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1.

Uppbyggnaden av examen

Omfattningen på grundexamen i natur och miljö är 180 kompetenspoäng. Examen består
av yrkesinriktade examensdelar (145 kompetenspoäng) och gemensamma examensdelar (35
kompetenspoäng). Av de yrkesinriktade examensdelarna är 75 kompetenspoäng obligatoriska
och 70 kompetenspoäng valbara.
Grundexamen i natur och miljö innehåller tre kompetensområden:
•
•
•

kompetensområdet för miljö, miljövårdare
kompetensområdet för natur, naturinstruktör, framställare av naturprodukter, natur- och
miljörådgivare
kompetensområdet för renskötsel, renskötare.
YRKESINRIKTADE EXAMENSDELAR | 145 KP

Obligatoriska examensdelar | 75 kp
Hållbar verksamhet, 40 kp, O
Kompetensområdet för miljö | 35 kp
Miljövård, 35 kp, O
Kompetensområdet för natur | 35 kp
Naturinstruktion, 35 kp, O
Kompetensområdet för natur | 35 kp
Framställning av naturprodukter, 35 kp, O
Kompetensområdet för natur | 35 kp
Natur- och miljörådgivning, 35 kp, O
Kompetensområdet för renskötsel | 35 kp
Renskötsel, 35 kp, O
Valbara examensdelar | 70 kp
Klarläggande av miljöns tillstånd, 15 kp
Att göra naturutredningar, 15 kp
Utnyttjande av förnybara energikällor, 15 kp
Iståndsättning och vård av miljöobjekt, 15 kp
Iståndsättning och vård av speciella objekt, 15 kp
Anläggning och underhåll av friluftsleder, 15 kp

Iståndsättning och skötsel av turistmiljöer, 15 kp
Iståndsättning och vård av traditionella landskap, 15 kp
Iståndsättning och vård av naturskyddsområden, 15 kp
Iståndsättning och vård av vattendrag, 15 kp
Sanering av förorenad mark, 15 kp
Organisering av avfallshantering, 15 kp
Att ordna avloppsvattenhantering, 15 kp
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Iståndsättning och vård av kulturmiljöer, 15 kp

Avfalls- och återvinningsrådgivning, 15 kp
Organisering av vattenförsörjningen, 15 kp
Verksamhet inom naturprogramservice, 15 kp
Handledning av specialgrupper i naturen, 15 kp
Måltider i terrängen, 15 kp
Att leda vandringar, 15 kp
Handledning i miljövänliga konsumtionsval, 15 kp
Identifiering och produktifiering av ekologiska objekt, 15 kp
Produktifiering och förverkligande av turistservice på gårdsbruk och i byar, 15 kp
Produktion av välbefinnande med hjälp av husdjur, 15 kp
Kunnande och handledning i handens färdigheter, 15 kp
Kraftfrigörelse i grupp och samhällig påverkan, 15 kp
Utarbetande av verksamhetsprogram för hållbar utveckling, 15 kp
Handledning i miljökommunikation, 15 kp
Odling av naturväxter, 15 kp
Insamling och produktifiering av prydnadsmaterial från naturen, 15 kp
Produktion av välbefinnande genom naturprodukter, 15 kp
Vidareförädling av naturprodukter, 15 kp
Fiske och fiskhantering, 15 kp
Jakt och hantering av vilt, 15 kp
Förädling av renkött, 15 kp
Användningen av renar inom turismen, 15 kp
Planering av företagsverksamhet, 15 kp
Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter, 5 kp
Arbeta i ett företag, 15 kp
Arbete som kräver spetskompetens, 15 kp
Examensdel som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet | 5-15 kp

Uppbyggnaden av examen

Examensdelen omfattar kunnande som grundar sig arbetslivets lokala behov och som
lämpar sig för fler än en arbetsplats. Utbildningsanordnaren namnger examensdelen
utifrån en verksamhetshelhet i arbetslivet och fastställer omfattningen på den i
kompetenspoäng. Utbildningsanordnaren fastställer kraven på yrkesskicklighet och
bedömning av kunnandet på motsvarande sätt som i de yrkesinriktade examensdelarna.
Examensdel från en annan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller
specialyrkesexamen | 5-15 kp
I examen kan ingå en examensdel från en annan yrkesinriktad grundexamen,
yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Oberoende av omfattningen på examensdelen
som ska ingå utgör omfattningen på examensdelen i det här fallet högst 15
kompetenspoäng.
Yrkeshögskolestudier | 5-15 kp
Examensdelen omfattar högskolestudier som stöder det yrkesinriktade kunnandet.
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Delområden av gemensamma examensdelar, gymnasiestudier eller andra studier
som stöder förutsättningarna för fortsatta studier | 1-25 kp
GEMENSAMMA EXAMENSDELAR | 35 KP
Kunnande i kommunikation och interaktion omfattar minst 12 kompetenspoäng, kunnande
i matematik och naturvetenskap minst 6 kompetenspoäng och kunnande om samhälle
och arbetsliv minst 9 kompetenspoäng. Därtill ska det i de gemensamma examensdelarna
ingå valbara mål för kunnandet som den studerande väljer från en eller flera gemensamma
examensdelar och ett eller flera delområden på så sätt att omfattningen på 35 kp uppfylls.
Kunnande i kommunikation och interaktion (12 kp i svenskspråkig yrkesutbildning), 11 kp, O
Kunnande i matematik och naturvetenskap, 6 kp, O
Kunnande om samhälle och arbetsliv, 9 kp, O
Valbara mål för kunnandet inom gemensamma examensdelar (8 kp inom
svenskspråkig yrkesutbildning) | 9 kp
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De valbara målen för kunnandet inom de gemensamma examensdelarna omfattar 8 kp
och kan vara valbara mål för kunnandet som är fastställda i examensgrunderna eller
andra valbara mål som utbildningsanordnaren beslutat om och som stöder målen för
kunnandet som är fastställda för den ifrågavarande examensdelen och dess delområden i
examensgrunderna. I de valbara målen för kunnandet kan också ingå kunnande som den
studerande förvärvat tidigare och som stöder målen för kunnandet som är fastställda för den
ifrågavarande examensdelen och dess delområden i examensgrunderna.

2.

Examensdelar

2.1.

Hållbar verksamhet, 40 kp (106034)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

klarlägga den dagliga verksamheten i en sammanslutning eller en grupp och göra förslag
om verksamhetsmodeller i enligt med en hållbar livsstil
tillsammans med lokala invånare och företag göra observationer om miljöns tillstånd
(föremålet kan till exempel vara en by, en skolgård, ett allmänt friluftsområde eller ett
industri- eller turistområde) och rapportera om läget
identifiera lokala växter och djur och med hjälp av dem bestämma kvaliteten på miljön
planera och utföra arbeten i anslutning till iståndsättningen och vården av naturmiljö och
byggd miljö
röra sig och verka på ett miljövänligt sätt, till exempel utflykter med ansvar för miljön, val av
rutter, lämnande av spår efter sig, hållbart boende och respekt för kulturvärden
de vanligaste sätten att klara sig i naturen, till exempel att utrusta sig och slå läger under
olika årstider
välja arbets- och utfärdsutrustning och arbets- och utfärdsredskap
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
• har kunskaper och färdigheter som motsvarar Fhj 1
använda och underhålla ändamålsenliga mindre redskap som behövs lokalt samt sådana
motoriserade arbetsredskap som behövs lokalt, som till exempel arbetsredskap för mindre
grundläggande arbeten, redskap för att röra sig i terrängen och på vatten, motorsåg,
röjsåg, informationsförmedlings- och positionsbestämningsutrustning, motorbåt, traktor,
terränghjuling, terrängmotorcyklar eller motorkälke
främja verksamhetssätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

En rekommendationslista på växter, djur och naturfenomen för identifiering ingår som bilaga 2

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att göra modeller för en hållbar livsstil och planera och förverkliga miljösparande
konsumtionsval (gällande anskaffningar, konsumtionen av el, vatten och
bränsle, återvinning, avfallssortering avfallskomponenter och avfallsmängden)
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

klarlägger tillsammans med en grupp verksamhetssätten på
en utvald plats och väljer ett förbättringsobjekt som gäller
konsumtion och förverkligar det under handledning av en
sakkunnig eller tillsammans med gruppen

•

klarlägger verksamhetssätten på en utvald plats, väljer ut ett
förbättringsobjekt och gör ett förslag till hållbar livsstil samt
ansvarar för genomförande av något delområde

•

väljer ett objekt, klarlägger verksamhetssätt, jämför resultat och
gör ett förslag till ändringar och genomför det

Nöjaktiga 2

Examensdelar

Goda 3

Goda 4
Berömliga 5
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Att arbeta i en sammanslutning eller i en grupp
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

verkar inom arbetsgemenskapen i enlighet med givna
anvisningar
förhåller sig positivt till olika kulturer
tar arbetssäkerheten i natur- och miljöbranschen i betraktande
och undviker risker i sitt arbete
använder skyddsutrustning som är avsedd för arbetet.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

bedömer resultaten av sitt arbete och följer med
tidsanvändningen i enlighet med givna anvisningar för arbetet
förhåller sig positivt till olika kulturer och sätter värde på den
lokala kulturen
ansvarar för säkerheten i sitt arbete
använder ändamålsenlig skyddsklädsel och skyddsutrustning
som är avsedd för arbetet.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

handlar så att hans eller hennes arbete utvecklas och i
enlighet med målen för arbetsgemenskapen och följer med
tidsanvändningen i enlighet med givna anvisningar
förhåller sig positivt till olika kulturer och sätter värde på
den lokala kulturen och främjar samarbetet i mångkulturella
omgivningar
ansvarar självständigt för säkerheten i sitt arbete
använder snygg och ändamålsenlig skyddsklädsel och
skyddsutrustning som är avsedd för arbetet.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att klarlägga närmiljöns tillstånd och vårda området (föremål:
vatten, luften eller jordmånen beroende på lokalmiljön )
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•
•

bedömer under handledning tillståndet i en utvald närmiljö,
faktorer som inverkar på det samt miljörisker
letar upp och identifierar under handledning de mest typiska
växterna och djuren i ett utvalt område, gör iakttagelser om
mångfalden i området
utför med handledning arbeten för att vårda naturen och den
byggda miljön
följer med handledning upp kostnaderna för arbetena i ett utvalt
område och hur arbetena framskrider
handlar i enlighet med givna anvisningar

Goda 3

•
•
•
•
•

bedömer i en grupp, enligt givna anvisningar, tillståndet i en
utvald närmiljö, faktorer som inverkar på det samt miljörisker
letar upp och identifierar växter och djur som är typiska för ett
utvalt område, bedömer tillståndet för mångfalden i området
utför tillsammans med en grupp arbeten för att vårda naturen
och den byggda miljön enligt anvisningar
utarbetar efter handledning en kostnadsberäkning för ett utvalt
område och följer upp hur planen förverkligas
följer lagar, förordningar och föreskrifter som gäller
arbetsplatsen i fråga enligt anvisningar
5
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Nöjaktiga 2

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•
•

handlar i fråga om klarläggningen av miljöns tillstånd och
miljöriskerna enligt arbetsanvisningar och gör förslag om
eventuella korrigerande åtgärder
letar upp och identifierar växter och djur som är typiska för ett
utvalt område, bedömer faktorer som inverkar på mångfalden i
området
utför planenliga arbeten för att vårda naturen och den byggda
miljön
utarbetar en kostnadsberäkning som följer vårdplanen för ett
utvalt område och rapporterar om resultaten
följer lagar, förordningar och föreskrifter som gäller
arbetsplatsen i fråga

Att klara sig i naturen och i byggd miljö
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•
•

tolkar karttecken och använder med handledning
positionsbestämningsutrustning
rör sig med handledning i naturen och i byggd miljö samt klarar
de av dagliga arbetsuppgifterna tillsammans med en grupp
använder och underhåller med handledning de vanligaste
redskapen utan att belasta miljön
tar med handledning i betraktande hållbarheten och
miljövänligheten vid valet av redskap och utrustning
utrustar sig efter inledande handledning i enlighet med
situationens krav (tar till exempel vädret i betraktande)

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•
•

rör sig i naturen och i byggd miljö med användning av karta och
positionsbestämningsutrustning
utför enligt till gruppen givna anvisningar sina dagliga
arbetsuppgifter och använder tecken i naturen som hjälp enligt
anvisningar
använder och underhåller redskap och apparatur som passar
för situationen på ett säkert sätt och utan att belasta miljön
tar i betraktande hållbarheten och miljövänligheten när det
gäller att välja redskap och utrustning
utrustar sig, använder och underhåller utrustningen i enlighet
med situationens krav (tar till exempel vädret i betraktande)

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

Examensdelar

•
•
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rör sig i naturen och i byggd miljö med användning av karta och
olika slag av positionsbestämningsutrustning
utför i enlighet med gruppens behov och enligt anvisningar i de
dagliga arbetsuppgifterna och använder sig av tecken i naturen
som hjälp
väljer ut vilka redskap och vilken apparatur som passar för
arbetet, använder och underhåller dem på ett säkert sätt och
utan att belasta miljön
jämför och bedömer hållbarhet, återvinning och miljövänlighet
vid valet av redskap och utrustning
utrustar sig självständigt och förutseende med tanke på
kommande situationer, använder och underhåller utrustningen
i enlighet med situationens krav (tar till exempel vädret i
betraktande)

Att minska på konsumtionen (livstiden för material och maskiner, förnyelsebara
naturresurser, nödvändigheten av anskaffningarna och återvinning)
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

sorterar enligt anvisningar material som kan återvinnas och
känner till hur uppkomsten av avfall kan förebyggas
har en positiv attityd och följer med konsumtions-beteendet i
enlighet med givna anvisningar
letar med handledning efter exempel på sådant som tillhör ett
hållbart levnadssätt
följer med handledning upp kostnadseffekterna av
konsumtionsval och gör med handledning tillsammans med en
sakkunnig en analys av en utvald livscykel

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

sorterar material som kan återvinnas och bedömer
kostnadsinbesparingarna och känner till hur uppkomsten av
avfall kan förebyggas
har en positiv attityd, främjar samarbete och väljer utrustning
och metoder som minskar konsumtionen
finner olika exempel på ett hållbart levnadssätt
följer upp kostnadseffekterna av konsumtionsval och gör en
förenklad analys av en överenskommen livscykel

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

sorterar material som kan återvinnas och styr verksamheten i
kostnadssparande riktning och känner till hur uppkomsten av
avfall kan förebyggas
har en positiv attityd som främjar samarbetet, gör val som
minskar på konsumtionen och ökar energieffektiviteten i sina val
definierar på eget initiativ ett hållbart levnadssätt och handlar i
enlighet med det
drar slutsatser av kostnadseffekterna av konsumtionsval och
gör en analys av livscykeln för en överenskommen förnödenhet

Att använda metoder för informationshantering
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

använder med handledning datakommunikation, de vanligaste
datahanteringsprogrammen och följer givna anvisningar för
arbete på webben
använder med handledning handböcker och filer.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

använder behövlig datakommunikation, de vanligaste
datahanteringsprogrammen och följer givna anvisningar för
arbete på webben
använder handböcker och filer som behövs i arbetet.

Berömliga 5

•
•

använder och tillämpar datakommunikation, använder
självständigt olika slags program och följer givna anvisningar för
arbete på webben
letar fram information i handböcker och filer och tillämpar dem i
sitt arbete.

3. Behärskande av de kunskaper som ligger till grund för arbetet
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Examensdelar

Goda 4

Att välja produkter och tjänster enligt livscykeln
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

väljer med handledning behövliga produkter och tjänster enligt
deras livscykel

•

väljer produkter och tjänster i enlighet med deras livscykel

•

utöver det som räknas upp tidigare motiverar dessutom sina val
med produkternas livscykel

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att följa med naturfenomen och ekosystem
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar de allmännaste naturfenomenen och följer med
handledning utvecklingen av ett utvalt ekosystem

•

följer efter att ha fått anvisningar med de allmännaste
naturfenomenen och utvecklingen av ett utvalt ekosystem

•

följer med olika naturfenomen och utvecklingen av ekosystem

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att identifiera växt- och djurarter
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar de viktigaste växt- och djurarterna

•

identifierar de växt- och djurarter som behövs vid arbetet i
branschen

•

identifierar de växt- och djurarter som behövs i arbetet i
branschen och utnyttjar de allmännaste indikatorarterna

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att identifiera och namnge vårdbiotoper och kulturmiljöer
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

finner med handledning principer för identifiering av
vårdbiotoper ja kulturmiljöer

•

finner olika principer för identifieringen av vårdbiotoper och
kulturmiljöer och använder kunskaperna för att namnge dem
enligt anvisningar

•

använder de allmänna principerna för identifiering av
vårdbiotoper och kulturmiljöer för att namnge objekten i fråga

Nöjaktiga 2

Examensdelar

Goda 3

Goda 4
Berömliga 5
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Att använda sig av kartbeteckningar och planer som styr verksamheten (säkerhets-,
kris-, arbets- och vårdplaner samt planer för avfallshantering och hållbar utveckling)
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

drar i sitt arbete med handledning nytta av de viktigaste
karttecknen och planerna som styr verksamheten

•

använder sig av behövliga kartor och planer

•

finner självständigt behövliga kartor och planer och använder
sig av informationen i dem i sin verksamhet

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att lära känna lagar och föreskrifter som reglerar verksamheten i branschen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

sätter sig med handledning in i de viktigaste lagarna och
föreskrifterna som inverkar på verksamheten på platsen i fråga.

•

sätter sig in i de viktigaste lagarna och föreskrifterna.

•

letar självständigt fram lagarna och föreskrifterna som gäller
verksamheten på platsen i fråga.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

är verksam med en grupp och gör förslag till lösningar

•

fungerar som medlem i en grupp och gör förslag till lösningar

•

stöder gruppmedlemmarna och bedömer olika alternativa
lösningar

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

handlar samarbetsvilligt med en grupp och får erfarenheter av
att lyckas

•

tar emot positiv och negativ respons, tar andras erfarenheter i
betraktande och tar med olika slags aktörer

•

deltar aktivt, finner lösningar tillsammans med andra och finner
nya gemensamma idéer att förverkliga

Goda 3
Goda 4
Berömliga 5
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Examensdelar

Nöjaktiga 2

Yrkesetik
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

skadar inte naturen med sin verksamhet och förorsakar inte
lidande för djur
är tolerant i sitt arbete

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

baserar sin verksamhet på respekt för naturen och djuren
respekterar medmänniskornas värden och rättigheter (till
exempel i arbetsgemenskapen och i grannskapet)

•

baserar sin verksamhet på exemplarisk respekt för natur och
djur och blundar inte för orättvisor
respekterar medmänniskornas värden och rättigheter (till
exempel i arbetsgemenskapen och i grannskapet) och strävar
efter att följa principerna för jämställdhet och objektivitet

Goda 4
Berömliga 5

•

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

sköter efter inledande handledning om att upprätthålla den
fysiska och psykiska funktionsförmågan i terrängen och i byggd
miljö
följer säkerhetsplaner, undviker olycksrisker och använder
första hjälpenfärdigheter på nivån Fhj 1
använder skydd som hör till maskiner, apparater och redskap.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

sköter om att upprätthålla den fysiska och psykiska
funktionsförmågan i terrängen och i byggd miljö
följer säkerhetsplaner, identifierar riskfaktorer, undviker
olycksrisker och använder första hjälpenfärdigheter på nivån Fhj
1
använder behövliga skydd och kontrollerar skyddsutrustningen
för varje maskin för sig.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

sköter om sin egen fysiska och psykiska funktionsförmåga och
hjälper vid behov andra att upprätthålla funktionsförmågan i
terrängen och i byggd miljö
följer säkerhetsplaner, förutser förekomsten av eventuella risker
och använder första hjälpenfärdigheter på nivån Fhj 1
kontrollerar skyddsutrustningens skick före arbetsskedet och
underhållet eller förnyar vid behov skydd som gått sönder.

Examensdelar

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov. Utgångspunkten är att klarlägga
tillståndet i miljön och att vårda det valda området. Den studerande eller examinanden visar
hur han eller hon klarar sig i naturen och i byggd miljö genom att använda olika slags
utrustning, redskap och maskiner som passar situationen. Han eller hon gör iakttagelser om
sina egna eller sin omgivnings verksamhetssätt och konsumtionspraxis samt definierar kvaliteten
på sin omgivning och gör ändringsförslag i enlighet med sina iakttagelser. Den tuderande eller
examinanden påvisar sin yrkesskicklighet genom att handla på ett hållbart sätt i olika situationer.
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett
yrkesprov kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.
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2.2.

Miljövård, 35 kp (106063)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utföra miljövårds- och iståndsättningsarbeten
i sitt arbete hålla sig till en given kostnadsberäkning
använda de vanligaste redskapen och maskinerna som behövs vid iståndsättningen av en
miljö
bedöma miljökonsekvenser
göra utredningar om miljöns tillstånd
ta olika slags prover och göra mätningar i jordmån, vatten och luft för att klarlägga miljöns
tillstånd
använda lantmäteriutrustning
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
upprätthålla arbetshygienen
medverka till utarbetandet av en verksamhetsplan för en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att planera miljökonsekvensbedömningar och kartläggningar, att
förbereda iståndsättningsarbeten, att förbereda och genomföra arbetet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

planerar, förbereder och förverkligar tillsammans med en grupp
och dess ledare arbetena vid ett utvalt objekt
samarbetar med gruppen och/eller ledaren för gruppen
följer arbetstiderna och arbetar under handledning i enlighet
med anvisningarna
anpassar sig till arbetsgemenskapen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

planerar och förbereder tillsammans med en grupp
arbetsinsatserna vid ett utvalt objekt
samarbetar med gruppen och/eller ledaren för gruppen och tar
ansvar för genomförandet av ett överenskommet delområde
och följer kostnadsberäkningen
följer arbetstiderna och givna anvisningar
bedömer resultaten av sitt arbete och följer med
tidsanvändningen enligt givna anvisningar

Berömliga 5

•
•
•
•

planerar och förbereder tillsammans med en grupp
arbetsinsatserna vid ett utvalt objekt
samarbetar med gruppen och/eller ledaren för gruppen och tar
ansvar för ett självständigt förverkligande av ett överenskommet
delområde och följer kostnadsberäkningen och gör rapport
följer arbetstiderna och givna anvisningar och förhandlar om
eventuella undantag
utvecklar sitt arbete enligt målen för arbetsgemenskapen och
följer med tidsanvändningen enligt givna anvisningar

Att beakta en hållbar utveckling (ur ekologisk, social,
ekonomisk och kulturell synvinkel) i sitt arbete och i miljövården
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Examensdelar

Goda 4

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar miljökonsekvenserna av sin verksamhet och arbetar
i enlighet med hållbara verksamhetssätt.

•

tar miljökonsekvenser i betraktande och minskar eventuella
olägenheter i sin verksamhet, som sker enligt hållbara principer.

