bygg-

projekteringsinriktad utbildning inom T4 inte är önskvärd, därför har de inte heller 

medverkat. Organisationerna EIO och VVS-Företagen har tidigare medverkat i arbetet 

med T4, men eftersom dessa organisationer främst företräder utförarledet, entrepre-

nörer, så råder viss osäkerhet kring behovet av en projekteringsinriktad utbildning.  

Förslaget, som sammanfattats i tabellen nedan innehåller många olika kurser inom 

vitt skilda områden. Det finns inga förslag på sammansättning av dessa kurser till 

några konkreta yrkesutgångar. Därför är det svårt att avgöra om det leder till en yr-

kesinriktad utbildning, där eleven blir anställningsbar.  

Är det möjligt att genomföra APL i konsultföretag med ett så pass diversifierat kursut-

bud? Eftersom det knappast kan bli fråga om APL-platser i produktionen är medlems-

företagen i Sveriges Byggindustrier knappast berörda.  

Sveriges Byggindustrier rekommenderar Skolverket att noga stämma av utveckl-

ingsplanerna för yrkesutgången projektering med berörda organisationer. 

 
Gemensamma kurser Profilgemensam kurs Utgångsspecifika kurser, totalt 500 p 

Gymnasieingenjören i 
praktiken, 200 p 

Byggprocessen, 100 p Planering före byggstart, 
100 p 
 

Praktisk Ellära, 100 p 

Examensarbete, 100 p  Rit- och mätningsteknik, 
100 p 
 

Entreprenörskap och fö-
retagande, 100 p 
 

  Cad – specialisering, 100 
p 
 

Miljöcertifierade hus, 
100 p 
 

  BIM-samordning, 100 p 
 

Geografiska informat-
ionssystem, 100 p 
 

  Teknik – specialisering, 
100 p 
 

Allmän järnvägsteknik, 
100 p 
 

  Elteknik, 100 p – inom 
ämnet järnvägsteknik 
 

Signalteknik, 100 p – 
inom ämnet järnvägstek-
nik 
 

  Konstruktion 3, 100 p 
 

Konstruktion 2, 100 p 
 

  Komponenter och sy-
stem el, 100 p 
 

Komponenter och sy-
stem VVS, 100 p 
 

  Projektering, 100 p 
 

Projektering VVS, 100 p 
 

  Projektering el, 100 p 
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Kommentarer till några av punkterna i konsekvensutredningen 
 
Skolverket anger under 1.2 i konsekvensutredningen att den tidigare remissen dnr 
2015:178 även skulle ha remitterat ”föreskrifter om kompletterande behörighets-
krav”.  Dessa föreskrifter kan vi inte finna bland de handlingar som sänts ut. 
 
Under 1.5.1 anges att kursen Byggnadsverk skulle tillföras i programfördjupningen. I 
ändringsförslaget till SKOLFS 2010:55 anges att denna kurs ska tillhöra inriktningkur-
serna. Kursen förekommer dessutom i listan över programfördjupningskurser. 
Kursen Byggprocessen skulle enligt 1.5.1 lyftas ut och överföras till vidareutbild-
ningen. I ändringsförslaget ligger dock kursen Byggprocessen kvar bland programför-
djupningskurserna och tillhör ämnet Nätverksteknik. Detta måste vara ett misstag.   
 

Avseende ändringarna under 1.3.4 och ämnesplanerna inom samhällsbyggande, 

Skolfs 2011:44, se ”Kommentarer avseende förändringar i årskurs tre på Teknikpro-

grammet” ovan. 

Under 1.3.5 hänvisas på samma sätt till Kommentarer avseende förändringar i ”vida-

reutbildningen i form av ett fjärde år” tidigare i detta svar.  

Senare under samma punkt i konsekvensutredningen ställer Skolverket frågan om 

det är möjligt att finna en och samma lärare för ämnet ”tekniska system”. Svaret är 

att det är tre ganska omfattande områden som en sådan lärare behöver behärska. 

Det kan finnas personer som behärskar mer än ett av dessa områden, men det är 

ovanligt.  

Även under 1.5.1 hänvisas till de kommentarer som lämnats tidigare i detta doku-
ment. 
 
Sveriges Byggindustrier medverkar gärna även fortsättningsvis i utvecklingsarbetet. 
Den här gången har dialogen kring förändringarna varit sporadisk efter en tidigare lo-
vande diskussion i det nationella programrådet för T4. Vi är medvetna om personalsi-
tuationen på Skolverket och kan bidra med sakkunniga i medlemsföretagen och äm-
nesexperter inom högskola/universitet som kan bidra för att säkerställa en utbildning 
med relevans. 
 
Avslutningsvis vill Sveriges Byggindustrier återigen framföra att den korta remisstiden 
är olycklig. Det hade också underlättat för oss om de dokument som nu remitteras 
kunde behandlas samlat.  
 
Frågor med anledning av detta yttrande besvaras av Lars Tullstedt, 08-698 58 22,  
e-post: lars.tullstedt@sverigesbyggindustrier.se. 
 
Med vänlig hälsning 
SVERIGES BYGGINDUSTRIER 
 
 
 
 
Ola Månsson 
VD 