•

klarlägger verksamhetens miljökonsekvenser och handlar så att
konsekvenserna är så ringa som möjligt.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att bedöma miljökonsekvenser
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

deltar under handledning i bedömningen av
miljökonsekvenserna för ett objekt och biträder vid utarbetandet
av en rapport
gör på basis av bedömningen några förslag för att reducera
miljökonsekvenserna

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

•

deltar som assistent och i enlighet med en godkänd plan
i bedömningen av miljökonsekvenserna för ett objekt och
utarbetar enligt anvisning en rapport över någon del av
bedömningen
gör på basis av bedömningen förslag för att reducera
miljökonsekvenserna

Goda 4
Berömliga 5

•
•

biträder vid bedömningen av miljökonsekvenserna för ett objekt
och gör självständigt en överenskommen del av bedömningen
och utarbetar en rapport
gör på basis av bedömningen ett förslag för att reducera
miljökonsekvenserna
Lantmäteri och kartläggning

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

assisterar en mätningsman och använder den vanligaste
lantmäteriutrustningen under handledning

•

utför efter att ha fått handledning planenliga lantmäteriarbeten
med olika slags utrustning och utarbetar en karta under
handledning

•

uppgör en lantmäteri och kartläggningsplan som passar
objektet, utför mätningarna och använder då olika slags
lantmäteriutrustning samt utarbetar en karta

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4

Examensdelar

Berömliga 5

Att utföra miljöiståndsättningsarbeten
Den studerande
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Nöjaktiga 1

•
•
•

utför under handledning arbeten för att sätta i stånd en miljö
följer under handledning med kostnadsbildningen
använder de vanligaste arbetsredskapen och maskinerna och
följer säkerhets- och arbetarskyddsinstruktionerna

•
•
•

utför iståndsättningsarbeten i en miljö enligt anvisningar
handlar i enlighet med budgeten
använder arbetsredskapen och maskinerna i enlighet med
säkerhets- och arbetarskyddsinstruktionerna och bedömer
miljökon-sekvenserna

•

utför iståndsättningsarbeten i en miljö enligt anvisningar och
rådgör om användningen av lämpliga arbetsmetoder
planerar arbeten i enlighet med budgeten och rapporterar om
resultaten
väljer och använder arbetsredskap och maskiner i enlighet
med säkerhets- och arbetarskyddsinstruktionerna och bedömer
miljö-konsekvenserna

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

•
•

Att göra mätningar och ta prover
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder under handledning mätningsutrustning och tar prover
för att klarlägga miljöns tillstånd

•

använder efter att ha fått handledning mätningsutrustning och
tar prover för att klarlägga miljöns tillstånd

•

väljer efter att arbetsobjektet har beslutats
mätningsapparaterna, använder utrustningen och tar prover för
att klarlägga miljöns tillstånd

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Verksamhet i enlighet med miljövårdsplanen, avfallshanteringsplanen
samt enligt myndigheternas föreskrifter, lagar och förordningar
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar med handledning reda på myndighetsföreskrifter, lagar och
förordningar som gäller verksamheten och handlar i enlighet
med dem.

•

tar efter att ha fått handledning reda på myndighetsföreskrifter,
lagar och förordningar som gäller verksamheten och handlar i
enlighet med dem.

•

tar reda på myndighetsföreskrifter, lagar och förordningar som
gäller verksamheten och handlar i enlighet med dem.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Berömliga 5

3. Behärskande av de kunskaper som ligger till grund för arbetet
Att upptäcka miljöproblem och att finna möjligheter till lösningar
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Examensdelar

Goda 4

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

upptäcker vanliga miljöproblem i sin näromgivning och finner
under handledning förslag till lösningar på problemen

•

upptäcker vanliga miljöproblem i sin näromgivning, känner till
att de är har ett samband med de globala problemen och finner
förslag till lösningar på problemen

•

upptäcker miljöproblem i sin näromgivning, känner till att de
är har ett samband med de globala problemen och finner på
lösningar på problemen

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att definiera orsaker till och följder av miljöproblem
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

finner kemiska och fysikaliska orsaker till och verkningar av de
vanligaste miljöproblemen

•

finner kemiska och fysikaliska orsaker till och verkningar av
miljöproblem och bestämmer sådana i ett överenskommet
objekt efter att ha fått handledning

•

finner kemiska och fysikaliska orsaker till och verkningar av
flera miljöproblem och bestämmer sådana i överenskomna
objekt

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att jämföra samhällstekniska lösningar och bedöma miljökonsekvenser
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

bedömer med handledning miljökonsekvenserna av
samhällstekniska lösningar

•

jämför givna samhällstekniska metoder och bedömer efter att
ha fått handledning deras miljökonsekvenser

•

jämför de samhällstekniska metoder som har använts vid ett
objekt och bedömer deras miljökonsekvenser

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att handlägga ärenden med miljöförvaltningsmyndigheter
Den studerande

Examensdelar

Nöjaktiga 1

•

tar med handledning kontakt med den myndighet som handhar
ett ärende

•

ber vid behov om handräckning av olika myndigheter

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
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Berömliga 5

•

samarbetar vid behov med vederbörliga myndigheter och
samarbetspartners

Uppföljning av hur lagar och förordningar efterlevs
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

följer med handledning hur innebörden och betydelsen av
de vanligaste miljölagarna, förordningarna och föreskrifterna
förverkligas

•

följer efter att ha fått handledning hur de vanligaste
miljölagarna, förordningarna och föreskrifterna iakttas vid givna
objekt

•

bedömer hur de vanligaste miljöförfattningarna följs vid ett
överenskommet objekt

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att tolka plankartor och att följa med planläggningen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tolkar beteckningarna i en översiktskarta och kan med
handledning bedöma miljökonsekvenserna av planläggningen.

•

läser efter att ha fått handledning översiktskartor och kan
bedöma miljökonsekvenserna av en plan.

•

läser översiktskartor och bedömer miljökonsekvenserna av en
plan.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar vanliga miljöproblem och finner med handledning
förslag till lösningar

•

identifierar vanliga miljöproblem och finner förslag till lösningar

•

identifierar vanliga miljöproblem och orsaker till dem och finner
förslag till lösningar

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

samarbetar med medlemmarna i en arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt med olika slags personer och är aktiv
som medlem i en arbetsgrupp

Nöjaktiga 2
Goda 3
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Examensdelar

Interaktion och samarbete

Goda 4
Berömliga 5

•

samarbetar konstruktivt med olika slags personer och är aktiv
som medlem i en arbetsgrupp och främjar arbetsgruppens
verksamhet

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

har en positiv inställning till säkerhet, undviker risker i sitt
arbete, följer de för arbetet givna säkerhetsinstruktionerna och
förorsakar inte risker för sig själv
använder skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder
på ett säkert sätt och enligt anvisningar.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

ansvarar för säkerheten i sitt arbete, följer anvisningarna för
arbetsgemenskapen och tar i sitt arbete hänsyn till de andra
medlemmarna i gemenskapen
säkerställer att arbetsredskap och material är säkra, avlägsnar
felaktiga arbetsredskap och för dem på service.

Goda 4
Berömliga 5

•
•

utvecklar sin verksamhet så att den blir ännu tryggare,
observerar och identifierar risker i anslutning till sitt arbete och
anmäler dem
bedömer lämpligheten av skyddsutrustning, arbetsredskap
och arbetsmetoder för arbetet i fråga och ser självständigt till
arbetssäkerheten i sin arbetsomgivning.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att utarbeta en bedömning
av miljökonsekvenserna vid ett utvalt objekt och genom att ta behövliga prover till stöd för
bedömningen. Han eller hon använder mätutrustning, lokaliserar objektet med hjälp av en
plankarta och utför iståndsättnings- och vårdarbeten i miljön vid det valda objektet. Till de delar
som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov
kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.3.

Naturinstruktion, 35 kp (106043)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•

Examensdelar

•
•
•
•
•
•
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assistera vid arbetet med olika slags kundgrupper i terrängen och på vatten
använda sådana personliga kommunikations- och kundbetjäningssätt som passar för
verksamhet med kundgrupper i terrängförhållanden
möta kunder med olika slags kulturbakgrund eller på annat sätt speciella kundgrupper
berätta om den lokala naturen, naturfenomenen, de lokala natur- och vildmarkstraditionerna
samt kulturen
biträda vid arrangemangen kring måltider i terrängen eller annan service och vid behov
också för större grupper
förbereda småskaliga aktiviteter som orientering och hälsosam motion samt biträda vid
konstruktionen av och nedmonteringen av platser för stora naturprogramstjänster
sköta, underhålla och upprätthålla utrustning, maskiner, redskap och evenemangsplatser
se till sin egen och kundernas säkerhet

•
•
•

beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
följa med kostnadsbildningen
iaktta de löften som företaget gett kunderna samt kvalitetskraven.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att planera, förbereda och genomföra naturinstruktion
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

planerar, förbereder och utför tillsammans med en grupp och
dess ledare arbetena vid ett utvalt objekt
arbetar tillsammans med gruppen
följer tidtabeller och arbetar under handledning i enlighet med
anvisningarna för arbetet
anpassar sig till arbetsgemenskapen.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

planerar, förbereder och utför tillsammans med en grupp
arbetena vid ett utvalt objekt
tar ansvar för genomförandet av något delområde och
samarbetar med gruppen och/eller gruppledaren
följer tidtabeller och givna anvisningar
bedömer resultaten av sitt arbete, följer med tidsanvändningen
och lönsamheten i enlighet med givna arbetsanvisningar.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

planerar och förbereder tillsammans med en grupp arbetena vid
ett utvalt objekt
tar ansvar för ett självständigt genomförande av något
delområde och samarbetar med gruppen och/eller gruppledaren
följer tidtabeller och anvisningar samt förhandlar om eventuella
undantag
utvecklar sitt arbete i enlighet med målen och även
tidsanvändningen och lönsamheten enligt givna anvisningar.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Instruktion i terrängförhållanden
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

biträder och använder under handledning personliga
kundbetjäningsmetoder för grupper i terrängen
handlar under handledning socialt och otvunget med personer
med olika kulturella bakgrunder och med på något annat sätt
annorlunda kundgrupper
klarar sig behjälpligt också på det andra inhemska
språket eller på något främmande språk i okomplicerade
kommunikationssituationer i branschen

Goda 3

•
•

använder som medlem i en arbetsgrupp personliga och
tekniska kundbetjäningsmetoder för grupper i terrängen
handlar socialt och otvunget med personer med olika
kulturella bakgrunder och med på något annat sätt annorlunda
kundgrupper
17
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Nöjaktiga 2

•

använder också det andra inhemska språket eller något
främmande språk i kommunikationssituationer i branschen

•

använder personliga och tekniska kundbetjäningsmetoder i
terrängen; självständigt med små grupper och, när det gäller
krävande grupper, som medlem i en arbetsgrupp
handlar socialt och otvunget och tar hänsyn till olika kulturella
bakgrunder
använder också det andra inhemska språket eller något
främmande språk flytande i olika kommunikationssituationer i
branschen

Goda 4
Berömliga 5

•
•

Att ordna evenemang
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

berättar på ett allmänt plan om den lokala naturen, kulturen och
traditionen
förbereder under handledning platserna för olika evenemang
och sköter efterarbetet
samlar med handledning ihop maskiner, redskap och apparatur
samt ser till att de underhålls och ställs på plats efteråt
deltar i utarbetandet av säkerhets- och miljöprogramsplanen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

berättar om den lokala naturen, kulturen och traditionen
förbereder som medlem i en arbetsgrupp platserna för olika
evenemang och sköter efterarbetet
samlar ihop de vanligaste maskinerna, redskapen och
apparaturen samt ser till att de underhålls och ställs på plats
efteråt
deltar i utarbetandet av en del av säkerhets- och
miljöprogramsplanen och följer upp hur en överenskommen
aspekt förverkligas

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

ger på ett levande sätt information och berättar historier om den
lokala och regionala naturen, kulturen och traditionen
förbereder självständigt platserna för olika evenemang och
sköter efterarbetet
samlar ihop maskinerna, redskapen och apparaturen samt ser
till att de underhålls och ställs på plats efteråt
utarbetar tillsammans med arrangörerna en säkerhetsplan och
ett verksamhetsprogram för hållbar utveckling/ett miljöprogram
och följer upp hur den efterlevs

Att använda maskiner, utrustning och redskap
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

•

väljer och använder med handledning olika slags lastnings- och
transportredskap
använder med handledning maskiner, utrustning och redskap
som behövs vid byggandet och gör det säkert och med ansvar
för miljön
sköter med handledning det dagliga underhållet

•

väljer och använder olika slags last- och transportmedel
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Goda 3
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•
•

använder maskiner, utrustning och redskap som behövs vid
byggandet och gör det säkert och med ansvar för miljön
sköter det dagliga underhållet

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

väljer och använder självständigt olika slags last- och
transportmedel
använder maskiner, utrustning och redskap som behövs vid
byggandet och gör det självständigt, säkert och med ansvar för
miljön
sköter självständigt det dagliga underhållet
Verksamhet på evenemangsplatser

Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

gör under handledning förslag till lösningar som sparar på
miljön och främjar samarbete
planerar med handledning sina uppgifter, är systematisk och
räknar under handledning ut kostnader
biträder vid marknadsföringen som sker i enlighet med de löften
som getts till kunderna och de mål som ställts för kvalitet och
image
använder olika kommunikations- och kundbetjäningssätt som
passar i terrängförhållanden samt tekniska styrmetoder

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

gör förslag till lösningar som sparar på miljön och främjar
samarbete
planerar sina arbetsuppgifter enligt givna anvisningar och följer
upp kostnaderna
handlar enligt de i marknadsföringen givna löftena till kunderna
och de mål som ställts för kvalitet och image
använder olika personliga kommunikations- och
kundbetjäningssätt som passar i terrängförhållanden samt
behärskar grundfunktionerna i kundbetjäningssituationer i
terrängen

Goda 4
•
•
•
•

gör förslag till lösningar som sparar på miljön, främjar
samarbetet, gör servicesituationen smidigare och främjar målen
som ställts för imagen
planerar självständigt och initiativrikt sina arbetsuppgifter,
bedömer kostnadseffekterna av sin verksamhet och räknar ut
kostnader
handlar aktivt för att uppfylla de i marknadsföringen givna
löftena till kunderna och för att stärka nya kundrelationer samt
bedömer effekterna av sin verksamhet
använder olika personliga kommunikations- och
kundbetjäningssätt som passar i terrängförhållanden och
enligt situationens krav samt behärskar grundfunktionerna i
kundbetjäningssituationer i terrängen
Säkerhet och instruktion

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

gör vid behov nödanmälan, sköter om sår, försträckningar och
andra små skador, tar hänsyn till sin egen och till kundernas
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Berömliga 5

säkerhet och ger råd till kunderna, kan vid behov ge första
hjälpen på nivån Fhj2.
Nöjaktiga 2
Goda 3

•

gör vid behov nödanmälan och ger grundläggande första
hjälpen, tar hänsyn till sin egen och till kundernas säkerhet och
ger råd till kunderna, kan vid behov ge första hjälpen på nivån
Fhj2.

•

gör vid behov nödanmälan, upplivar och ger första hjälpen och
skyddar den som behöver hjälp samt tar hänsyn till sin egen
och till kundernas säkerhet och ger råd till kunderna, kan vid
behov ge första hjälpen på nivån Fhj2.

Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av de kunskaper som ligger till grund för arbetet
Att upprätthålla kundrelationer vid instruktionen och arrangerandet av evenemang
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

följer grundreglerna för personlig kommunikation och arbete i
grupp
identifierar med handledning mekanismen för imagens
uppkomst från fall till fall samt kundservicekedjans struktur
tar vid behov kontakt med de viktigaste aktörerna i branschen
och tar hänsyn till särdragen hos främmande kulturer

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

följer grundreglerna för personlig kommunikation och arbete i
grupp och tillämpar dem på terrängförhållanden
identifierar uppkomst mekanismerna för servicens image
och kundservicekedjans struktur och deras betydelse för sin
verksamhet
drar vid behov nytta av kunskaperna hos aktörerna i branschen
och tar hänsyn till särdragen hos främmande kulturer

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

följer grundreglerna för personlig kommunikation, för ledning
av en grupp samt för gruppdynamik och bedömer deras
användbarhet i terrängförhållanden
identifierar uppkomst-mekanismerna för servicens image och
kundservicekedjans struktur och utnyttjar olika slags metoder
för att skapa imagen för sin verksamhet
drar nytta av kunskaperna hos aktörerna i branschen på ett
ansvarsfullt sätt och tar hänsyn till särdragen hos främmande
kulturer

Att presentera och rekommendera tekniska hjälpmedel för kunderna
Den studerande
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Nöjaktiga 1

•

presenterar med handledning tekniska hjälpmedel som ökar
säkerheten och trivseln för kunderna

•

presenterar för kunderna tekniska hjälpmedel för att öka
säkerheten och trivseln

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
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Berömliga 5

•

rekommenderar tekniska hjälpmedel som passar i situationen
för att öka säkerheten och trivseln
Att följa med kostnadsbildningen

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

följer med handledning upp hur programtjänsternas struktur
byggs upp samt hur kostnaderna uppkommer

•

följer upp, efter att ha fått anvisningar, hur programtjänsternas
struktur byggs upp samt hur kostnaderna uppkommer

•

följer upp hur programtjänsternas struktur byggs upp och hur
kostnaderna uppkommer samt bedömer sina möjligheter att
påverka dem

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att använda sig av naturen, kulturen och traditionen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder i sitt arbete den lokala kulturen och de viktigaste
natursevärdheterna samt deras historia och de viktigaste
framstående personerna.

•

använder i sitt arbete den lokala kulturen, traditionerna,
lokalhistoria och kulturmiljön och de viktigaste framstående
personerna.

•

sätter sig in i den lokala kulturen och historien och använder
sig av berättelser och natur- och kulturmiljöer i området samt
områdets historia.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

kan med handledning lösa problemsituationer som uppkommer
i terrängen och meddela ansvarspersonen om problemen

•

kan lösa problemsituationer som uppkommer i terrängen och på
eget initiativ meddela ansvarspersonen om problemen

•

löser självständigt problemsituationer som uppkommer i
terrängen, rapporterar dem och gör förslag till utveckling

Nöjaktiga 2
Goda 3

Berömliga 5

Inkteraktion och samarbete
Den studerande
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Goda 4

Nöjaktiga 1

•
•

arbetar i varierande arbetsgrupper och arbetsmiljöer samt
interaktionssituationer och kan använda olika slags personliga
kommunikationssätt
verkar i enlighet med ett uppgjort program och tillsammans med
en grupp

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

arbetar smidigt i varierande arbetsgrupper och arbetsmiljöer
samt interaktionssituationer och använder olika slags personliga
kommunikationssätt
följer ett uppgjort program, rådgör om ändringar med olika slags
kunder och gör förslag till ändringar

Goda 4
Berömliga 5

•
•

arbetar aktivt med hänsyn till hela arbetsgemenskapens
verksamhet och använder mångsidigt olika slags personliga
kommunikationssätt i interaktionssituationer
fungerar smidigt inom ramen för ett uppgjort program och
med respekt för åsikterna hos kunder med olika kulturella
bakgrunder
Yrkesetik

Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•
•

skadar inte naturen med sin verksamhet och förorsakar inte
lidande för djur
arbetar ärligt och ansvarfullt under produktionen av service i
naturbranschen
är tolerant i sitt arbete
uppskattar sitt yrke också för att det främjar landsbygdens
livskraft
förhåller sig positivt till landbygdskulturen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•
•

baserar sin verksamhet på respekt för naturen och djuren
arbetar öppet, ärligt och ansvarfullt under produktionen
av service i naturbranschen samt förstår betydelsen av
tystnadsplikten i sitt arbete
respekterar medmänniskornas (till exempel i
arbetsgemenskapen och i grannskapet) värden och rättigheter
är engagerad i sitt yrke och uppskattar det också för att det
främjar landsbygdens livskraft
upplever landsbygdskulturen som en positiv resurs

Goda 4
Berömliga 5

•
•
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•
•
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baserar sin verksamhet på exemplarisk respekt för natur och
djur och blundar inte för orättvisor
baserar sin verksamhet på öppenhet, ärlighet och ansvar
under produktionen av service i naturbranschen samt förstår
betydelsen av tystnadsplikten i sitt arbete
respekterar medmänniskornas (till exempel i
arbetsgemenskapen och i grannskapet) värden och rättigheter
och strävar efter att följa principerna för jämställdhet och
objektivitet
är engagerad i sitt yrke och uppskattar det också för att det
främjar landsbygdens livskraft och kultur
tar i sitt arbete hänsyn till landsbygdskulturens främjande

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

ser till sin egen säkerhet och till säkerheten för alla medlemmar
i arbetsgemenskapen.

•

ser till sin egen säkerhet och till säkerheten för alla medlemmar
i arbetsgemenskapen samt tar de risker som omständigheterna
för med sig i betraktande.

•

ser aktivt till sin egen säkerhet och till säkerheten för alla
medlemmar i arbetsgemenskapen samt tar de risker som
omständigheterna för med sig i betraktande.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att arbeta med programservicen
i något företag i branschen och i servicekedjans olika skeden allt efter säsong och arbetssituation
(planering, förberedelser och genomförande). Till de delar som den yrkesskicklighet som
krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av
yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.4.

Framställning av naturprodukter, 35 kp (106042)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skaffa de tillstånd som behövs för insamling av naturprodukter som inte faller inom
allemansrättigheterna, till exempel biprodukter av trä, fiberväxter och prydnads- och
flätningsmaterial samt lokala skogsbär och svampar samt må-bra-produkter
välja plockningsstället genom att använda olika planer och terrängkartor, till exempel för
ekologiska insamlingsområden samt de tillstånd som krävs
identifiera, plocka, samla in och sortera råvaror genom att använda lämpliga arbetsredskap
och arbetsmetoder
sköta en station för bearbetning av materialet
iståndsätta och underhålla de redskap som används
behandla, förpacka och förvara naturprodukter inför vidaretransport, vidarebearbetning och
vidareförädling
presentera och marknadsföra naturprodukter
beräkna åtgången av råvara, råvaruförluster och avfallsmängder
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
främja verksamhetssätt som är förenliga med en hållbar utveckling
upprätthålla kraven på ergonomi och arbetsförmågan
använda sig av forskningen och utvecklingsverksamheten i branschen
samarbeta med olika samarbetsgrupper.

1. Behärskande av arbetsprocessen
Att planera och organisera de olika skedena i insamlingsarbetet
Den studerande
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Bedömning

Nöjaktiga 1

•
•
•
•

planerar och organiserar under handledning sitt
insamlingsarbete med betraktande av naturens bärkraft i
omgivningen
arbetar med gruppen
följer tidtabeller och arbetar med handledning enligt
anvisningarna för arbetet
anpassar sig till arbetsgemenskapen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

planerar och organiserar enligt givna anvisningar sitt
insamlingsarbete med betraktande av naturens bärkraft i
omgivningen
tar ansvar för genomförandet av något delområde och
samarbetar med en grupp och/eller gruppledaren
följer tidtabeller och givna anvisningar
bedömer resultaten av sitt arbete, följer med tidsanvändningen
och lönsamheten enligt givna anvisningar för arbetet

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

gör självständigt en genomförbar plan för insamlingsarbetet
med betraktande av naturens bärkraft i omgivningen och deltar i
att genomföra planen
tar ansvar för att självständigt genomföra något delområde och
samarbetar med en grupp och/eller gruppledaren
följer tidtabeller och anvisningarna för arbetet och förhandlar om
eventuella avvikelser
arbetar för att utveckla sitt arbete i enlighet med målen och
följer med tidsanvändningen och lönsamheten i enlighet med
givna anvisningar

Vidareförädling till insamlingsprodukt
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

arbetar vid hanteringen av materialet och tillverkningen av
den utvalda produkten under handledning i enlighet med
kvalitetskraven.

•

arbetar vid hanteringen av materialet och tillverkningen av den
utvalda produkten i enlighet med kvalitetskraven.

•

arbetar vid hanteringen av materialet och tillverkningen av
den produkt som han eller hon själv valt i enlighet med de
kvalitetskrav som ställts och utvecklar sin verksamhet för att
uppnå kvalitetskraven.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Insamling av material

Examensdelar

Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

24

bestämmer med hjälp av en sakkunnig områdets lämplighet för
insamling av material
samlar material med handledning och med hänsyn till naturens
förmåga till förnyelse, med rätta arbetsmetoder och med
iakttagande av gällande bestämmelser och hygien

•

använder med handledning sådana insamlingssätt som gäller
för ekologisk produktion

•

drar på basis av en karta slutsatser om områdets lämplighet för
insamling av material
samlar material med hänsyn till naturens förmåga till förnyelse,
med rätta arbetsmetoder och med iakttagande av gällande
bestämmelser och hygien
använder sådana insamlingssätt som gäller för ekologisk
produktion

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

drar på basis av en karta på eget initiativ slutsatser om
områdets lämplighet för insamling av material
samlar självständigt material med hänsyn till naturens förmåga
till förnyelse, med rätta arbetsmetoder och med iakttagande av
gällande bestämmelser och hygien
använder självständigt sådana insamlingssätt som gäller för
ekologisk produktion
Att samla in material

Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

definierar med hjälp av en sakkunnig områdets lämplighet som
insamlingsställe för materialet
samlar med handledning material i enlighet med naturens
återhämtningsförmåga, med rätta arbetsmetoder, hygieniskt och
i enlighet med gällande bestämmelser
handlar med handledning enligt praxis för insamling av
ekoprodukter

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

gör på basis av en karta slutsatser om områdets lämplighet som
insamlingsställe för materialet
samlar material i enlighet med naturens återhämtningsförmåga,
med rätta arbetsmetoder, hygieniskt och i enlighet med gällande
bestämmelser
handlar enligt praxis för insamling av ekoprodukter

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

gör på basis av en karta på eget initiativ slutsatser om områdets
lämplighet som insamlingsställe för materialet
samlar självständigt in material i enlighet med naturens
återhämtnings-förmåga, med rätta arbetsmetoder, hygieniskt
och i enlighet med gällande bestämmelser
handlar självständigt enligt anvisningarna för insamling av
ekoprodukter
Att använda maskiner och redskap

Nöjaktiga 1

•

använder under övervakning i branschen brukliga maskiner och
redskap för insamling och hantering av material

•

använder på eget initiativ i branschen brukliga maskiner och
redskap för insamling och hantering av material

Nöjaktiga 2
Goda 3
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Den studerande

Goda 4
Berömliga 5

•

hanterar självständigt det insamlade materialet och använder
ändamålsenliga, i branschen brukliga maskiner och redskap för
insamling och hantering av material
Att lagra och vidareförädla material

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

får handledning och biträder vid vidareförädlingen av
insamlingsprodukter

•

arbetar enligt anvisningar och vidareförädlar material enligt en
vald metod

•

arbetar självständigt, enligt anvisningar och vidareförädlar
material enligt den metod som har valts

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att marknadsföra produkterna
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

deltar tillsammans med företagaren i planeringen av
demonstrationstillfällen, presentation av produkten och betjänar
kunder med handledning av en sakkunnig
prissätter produkter under övervakning och enligt anvisningar.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

förverkligar arrangemang kring marknadsförings- och
produktdemonstrationer tillsammans med sakkunniga och
betjänar även utländska kunder på ett initiativrikt sätt
prissätter produkter enligt givna beräkningar och enligt
anvisningar.

Goda 4
Berömliga 5

•
•

förverkligar självständigt marknadsföringen av produkter,
arrangerar produktdemonstrationer och betjänar även utländska
kunder på ett initiativrikt sätt
prissätter produkter självständigt efter självgjorda beräkningar
och enligt anvisningar.

3. Behärskande av de kunskaper som ligger till grund för arbetet
Att följa lagarna, förordningarna och föreskrifterna för naturproduktsbranschen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

följer med handledning föreskrifter enligt situationens krav

•

följer lagarna, förordningarna och föreskrifterna för branschen

•

följer lagarna, förordningarna och föreskrifterna för branschen
och kan följa med den aktuella utvecklingen av dem

Nöjaktiga 2
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Goda 3
Goda 4
Berömliga 5
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Att identifiera naturprodukter och att ta kemiska effekter i betraktande
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar med hjälp av handbok de allmännaste
naturprodukterna och specialnaturprodukterna som samlas
in och tar hänsyn till de allmännaste kemiska effekterna vid
användningen

•

identifierar de allmännaste naturprodukterna och
specialnaturprodukterna som samlas in och tar vid valet av
användningsändamål deras kemiska egenskaper i betraktande

•

identifierar de allmännaste naturprodukterna och
specialnaturprodukterna som samlas in och tar vid valet av
användningsändamål deras kemiska egenskaper i betraktande

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att bedöma faktorer som inverkar på kvaliteten på produkterna
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

bedömer med handledning kvaliteten av de valda produkterna
och klarlägger kvalitetskedjorna för dem

•

bedömer kvaliteten av de valda produkterna och klarlägger
kvalitetskedjorna och kvalitetskontrollen

•

följer upp kvalitetskedjorna och kvalitetskontrollen och
rapporterar om iakttagelserna

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att studera verksamhets- och produktionsmiljön i
naturproduktsbranschen samt kostnadsbildningen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

sätter sig med handledning in i de viktigaste utvalda
produktions- och företagsverksamheterna samt
kostnadsbildningen inom dem

•

studerar tillsammans med en sakkunnig möjligheterna för
produktions- och företagsverksamhet, kostnadsvariationerna
och faktorer som inverkar på dem

•

studerar produktions-möjligheterna i branschen och faktorer
som inverkar på kostnaderna

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

finner de ekologiska insamlingsområdenas läge på en karta och
med hjälp av sakkunniga

Nöjaktiga 2
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Att använda insamlingsområdena för ekologiska naturprodukter

Goda 3

•

finner de ekologiska insamlingsområdenas läge på en karta och
i terrängen tillsammans med sakkunniga

•

finner regionens ekologiska insamlingsområden på kartan och i
terrängen

Goda 4
Berömliga 5

Uppföljning av naturens och miljöns tillstånd
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

följer med handledning den egna verksamhetens effekter på
natur och miljö
följer med handledning forsknings- och utvecklingsarbetet i
branschen och utvecklingen av teknologin för branschen.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

följer effekterna av den egna verksamheten på natur och miljö
använder i sin verksamhet överenskomna resultat av
forskningen, utvecklingsarbetet och teknologin i branschen.

•

följer upp effekterna av den egna verksamheten på natur och
miljö
använder forskningen, utvecklingsarbetet och teknologin
i branschen för utveckling av sin verksamhet och gör
ändringsförslag.

Goda 4
Berömliga 5

•

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

berättar om problemsituationer gällande naturens bärkraft och
insamlingsmetoderna och gör förslag till utveckling

•

rapporterar om problemsituationer gällande naturens bärkraft
och insamlingsmetoderna och gör förslag till utveckling

•

löser problemsituationer gällande naturens bärkraft och
insamlingsmetoderna, rapporterar dem och gör förslag till
utveckling

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

handlar sakligt i interaktionssituationer och som medlem av en
grupp

•

handlar sakligt i interaktionssituationer och som medlem av en
grupp, tar hänsyn till de andra medlemmarna i gruppen och
utformar tydliga meddelanden
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Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
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Berömliga 5

•

handlar ansvarsfullt som medlem i en grupp,
kommunicerar tydligt i interaktionssituationer och utarbetar
utvecklingsrapporter
Yrkesetik

Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

uppför sig sakligt, med respekt för naturen och följer avtal och
anvisningar
uppskattar sitt yrke också för att det främjar landsbygdens
livskraft
förhåller sig positivt till landbygdskulturen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

uppför sig sakligt och väluppfostrat, med respekt för företrädare
för olika kulturer och för naturen samt följer avtal och
anvisningar
är engagerad i sitt yrke och uppskattar det också för att det
främjar landsbygdens livskraft
upplever landsbygdskulturen som en positiv resurs

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

uppför sig sakligt och med respekt för naturen och för
företrädare för olika kulturer, handlar i enlighet med situationens
krav och väluppfostrat, följer avtal och anvisningar
är engagerad i sitt yrke och uppskattar det också för att det
främjar landsbygdens livskraft och kultur
tar i sitt arbete hänsyn till landsbygdskulturens främjande

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

förhåller sig positivt till arbetssäkerhet och ergonomi och arbetar
i enlighet med säkerhetsinstruktionerna i sin arbetsomgivning.

•

ansvarar för arbetssäkerheten och ergonomin i sin verksamhet
och arbetar i enlighet med säkerhetsinstruktionerna i sin
arbetsomgivning.

•

utvecklar sin verksamhet i säkerhetshänseende och
tillsammans med arbetsgemenskapen och arbetar i enlighet
med säkerhetsinstruktionerna i sin arbetsomgivning.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att i terrängen samla in
naturprodukter, förpacka dem i ändamålsenliga produktionsutrymmen för vidarebearbetning och
genom att vidareförädla dem enligt användningsändamålet. Naturprodukterna ska samlas in,
hanteras och marknadsföras mångsidigt med betraktande av regionalitet och naturförhållandena
för att kraven på yrkesskicklighet ska uppnås. Till de delar som den yrkesskicklighet som
krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av
yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.
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Sätt att påvisa yrkesskickligheten

2.5.

Natur- och miljörådgivning, 35 kp (106044)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

handleda personer och grupper till att öka samarbetet, minska konsumtionen och till att ta
hänsyn till naturens bärkraft, det vill säga i riktning mot ett hållbart levnadssätt och själv
handla i enlighet med den
handleda fram till de källor för välbefinnande som naturen och den byggda miljön erbjuder
verka tillsammans med grupper som är olika till ålderstruktur, verksamhetsförutsättningar,
kultur och kunskapsbakgrund (specialgrupper) och klara sig även på ett främmande språk
i sitt arbete använda metoderna för miljöfostran, till exempel metoden att göra observationer
med sina sinnen och funktionella och engagerande metoder
göra iakttagelser och handleda till att göra iakttagelser i naturen och i olika slags miljöer
samt observera förändringar i naturen och i den byggda miljön
bedöma, mäta och förmedla information om hållbar verksamhet genom att använda sig av
olika metoder såsom till exempel ekologiska fotspår, den ekologiska ryggsäcken, MIPSindikatorn, gröna flaggan och verksamhet i enlighet med kriterierna för en hållbar utveckling
arrangera evenemang, olika slags utbildnings- och informationstillfällen och läger samt
arbeta som handledare där
handleda i hållbart konsumtionsbeteende och ansvarsfullhet gentemot miljön
handleda i användningen av natur- och återvinningsmaterial.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocesserna
Att planera, förbereda och förverkliga natur- och miljörådgivning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

planerar, förbereder och arrangerar ett rådgivningstillfälle
tillsammans med en grupp och gruppledaren
arbetar med gruppen
följer tidtabeller och arbetar med handledning i enlighet med
anvisningarna
anpassar sig till arbetsgemenskapen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

planerar och förbereder arrangerandet av ett rådgivningstillfälle
tillsammans med en grupp
tar ansvar för genomförandet av något delområde och
samarbetar med gruppen och/eller gruppledaren
följer tidtabeller och givna anvisningar
bedömer resultaten av sitt arbete och följer tidsanvändningen
och lönsamheten i enlighet med givna anvisningar för arbetet

Goda 4
Berömliga 5

•
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•
•
•
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planerar och anordnar tillsammans med en grupp det
överenskomna rådgivningstillfället
tar ansvar för ett självständigt genomförande av något
delområde och samarbetar med gruppen och/eller gruppledaren
följer tidtabeller och anvisningar för arbetet samt förhandlar om
eventuella undantag
handlar så att hans eller hennes arbete utvecklas enligt målen,
utvecklar tidsanvändningen och lönsamheten i enlighet med
givna anvisningar

Handledning i att verka på ett hållbart sätt och bedömning av verksamheten
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

handleder i verksamhet inom något delområde inom hållbar
utveckling och bedömer effekterna av sitt arbete
handleder i att följa med kostnadseffekten av någon utvald
ändring inom ett bestämt delområde inom hållbar utveckling

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

handleder i verksamhet inom något självvalt delområde inom
hållbar utveckling och bedömer tillsammans med sin grupp
effekterna av sitt arbete
handleder i att följa med kostnadseffekten av ändringar inom ett
delområde inom hållbar utveckling

Goda 4
Berömliga 5

•
•

handleder i verksamhet inom något självvalt delområde inom
hållbar utveckling och bedömer resultaten av sitt arbete och ger
råd om behövliga ändringar
handleder i att följa med kostnadseffekterna av ändringar.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att arrangera evenemang
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

deltar i planeringen av och arrangemangen kring ett natureller miljöevenemang för en överenskommen grupp på en
överenskommen plats och noterar dess miljöeffekter
följer med handledning hur kostnadsberäkningen och
säkerhetsplanen för ett evenemang förverkligas
biträder vid handledningssituationer

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

•
•

planerar en överenskommen del av ett natur- eller
miljöevenemang och noterar dess miljöeffekter, ansvarar
för arrangemangen och berättar om mottagen feedback och
eventuella åtgärder
följer efter att ha fått anvisningar den givna
kostnadsberäkningen och säkerhetsplanen
är med och handleder i olika situationer

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

planerar och arrangerar ett natur- eller miljöevenemang och
noterar dess miljöeffekter, berättar om mottagen feedback och
ändrar sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt
följer den givna kostnadsberäkningen och säkerhetsplanen och
rapporterar utfallet
leder verksamheten i olika klubb- och smågruppssituationer

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

handlar enligt anvisningar vid rådgivningsuppgifter som gäller
återvinningsmaterial

Nöjaktiga 2
31

Examensdelar

Att använda återvinningsmaterial

Goda 3

•

handleder och ger råd om användningen av
återvinningsmaterial

•

handleder självständigt och ger självständigt råd om
användningen av återvinningsmaterial

Goda 4
Berömliga 5

Att använda naturmaterial
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

berättar enligt anvisningar om användningen av naturmaterial
och om deras effekter

•

handleder i användningen av valda naturmaterial och berättar
om deras effekter

•

handleder i användningen av olika slags naturmaterial och
berättar om deras effekter

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att tillsammans med olika grupper vara verksam
i naturen och vid bearbetningen av naturmaterial
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

deltar i en självvald grupps verksamhet

•

är verksam med olika slags grupper, använder olika slags
material och klarar sig på ett främmande språk

•

är verksam med olika slags grupper, planerar aktivt
användningsmöjligheter för olika slags material och klarar sig
på ett främmande språk

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att handleda i att använda sina sinnen för att göra
iakttagelser och att använda olika slags uttrycksmedel
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

finner olika slags möjligheter till sinnesiakttagelser i naturen och
använder de uttrycksmedel enligt givna råd.

•

handleder sin grupp i terrängen att göra sinnesiakttagelser,
presenterar resultaten och utnyttjar olika uttrycksmedel som
passar i situationen.

•

handleder sin grupp i terrängen att göra sinnesiakttagelser,
presenterar resultaten mångsidigt med användning av
självvalda uttrycksmedel.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
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Berömliga 5

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
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Att bestämma material som används vid rådgivningen
eller att bestämma livscykeln för en produkt
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

fastställer med handledning livscykeln för en produkt som han
eller hon använder eller framställer

•

fastställer livscykeln för ett utvalt material eller en utvald produkt
och handleder i vardaglig användning av begreppet

•

fastställer livscykeln för ett utvalt material eller en utvald
produkt, handleder i vardaglig användning av begreppet och
utarbetar exempel som illustration

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att använda begreppen fostran i hållbar utveckling och miljöfostran
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder överenskomna grundbegrepp för fostran i hållbar
utveckling och miljöfostran och ger råd om begreppens
användning

•

använder olika slags forskningsresultat inom och uppfattningar
om fostran i hållbar utveckling samt om miljöfostran på
överenskommet sätt

•

förhåller sig konstruktivt kritiskt till olika slags forskningsresultat
inom och uppfattningar om fostran i hållbar utveckling samt om
miljöfostran, motiverar sina åsikter och tillämpar informationen i
praktiken

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att utnyttja de olika naturelementen vid rådgivningen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder naturelement som vatten, snö, is, norrsken och
årstidsväxlingarna och ger med handledning råd om olika
möjligheter att använda dem

•

använder de möjligheter som naturelementen som vatten, snö,
is, norrsken och årstidsväxlingarna ger, tar risker i betraktande
och handleder i användningen av överenskomna möjligheter

•

utöver vad som räknas upp i det föregående handleder
dessutom i säker användning av olika möjligheter i naturen

Nöjaktiga 2
Goda 3

Berömliga 5

Att följa med kretsloppet i naturen och att jämföra erfarenheter
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

berättar om sina iakttagelser under olika årstider, diskuterar i
en grupp situationen i ett utvalt område och finner förändringar
under handledning
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Goda 4

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

för naturdagbok över ett utvalt område och berättar för en grupp
om förändringarna

•

för naturdagbok över ett självvalt område och berättar för en
grupp om förändringarna samt gör förslag till praktiska åtgärder

Goda 4
Berömliga 5

Att följa med förändringar och ändringar i naturen
och i den byggda miljön och att jämföra erfarenheter
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

följer med förändringarna i ett givet närobjekt, rapporterar om
dem och berättar om dem för gruppen
berättar med handledning om sitt förhållande till naturen och
miljön och har en uppfattning om dess betydelse.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

följer med förändringarna i ett självvalt närobjekt, rapporterar
om dem och berättar om dem för gruppen
verkar i situationer där olika åsikter interagerar i natur- och
byggda miljöer och rapporterar om sina iakttagelser.

Goda 4
Berömliga 5

•
•

följer med förändringarna i ett självvalt närobjekt, rapporterar
om dem och berättar om dem för gruppen och för dem som
använder området
verkar och handleder smågrupper till att försöka finna nya
synvinklar på olika natur- och byggda miljöer.

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

accepterar och förstår naturens betydelse som kraftkälla

•

accepterar och förstår naturens betydelse som kraftkälla och
gör förslag till förverkligande

•

accepterar och förstår naturens betydelse som kraftkälla, gör
förslag till förverkligande och bedömer resultaten

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
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Nöjaktiga 1

•

biträder i olika slags arbetssituationer

•

leder sin grupp i olika slags arbetssituationer

•

leder sin grupp och handlar med initiativ i olika arbetssituationer

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5
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Yrkesetik
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar hänsyn till naturens och den byggda miljöns betydelse för
människan

•

tar hänsyn till naturens och den byggda miljön betydelse för
människan och handlar enligt situationens krav

•

tar hänsyn till naturens och den byggda miljön betydelse för
människan och handlar enligt situationens krav

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

ser till sin funktionsförmåga och biträder i ansvaret för en
grupps säkerhet.

•

ser till sin egen arbetsförmåga och handleder gruppen i att
sköta om sin, sköter gruppens säkerhet i enlighet med planer
och anvisningar.

•

sköter sin arbetsförmåga och handleder andra i att sköta sin,
följer säkerhetsbestämmelser och säkerhetsplaner.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov under planeringen och arrangerandet av
olika lokala evenemang. Han eller hon handleder olika slags grupper i att möta naturen och den
byggda miljön och i att använda sina sinnen för att få upplevelser och utnyttjar naturmaterialen
för ändamålet. Han eller hon handleder sin grupp med olika slags metoder för miljöfostran.
Yrkesskickligheten kan till exempel påvisas vid verksamhet i olika organisationer, daghem,
skolor, servicehus och företag i branschen, i hemlandet eller utomlands. Till de delar som den
yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras
visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.6.

Renskötsel, 35 kp (106054)

Krav på yrkesskicklighet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

planera och utföra renskötselarbeten enligt årscykeln
göra vad som ska göras i situationer med skada på ren
handskas med renar
använda, underhålla och reparera maskiner och redskap samt konstruktioner för renskötsel
sköta näringsidkarens ekonomiska och administrativa uppgifter
välja ut sina levande renar
vid behov ge tilläggsfoder till renarna
tolka renarnas beteende enligt djurens ålder, kön och enligt årstiden
identifiera de vanligaste sjukdomarna hos renar
förebygga uppkomsten och spridningen av sjukdomar hos renar
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Den studerande kan

•
•

•
•
•

beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
beakta i sitt arbete de aktuella bestämmelserna om hanteringen av djur
• färdigheter som behövs för att avlägga kompetensbevis för förare av djurtransporter
• färdigheter som behövs för att avlägga hygienpass och och behärskande av
lagstiftningen om avlivningen av djur
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling
samarbeta med olika samarbetsgrupper.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocesserna
Att planera årscykeln vid renskötseln och organisera åtgärderna
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•
•

planerar med handledning årscykeln för renskötseln samt
åtgärder med betraktande av renskötsellagen och förordningen
klarar med handledning arbetena i anslutning till årscykeln på
en lägenhet med renar
arbetar med gruppen
följer tidtabeller och arbetar under handledning i enlighet med
anvisningarna för arbetet
anpassar sig till arbetsgemenskapen.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•
•

planerar i en grupp årscykeln för renskötseln samt behövliga
åtgärder och följer renskötsellagen och förordningen
utför enligt anvisningar arbeten i anslutning till årscykeln på en
renskötsellägenhet
tar ansvar för genomförandet av något delområde och
samarbetar med gruppen och/eller gruppledaren
följer tidtabeller och givna anvisningar
bedömer resultaten av sitt arbete, följer med tidsanvändningen
och lönsamheten i enlighet med givna arbetsanvisningar.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•
•

planerar självständigt årscykeln för renskötseln samt olika
arbetskeden i åtgärderna med betraktande av renskötsellagen
och förordningen
förbereder de arbeten som ansluter sig till årscykeln på
en renskötsellägenhet och handlar självständigt i de olika
arbetsskedena
tar ansvar för ett självständigt genomförande av något
delområde och samarbetar med gruppen och/eller gruppledaren
följer tidtabeller och anvisningar samt förhandlar om eventuella
undantag
utvecklar sitt arbete i enlighet med målen och även
tidsanvändningen och lönsamheten enligt givna anvisningar.
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2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att sköta arbetsuppgifter i enlighet med renskötselns årscykel
Den studerande
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Nöjaktiga 1

•
•
•
•

utför med handledning de årscykelsvisa arbetena och tar i
betraktande renskötsellagen och förordningen samt använder
med handledning olika slags arbetsmetoder och material
deltar under handledning i anskaffningen av foder och utfodrar
renarna
gör med handledning observationer om betesområdena
gör med handledning det som ska göras i renskadesituationer
och deltar i att göra iakttagelser om skador

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

utför i en grupp de årscykelsvisa arbetena och tar i betraktande
renskötsellagen och förordningen samt använder olika slags
arbetsmetoder och material
skaffar behövligt foder och ser till att renarna får behövlig
tilläggsnäring
gör observationer om områdena som utnyttjas som
betesmarker
identifierar orsaker till renskador, handlar för att förebygga
skador och deltar i att göra observationer om skador

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

utför självständigt de årscykelvisa arbetena och tar i
betraktande renskötsellagen och förordningen samt använder
arbetsmetoder och material i enlighet med situationens krav
framställer foder med hänsyn till årscykeln, väljer rätt näring och
utfodrar renarna på ett ändamålsenligt sätt
gör observationer om näringens tillräcklighet och
betesmarkernas skick och rapporterar om dessa
handlar på ett ändamålsenligt sätt i renskadesituationer,
förebygger skador och deltar i att göra iakttagelser om skador

Användning av maskiner, utrustning och redskap som behövs vid renskötsel
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder med handledning olika slags maskiner, utrustning och
redskap som behövs vid renskötseln och underhåller dem

•

väljer maskiner, utrustning och redskap som lämpar sig för
användningsändamålet och arbetar enligt anvisningar i en
grupp som använder utrustningen och underhåller den

•

väljer maskiner, utrustning och redskap, använder, underhåller
och reparerar dem självständigt

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Ekonomi och förvaltning vid renskötsel
Nöjaktiga 1

•
•

utför med handledning och i grupp uppgifter som gäller ekonomi
och förvaltning
följer med handledning med ekonomin i produktionen och följer
med EU:s stödpolitik

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

sköter med handledning ekonomiska och förvaltningsuppgifter
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Den studerande

•

följer med ekonomin i produktionen och följer med EU:s
stödpolitik

•

utför vid behov och med assistans de ekonomiska och
administrativa uppgifterna och visar särskild noggrannhet vid
dem
följer med ekonomin i produktionen och följer med EU:s
stödpolitik, gör behövliga kostnadsberäkningar

Goda 4
Berömliga 5

•

Att kontrollera renhjordens sammansättning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

säkerställer med handledning att den egna renhjorden får rätt
produktiv struktur

•

väljer ut avelsrenarna med hänsyn till utvecklingen av sin
renhjords samman-sättning

•

väljer självständigt ut avelsrenarna och upprätthåller en optimalt
produktiv sammansättning av sin renhjord

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att tillvarata material som uppkommer vid produktionen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar med handledning till vara material som uppkommer i
produktions-verksamheten och sänder vidare för bearbetning.

•

tar i en grupp till vara material som uppkommer vid
produktionsverksamheten och sänder vidare för bearbetning.

•

tar självständigt till vara material som uppkommer vid
produktionsverksamheten och sänder vidare för bearbetning.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av de kunskaper som ligger till grund för arbetet
Att följa med kraven på renens livsmiljö
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

följer med handledning med kvaliteten på renens livsmiljö under
olika årstider

•

följer renens livsmiljöbehov i olika skeden av årscykeln

•

följer förändringarna i kraven på renens livsmiljö under de olika
årstiderna och kan reagera på dem

Nöjaktiga 2
Goda 3
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Goda 4
Berömliga 5

Att studera och iaktta lagstiftningen och föreskrifterna om renskötsel
Den studerande
38

Nöjaktiga 1

•

tar i sitt arbete under handledning hänsyn till
renmärkningsssystemet och renskötarens rättigheter och
förpliktelser

•

tar i sitt arbete hänsyn till renmärkningssystemet och handlar i
enlighet med kraven och förpliktelserna i renskötsellagen och
förordningen

•

tillämpar i sitt arbete renmärkningssystemet och handlar i
enlighet med de krav och förpliktelser som renskötsellagen och
förordningen ställer på renbeteslagen och enskilda renägare

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att följa med relationen näring – beteende hos renarna
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

följer med de karakteristiska särdragen i näringen och renens
naturliga beteende samt tar dessa i betraktande vid renskötseln

•

följer hur matsmältningen fungerar och hur den inverkar på
ämnesomsättningen samt deras inverkan på beteendet och tar
dem i betraktande vid skötseln och utfodringen av renarna

•

följer hur matsmältningen, ämnesomsättningen och beteendet
är bundna till årscykeln och tar det i betraktande vid skötseln
och utfodringen av renarna

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att ta reda på faktorer som inverkar på renens
hälsotillstånd och förebyggande av sjukdomar
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar de allmännaste sjukdomarna hos renar och tar med
handledning reda på orsakerna till de faktorer som inverkar på
renens hälsotillstånd.

•

identifierar de viktigaste sjukdomarna hos renar och tar reda på
faktorer som inverkar på renens hälsotillstånd.

•

identifierar mångsidigt sjukdomar hos renar och tar reda
på faktorer som inverkar på renens hälsotillstånd och på
möjligheter att förebygga och avvärja sjukdomar.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

löser med handledning olika problemsituationer i renskötseln
och mellan renskötarna

Nöjaktiga 2
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Lärande och problemlösning

Goda 3

•

väljer ut lösningar på problemsituationer bland flera olika
alternativ

•

gör olika slags förslag till lösning av problemsituationer och
följer upp hur de inverkar

Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

kan med handledning arbeta i varierande arbetsgrupper och
arbetsmiljöer och klarar behjälpligt av interaktionssituationer
och kan med handledning använda olika personliga
kommunikationsmedel

•

kan smidigt arbeta i varierande arbetsgrupper och arbetsmiljöer
och handlar smidigt i interaktionssituationer och kan använda
olika personliga kommunikationsmedel

•

tar i sin verksamhet hänsyn till hela arbetsgemenskapen och
handlar aktivt i interaktionssituationer och behärskar mångsidigt
personliga kommunikationsmedel

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Yrkesetik
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•
•

ser med handledning till att djuren och arbetsgruppen mår bra
skadar inte naturen med sin verksamhet och förorsakar inte
lidande för djuren
handlar ärligt och ansvarsfullt i sitt arbete vid produktionen av
varor och service i naturbranschen
visar tolerans i sitt arbete
uppskattar sitt yrke också för att det främjar landsbygdens
livskraft

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•
•

ser till att djuren och arbetsgruppen mår bra och främjar deras
välbefinnande
baserar sin verksamhet på respekt för naturen och djuren
handlar öppet, ärligt och ansvarsfullt i sitt arbete vid
produktionen av varor och service i naturbranschen
respekterar medmänniskornas (till exempel
arbetsgemenskapens och grannskapets) värden och rättigheter
är engagerad i sitt yrke och uppskattar det också för att det
främjar landsbygdens livskraft

Goda 4
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Berömliga 5

•
•
•
•
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ser till att djuren och arbetsgruppen mår bra och gör förslag till
utveckling
baserar sin verksamhet på föredömlig respekt för naturen och
djuren och blundar inte för orättvisor
baserar sin verksamhet på öppenhet, ärlighet och ansvar vid
produktionen av varor och service i naturbranschen
respekterar medmänniskornas (till exempel
arbetsgemenskapens och grannskapets) värden och rättigheter

•

och strävar efter att följa principerna om jämlikhet och
objektivitet
är engagerad i sitt yrke och uppskattar det också för att det
främjar landsbygdens livskraft och kultur

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

ser till sin egen säkerhet, kan vid behov ge första hjälpen på
nivån Fhj 2.

•

ser till sin egen säkerhet och till att ergonomin förverkligas och
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2.

•

handlar aktivt för att utveckla säkerheten för medlemmarna i sin
arbetsgrupp och ergonomin i arbetet, kan vid behov ge första
hjälpen på nivån Fhj 2.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom en helhet, i vilken ingår
renskötselarbeten under växtperioden, vid tiden för renskiljningen och vid stängslet för skiljningen.
Även användning och underhåll av olika slags maskiner, redskap och utrustning samt förberedelse
av arbetsutrymmen för produktionsarbete ska ingå. Till de delar som den yrkesskicklighet
som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av
yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.7.

Klarläggande av miljöns tillstånd, 15 kp (106064)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utföra mätningar och göra iakttagelser om till exempel vattendrag, jordmån, luftkvalitet,
buller eller växtlighetens tillstånd
använda de fordon som behövs för mätningarna
använda mätinstrument och provtagningsutrustning för att klarlägga tillståndet för objektet
ifråga samt göra intervjuer
analysera prover för att klarlägga tillståndet
tolka erhållna mätningsresultat
utarbeta rapporter om objektets tillstånd på basis av de erhållna mätningsresultaten
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
främja verksamhetssätt som är förenliga med en hållbar utveckling
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan.

1. Behärskande av arbetsprocessen
Att planera och organisera provtagningen samt att tolka resultaten
Den studerande
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Bedömning

Nöjaktiga 1

•
•
•
•

deltar i planeringen av provtagningen vid ett överenskommet
objekt
följer med handledning de allmänna och av
provtagningsobjektet beroende arbetarskydds- och
säkerhetsbestämmelserna
deltar i planeringen av arbetsuppgifterna för en grupp
tar med handledning hänsyn till naturens och den byggda
miljöns tålighet mot slitage.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

•
•

deltar i planeringen av provtagningen vid ett överenskommet
objekt och väljer med handledning och med användning av
hjälpmedel platsen för provtagningen
följer efter att ha fått anvisningar de allmänna och av
provtagningsobjektet beroende arbetarskydds- och
säkerhetsbestämmelserna vid användningen av utrustningen
och vid hanteringen av kemikalier
planerar med handledning tidsanvändningen för en grupp och
hur fordon och arbetsredskap ska användas
tar efter att ha fått handledning hänsyn till naturens och den
byggda miljöns tålighet mot slitage.

Goda 4
Berömliga 5

•
•

•
•

deltar självständigt i planeringen av provtagningen och väljer
platsen enligt anvisningar
följer de allmänna och av provtagningsobjektet beroende
arbetarskydds- och säkerhetsbestämmelserna vid
användningen av utrustningen och vid hanteringen av
kemikalier
planerar tidsanvändningen för en grupp och hur fordon och
arbetsredskap ska användas
tar mångsidig hänsyn till naturens och den byggda miljöns
tålighet mot slitage.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att ta prover och använda mätinstrument, provtagningsutrustning samt fordon
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

tar prover genom att med handledning använda de vanligaste
mätinstrumenten och provtagningsutrustningen enligt
anvisningar, på ett säkert sätt och med undvikande av olyckor
använder fordon efter att ha fått handledning på rätt sätt och
säkert i sedvanliga förhållanden

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

tar prover med mätinstrument och provtagningsutrustning
enligt instruktionerna för utrustningen och enligt
säkerhetsbestämmelserna
använder de fordon som behövs vid provtagningen efter att ha
fått handledning på rätt sätt och säkert i olika slags förhållanden

Examensdelar

Goda 4
Berömliga 5
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•

tar prover och väljer ut den utrustning som lämpar sig
för objektet i fråga och använder den rätt, säkert och
enligt instruktionerna för utrustningen i fråga samt följer
säkerhetsbestämmelserna

•

använder de fordon som behövs vid provtagningen säkert och i
varierande förhållanden

Att samla information för utredningar
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

är med om att intervjua dem som använder området och med
att göra iakttagelser

•

intervjuar tillsammans med en sakkunnig dem som använder
området och gör iakttagelser enligt anvisningar

•

intervjuar efter att ha fått anvisningar dem som använder
området och gör överenskomna iakttagelser

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att lokalisera mätningsplatsen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder karta och positionsbestämningsapparatur och finner
en plats efter att ha fått handledning

•

använder karta och positionsbestämningsapparatur och
bestämmer sin position på ett tillförlitligt sätt

•

använder karta och positionsbestämningsapparatur som passar
för situationen och bestämmer sin position på ett tillförlitligt sätt

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att analysera prover och tolka resultaten
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

gör en enkel provanalys enligt anvisningar
jämför med handledning de erhållna resultaten med givna
riktvärden och bedömer deras tillförlitlighet

•
•

gör en provanalys enligt anvisningar
jämför efter att ha fått handledning de erhållna resultaten med
riktvärdena, tolkar dem och bedömer deras tillförlitlighet

•
•

gör en provanalys enligt anvisningar
jämför de erhållna resultaten med riktvärdena, väljer vid behov
ut jämförelseobjekt och bedömer eventuella felsituationer

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

biträder vid rapporteringen av resultaten från ett objekt.

•

utarbetar en rapport över resultaten enligt en färdig modell.

Nöjaktiga 2
Goda 3

43

Examensdelar

Att utarbeta rapporter

Goda 4
Berömliga 5

•

utarbetar en rapport över resultaten.

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att behärska olika sätt att ta prover samt principerna för iakttagelser och intervjuer
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

behärskar med handledning grundläggande provtagning och
terminologi
iakttar miljön och intervjuar dem som använder objektet med
handledning

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

behärskar grundläggande provtagning och terminologi
iakttar miljön och intervjuar dem som använder objektet efter att
ha fått anvisningar

•

behärskar den grundläggande provtagningen och terminologin
samt användningsmöjligheterna i olika förhållanden
iakttar miljön och intervjuar dem som använder objektet och
tolkar resultaten

Goda 4
Berömliga 5

•

Att identifiera miljökonsekvenserna av olika
kemiska, fysikaliska och biologiska fenomen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar med handledning olika kemiska, fysikaliska och
biologiska fenomen med effekter på miljön

•

identifierar i sitt undersökningsobjekt olika kemiska, fysikaliska
och biologiska fenomen med effekter på miljön

•

identifierar och bedömer i sitt undersökningsobjekt olika
kemiska, fysikaliska och biologiska fenomen med effekter på
miljön och deras betydelse

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Utnyttjande av kartläggningar, undersökningar, register, databaser och utredningar
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

utnyttjar med handledning olika slags kartläggningar,
undersökningar, register och databaser och använder dem som
grundläggande information om miljöns tillstånd i området.

•

utnyttjar olika slags kartläggningar, undersökningar, register och
databaser och använder dem som grundläggande information
om miljöns tillstånd i området.

•

utnyttjar olika slags kartläggningar, undersökningar, register
och databaser och tillämpar dem vid bedömningen av miljöns
tillstånd i området.

Nöjaktiga 2

Examensdelar

Goda 3

Goda 4
Berömliga 5
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4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

klarar oklanderligt av grundläggande arbetsskeden

•

gör efter att ha fått handledning iakttagelser om miljöns
tillstånd och lär sig nya saker av intervjuerna och
bedömningssituationerna

•

bedömer situationen självständigt, gör förslag till lösning
av problem och lär sig nya saker av intervjuerna och
bedömningssituationerna

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

samarbetar i olika provtagningssituationer med de andra
medlemmarna i en grupp

•

samarbetar konstruktivt med olika personer och som aktiv
medlem i en arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt med olika personer och som aktiv
medlem i en arbetsgrupp samt främjar arbetsgruppens
verksamhet

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

undviker risker i sitt arbete, följer de för arbetet givna
säkerhetsinstruktionerna och förorsakar inte risker för sig själv
använder skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder
på ett säkert sätt och enligt anvisningar
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

ansvarar för säkerheten i sitt arbete, följer anvisningarna för
arbetsgemenskapen och tar i sitt arbete hänsyn till de andra
medlemmarna i gemenskapen
säkerställer att arbetsredskap och material är säkra, avlägsnar
felaktiga arbetsredskap och för dem på service
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2.

Berömliga 5

•
•
•

utvecklar sin verksamhet så att den blir ännu tryggare,
observerar och identifierar risker i anslutning till sitt arbete och
anmäler dem
bedömer lämpligheten av skyddsutrustning, arbetsredskap
och arbetsmetoder för arbetet i fråga och ser självständigt till
arbetssäkerheten i sin arbetsomgivning
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2.
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Goda 4

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att delta i planeringen av
provtagningen, genom att ta prover från ett överenskommet objekt, genom att göra de analyser
som behövs och genom att tolka resultaten. Han eller hon rapporterar om miljöns tillstånd i
objektet på basis av de resultat som erhålls. Objektet kan vara ett lokalt, utvalt vattendrag, det
kan vara fråga om en bedömning av miljöns tillstånd som gäller kvaliteten på jordmånen eller
luftkvaliteten, buller eller växtlighetens tillstånd. På grund av arbetsförhållandena krävs färdigheter
i första hjälpen på nivån Fhj 2. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen
inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt
på andra sätt.

2.8.

Att göra naturutredningar, 15 kp (106046)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arbeta som medlem och assistent i expertgrupper som gör naturutredningar och planlägger
utrusta sig och röra sig i naturen
i sitt arbete använda kartor, positionsbestämnings- och dokumentationsutrustning
använda landskaps- och skogsplaner och vektorkartor, kulturmiljöprogram och annat
material i anslutning till planeringen av markanvändningen
identifiera hotade arter och lokala arter som behövs vid naturutredningarna, till exempel
växter, insekter, fjärilar, fåglar och däggdjur
fastslå betydelsen av terrängformer, bestämma ytvatten och djurstigar och
växtlighetsområden
identifiera olika slag av habitat och livsmiljötyper som nämns i naturdirektivet och avgränsa
livsmiljötyper på små områden
bedöma miljöns verkningar på naturen
rapportera informationen för utredningen
främja verksamhetssätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att planera utarbetandet av naturutredningar och att delta i arbetet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

biträder med handledning vid planeringen och anskaffningen av
bakgrundsinformation
biträder med handledning vid förverkligandet av en
naturutredning.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
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•

deltar enligt handledning i anskaffningen av bakgrundsmaterial
för ett bekant objekt
arbetar efter att ha fått anvisningar som skrivare och assistent
vid förverkligandet av en naturutredning.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
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anskaffar enligt anvisningar bakgrundmaterial för
rapporteringen över objekt i liten skala
arbetar som skrivare och utrustningsbiträde vid förverkligandet
av en naturutredning.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att använda planer och kartor
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder efter att ha fått anvisningar i en grupp planer och
kartor över ett bekant objekt och identifierar de allmännaste
habitaten och livsmiljötyperna

•

bestämmer habitat och livsmiljötyper efter att ha fått anvisningar
och med hjälp av planer och kartor över ett utvalt objekt

•

använder planer och kartor över ett utvalt område för att
bestämma habitat och livsmiljötyper

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att använda artbestämningshandböcker
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder efter att ha fått handledning
artbestämningshandböcker till hjälp för att identifiera arter och
områden

•

bestämmer med hjälp av handböcker lokala arter och
karaktären hos områden

•

använder mångsidigt och tillförlitligt olika slags
bestämningshandböcker

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att röra sig i naturen och att göra iakttagelser
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

utrustar sig för förverkligandet av en överenskommen utredning
med handledning och rör sig i naturen med gruppen
gör tillsammans med en grupp iakttagelser om naturen och om
naturens tillstånd inom ett överenskommet område

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

utrustar sig för förverkligandet av en utredning, rör sig inom det
valda området
gör i bekant miljö iakttagelser om naturen och om naturens
tillstånd, identifierar lokala habitat och livsmiljötyper samt
avgränsar områden under handledning

Berömliga 5

•
•

utrustar sig självständigt för förverkligandet av en utredning, rör
sig självständigt inom det valda området
gör tillsammans med sakkunniga i branschen behövliga
iakttagelser om naturen och om naturens tillstånd, identifierar
olika slags habitat och livsmiljötyper samt avgränsar områden
enligt anvisningar
Att använda utrustning
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Goda 4

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder positionsbestämnings och dokumentationsredskap
under handledning

•

använder positionsbestämnings och dokumentationsredskap
efter att ha fått handledning

•

använder överenskomna positionsbestämnings och
dokumentationsredskap

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att utarbeta rapporter
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

biträder med handledning vid utarbetandet av rapporter.

•

utarbetar rapporter över överenskomna, avgränsade områden.

•

utarbetar en rapport över sitt ansvarsområde.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av de kunskaper som ligger till grund för arbetet
Att identifiera djur- och växtarterna
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar de vanligaste lokala djur- och växtarterna samt
också hotade växt- och djurarter efter att ha fått se dem

•

identifierar de vanligaste lokala och hotade djur- och
växtarterna

•

identifierar lokala och hotade växt- och djurarter

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att dra nytta av ekologins grunder vid genomförandet av naturutredningar
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

utnyttjar med handledning ekologiska basfakta

•

utnyttjar ekologiska basfakta och tillämpar sina kunskaper vid
utarbetandet av utredningar

•

utnyttjar ekologiska basfakta mångsidigt, tillämpar sina
kunskaper och tolkar iakttagelser

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
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Berömliga 5

Att ta terrängens struktur i betraktande
Den studerande
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Nöjaktiga 1

•

tar med handledning i betraktande betydelsen av terrängformer
och höjdskillnader.

•

tar efter att ha fått handledning i betraktande betydelsen av
terrängformer och höjdskillnader.

•

tar i betraktande terrängformernas och höjdskillnadernas
betydelse för markanvändningen.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

deltar i utredningsarbetet tillsammans med en handledare och
klarar de grundläggande uppgifterna

•

vill lära sig och tar reda på arterna inom ett överenskommet
område och gör förslag till lösningar om problem som
uppkommer i tolkningen av områdets karaktär

•

anammar nya metoder, gör förslag om utarbetandet av
naturutredningen över ett överenskommet område och gör
tolkningar på överenskommet sätt

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

samarbetar med medlemmarna i arbetsgruppen

•

samarbetar konstruktivt med personer av olika slag och som
aktiv medlem i en arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt med personer av olika slag och
som aktiv medlem i en arbetsgrupp och främjar gruppens
verksamhet

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

förhåller sig positivt till säker verksamhet och identifierar
säkerhetsriskerna vid sitt utredningsobjekt.

•

identifierar och bedömer säkerhetsriskerna vid sitt
utredningsobjekt.

•

utvecklar sin verksamhet i än säkrare riktning och tar i sitt
arbete hänsyn till säkerhetskraven.

Goda 3
Goda 4
Berömliga 5
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Nöjaktiga 2

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov eller vid ett
examenstillfälle genom att göra en naturutredning över ett objekt i liten skala och tillsammans med
en sakkunnig i branschen. Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas
ska täcka de i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning
och bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt
eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan
plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett
yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning
av kunnandet.

2.9.

Utnyttjande av förnybara energikällor, 15 kp
(106058)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•

bedöma möjligheterna att producera och använda förnybara energiresurser vid ett
överenskommet objekt, till exempel ett gårdsbruk
jämföra kostnaderna och miljökonsekvenserna av användningen av olika slags
energiresurser
ge råd om valet av förnybara energialternativ och utarbeta rådgivningsmaterial
göra förslag om användningen av förnybara energialternativ i en överenskommen fastighet
arbeta tillsammans med sakkunniga och varuleverantörer i branschen och
följa med utvecklingen i branschen och dra nytta av den i sitt arbete.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att välja föremål, att planera och bedöma användningen av förnybara energikällor
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

biträder vid valet av föremål
biträder vid bedömningen av situationen
följer med planeringen av anskaffningarna

•
•

deltar i valet av föremål
medverkar i situationsbedömningen tillsammans med
sakkunniga
medverkar vid utredningen av anskaffningsmöjligheterna

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
Goda 4
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Berömliga 5

•
•
•
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uttrycker åsikter om valet av föremål
bedömer energialternativen för föremålet i fråga enligt
anvisningarna och gör en plan över möjligheterna till förnybara
energialternativ samt förhandlar vid behov med sakkunniga
utreder möjligheterna att skaffa de överenskomna alternativen

Att bedöma miljökonsekvenserna av olika energialternativ
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

biträder vid utredningen av miljökonsekvenserna gällande ett
bekant objekt.

•

gör en miljökonsekvensbedömning för ett utvalt objekt och som
medlem i en arbetsgrupp.

•

gör en miljökonsekvensbedömning för ett utvalt objekt.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att utarbeta och presentera rådgivningsmaterial
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

deltar i att arrangera rådgivning om materialeffektivitet och i att
utarbeta rådgivningsmaterial för ett bekant objekt.
medverkar vid utarbetandet av material för energirådgivning och
vid att arrangera handledning gällande ett bekant objekt

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

arrangerar rådgivning om materialeffektivitet och utarbetar
rådgivningsmaterial för ett bekant objekt.
utarbetar material för energirådgivning och arrangerar
handledning gällande ett bekant objekt

Goda 4
Berömliga 5

•
•

arrangerar rådgivning om materialeffektivitet för olika objekt och
utarbetar behövligt rådgivningsmaterial.
utarbetar material för energirådgivning och arrangerar
handledning gällande olika objekt
Att mäta energikonsumtion

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

mäter enligt anvisningar ett föremåls energikonsumtion

•

mäter enligt anvisningar ett föremåls energikonsumtion
och bedömer mätningarnas tillförlitlighet, använder de
erhållna mätningsresultaten vid utarbetandet av förslag till
energianvändning

•

uppgör en plan över föremålen för mätningen av energi, mäter
ett föremåls energikonsumtion och bedömer mätningarnas
tillförlitlighet, använder de erhållna mätningsresultaten vid
utarbetandet av förslag till energianvändning

Nöjaktiga 2
Goda 3

Berömliga 5

Att jämföra energialternativ
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

gör med handledning en jämförelse av olika alternativ
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Goda 4

•

deltar i att göra en beräkning av energikonsumtionen

•
•

gör ett förslag över olika energialternativ som passar objektet
gör tillsammans med objektet en beräkning av
energikonsumtionen bland de alternativ som valts.

•

jämför de energialternativ som han eller hon har
rekommenderar för föremålet i fråga
gör en beräkning av energikonsumtionen för det
rekommenderade alternativet.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

•

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att ta reda på möjligheterna att använda olika energialternativ
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

tar med handledning reda på möjligheterna att använda olika
energialternativ
tar reda på rättigheterna och skyldigheterna i samband med
produktionen av förnybara energikällor
drar nytta av datatekniken då han eller hon följer med
utvecklingen i branschen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

klarlägger efter att ha fått handledning möjligheterna att
använda olika energialternativ
klarlägger de viktigaste rättigheterna och skyldigheterna i
samband med produktionen av förnybara energikällor
drar nytta av datatekniken och andra informationskällor för
att öka sina kunskaper om ny information som publicerats i
branschen

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

klarlägger olika energialternativ och drar nytta av sina
kunskaper vid kartläggningen och utarbetandet av
användningsplanen
klarlägger rättigheterna och skyldigheterna i samband med
produktionen av förnybara energikällor
följer aktivt med utvecklingen i branschen genom att utnyttja
datatekniken och andra informationskällor och drar nytta av den
i sitt arbete

Att för att minska energikonsumtionen dra nytta av informationen om
miljökonsekvenser och ekonomiska effekter samt skatte och linjedragningsplaner
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

Examensdelar

•

utnyttjar för att minska konsumtionen av energi information om
miljö- och ekonomiska konsekvenser med handledning
sätter sig med handledning in i beskattnings- och
linjedragningsplaner i energibranschen.

Nöjaktiga 2
Goda 3
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•

utnyttjar efter att ha fått anvisningar information om miljö- och
ekonomiska konsekvenser för att minska konsumtionen av
energi

•

sätter sig efter att ha fått handledning in i beskattnings- och
linjedragningsplaner i energibranschen.

•

utnyttjar information om miljö- och ekonomiska konsekvenser
vid utarbetandet av en användningsplan för att minska
konsumtionen av energi
använder sig av beskattnings- och linjedragningsplanerna i
energibranschen.

Goda 4
Berömliga 5

•

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

klarar de grundläggande uppgifterna och väljer med
handledning ett energialternativ

•

vill lära sig och jämför olika energialternativ i en valsituation

•

anammar olika metoder och gör jämförelser och ett förslag över
alternativen i en problemsituation

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

samarbetar med medlemmarna i arbetsgemenskapen

•

samarbetar konstruktivt med olika personer i situationer då
val mellan alternativen görs och är aktiv som medlem av en
arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt med olika personer i situationer då
val mellan alternativen görs och är aktiv som medlem av en
arbetsgrupp och främjar arbetsgruppens verksamhet

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

förhåller sig positivt till säker verksamhet samt identifierar
säkerhetsrisker och hälsoeffekter vid sitt rådgivningsobjekt.

•

identifierar och bedömer säkerhetsrisker och hälsoeffekter vid
sitt rådgivningsobjekt.

•

utvecklar sin verksamhet i än säkrare riktning och tar i sitt
arbete hänsyn till säkerhetskraven.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Berömliga 5
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Goda 4

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att kartlägga energiproduktionens
och energianvändningens möjligheter vid föremålet i fråga och genom att utarbeta en plan över
möjligheterna att använda förnybara energiresurser. Föremålet i fråga är till exempel ett gårdsbruk
eller en fastighet. Den studerande eller examinanden gör på basis av planen rådgivningsmaterial
som passar för situationen. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte
kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på
andra sätt.

2.10.

Iståndsättning och vård av miljöobjekt, 15 kp
(106062)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•

välja ett föremål i behov av iståndsättning, såsom områden med älgrisk och/eller behov
av landskapsbygge vid riksvägarna, platser med utsikt och vyer vid åstränder, bygator och
byacentra, omgivningarna kring travbanor, sport- eller lekplaner och slalombackar
läsa iståndsättnings- och vårdplaner över lokalt utvalda miljöobjekt som vägrenar och
åstränder, byacentra eller offentliga friluftsområden och följa planerna i sitt arbete
använda arbetsredskap och fordon som motorsåg, röjsåg, traktor, jordfräs, olika redskap
för klippning och skärning av gräsliknande växter, små schaktningsmaskiner eller annan
motsvarande utrustning som behövs vid iståndsättningen och underhållet av objektet
utföra planenliga iståndsättnings- och underhållsarbeten vid ett föremål
följa en given kostnadsberäkning
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan
främja verksamhetssätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att välja miljöobjekt, att planera iståndsättnings
och underhållsåtgärderna och att genomföra dem
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

deltar i valet av objekt tillsammans med en sakkunnig
läser planer för iståndsättning och underhåll av ett bekant
objekt och arbetar med handledning med att sätta i stånd och
underhålla miljöobjekt.

•
•

väljer objekt efter att ha fått anvisningar
arbetar i enlighet med planerna för iståndsättning och underhåll
av olika objekt efter att ha fått anvisningar för förverkligandet.

•
•

föreslår det objekt han eller hon har valt
arbetar i enlighet med planerna för iståndsättning och underhåll
ensam eller som medlem i en arbetsgrupp vid olika slags objekt
och i olika slags förhållanden.

Nöjaktiga 2
Goda 3
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Goda 4
Berömliga 5
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2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att handla enligt iståndsättnings och underhållsplaner
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

arbetar med handledning i enlighet med de planer som behövs
vid objektet

•

använder efter att ha fått handledning planerna i olika skeden
av sitt arbete

•

använder planerna i olika skeden av sitt arbete

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att använda och underhålla redskapen och fordonen
som behövs vid iståndsättningen av ett objekt
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder de vanligaste arbetsredskapen och fordonen som
behövs vid iståndsättningsarbeten på rätt sätt, säkert och
energibesparande efter att ha fått handledning

•

gör upp en plan för körningarna till, från och vid objektet och
använder de vanligaste arbetsredskapen och fordonen som
behövs vid iståndsättningsarbeten på rätt sätt, säkert och
energibesparande efter att ha fått handledning

•

gör upp en körplan för arbetsobjektet och använder mångsidigt
olika slags arbetsredskap och fordon, väljer själv ut redskap
som passar för objektet och använder dem på rätt sätt, säkert
och energibesparande

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att följa kostnadsberäkningar
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

deltar i uppföljningen av hur arbetet framskrider på
arbetsplatsen

•

följer efter att ha fått anvisningar med sin arbetstidsanvändning
och materialåtgången

•

följer med arbetstidsanvändningen och materialåtgången vid
överenskomna arbeten

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

verkar med handledning i enlighet med natur- och kulturvärdena
vid iståndsättnings- och underhållsobjektet

Nöjaktiga 2
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Att handla i enlighet med natur- och kulturvärdena

Goda 3

•

verkar efter att ha fått handledning i enlighet med natur- och
kulturvärdena vid iståndsättnings- och underhållsobjektet

•

verkar i enlighet med natur- och kulturvärdena vid
iståndsättnings- och underhållsobjektet

Goda 4
Berömliga 5

Materialanvändning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder med handledning material på ett ansvarsfullt sätt
med tanke på miljön, handlar i enlighet med anvisningarna om
avfallshantering och städar upp efter sig

•

använder enligt anvisningar material på ett ansvarsfullt sätt
med tanke på miljön, handlar i enlighet med anvisningarna om
avfallshantering och städar upp efter sig

•

använder material på ett ansvarsfullt sätt med tanke på miljön,
handlar i enlighet med anvisningarna om avfallshantering och
städar upp efter sig

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att rapportera iståndsättnings- och
underhållsåtgärderna och att bedöma arbetsresultaten
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

rapporterar med handledning hur arbetet har utfallit.

•

rapporterar efter att ha fått anvisningar hur arbetet har utfallit.

•

jämför i rapporten resultatet av arbetet med planerna.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att följa lagar, förordningar och föreskrifter som
gäller iståndsättningen och underhållet av objektet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

Att följa lagar, förordningar och föreskrifter som gäller
iståndsättningen och underhållet av objektet

•

följer lagar, förordningar och de lokala myndigheternas
bestämmelser som gäller underhållet av objektet

•

följer lagar, förordningar och de lokala myndigheternas
bestämmelser som gäller underhållet av objektet

Nöjaktiga 2
Goda 3
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Goda 4
Berömliga 5

Att följa med objektets utvecklingsskeden
Den studerande
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Nöjaktiga 1

•

identifierar de ekologiska utvecklingsskedena hos objektet och
följer med handledning upp hur situationen utvecklas

•

identifierar de ekologiska utvecklingsskedena hos objektet och
följer efter att ha fått anvisningar hur situationen utvecklas

•

identifierar de ekologiska utvecklingsskedena hos objektet och
följer med utvecklingen av situationen

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att identifiera material
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar med handledning olika jordämnen och hårda
material som behövs vid iståndsättningen.

•

identifierar efter att ha fått handledning olika jordämnen och
hårda material som behövs vid iståndsättningen.

•

identifierar efter att ha fått handledning olika jordämnen och
hårda material som behövs vid iståndsättningen.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

klarar av de grundläggande uppgifterna och arbetar tillsammans
med en grupp i iståndsättningsarbeten

•

är villig att lära sig och gör förslag i situationer med problem
med och ändringar i iståndsättningsplanen

•

anammar nya metoder, gör förslag om ändringar i planerna vid
eventuella problemsituationer

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Nöjaktiga 1

•
•

•
•

uppmärksammar under handledning miljökonsekvenserna av
sitt arbete
förhåller sig positivt till arbetssäkerheten vid valet av
arbetsredskap, undviker risker i sitt arbete, följer givna
säkerhetsinstruktioner i arbetet och förorsakar inte risker för sig
själv
använder skydd, arbetsredskap och arbetsmetoder enligt
instruktioner
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2 och följer
bestämmelserna om arbetssäkerhet och eldarbete.

Nöjaktiga 2
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Den studerande

Goda 3

•
•

•
•

följer anvisningar så att miljökonsekvenser inte uppkommer i
arbetet
förhåller sig positivt till arbetssäkerheten vid valet av
arbetsredskap ansvarar för säkerheten i sin verksamhet, följer
instruktionerna för arbetsgemenskapen och tar i sitt arbete
arbetsgemenskapens andra medlemmar i betraktande
säkerställer att arbetsredskap och material är säkra samt
avlägsnar och för till service arbetsredskap som fått fel
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2 och följer
bestämmelserna om arbetssäkerhet och eldarbete.

Goda 4
Berömliga 5

•
•

•
•

handlar i sitt arbete så att miljökonsekvenser inte uppkommer
förhåller sig positivt till arbetssäkerheten vid valet av
arbetsredskap, utvecklar sin verksamhet i än säkrare riktning
genom att observera och identifiera risker i anslutning till sitt
arbete och genom att anmäla dem
bedömer skyddens, arbetsredskapens och arbetsmetoderna
lämplighet för uppgiften i fråga om ser självständigt till att
arbetsmiljön är trygg
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2 och följer
bestämmelserna om arbetssäkerhet och eldarbete.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att sätta i stånd ett på lokal
nivå överenskommet objekt enligt den plan som har utarbetats för det. Till de delar som den
yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras
visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.11.

Iståndsättning och vård av speciella objekt, 15
kp (106026)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•

•
•
•
•
•
•

Examensdelar

•
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namnge möjliga specialobjekt i skogar, på landsbygden, i turistmiljöer eller i tätorter
utarbeta stödansökningar och kostnadsberäkningar för vård av småskaliga specialobjekt
som skyddszoner, på flera sätt gynnsamma våtmarker, sedimenteringsdammar och
miljöerna kring grundvattenområden, gränszoner och skogsholmar som främjar naturens
mångfald, områden med källor, åkerrenar, gamla lador, trädalléer eller stengärdesgårdar
utarbeta vårdplaner för småskaliga objekt
vårda specialobjekt och följa planerna för dem
använda och underhålla redskap som behövs vid underhållet av specialobjekt, såsom
röjsågar och motorsågar samt röjningsknivar
sköta de djur som behövs i områdena, såsom får och kvigor
använda fordon som behövs vid skötseln av specialobjekt
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan
främja verksamhetssätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att utse specialobjekt, att planera vården och att utföra iståndsättningsarbeten
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

biträder vid att utse olika objekt, planera vården och vid
iståndsättningsarbetena
deltar i planeringen och förverkligandet av arbetsuppgifterna för
en grupp.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

gör ett förslag enligt anvisningarna om att utse ett småskaligt
objekt till specialobjekt, deltar i planeringen av vården och i
iståndsättningsarbetena
planerar under handledning en grupps tidsanvändning,
de behövliga fordonen och arbetsredskapen samt utför
överenskomna arbetsuppgifter.

Goda 4
Berömliga 5

•
•

definierar tillsammans med en arbetsgrupp olika
slags områden, deltar i planeringen av vården och i
iståndsättningsarbetena i de valda områdena
planerar tillsammans med en grupp tidsanvändningen och
användningen av behövliga fordon och arbetsredskap samt
ansvarar för genomförandet av arbetet vid någon helhet.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att utarbeta iståndsättnings- och vårdplaner
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

utarbetar tillsammans med en sakkunnig planen för ett utvalt
objekt
följer med handledning planeringen av finansieringen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

utarbetar efter att ha fått anvisningar av en sakkunnig planer för
ett utvalt objekt
deltar i att ta reda på finansieringsmöjligheterna

Goda 4
Berömliga 5

•
•

utarbetar förslag till plan över ett utvalt objekt
tar tillsammans med en grupp reda på olika
finansieringsmöjligheter
Att fylla i stödansökningar

Nöjaktiga 1

•

deltar tillsammans med en sakkunnig i att göra behövliga
beräkningar

•

utarbetar efter att ha fått handledning i samråd med en
sakkunnig eller markägaren en plan och en kostnadsberäkning

Nöjaktiga 2
Goda 3
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Den studerande

för iståndsättningen och skötseln av ett område samt
stödansökningarna
Goda 4
Berömliga 5

•

utarbetar i samråd med en sakkunnig eller markägaren en plan
och en kostnadsberäkning för iståndsättningen och skötseln av
ett område och förhandlar med en sakkunnig/markägaren

Att sätta i stånd och vårda ett specialobjekt enligt plan
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

läser iståndsättningsplanen för ett specialobjekt och verkar med
handledning i enlighet med den
utför underhållsarbetena med handledning och följer med hur
anslagen räcker till

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

följer iståndsättningsplanen för olika specialobjekt efter att ha
fått anvisningar för förverkligandet
sköter området efter att ha fått handledning och följer
kostnadsberäkningen vid arbetet

Goda 4
Berömliga 5

•
•

verkar i enlighet med iståndsättningsplanen ensam eller i grupp
vid olika objekt och i olika slags omständigheter
sköter området i enlighet med den givna kostnadsberäkningen
och rapporterar om resultaten

Att använda de redskap och fordon som behövs vid iståndsättningen av objektet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder de vanligaste redskapen och fordonen som behövs
vid iståndsättningsarbeten efter att ha fått handledning och på
ett ändamålsenligt och säkert sätt.

•

använder redskapen och fordonen som behövs vid
iståndsättningsarbeten efter att ha fått handledning och på ett
ändamålsenligt, säkert och energibesparande sätt.

•

använder mångsidigt olika slags redskap och fordon, väljer själv
de redskap som passar för objektet och använder dem på ett
ända-målsenligt, säkert och energibesparande sätt.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av de kunskaper som ligger till grund för arbetet
Att följa lagstiftningen som gäller specialobjekt
Den studerande
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Nöjaktiga 1

•

följer lagarna, förordningarna och myndighetsbestämmelserna
om vården av specialobjekt och letar under handledning upp
information om andra planer som gäller objektet ifråga

•

följer lagarna, förordningarna och myndighetsbestämmelserna
om vården av specialobjekt och letar efter att ha fått

Nöjaktiga 2
Goda 3
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handledning upp information om andra planer som gäller
objektet ifråga
Goda 4
Berömliga 5

•

följer lagarna, förordningarna och myndighetsbestämmelserna
om vården av specialobjekt och letar upp information om andra
planer som gäller objektet ifråga
Att identifiera specialobjekt

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar för området typiska specialobjekt genom att använda
naturvärden

•

identifierar olika slags regionala specialobjekt genom att
använda naturinventeringens metoder

•

identifierar olika slags regionala och nationella specialobjekt
genom att använda olika slags metoder

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att reda ut konsekvenserna av olika skötselåtgärder
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

utför under handledning grundläggande skötselåtgärder för
specialobjekt och klarlägger deras eventuella konsekvenser

•

utför olika skötselåtgärder som är avsedda för specialobjekt och
klarlägger deras eventuella konsekvenser

•

använder sig mångsidigt av olika slags skötselåtgärder och
klarlägger deras eventuella konsekvenser till exempel för
återförandet av området i ursprungligt skick

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att ta reda på olika stödformer
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar med handledning reda på olika former av stöd och ber om
råd vid användningen av stödformerna.

•

tar med handledning reda på olika former av stöd, möjligheterna
att använda dem och tar efter att ha fått handledning kontakt
med sakkunniga.

•

klarlägger olika former av stöd, möjligheterna att använda dem
och tar kontakt med sakkunniga.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
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Goda 4

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

klarar grundläggande arbetsskeden oklanderligt tillsammans
med en grupp och rådgör om problemsituationer

•

gör förslag i problemsituationer och lär sig av situationerna, till
exempel om vården av specialstödsområden

•

rådgör om lösningar, gör modellförslag till lösningar i
problemsituationer och lär sig nya saker

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

samarbetar med de andra medlemmarna i en arbetsgrupp och
tar under handledning hänsyn till hållbar användning i sitt arbete
och vid valet av arbetsredskap

•

samarbetar konstruktivt med olika slags personer och som aktiv
medlem i en arbetsgrupp och tar efter att ha fått handledning
hänsyn till hållbar användning i sitt arbete och vid valet av
arbetsredskap

•

samarbetar konstruktivt med olika slags personer och som
aktiv medlem i en arbetsgrupp, främjar gruppens arbete och
tar hänsyn till hållbar användning i sitt arbete och vid valet av
arbetsredskap

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

har en positiv inställning, undviker risker i sitt arbete, följer de
för arbetet givna säkerhetsinstruktionerna och förorsakar inte
risker för sig själv
använder skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder
på ett säkert sätt och enligt anvisningar
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

ansvarar för säkerheten i sitt arbete, följer anvisningarna för
arbetsgemenskapen och tar i sitt arbete hänsyn till de andra
medlemmarna i gemenskapen
säkerställer att arbetsredskap och material är säkra, avlägsnar
felaktiga arbetsredskap och för dem på service
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2.

Examensdelar

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
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utvecklar sin verksamhet så att den blir ännu tryggare,
observerar och identifierar risker i anslutning till sitt arbete och
anmäler dem
bedömer lämpligheten av skyddsutrustning, arbetsredskap
och arbetsmetoder för arbetet i fråga och ser självständigt till
arbetssäkerheten i sin arbetsomgivning
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att utarbeta en stödansökan
och en vårdplan för ett objekt i liten skala som definierats som specialstödsobjekt samt
sköter området i enlighet med planen och anslagen. Till de delar som den yrkesskicklighet
som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av
yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.12.

Anläggning och underhåll av friluftsleder, 15 kp
(106057)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

planera friluftsleder och friluftsområden tillsammans med sakkunniga i branschen
anlägga och underhålla friluftsleder och friluftsområden av olika typer samt följa givna planer
anlägga friluftsleder för olika slags användarbehov
bygga och underhålla olika slags konstruktioner vid friluftslederna
använda och underhålla de vanligaste arbetsredskapen som används vid byggandet av
konstruktioner vid friluftsleder
använda fordon som behövs vid arbetet med att underhålla och iståndsätta friluftslederna
handleda dem som använder friluftslederna
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att planera friluftsleder och att bygga konstruktioner
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

biträder vid planeringen av olika slags friluftsleder
planerar med handledning konstruktioner och tillverkar sådana
gör tillsammans med en sakkunnig kostnadsberäkningar som
behövs lokalt inför planeringen

•

utför av sakkunniga fastslagna planeringsarbeten för
friluftsleder
uppgör småskaliga konstruktions- och vårdplaner enligt
anvisningar och genomför sådana
gör efter att ha fått handledning behövliga kostnadsberäkningar

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

Berömliga 5

•
•
•

planerar i samråd med sakkunniga i branschen olika slags
miljövänliga friluftsleder
uppgör självständigt och efter att ha fått anvisningar sådana
konstruktions- och underhållsplaner som behövs vid en
friluftsled och genomför planerna
gör kostnadsberäkningar i liten skala och offerter om
tillverkningen av konstruktioner

Miljöanpassad planering, anläggning och underhåll av friluftsleder
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Goda 4

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar under handledning ansvar för miljön i de värdefulla habitaten
inom sitt område, naturskyddsområdena och de övriga
naturobjekten samt områdets invånare och anpassar sin
verksamhet så att miljön inte skadas.

•

tar efter att ha fått anvisningar ansvar för miljön i de värdefulla
habitaten inom sitt område, naturskyddsområdena och
övriga naturobjekt samt områdets invånare och anpassar sin
verksamhet så att miljön inte skadas.

•

tar självständigt ansvar för miljön i de värdefulla habitaten inom
sitt område, naturskyddsområdena och övriga naturobjekt samt
områdets invånare och anpassar sin verksamhet så att miljön
inte skadas.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att anlägga, bygga och underhålla friluftsleder och konstruktioner
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

bygger och underhåller med handledning konstruktioner
och redskap som behövs på friluftslederna, såsom
informationstavlor och spångar
tyder kartor och flygbilder under handledning av en sakkunnig

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

bygger och underhåller konstruktioner och redskap som behövs
på friluftslederna, såsom informationstavlor och spångar efter
att ha fått inledande anvisningar
tyder kartor och flygbilder efter att ha fått handledning

Goda 4
Berömliga 5

•
•

bygger och underhåller konstruktioner och redskap som behövs
på friluftslederna och ber vid behov om hjälp av sakkunniga
använder och tyder kartor och flygbilder självständigt

Att använda och underhålla redskap, maskiner och fordon
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

underhåller och använder arbetsmaskiner och fordon under
handledning

•

underhåller och använder små arbetsmaskiner och fordon och
använder sig av manualerna

•

sätter i stånd och underhåller självständigt de arbetsredskap
och små maskiner som han eller hon använt

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
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Berömliga 5

Att handleda dem som använder friluftslederna
Den studerande
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Nöjaktiga 1

•

utformar under handledning informationsmaterial för en
friluftsled.

•

utformar informationsmaterial för en friluftsled enligt plan.

•

utformar behövligt informationsmaterial för en friluftsled.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av de kunskaper som ligger till grund för arbetet
Att följa lagstiftningen om anläggningen av friluftsleder
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

ta reda på huvuddragen i lagarna, förordningarna och
myndighetsföreskrifterna som gäller friluftsleder och letar med
handledning upp information om andra bestämmelser som
gäller objektet i fråga

•

ta reda på lagarna, förordningarna och myndighetsföreskrifterna
som gäller friluftsleder och letar fram information om andra
bestämmelser som gäller objektet i fråga

•

ta reda på lagarna, förordningarna och myndighetsföreskrifterna
som gäller friluftsleder och letar fram information om
bestämmelser som gäller objektet i fråga och tillämpar dem

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att utnyttja lokala material vid planeringen och
iståndsättningen av friluftsleder och konstruktioner
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

utnyttjar lokalt utvalt material och arbetsmetoder

•

utnyttjar lokalt utvalt material och metoder för bearbetningen
av materialen och väljer efter att ha fått handledning lämpligt
material för objektet

•

utnyttjar lokalt utvalt material och metoder för bearbetningen
av materialen och gör ett förslag om ett för objektet lämpligt
material

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att identifiera särdrag i naturen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar med handledning särdragen i naturen i området.

•

identifierar särdragen i naturen i området och utnyttjar dem i sitt
arbete.

Goda 3
Goda 4
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Nöjaktiga 2

Berömliga 5

•

identifierar med handledning särdragen i naturen i området och
berättar mångsidigt om dem i sitt arbete.

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

klarar av de grundläggande uppgifterna

•

är villig att lära sig och reder ut problemsituationer vid
planeringen av friluftsledens läge och material

•

inhämtar nya metoder för bearbetning av materialet och gör
förslag i problemsituationer som gäller friluftsledens läge och
valet av material

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

samarbetar med medlemmarna i en arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt med olika slags personer och som aktiv
medlem i en arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt med olika slags personer och som
aktiv medlem i en arbetsgrupp och främjar arbetsgruppens
verksamhet

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

förhåller sig positivt till säker verksamhet, undviker risker i sitt
arbete, följer de för arbetet givna säkerhetsinstruktionerna och
förorsakar inte risker för sig själv
använder skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder
på ett säkert sätt och enligt anvisningar
handlar i enlighet med bestämmelserna om Fhj 2,
arbetssäkerhet och eldarbete.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
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•
•

ansvarar för säkerheten i sitt arbete, följer anvisningarna för
arbetsgemenskapen och tar i sitt arbete hänsyn till de andra
medlemmarna i gemenskapen
säkerställer att arbetsredskap och material är säkra, avlägsnar
felaktiga arbetsredskap och för dem på service
handlar i enlighet med bestämmelserna om Fhj 2,
arbetssäkerhet och eldarbete.

Goda 4
Berömliga 5
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•

utvecklar sin verksamhet så att den blir ännu tryggare,
observerar och identifierar risker i anslutning till sitt arbete och
anmäler dem

•
•

bedömer lämpligheten av skyddsutrustning, arbetsredskap
och arbetsmetoder för arbetet i fråga och ser självständigt till
arbetssäkerheten i sin arbetsomgivning
handlar i enlighet med bestämmelserna om Fhj 2,
arbetssäkerhet och eldarbete.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att delta i anläggningen av en
lokal friluftsled och byggandet av konstruktioner längs den och genom att underhålla den färdiga
leden och dess konstruktioner, till exempel spångar och informationsskyltar. Till de delar som den
yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras
visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.13.

Iståndsättning och vård av kulturmiljöer, 15 kp
(106036)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

göra en utredning av utgångsläget för landskapsvärdena, lokalhistorian och kulturarvet
i omgivningen kring en utvald plats, till exempel ett ställe som nämns i länets eller
kommunens kulturmiljöprogram, såsom gårdsplanen vid en lantgård, en kvarn, kyrka,
skola, prästgård, miljön för stockflottning, ett skidcenter, naturcenter, motell vid vägen,
campingområde eller en stugby
göra ett förslag till åtgärder för iståndsättningen och vården samt föreslå skötselkategori
tillsammans med en sakkunnig göra en kostnadsberäkning av åtgärderna i förslaget
iståndsätta och vårda kulturmiljöer
använda de redskap och fordon som behövs vid iståndsättningen av objektet
tillsammans med en sakkunnig göra en utredning av byggnadernas skick
typbestämma naturfaktorerna i området
tillsammans med en sakkunnig inventera de mest typiska växterna för den byggda miljön
i området
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att planera och utföra iståndsättnings och vårdarbeten för
växtligheten, byggnaderna och konstruktionerna i en kulturmiljö
Nöjaktiga 1

•
•
•

deltar med en grupp i planeringen av iståndsättningen och
vården av kulturmiljön i ett överenskommet objekt
följer med handledning de allmänna och för objektet specifika
arbetarskydds- och säkerhetsbestämmelserna
deltar i planeringen och förverkligandet av arbetsuppgifterna för
en grupp.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

deltar i planeringen av vården av en kulturmiljö
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Den studerande

•
•

följer efter att ha fått anvisningar de allmänna och för objektet
specifika arbetarskydds och säkerhetsbestämmelserna vid
användningen av redskap
planerar med handledning tidsanvändningen för en grupp
och de behövliga fordonen och arbetsredskapen och utför
överenskomna arbetsuppgifter.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

deltar självständigt i planeringen av vården av en kulturmiljö och
i vården
följer de allmänna och för objektet specifika arbetarskydds- och
säkerhetsbestämmelserna vid användningen av redskap
planerar tillsammans med en grupp tidsanvändningen för en
grupp och de behövliga fordonen och arbetsredskapen samt
ansvarar för förverkligandet av arbetet vid någon helhet.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Iståndsättning och vård av växtlighetsområden
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

bestämmer områdets karaktär tillsammans med en grupp på
basis av informationen om ett områdes historia och visuella
iakttagelser
deltar i planeringen av arbetena för ett visst växtlighetsområde
deltar i utarbetandet av en statusbedömning och i planeringen
av iståndsättningsarbetena samt i utförandet av arbetena
gör med handledning givna iståndsättnings- och skötselarbeten

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

gör med handledning givna iståndsättnings- och skötselarbeten
gör med handledning givna iståndsättnings- och skötselarbeten
utarbetar tillsammans med en sakkunnig statusbedömning och
planerar tillsammans med en grupp de givna arbetena samt
deltar i iståndsättningsarbetet
sätter i stånd och sköter växtlighetsområden i enlighet med
givna anvisningar och kostnadsberäkningen

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

bestämmer självständigt områdets karaktär på basis av
informationen om ett områdes historia och visuella iakttagelser
sköter självständigt planeringen av vårdarbetena för ett givet
växtlighetsområde
gör tillsammans med en sakkunnig en status-bedömning och
planerar självständigt det givna arbetet
sätter i stånd och sköter växtlighetsområden i enlighet med
kostnadsberäkningen och med hänsyn till egenskaperna hos
kulturväxter

Restaurering och vård av byggnader

Examensdelar

Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

Nöjaktiga 2
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restaurerar och vårdar med handledning en viss del av en
byggnad eller en konstruktion
gör med handledning en kostnadsberäkning för ett objekt

Goda 3

•
•

restaurerar efter att ha fått anvisningar och vårdar en
överenskommen byggnad eller konstruktion genom att använda
traditionella metoder och hållbart material
gör en kostnadsberäkning för ett objekt enligt given information

Goda 4
Berömliga 5

•
•

restaurerar och vårdar en överenskommen byggnad eller
konstruktion genom att använda traditionella metoder och
hållbart material och bedömer resultatet av sitt arbete
gör tillsammans med en sakkunnig en kostnadsberäkning för ett
objekt och framför den för godkännande

Att handla i enlighet med riksomfattande vårdklassificeringar, dvs. skötselkategorier
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

handlar i enlighet med den givna skötselkategorin och deltar i
inventeringen av området och följer givna vårdanvisningar

•

bestämmer skötselkategorin för ett överenskommet område,
deltar i inventeringen av området och följer vårdanvisningarna
för områdets kultur- och naturmiljöer

•

bestämmer skötselkategorin för ett visst område, visar
självständig inventeringsfärdighet och följer på eget initiativ
anvisningar som getts på basis av definitionen av områdets
kultur- och naturmiljö

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att använda arbetsredskap och fordon som behövs vid iståndsättningen av objekt
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder de vanligaste redskapen och fordonen som behövs
vid iståndsättningsarbetena på rätt sätt och säkert efter att ha
fått handledning och beaktar med handledning miljöns bärkraft i
sitt arbete och vid valet av arbetsredskap.

•

använder efter att ha fått handledning redskapen och fordonen
som behövs vid iståndsättningsarbetena på rätt sätt, säkert och
hållbart och beaktar miljöns bärkraft i sitt arbete och vid valet av
arbetsredskap.

•

använder olika slags redskap och fordon mång-sidigt, väljer
själv de redskap som passar för objektet och använder dem
på rätt sätt, säkert och hållbart och beaktar miljöns bärkraft
mångsidigt i sitt arbete och vid valet av arbetsredskap.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att definiera en kulturmiljö
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar objekt som faller under begreppet kulturmiljö

Nöjaktiga 2
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3. Behärskande av de kunskaper som ligger till grund för arbetet

Goda 3

•

fastställer betydelsen av kulturmiljöer vid olika objekt

•

fastställer den lokala och regionala betydelsen av kulturmiljöer
vid olika objekt

Goda 4
Berömliga 5

Att inventera floran i ett område
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar med handledning kulturväxter i området och
katalogiserar dem

•

identifierar med handledning kulturväxter i området och gör en
katalog över de funna växterna

•

identifierar kulturväxterna i området och gör en inventering

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att utnyttja byggtraditionerna i området och traditionella arbetsmetoder
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder under handledning de vanligaste arbetsmetoderna vid
traditionellt byggande samt material som passar för situationen

•

använder arbetsmetoderna vid traditionellt byggande samt
överenskomna material

•

använder arbetsmetoderna vid traditionellt byggande på
överenskomna platser samt överenskomna material

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att följa lagstiftningen om branschen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

iakttar med handledning lagstiftningen som gäller för objektet i
fråga.

•

iakttar lagstiftningen som gäller för objektet i fråga.

•

iakttar lagstiftningen som gäller för objektet i fråga och
kontrollerar vid behov att kunskaperna om dem är aktuella.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande

Examensdelar

Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1
Nöjaktiga 2
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•

klarar de grundläggande arbetsuppgifterna och deltar i
utredningen av problemsituationer

Goda 3

•

vill lära sig och gör förslag om bestämningen av kulturmiljöer
och användningen av material

•

inhämtar nya metoder och gör förslag om bestämningen av
kulturmiljöer och användningen av material

Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

handlar i arbetssituationerna i enlighet med givna anvisningar
och ingångna avtal

•

handlar i arbetssituationerna med eget initiativ, ansvarsfullt och
enligt ingångna avtal

•

arbetar självständigt, flexibelt och har förmåga att samarbeta
samt handlar ansvarsfullt och enligt ingångna avtal

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

•
•

förhåller sig positivt till arbetssäkerheten vid valet av
arbetsredskap, undviker risker i sitt arbete, följer givna
säkerhetsinstruktioner i arbetet och förorsakar inte risker för sig
själv
använder skydd, arbetsredskap och arbetsmetoder enligt
instruktioner
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2 och följer
bestämmelserna om arbetssäkerhet och eldarbete.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

•
•

förhåller sig positivt till arbetssäkerheten vid valet av
arbetsredskap, ansvarar för säkerheten i sin verksamhet, följer
instruktionerna för arbetsgemenskapen och tar i sitt arbete
arbetsgemenskapens andra medlemmar i betraktande
säkerställer att arbetsredskap och material är säkra samt
avlägsnar och för till service arbetsredskap som fått fel
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2 och följer
bestämmelserna om arbetssäkerhet och eldarbete.

Berömliga 5

•

•
•

förhåller sig positivt till arbetssäkerheten vid valet av
arbetsredskap, utvecklar sin verksamhet i än säkrare riktning
genom att observera och identifiera risker i anslutning till sitt
arbete och genom att anmäla dem
bedömer skyddens, arbetsredskapens och arbetsmetoderna
lämplighet för uppgiften i fråga om ser självständigt till att
arbetsmiljön är trygg
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2 och följer
bestämmelserna om arbetssäkerhet och eldarbete.
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Goda 4

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov i kulturmiljöer som definierats på riksnivå,
regionalt eller lokalt och som finns i tätorter eller på landsbygden. Yrkesskickligheten visas i
traditionella restaurerings- och vårdarbeten som baserar sig på inventering av växtligheten och
bedömningar av byggnaders eller konstruktioners skick. Till de delar som den yrkesskicklighet
som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av
yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.14.

Iståndsättning och skötsel av turistmiljöer, 15
kp (106049)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

efter att ha hört dem som använder området i fråga, göra en utredning av utgångsnivån i
en utvald turistmiljö beträffande landskapsvärden, lokalhistoria, kulturarv, besöksantal och
slitage
tillsammans med en sakkunnig inventera växterna och slitaget på växtligheten i naturen
och den byggda miljön i ett område
ta reda på kvaliteten av jordmånen i ett område och dess betydelse samt ytvattenflöden
klarlägga rutterna för avfallshantering och de andra rutterna i området
göra ett förslag om iståndsättnings- och skötselåtgärder samt om skötselkategori
tillsammans med en sakkunnig göra en kostnadsberäkning gällande åtgärderna i fråga
sätta i stånd och sköta turistmiljöer och konstruktioner i anslutning till dem
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att ta reda på nivån på utgångsläget i det valda området, att planera
iståndsättnings- och skötselåtgärder och att delta i arbetena
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

tar tillsammans med en grupp reda på utgångsläget i området
utför med handledning iståndsättnings- och underhållsarbeten i
ett överenskommet område.

•
•

utreder ställets utgångsläge tillsammans med användarna
utför efter att ha fått anvisningar iståndsättnings- och
underhållsarbeten i ett överenskommet område.

•

utreder ställets och områdets utgångsläge tillsammans med
användarna
utför iståndsättnings- och underhållsarbeten i ett
överenskommet område.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
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Berömliga 5

•

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att använda arbetsredskap och fordon
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Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder för iståndsättningsarbetet behövliga arbetsredskap
och fordon på rätt sätt och säkert efter att ha fått handledning

•

väljer och använder arbetsredskap och fordon vid iståndsättningsarbetet på rätt sätt och säkert efter att ha fått
handledning

•

använder olika slags arbetsredskap och fordon, väljer själv
redskap som passar objektet och använder dem på rätt sätt,
säkert samt på ett energisparande sätt

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att beräkna kostnaderna för åtgärderna
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

räknar tillsammans med en grupp ut kostnaderna för olika
arbetsskeden

•

gör tillsammans med en sakkunnig en kostnads-beräkning för
en arbetsplats på fältet

•

gör ett förslag över kostnaderna för de olika arbetsskedena i ett
överenskommet område

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att fastslå skötselkategori, att sköta områden och att reparera slitna områden
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

bestämmer tillsammans med användaren skötselkategorierna
för ett område
bestämmer tillsammans med användarna och med handledning
gångstigarna och rutterna samt avfallshanteringsrutterna i
området
sköter och iståndsätter växtlighetsområden och hårda ytor
under handledning

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

bestämmer skötselkategorier enligt behovet i och karaktären av
miljön och tillsammans med användaren
bestämmer tillsammans med användarna och efter att
ha fått handledning gångstigarna och rutterna samt
avfallshanteringsrutterna i området
sköter och iståndsätter växtlighetsområden och hårda ytor enligt
överenskommen skötselkategori

Berömliga 5

•
•
•

bestämmer skötselkategorier enligt behovet i och karaktären av
miljön och tillsammans med användaren
bestämmer tillsammans med användarna gång-stigarna och
rutterna samt avfallshanteringsrutterna i området
sköter och iståndsätter växtlighetsområden och hårda ytor
självständigt enligt överenskommen skötselkategori
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Goda 4

Att sätta i stånd och underhålla konstruktioner
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

underhåller konstruktioner med handledning samt gör
iakttagelser om behövliga nya rutter för att förhindra
markslitage.

•

sköter efter att ha fått anvisningar konstruktioner på
överenskommet sätt och rapporterar om åtgärderna samt om
behövliga nya rutter för att förhindra markslitage.

•

sköter konstruktioner självständigt i enlighet med den fastställda
skötselkategorin och rapporterar om åtgärderna samt om
behövliga nya rutter för att förhindra markslitage.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att ta reda på historia, kultur och användningsgraden i nuläget
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

finner med handledning bakgrundsuppgifter för platsen

•

använder utredningar som gjorts tidigare som underlag för
bakgrundsuppgifterna

•

använder på eget initiativ uppgifter om kultur-, naturmiljö- och
vårdbiotopdefinitionerna för området i fråga

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att tillämpa vårdklassificeringen (skötselkategorierna)
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tillämpar med handledning huvudpunkterna i
skötselkategoriseringen

•

använder den överenskomna skötselkategoriseringen

•

tillämpar skötselkategorisering i sitt arbete och rapporterar om
möjligheterna att använda kategoriseringen

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att identifiera flora och jordmån
Den studerande
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Nöjaktiga 1

•

identifierar de viktigaste växterna och jordarterna med hjälp av
handböcker

•

identifierar indikatorväxter och definierar kvaliteten på
jordmånen

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
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Berömliga 5

•

använder sina kunskaper om växter och om kvaliteten på
jordmånen i sitt arbete

Att använda lokala konstruktioner och hårda ytor
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder sig med handledning av egenskaperna hos olika
slags konstruktioner och hårda ytor i området.

•

använder sig efter att ha fått handledning av egenskaperna hos
olika slags konstruktioner och hårda ytor i området.

•

använder sig av egenskaperna hos olika slags konstruktioner
och hårda ytor i området.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

klarar av de grundläggande uppgifterna i turistmiljö enligt
anvisningar

•

vill lära sig och gör i problemsituationer förslag till miljövårds
lösningar

•

inhämtar nya metoder och gör förslag om skötselkategori och
organiseringen av arbetet i problemsituationer enligt kategorin

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

handlar i arbetssituationer enligt givna anvisningar och
ingångna avtal

•

handlar på eget initiativ, ansvarskännande och enligt ingångna
avtal i arbetssituationer och med hänsyn till kunderna i
turistmiljön

•

arbetar självständigt, flexibelt och med förmåga till
samarbete samt handlar ansvarskännande och enligt avtal i
arbetssituationer och med hänsyn till kunderna i turistmiljön

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

har en positiv inställning, undviker risker i sitt arbete, följer de
för arbetet givna säkerhetsinstruktionerna och förorsakar inte
risker för sig själv
75

Examensdelar

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga

•
•
•

använder skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder
på ett säkert sätt och enligt anvisningar
är med handledning verksam och i enlighet med anvisningar
och följer gott exempel
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2 och följer
anvisningarna om arbetarskydd och eldarbete.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

ansvarar för säkerheten i sitt arbete, följer anvisningarna för
arbetsgemenskapen och tar i sitt arbete hänsyn till de andra
medlemmarna i gemenskapen
säkerställer att arbetsredskap och material är säkra, avlägsnar
felaktiga arbetsredskap och för dem på service
handlar efter att ha fått handledning enligt
säkerhetsanvisningarna och andra anvisningar som gäller för
turistmiljön
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2 och följer
anvisningarna om arbetssäkerhet och eldarbete.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

utvecklar sin verksamhet så att den blir ännu tryggare,
observerar och identifierar risker i anslutning till sitt arbete och
anmäler dem
bedömer lämpligheten av skyddsutrustning, arbetsredskap
och arbetsmetoder för arbetet i fråga och ser självständigt till
arbetssäkerheten i sin arbetsomgivning
handlar vid behov enligt säkerhets- och räddningsplanerna
samt krishandboken
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2 och följer
anvisningarna om arbetssäkerhet och eldarbete.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov i iståndsättnings- och skötselarbeten
under växtperioden i en lokalt utvald turistmiljö. Till de delar som den yrkesskicklighet som
krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av
yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.15.

Iståndsättning och vård av traditionella
landskap, 15 kp (106051)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•

Examensdelar

•
•
•
•
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identifiera vårdobjekt och vårdbiotoper i enlighet med den riksomfattande klassificeringen
utföra planenliga restaurerings-, iståndsättnings- och skötselåtgärder i vårdbiotoper såsom
strandängar, lundar, torrängar, skogsbetes- och hagmarker
utföra traditionella arbeten, såsom att störa hö, hässja, bygga gärdsgårdar samt samla
lövkärvar (hamla)
använda och underhålla de vanligaste redskapen som behövs vid skötseln av
vårdbiotoperna, såsom röjsåg, motorsåg, lie och andra redskap för skärning av gräsartade
växter
använda fordon som behövs vid skötseln av det traditionella landskapet
sköta de djur som behövs i området, till exempel får, kvigor och hästar
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan

•

främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1 . Behärskande av arbetsprocesserna
Att planera vården av ett traditionellt landskapsobjekt och att organisera arbetena
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

biträder vid uppgörandet av vårdplanen och vid organiseringen
av arbetena
deltar i planeringen och genomförandet av arbetsuppgifterna för
en grupp.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

medverkar vid uppgörandet av en vårdplan i liten skala och vid
organiseringen av arbetena tillsammans med en sakkunnig/
markägaren
planerar med handledning tidsanvändningen för en grupp
och de behövliga fordonen och arbetsredskapen samt utför
överenskomna arbetsuppgifter.

Goda 4
Berömliga 5

•
•

planerar enligt anvisningar skötseln av traditionella
landskapsobjekt och organiseringen av arbetena och rådgör vid
behov med en sakkunnig/markägaren
planerar tillsammans med en grupp tidsanvändningen för
gruppen och de behövliga fordonen och arbetsredskapen samt
ansvarar för förverkligandet av arbetet vid någon helhet.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att uppgöra och uppdatera planer
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

deltar tillsammans med en sakkunnig i utarbetandet av en
iståndsättningsplan för ett objekt
biträder vid intervjuer
planerar med handledning och tillsammans med en sakkunnig
behovet av arbetskraft vid ett objekt, transporterna till och från
och användningen av redskapen

Nöjaktiga 2
•
•
•

uppgör tillsammans med en sakkunnig en iståndsättningsplan
för ett objekt
samlar in information om traditionella landskap till exempel
genom intervjuer och andra utredningar och med handledning
av sakkunniga
planerar tillsammans med en sakkunnig behovet av arbetskraft
vid ett objekt, transporterna till och från och användningen av
redskapen

Goda 4
Berömliga 5

•
•

uppgör tillsammans med en sakkunnig en iståndsättningsplan
för ett objekt
samlar självständigt in information om traditionella landskap till
exempel genom intervjuer och andra utredningar
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Goda 3

•

planerar tillsammans med en sakkunnig behovet av arbetskraft
vid ett objekt, transporterna till och från och användningen av
redskapen

Att planenligt sätta i stånd och vårda traditionella landskap
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

läser iståndsättningsplanen för bekanta traditionella landskap
och arbetar med handledning enligt den

•

verkar enligt iståndsättningsplanen för olika traditionella
landskapsobjekt efter att ha fått anvisningar för förverkligandet

•

verkar ensam eller som medlem av en grupp vid olika
traditionella landskapsobjekt och i olika förhållanden

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att använda traditionella arbetsformer, redskap och konstruktioner
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder arbetsredskap som är typiska för området och bygger
med handledning traditionella konstruktioner

•

använder arbetsredskap som är typiska för området och bygger
efter att fått anvisningar traditionella konstruktioner

•

använder arbetsredskap som är typiska för området och bygger
traditionella konstruktioner

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Hållbar användning av redskap och fordon
som behövs vid iståndsättningen av ett objekt
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder med handledning de vanligaste redskapen och
fordonen som behövs för iståndsättningsarbeten på rätt, säkert
och hållbart sätt.

•

använder efter att ha fått handledning redskap och fordon för
iståndsättningsarbeten på rätt, säkert och hållbart sätt.

•

använder mångsidigt olika redskap och fordon, väljer själv ut
redskapen som passar för objektet i fråga och använder dem på
rätt, säkert och hållbart sätt.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Examensdelar

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att följa lagstiftningen om vården av traditionella landskap
Den studerande
Nöjaktiga 1
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•

följer lagarna, förordningarna och myndighetsföreskrifterna
som gäller kultur-landskapsobjektet i fråga och letar med

handledning fram bakgrundsinformation om objektet, såsom
markanvändnings- och bosättningshistoriska uppgifter
Nöjaktiga 2
Goda 3

•

följer lagarna, förordningarna och myndighetsföreskrifterna som
gäller kulturlandskapsobjektet i fråga och letar efter att ha fått
handledning fram bakgrundsinformation om objektet, såsom
markanvändnings- och bosättningshistoriska uppgifter

•

följer lagarna, förordningarna och myndighetsföreskrifterna
som gäller kultur-landskapsobjektet i fråga och letar fram
bakgrundsinformation om objektet, såsom markanvändningsoch bosättningshistoriska uppgifter och tillämpar dem i sitt
arbete

Goda 4
Berömliga 5

Att identifiera traditionella landskapsobjekt
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

känner igen de vanligaste lokala traditionella landskapen

•

känner igen de lokala traditionella landskapen

•

känner igen de lokala objekten samt betydande traditionella
landskap på riksnivå

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att ta reda på konsekvenserna av olika vårdåtgärder
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar med handledning reda på konsekvenserna av olika
vårdåtgärder

•

tar efter att ha fått handledning reda på konsekvenserna av
olika vårdåtgärder

•

tar mångsidigt reda på konsekvenserna av olika vårdåtgärder
och bedömer nödvändigheten av metoderna vid sitt objekt

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att identifiera olägenheter som hotar kulturlandskap
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar med handledning lokala olägenheter som hotar
traditionella landskap.

•

identifierar lokala olägenheter som hotar traditionella landskap.

•

identifierar lokala olägenheter och olägenheter på riksnivå som
hotar kultur-landskap.

Goda 3
Goda 4
Berömliga 5
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Nöjaktiga 2

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

klarar av de grundläggande uppgifterna

•

är villig att lära sig och gör förslag i problemsituationer vid
definieringen av traditionella landskap

•

anammar nya metoder och gör förslag i problemsituationer vid
definieringen av traditionella landskap och vid beslut om sättet
att vårda dem

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

samarbetar med medlemmarna i en arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt med olika slags personer och som aktiv
medlem i en arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt med olika slags personer och som aktiv
medlem i en arbetsgrupp samt främjar gruppens verksamhet

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

förhåller sig positivt till säker verksamhet samt undviker risker i
sitt arbete, följer de för arbetet givna säkerhetsinstruktionerna
och förorsakar inte risker för sig själv
använder skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder
på ett säkert sätt och enligt anvisningar
kan vid behov och med handledning ge första hjälpen på nivån
Fhj 2.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

ansvarar för säkerheten i sitt arbete, följer anvisningarna för
arbetsgemenskapen och tar i sitt arbete hänsyn till de andra
medlemmarna i gemenskapen
säkerställer att arbetsredskap och material är säkra, avlägsnar
felaktiga arbetsredskap och för dem på service
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2.

Goda 4
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•
•
•
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utvecklar sin verksamhet så att den blir ännu tryggare,
observerar och identifierar risker i anslutning till sitt arbete och
anmäler dem
bedömer hur lämpligheten av skyddsutrustning, arbetsredskap
och arbetsmetoder för arbetet i fråga och ser självständigt till
arbetssäkerheten i sin arbetsomgivning
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att utföra planenliga
iståndsättnings- eller vårdarbeten i traditionella landskap som definieras och utses lokalt. Till de
delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov
kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.16.

Iståndsättning och vård av
naturskyddsområden, 15 kp (106039)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•

utarbeta planer tillsammans med sakkunniga i branschen för små restaurerings-,
iståndsättnings- och vårdobjekt inom naturskyddsområden
utföra planenliga restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder på för naturskyddsobjekt
tillåtna sätt
använda och underhålla de vanligaste i naturskyddsområden tillåtna och behövliga
arbetsredskapen
använda åkdon som är tillåtna på arbetsplatsen, till exempel hästar
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att reda ut behovet av vård av ett objekt inom ett
naturskyddsområde, att planera och organisera arbetet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

biträder vid anskaffningen av uppgifter om utgångsnivån för ett
naturskyddsobjekt
deltar i planeringen av vården av ett naturskyddsområde och i
utförandet av arbetet tillsammans med en grupp.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

samlar in uppgifter om utgångsnivån för ett överenskommet
naturskyddsobjekt till exempel genom intervjuer och andra
utredningar och med handledning av sakkunniga
planerar efter att ha fått anvisningar och med utnyttjande av
uppgifter om utgångsläget och av sakkunniga vården av ett
naturskyddsområde och deltar i förverkligandet.

Berömliga 5

•
•

samlar självständigt in uppgifter om utgångsnivån för ett
överenskommet naturskyddsobjekt till exempel genom
intervjuer och andra utredningar
planerar på basis av uppgifter om utgångsläget vård av
ett naturskyddsområde och ansvarar självständigt för
förverkligandet av något delområde.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
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Goda 4

Att göra planer
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

gör tillsammans med en sakkunnig och med handledning en
vårdplan över ett utvalt objekt

•

gör tillsammans med en sakkunnig en iståndsättningsplan över
ett utvalt objekt

•

gör en på uppgifterna om utgångsläget baserad
iståndsättningsplan över ett utvalt objekt enligt anvisningar av
en sakkunnig

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att använda tillåtna arbetsredskap, (t.ex. lie) och åkdon (t.ex.
häst) som behövs vid iståndsättningen av naturskyddsobjekt
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder de vanligaste arbetsredskapen och transportmedlen
som passar för området på rätt sätt och säkert efter att ha fått
handledning

•

använder arbetsredskap och åkdon som passar för området på
rätt sätt och säkert efter att ha fått handledning

•

använder mångsidigt olika arbetsredskap och åkdon som
passar för området på rätt sätt och säkert och väljer själv ut
dem

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Planenlig iståndsättning och vård av naturskyddsobjekt
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

arbetar med handledning enligt planerna
arbetar i enlighet med reglerna och anvisningarna för området.

•

arbetar enligt iståndsättningsplanen på olika naturskyddsplatser
efter att ha fått anvisningar för förverkligandet
arbetar i enlighet med reglerna och anvisningarna för området.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
Goda 4
Berömliga 5

•
•

arbetar ensam eller som medlem i en grupp enligt
iståndsättningsplanen för olika objekt och i olika förhållanden
arbetar i enlighet med reglerna och anvisningarna för området.

Examensdelar

3. Behärskande av de kunskaper som ligger till grund för arbetet
Att följa lagstiftningen om vården av naturskyddsområden
Den studerande
Nöjaktiga 1
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•

följer lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller
vården av naturskyddsområden och letar med handledning fram
mera information om bestämmelser som gäller objektet

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

följer lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller
vården av naturskyddsområden och letar fram mera information
om bestämmelser som gäller objektet

•

följer lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller
vården av naturskyddsområden och letar fram mera information
om bestämmelser som gäller objektet och bedömer vilken
inverkan de har

Goda 4
Berömliga 5

Att identifiera olägenheter eller men som riktas mot naturskyddsområden
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar med handledning olägenheter som hotar de lokala
naturskyddsområdena

•

identifierar olägenheter som hotar de lokala
naturskyddsområdena

•

identifierar olägenheter som hotar de lokala och nationella
naturskyddsområdena

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att ta reda på effekterna av olika slags vårdåtgärder
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

klarlägger med handledning på förhand effekterna av olika
slags vårdåtgärder

•

klarlägger efter att ha fått handledning på förhand effekterna av
olika slags vårdåtgärder

•

klarlägger innan han eller hon sätter i gång med arbetet
mångsidigt effekterna av olika slags vårdåtgärder och bedömer
effekterna av de metoder som har använts vid objektet i fråga

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att identifiera arterna i de lokala naturskyddsområdena
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar de allmännaste lokala arterna och också de hotade
arterna efter att de visats.

•

identifierar de allmännaste lokala och de hotade arterna.

•

identifierar de lokala och de hotade arterna.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
83

Examensdelar

Goda 4

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

klarar av de grundläggande uppgifterna och följer givna
anvisningar

•

är villig att lära sig och reder ut problemsituationer i anslutning
till vården av ett naturskyddsområde, såsom olika sätt att vårda
växtligheten

•

anammar olika metoder och gör förslag i problemsituationer i
verksamheten inom ett naturskyddsområde

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

samarbetar med medlemmarna i en arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt med olika slags personer och som aktiv
medlem i en arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt med olika slags personer och som
aktiv medlem i en arbetsgrupp samt främjar arbetsgruppens
verksamhet

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

har en positiv inställning, undviker risker i sitt arbete, följer de
för arbetet givna säkerhetsinstruktionerna och förorsakar inte
risker för sig själv
använder skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder
på ett säkert sätt och enligt anvisningar
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

ansvarar för säkerheten i sitt arbete, följer anvisningarna för
arbetsgemenskapen och tar i sitt arbete hänsyn till de andra
medlemmarna i gemenskapen
säkerställer att arbetsredskap och material är säkra, avlägsnar
felaktiga arbetsredskap och för dem på service
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2.

Goda 4
Berömliga 5

•
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•
•
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utvecklar sin verksamhet så att den blir ännu tryggare,
observerar och identifierar risker i anslutning till sitt arbete och
anmäler dem
bedömer lämpligheten av skyddsutrustning, arbetsredskap
och arbetsmetoder för arbetet i fråga och ser självständigt till
arbetssäkerheten i sin arbetsomgivning
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att sätta i stånd och vårda ett utvalt
ställe inom ett naturskyddsområde planenligt och enligt givna anvisningar. Till de delar som den
yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras
visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.17.

Iståndsättning och vård av vattendrag, 15 kp
(106061)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•

fastställa nivån på iståndsättningsbehovet och på vården på basis av iakttagelser om floran
och vatten- och bottensedimentprover
utarbeta planer i liten skala för restaurerings-, iståndsättnings- och vårdobjekt, såsom sjöar,
tjärnar, bäckar, åar eller deltan som hotas av eutrofiering eller redan är eutrofierade
utföra planenliga restaurerings-, iståndsättnings- och vårdarbeten i valda vattendrag av
olika slag, till exempel slåtter av vattenväxter, byggande av bottendammar, avlägsnande av
humus och främmande ämnen eller iståndsättning av strömmande vatten
använda och underhålla de vanligaste redskapen som behövs vid restaurerings-,
iståndsättnings- och vårdåtgärder, såsom lie och redskap för slåtter av vattenväxter samt
små schaktningsmaskiner
använda fordon och farkoster på arbetsplatserna
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att bedöma behovet av vård och iståndsättning av
vattendragsobjekt, att planera åtgärderna och organisera arbetena
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

biträder vid anskaffningen av uppgifter om vattendragets
utgångsnivå
deltar i planeringen av iståndsättningen av ett vattendrag och i
utförandet av arbetena tillsammans med en grupp
deltar i planeringen av åtgärder och deltar i arbetena.

Goda 3

•
•
•

samlar uppgifter om utgångsnivån vid ett överenskommet
vattendrag
planerar efter att ha fått handledning och med utnyttjande av
uppgifterna om utgångsnivån iståndsättningen av ett vattendrag
och deltar i förverkligandet
medverkar till planeringen av åtgärder tillsammans med en
sakkunnig och deltar i arbetena.

Goda 4
Berömliga 5

•

samlar självständigt uppgifter om utgångsnivån inför
iståndsättningen av ett vattendrag
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Nöjaktiga 2

•
•

planerar med utnyttjande av uppgifterna om utgångsnivån
iståndsättningen av ett vattendrag och ansvarar för ett
självständigt förverkligande av något delområde
medverkar aktivt i planeringen av ett småskaligt objekt
tillsammans med en sakkunnig och gör förslag till planen.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att fastslå vårdbehovet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar med handledning vatten- och bottenprover och gör
iakttagelser om växtligheten

•

tar efter att ha fått anvisningar vatten- och bottenprover och gör
iakttagelser om växtligheten

•

tar behövliga vatten- och bottenprover och gör iakttagelser om
växtligheten

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att utarbeta en plan
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar efter att ha fått anvisningar till exempel vattenprover
och medverkar vid utarbetandet av en iståndsättningsplan
för ett objekt i liten skala i enlighet med utredningen över
utgångsnivån och tillsammans med en sakkunnig

•

biträder en sakkunnig vid utarbetandet av en plan till exempel
genom att ta vattenprover och med andra utredningar

•

utarbetar en plan efter att ha fått anvisningar

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att använda och underhålla arbetsredskap och
transportmedel som behövs vid iståndsättningen av ett objekt
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder de vanligaste arbetsredskapen och transportmedlen
som behövs vid iståndsättningsarbetena på rätt sätt och säkert
efter att ha fått handledning

•

använder och underhåller arbetsredskap som behövs vid
iståndsättningsarbetena på rätt- och energisparande sätt samt
säkert efter att ha fått handledning

•

använder mångsidigt olika slags arbetsredskap och
transportmedel som behövs vid iståndsättningsarbetena på rättoch energisparande sätt samt säkert och väljer redskapen själv

Nöjaktiga 2
Goda 3
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Goda 4
Berömliga 5

Att planenligt sätta i stånd och vårda ett vattendragsobjekt
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Den studerande
Nöjaktiga 1

•

sätter sig in i iståndsättningsplanen för ett vattendragsobjekt
och verkar med handledning i enlighet med planen

•

handlar efter att ha fått anvisningar i enlighet med
iståndsättningsplanen för olika vattendragsobjekt

•

handlar ensam eller som medlem i en grupp i enlighet med
iståndsättningsplanen för olika vattendragsobjekt och i olika
förhållanden

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att bedöma konsekvenserna av iståndsättningen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

bestämmer tillsammans med en sakkunnig varaktigheten av
vården.

•

fastslår tillsammans med en sakkunnig hur bestående
effekterna av vården är samt miljöfaktorernas betydelse.

•

fastslår tillsammans med en sakkunnig hur bestående
effekterna av vården är samt betydelsen av att miljön i området
fungerar.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att följa lagstiftningen om iståndsättning och vård av vattendrags objekt
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

följer lagar, förordningar och myndigheternas föreskrifter om
iståndsättningen och skötseln av vattendragsobjekten och letar
med handledning fram information om bestämmelser som gäller
objektet ifråga

•

följer lagar, förordningar och myndigheternas föreskrifter om
iståndsättningen och skötseln av vattendragsobjekten och letar
efter att ha fått anvisningar fram information om bestämmelser
som gäller objektet ifråga

•

följer lagar, förordningar och myndigheternas föreskrifter om
iståndsättningen och skötseln av vattendragsobjekten och letar
fram information om bestämmelser som gäller objektet ifråga

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar med handledning olägenheter som hotar lokala
vattendrag

Nöjaktiga 2
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Att identifiera men och olägenheter som hotar vattendragen

Goda 3

•

identifierar olägenheter som hotar lokala vattendrag

•

identifierar olägenheter som hotar lokala vattendrag och
vattendrag i hela landet

Goda 4
Berömliga 5

Att ta reda på målen för och konsekvenserna av olika slags vårdåtgärder
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar med handledning reda på målen för olika slags vårdåtgärder
och deras miljökonsekvenser

•

tar efter att ha fått anvisningar reda på målen för olika slags
vårdåtgärder och deras miljökonsekvenser

•

tar reda på målen för olika slags vårdåtgärder och deras
miljökonsekvenser

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att tolka provresultat
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

förtydligar med handledning resultaten och ger riktvärden för
olika faktorer, såsom humus- och bakteriehalten.

•

förtydligar resultaten och ger riktvärden för olika faktorer, såsom
humus- och bakteriehalten.

•

förtydligar resultaten och ger riktvärden för olika faktorer, såsom
humus- och bakteriehalten och jämför resultat från olika år.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

klarar de grundläggande uppgifterna

•

vill lära sig och gör förslag i problemsituationer som gäller
vattenkvaliteten

•

inhämtar nya metoder och gör förslag i problemsituationer och
rapporterar motiveringarna till sina förslag

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
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Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1
Nöjaktiga 2
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•

samarbetar med medlemmarna i en arbetsgrupp

Goda 3

•

samarbetar konstruktivt med olika slags personer och aktivt
som medlem i en arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt med olika slags personer och aktivt
som medlem i en arbetsgrupp och främjar arbetsgruppens
verksamhet

Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

•
•

förhåller sig positivt till arbetssäkerheten vid valet av
arbetsredskap, undviker risker i sitt arbete, följer givna
säkerhetsinstruktioner i arbetet och förorsakar inte risker för sig
själv
använder räddningsutrustning, skydd, arbetsredskap och
arbetsmetoder på ett säkert sätt
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2 och är
simkunnig.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

•
•

förhåller sig positivt till arbetssäkerheten vid valet av
arbetsredskap ansvarar för säkerheten i sin verksamhet, följer
instruktionerna för arbetsgemenskapen och tar i sitt arbete
arbetsgemenskapens andra medlemmar i betraktande
säkerställer att räddningsutrustning, arbetsredskap och material
är säkra samt avlägsnar och för till service arbetsredskap som
fått fel
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2 och är
simkunnig.

Goda 4
Berömliga 5

•

•
•

förhåller sig positivt till arbetssäkerheten vid valet av
arbetsredskap, utvecklar sin verksamhet i än säkrare riktning
genom att observera och identifiera risker i anslutning till sitt
arbete och genom att anmäla dem
bedömer räddningsutrustningen, skyddens, arbetsredskapens
och arbetsmetoderna lämplighet för uppgiften i fråga om ser
självständigt till att arbetsmiljön är trygg
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2 och är
simkunnig.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att planenligt sätta
istånd ett överenskommet vattendragsobjekt. Till de delar som den yrkesskicklighet som
krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av
yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

Sanering av förorenad mark, 15 kp (106052)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•

använda databaser och register över kartläggningar av jordmån (markkartor) och
grundvatten
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2.18.

•
•
•
•
•
•
•
•

i fältarbetet tillämpa planer för skydd och iståndsättning av jordmånen och följa planerna
ta markprover på områden som ska saneras
använda fältanalysutrustning och tolka resultat
med överenskomna metoder behandla förorenade jordar på en utsedd plats, såsom en
servicestation, platsen för en bränsleolycka, en byggplats eller platsen för en industri eller
en avloppsvattenläcka eller områden med packad jord
klarlägga lämpligheten av olika iståndsättningsmetoder för olika objekt
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att ta reda på bakgrundsinformationen för den förorenade
jorden, att planera åtgärderna och att delta i arbetet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

biträder vid anskaffningen av uppgifter om markobjektet
biträder vid planeringen av marksaneringen och vid arbetet.

•

samlar uppgifter om markobjektet med handledning av
sakkunniga
deltar i planeringen av saneringen av ett markobjekt i liten skala
tillsammans med en sakkunnig.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
Goda 4
Berömliga 5

•
•

samlar självständigt in uppgifter om det förorenade
markobjektet
planerar i samråd med en sakkunnig ett markobjekt i liten skala.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att ta reda på orsakerna till föroreningen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar med handledning reda på orsaker till föroreningen

•

tar reda på orsaker till föroreningen till exempel med hjälp av
kartor och företagsregister och andra metoder

•

tar reda på orsaker till föroreningen till exempel med hjälp av
kartor och företagsregister och andra metoder

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5
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Att göra saneringsplaner
Den studerande
Nöjaktiga 1
Nöjaktiga 2
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•

deltar i utarbetandet av en saneringsplan för ett objekt

Goda 3

•

gör en saneringsplan för ett objekt tillsammans med en
sakkunnig

•

gör efter att ha fått anvisningar en saneringsplan för ett objekt
och låter en sakkunnig godkänna planen

Goda 4
Berömliga 5

Hållbar användning av arbetsredskap och fordon
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder de vanligaste arbetsredskapen och fordonen på rätt
sätt och säkert efter att ha fått handledning

•

använder arbetsredskapen och fordonen på rätt sätt,
energibesparande och säkert efter att ha fått handledning

•

använder arbetsredskapen och fordonen mångsidigt, väljer själv
redskapen som passar objektet i fråga och använder dem på
rätt sätt, och energibesparande och säkert

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att sanera ett markobjekt planenligt
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

läser saneringsplanen för ett markobjekt och följer med
handledning planen i sin verksamhet
använder med handledning de vanligaste metoderna för
bearbetning av förorenad jord
läser mark- och grundvattenskartor med handledning

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

handlar i enlighet med saneringsplanen för olika markobjekt
efter att ha fått anvisningar för förverkligandet
använder de viktigaste metoderna för bearbetning av förorenad
jord och fastställer med hjälp av givna gränsvärden vilken
metod som är lämplig för den kontaminerade marken ifråga
läser mark- och grundvattenskartor och känner till deras
betydelse för marksaneringen

Goda 4
•
•

•

handlar i enlighet med saneringsplanen ensam eller som
medlem i en grupp vid olika markobjekt och i olika förhållanden
använder olika metoder för bearbetning av förorenad jord och
fastställer självständigt och med hjälp av givna gränsvärden
vilken metod som är lämplig för den kontaminerade marken i
ifråga
läser och tolkar mark- och grundvattenskartor och tillämpar
uppgifterna vid förverkligandet av marksaneringsplanerna

Att med användning av fältanalysapparatur ta jord- och vattenprover i ett objekt
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar jord- och vattenprover och använder fältanalys-utrustning
enligt instruktioner

Nöjaktiga 2
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Berömliga 5

Goda 3

•

tar självständigt behövliga jord- och vattenprover och analyserar
dem med mätare efter att först ha fått anvisningar om vilka
prover behövs och med vilka apparater proverna ska tas

•

tar självständigt behövliga jord- och vattenprover i sitt
arbetsobjekt och behärskar användningen av provtagnings- och
analysapparatur och tolkar resultaten rätt

Goda 4
Berömliga 5

Att utnyttja teknologi och datateknik i arbetet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

drar efter att ha fått handledning nytta av de teknologiska
vinningarna i branschen.

•

använder behövlig teknologi i sitt arbete.

•

använder självständigt de tekniska hjälpmedel som behövs i
arbetet på ett miljövänligt sätt.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att följa lagstiftningen om marksanering
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

följer lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller
marksanering och letar med handledning fram uppgifter om
utredningar om objektet

•

följer lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller
marksanering och letar fram bakgrundsuppgifter om objektet

•

följer lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller
marksanering och letar fram bakgrundsuppgifter om objektet
och använder dem vid planeringen av arbetet

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att ta hänsyn till de grundläggande aspekterna i skyddet av jordmån
och grundvatten vid utredningen av orsakerna till föroreningen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

Att ta hänsyn till de grundläggande aspekterna i skyddet av
jordmån och grundvatten vid utredningen av orsakerna till
föroreningen

•

utnyttjar informationsunderlaget om de viktigaste faktorerna
som leder till förorening av jordmån och grundvatten och letar
efter faktorerna i sitt arbetsobjekt efter att ha fått handledning

Nöjaktiga 2
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Goda 3

Goda 4
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Berömliga 5

•

utnyttjar mångsidigt informationsunderlaget om de viktigaste
faktorerna som leder till förorening av jordmån och grundvatten
och letar efter faktorerna i sitt arbetsobjekt

Att identifiera de vanligaste föroreningarna, kemikalierna och andra ämnen som leder
till förorening av jordmånen och grundvattnet och att ta reda på konsekvenserna
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar några föroreningar, kemikalier eller andra ämnen
som leder till förorening av marken och lär känna dem
tillsammans med en sakkunnig.

•

identifierar några föroreningar, kemikalier eller andra ämnen
som leder till förorening av marken eller grundvattnet,
identifierar dem i proverna efter att ha fått handledning och
reder ut deras effekter samt behovet av bearbetning.

•

identifierar några föroreningar, kemikalier eller andra ämnen
som leder till förorening av marken eller grundvattnet,
identifierar dem i proverna och reder ut deras effekter samt
behovet av bearbetning.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

klarar de grundläggande arbetsuppgifterna

•

vill lära sig och reder i problemsituationer ut orsaker till
förorening av marken

•

inhämtar nya metoder och gör förslag för att förhindra att
marken förorenas

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

samarbetar med medlemmarna i en arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt med olika slags personer och aktivt
som medlem i en arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt med olika slags personer och aktivt
som medlem i en arbetsgrupp och främjar arbetsgruppens
verksamhet

Nöjaktiga 2
Goda 3

Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
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Goda 4

Nöjaktiga 1

•

•
•

förhåller sig positivt till arbetssäkerheten vid valet av
arbetsredskap, undviker risker i sitt arbete och i synnerhet vid
användningen av kemikalier, följer givna säkerhetsinstruktioner i
arbetet och förorsakar inte risker för sig själv
använder skydd, arbetsredskap och arbetsmetoder enligt
instruktioner
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2 och följer
bestämmelserna om arbetssäkerhet.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

•
•

ansvarar för säkerheten i sin verksamhet och i synnerhet vid
användningen av kemiska ämnen, följer instruktionerna för
arbetsgemenskapen och tar i sitt arbete hänsyn till de andra i
arbetsgemenskapen
säkerställer att arbetsredskap och material är säkra samt
avlägsnar och för till service arbetsredskap som fått fel
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2 och följer
bestämmelserna om arbetssäkerhet.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

utvecklar sin verksamhet i än säkrare riktning genom att
observera och identifiera risker i anslutning till sitt arbete och
genom att anmäla dem
bedömer skyddens, arbetsredskapens och arbetsmetoderna
lämplighet för uppgiften i fråga och ser självständigt till att
arbetsmiljön är trygg
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2 och följer
bestämmelserna om arbetssäkerhet.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att planenligt sanera ett
markobjekt. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas
genom ett yrkesprov kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.19.

Organisering av avfallshantering, 15 kp (106031)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•

Examensdelar

•
•
•
•
•
•
•
•
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på basis av en kartläggning göra en avfallshanteringsplan i enlighet med bestämmelserna
om avfallshantering
göra en avfallskartläggning för en fastighet
ordna avfallshanteringen vid en fastighet i enlighet med en avfallshanteringsplan
ordna rådgivning om avfall och utarbeta rådgivningsmaterial för dem som arbetar i en
fastighet
ta reda på hur avfallshanteringen fungerar och göra en rapport över den
arbeta vid avfallsmottagningar och inom återvinning
identifiera, sortera och hantera avfallskomponenter av olika slag
arbeta enligt instruktioner vid mottagningen och lagringen av problemavfall samt vid
transporten av problemavfall för vidare behandling
vid behov använda avfallshanteringsutrustning
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att planera och ordna avfallshanteringen och att ta reda på miljökonsekvenserna
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

tar reda på de vanligaste metoderna för avfallshantering och
utnyttjande av avfall och deras miljökonsekvenser
deltar i planeringen och förverkligandet av avfallshanteringen
vid ett överenskommet objekt.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

tar reda på flera metoder för avfallshantering och utnyttjande av
avfall och deras miljökonsekvenser
planerar och förverkligar med handledning avfallshanteringen
vid ett överenskommet objekt.

Goda 4
Berömliga 5

•
•

tar reda på flera metoder för avfallshantering och utnyttjande av
avfall och deras miljökonsekvenser samt väljer metoder.
planerar och förverkligar avfallshanteringen vid ett
överenskommet objekt.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att planera avfallshantering
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

gör en kartläggning av avfallshanteringen och med handledning
en plan för avfallshanteringen i en bekant fastighet eller en liten
sammanslutning

•

gör en kartläggning av avfallshanteringen och enligt anvisningar
en plan för avfallshanteringen i en fastighet eller en liten
sammanslutning

•

gör kartläggningar av avfallshanteringen och planer för
avfallshanteringen i olika slags fastigheter eller små
sammanslutningar

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att arbeta vid avfallsmottagningar eller återvinningsplatser
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

arbetar vid mottagningen av avfall eller vid en återvinningsplats
bland sådant avfall som han eller hon känner till

•

arbetar vid mottagningen av avfall eller vid en återvinningsplats

•

väljer de instruktioner som passar för objektet, arbetar
självständigt vid mottagningen av avfall eller vid en
återvinningsplats och utvecklar verksamheten

Goda 3
Goda 4
Berömliga 5
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Nöjaktiga 2

Att identifiera och hantera avfallskomponenter av olika slag
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar enligt anvisningar bekanta avfallskomponenter,
såsom problemavfall och hanterar dem enligt anvisningar

•

identifierar enligt anvisningar avfallskomponenter, såsom
problemavfall och hanterar dem på rätt sätt

•

identifierar avfallskomponenter, såsom problemavfall, klarlägger
främmande avfallskomponenter och hanterar dem på rätt sätt

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att ordna avfallsrådgivning för en fastighet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

biträder vid arrangemangen kring avfallsrådgivningen för en
fastighet
sorterar avfall och följer enligt anvisningar med hur
avfallshanteringen fungerar och skriver med handledning en
rapport om det

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

utarbetar enligt anvisningar material om ordnandet av
avfallshanteringen vid en fastighet och om rådgivningen
sorterar avfall, ger råd om sorteringen och följer med hur
avfallshanteringen fungerar och skriver en rapport om det

Goda 4
Berömliga 5

•
•

utarbetar material om ordnandet av avfallshanteringen vid en
fastighet och ger råd om avfallshantering
sorterar avfall, ger råd om sorteringen och följer med hur
avfallshanteringen fungerar och skriver en rapport om det

Att använda utrustning för avfallshantering
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder efter att ha fått handledning vanlig utrustning för
avfallshantering som till exempel en balpress.

•

använder efter att ha fått handledning
avfallshanteringsutrustning av olika slag.

•

använder och övervakar efter att ha fått handledning
avfallshanteringsutrustning av olika slag, till exempel vid ett
REF-verk.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
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Berömliga 5

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att följa lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller avfallshanteringen
Den studerande
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Nöjaktiga 1

•

följer lagarna, förordningarna och myndighetsföreskrifterna som
gäller för avfallshanteringen.

•

följer lagarna, förordningarna och myndighetsföreskrifterna
som gäller för avfallshanteringen och letar efter att ha fått
anvisningar fram mera information i utredningar som gjorts om
objektet.

•

följer lagarna, förordningarna och myndighetsföreskrifterna som
gäller för avfallshanteringen och letar fram mera information i
utredningar som gjorts om objektet och kontrollerar vid behov
att bestämmelserna är uppdaterade.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

klarar de grundläggande uppgifterna vid organiseringen av
avfallshanteringen

•

är ivrig att lära sig och reder ut problemsituationer vid
avfallshanteringen

•

anammar olika metoder och gör förslag om hur
avfallshanteringsplanen fungerar och om avfallssorteringen i
problemsituationer

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

samarbetar med medlemmarna i en arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt med olika slags personer och aktivt
som medlem i en arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt med olika slags personer och aktivt
som medlem i en arbetsgrupp och främjar arbetsgruppens
verksamhet

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Nöjaktiga 1

•
•
•

förhåller sig positivt till säker verksamhet, undviker risker i sitt
arbete, följer säkerhetsinstruktionerna för arbetet och förorsakar
inte risker för sig själv
använder skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder
på ett säkert sätt och enligt anvisningar
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2 och följer
bestämmelserna om arbetssäkerhet.
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Den studerande

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

ansvarar för säkerheten i sitt arbete, följer anvisningarna för
arbetsgemenskapen och tar i sitt arbete hänsyn till de andra
medlemmarna i gemenskapen
säkerställer att arbetsredskap och material är säkra, avlägsnar
felaktiga arbetsredskap och för dem på service
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2 och följer
bestämmelserna om arbetssäkerhet.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

utvecklar sin verksamhet så att den blir ännu tryggare,
observerar och identifierar risker i anslutning till sitt arbete och
anmäler dem
bedömer lämpligheten av skyddsutrustning, arbetsredskap
och arbetsmetoder för arbetet i fråga och ser självständigt till
arbetssäkerheten i sin arbetsomgivning.
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2 och följer
bestämmelserna om arbetssäkerhet.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att göra en kartläggning och plan
över avfallshanteringen. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan
bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra
sätt.

2.20.

Att ordna avloppsvattenhantering, 15 kp
(106032)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ge handledning om hanteringen av avloppsvatten i glesbygdsområden
biträda vid planeringen av avloppsvattensystem i glesbygden
bygga planenliga system för avloppsvatten i glesbygdsområden
göra service på avloppsvattensystem i glesbygden
sköta basuppgifter i behandlingsprocessen för avloppsvatten
ta prover av avloppsvatten
bedöma kvaliteten på avloppsvattnet före reningsprocessen och efter processen
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning

Examensdelar

1. Behärskande av arbetsprocessen
Att planera hanteringen av avloppsvatten i glesbygder och att delta i förverkligandet
Den studerande
Nöjaktiga 1
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•

biträder vid planeringen av avloppsvattenssystem i
glesbygdsområden

•

medverkar i förverkligandet av avloppsvattenhanteringen i ett
överenskommet objekt.

•

deltar i planeringen av avloppsvattenssystem i
glesbygdsområden
planerar med handledning avloppsvattenshanteringen i ett
överenskommet objekt.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
Goda 4
Berömliga 5

•
•

deltar som aktiv medlem i en grupp i planeringen av
avloppsvattenssystem i glesbygdsområden
planerar avloppsvattenhantering i ett överenskommet objekt.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att utarbeta planer och att bygga planenligt
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

gör under handledning planer för avloppsvattensystem i
glesbygdsområden och bygger ett system i liten skala som
passar objektet i fråga

•

gör efter att ha fått handledning planer för avloppsvattensystem
och bygger under handledning ett system i liten skala som
passar objektet i fråga

•

gör en plan för avloppsvattensystemet i ett utvalt objekt och
bygger ett system i liten skala som passar objektet i fråga

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att sköta behandlingsprocessen för avloppsvatten
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

deltar med handledning i skötseln av någon del av
behandlingsprocessen vid ett reningsverk

•

deltar i skötseln av behandlingsprocessen vid ett reningsverk

•

sköter behandlingsprocessen vid ett litet reningsverk eller
någon del av processen vid ett större reningsverk

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att underhålla avloppssystem i glesbygdsområden
Nöjaktiga 1

•

biträder vid underhållet av avloppsvattensystem i
glesbygdsområden

•

deltar i underhållet av avloppsvattensystem i
glesbygdsområden

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
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Den studerande

Berömliga 5

•

deltar aktivt som medlem i en grupp i underhållet av
avloppsvattensystem i glesbygdsområden
Att ta prov av avloppsvatten

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar prover av avloppsvatten i enlighet med bestämmelserna

•

tar prover av avloppsvatten efter att ha fått anvisningar

•

tar självständigt behövliga prover i arbetsobjekten och bedömer
vilka prov behövs

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att använda och underhålla utrustning i anslutning till hanteringen av avloppsvatten
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder under handledning några apparater som ansluter sig
till hanterings-processen

•

använder utrustning som hör till hanteringsprocessen under
handledning

•

använder utrustnings-system som hör till hanteringsprocessen

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att bedöma kvaliteten på avloppsvatten (matematik och naturvetenskap)
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

bedömer avloppsvattnets kvalitet på basis av resultaten enligt
givna anvisningar

•

bedömer avloppsvattnets kvalitet på basis av resultaten och
jämför värdena med riktvärdena

•

bedömer avloppsvattnets kvalitet på basis av resultaten och
letar efter orsakerna till den växlande kvaliteten

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att utforma rådgivningsmaterial i anslutning till rening av avloppsvatten
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

biträder vid utarbetandet av rådgivningsmaterial.

•

utarbetar rådgivningsmaterial enligt anvisningar för dem som
producerar avloppsvatten och för reningen av avloppsvatten i
glesbygdsområden.

Nöjaktiga 2

Examensdelar

Goda 3

Goda 4
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Berömliga 5

•

utarbetar rådgivningsmaterial för dem som producerar
avloppsvatten och för rening av avloppsvatten i
glesbygdsområden.

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att ta hänsyn till miljöaspekterna vid behandlingen av avloppsvatten
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar hänsyn till miljökonsekvenserna och verkar för att reducera
dem

•

tar hänsyn till miljökonsekvenserna och verkar för att reducera
dem

•

tar hänsyn till miljökonsekvenserna och verkar för att reducera
dem

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att ta reda på effekterna av kraven på rening
av avloppsvatten och av reningsmetoderna
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar med handledning reda på basfakta om
avloppsvattenreningsmetoderna och reningskraven

•

behärskar olika tekniker för rening av avloppsvatten och
tar efter att ha fått anvisningar reda på reningskraven och
användningsmöjligheterna

•

behärskar olika tekniker för rening av avloppsvatten, bedömer
vilka tekniker passar för objektet i fråga och tar reda på
reningskraven

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att följa lagstiftningen i anslutning till rening av avloppsvatten
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

följer lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller
avloppsvattenbehandlingen.

•

följer lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som
gäller avloppsvattenbehandlingen och söker efter att ha fått
handledning mera information i utredningar som rör objektet i
fråga.

•

följer lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som
gäller avloppsvattenhanteringen och söker mera information
i utredningar som rör objektet i fråga och kan vid behov
kontrollera att bestämmelserna är uppdaterade.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
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Goda 4

Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

klarar de grundläggande uppgifterna i avloppsvattenhanteringen

•

vill lära sig och tar reda på problemsituationer i
avloppsvattenhanteringen i glesbygder

•

anammar nya metoder och gör förslag om de olika alternativen
att ordna avloppsvattenhanteringen och motiverar sin åsikt i
problemsituationer.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

InteraktionInteraktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

samarbetar med medlemmarna i en arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt med olika slags personer och aktivt
som medlem i en arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt med olika slags personer och aktivt
som medlem i en arbetsgrupp och främjar arbetsgruppens
verksamhet

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

förhåller sig positivt till säker verksamhet, undviker risker i sitt
arbete, följer de för arbetet givna säkerhetsinstruktionerna och
förorsakar inte risker för sig själv
använder skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder
på ett säkert sätt och enligt anvisningar
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2 och följer
instruktionerna om arbetssäkerhet.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

ansvarar för säkerheten i sitt arbete, följer anvisningarna för
arbetsgemenskapen och tar i sitt arbete hänsyn till de andra
medlemmarna i gemenskapen
säkerställer att arbets-redskap och material är säkra, avlägsnar
felaktiga arbetsredskap och för dem på service
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2 och följer
instruktionerna om arbetssäkerhet.

Goda 4
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Berömliga 5

•
•
•
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utvecklar sin verksamhet så att den blir ännu tryggare,
observerar och identifierar risker i anslutning till sitt arbete och
anmäler dem
bedömer lämpligheten av skyddsutrustning, arbetsredskap och
arbetsmetoder för arbetet i fråga och ser självständigt till arbetssäkerheten i sin arbetsomgivning
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2 och följer
instruktionerna om arbetssäkerhet.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att delta i den dagliga
användningen av och provtagningen i ett avloppsvattenreningsverk och/eller genom att delta i
planeringen, byggandet och underhållet av reningsverk i glesbygdsområden. Till de delar som den
yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras
visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.21.

Avfalls- och återvinningsrådgivning, 15 kp
(106030)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•

identifiera, sortera och hantera olika slags avfallskomponenter och återvinningsmaterial
utarbeta rådgivningsmaterial om avfallshantering och återvinning för olika situationer
ge råd om avfallshantering och återvinning till olika slags grupper
uppgöra planer för att reducera materialflöden tillsammans med dem som är verksamma
i ett objekt
utarbeta rådgivningsmaterial och ge råd om hur materialflödena kunde reduceras vid ett
objekt
göra inspektioner om nedskräpning och rapportera om dem
ta hänsyn till de andra arbetstagarna och upprätthålla välbefinnandet i arbetet.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att ordna rådgivning om avfalls-, återvinnings- samt materialeffektivitet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

deltar i att ordna rådgivning om avfalls-, återvinnings- och
materialeffektivitet i ett bekant objekt
bedömer hur arbetet har lyckats.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

ordnar rådgivning om avfalls-, återvinnings- och
materialeffektivitet i ett utvalt objekt
bedömer hur arbetet har lyckats och motiverar de
arbetsmetoder som använts för varje gång.

Goda 4
Berömliga 5

•
•

ordnar rådgivning om avfalls-, återvinnings- och
materialeffektivitet för olika objekt
gör iakttagelser om kvaliteten på arbetet och drar slutsatser om
de behövliga åtgärderna.

Att utarbeta rådgivningsmaterial om avfall och återvinning och om materialeffektivitet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

utarbetar rådgivningsmaterial om avfall, återvinning och
materialeffektivitet i enlighet med anvisningar och för ett bekant
objekt
103

Examensdelar

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

utarbetar rådgivningsmaterial om avfall, återvinning och
materialeffektivitet för ett bekant objekt

•

utarbetar självständigt rådgivningsmaterial om avfall,
återvinning och materialeffektivitet för olika objekt

Goda 4
Berömliga 5

Att göra nedskräpningsinspektioner och rapportera dem
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

deltar i inspektioner om nedskräpning och i rapporteringen om
dem

•

gör inspektioner om nedskräpningen enligt anvisningar och
rapporterar om dem

•

gör självständigt nedskräpningsinspektioner och rapporterar om
dem

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att göra materialflödesberäkningar och livscykelbedömningar
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

deltar med handledning i att beräkna materialflöden och
bedöma livscykler

•

gör enligt anvisningar enkla beräkningar av materialflöden och
livscykelbedömningar för bekanta objekt

•

gör enligt anvisningar enkla beräkningar av materialflöden och
livscykelbedömningar

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att använda metoderna för miljökommunikation
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

Att använda metoderna för miljökommuni-kation

•

använder efter att ha fått anvisningar olika metoder för
miljökommunikation för att ordna avfallsrådgivning.

•

använder självständigt metoder för miljökommunikation för att
ordna avfallsrådgivning.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4

Examensdelar

Berömliga 5

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att följa lagstiftning och myndighetsbestämmelser om avfallshantering
Den studerande

104

Nöjaktiga 1

•
•

följer själv lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter om
avfallshantering och handleder efter att ha fått anvisningar
andra i att handla i enlighet med dem
följer med handledning de lokala anvisningarna om
avfallshantering och återvinning

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

följer själv lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter om
avfallshantering och handleder andra i att handla i enlighet med
dem
följer efter att ha fått anvisningar de lokala anvisningarna om
avfallshantering och återvinning

Goda 4
Berömliga 5

•
•

följer själv lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter om
avfallshantering och handleder andra i att handla i enlighet med
dem
följer de lokala anvisningarna om avfallshantering och
återvinning

Att identifiera och sortera avfallskomponenter
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar enligt anvisningar bekanta avfallskomponenter

•

identifierar och sorterar enligt anvisningar avfallskomponenter

•

identifierar och sorterar avfallskomponenter självständigt

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Bedömning av miljökonsekvenserna av avfallshanteringen och återvinningen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

deltar i utredningen och reduceringen av miljökonsekvenserna
av avfallshanteringen och återvinningen i en bekant miljö.

•

utreder tillsammans med sakkunniga miljökonsekvenserna
av avfallshanteringen och återvinningen och utreder hur
konsekvenserna kan reduceras och tillämpar informationen
efter att ha fått handledning.

•

utreder tillsammans med sakkunniga miljökonsekvenserna
av avfallshanteringen och återvinningen och utreder hur
konsekvenserna kan reduceras och tillämpar informationen vid
rådgivningen om avfall och återvinning.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

klarar de grundläggande uppgifterna inom avfallshantering och
återvinning och ber om råd i problemsituationer
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4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

vill lära sig och reder ut oklarheter kring avfallshantering och
återvinning i problemsituationer

•

anammar nya metoder och föreslår lösningar i
problemsituationer kring avfallshantering och återvinning

Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

samarbetar med medlemmarna i en arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt med olika slags personer och aktivt
som medlem i en arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt med olika slags personer och aktivt
som medlem i en arbetsgrupp och främjar arbetsgruppens
verksamhet

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

förhåller sig positivt till säker verksamhet och identifierar
säkerhetsriskerna vid sitt utredningsobjekt.

•

identifierar och bedömer säkerhetsriskerna vid sitt
utredningsobjekt.

•

utvecklar sin verksamhet i än säkrare riktning och tar i sitt
arbete hänsyn till säkerhetskraven.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att ordna rådgivning om avfall och
återvinning på en plats som är den gemensamma avfallshanteringsplatsen för flere användare.
Dessutom ska yrkesskickligheten i återvinningsrådgivning påvisas på ett lokalt återvinningsställe.
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett
yrkesprov kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.22.

Organisering av vattenförsörjningen, 15 kp
(106060)

Examensdelar

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
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sköta de grundläggande åtgärderna i processen att behandla dricksvatten
underhålla vattensystemen i glesbygdsområden
ge råd om anskaffningen av hushållsvatten och om kvalitetsgarantier i glesbygdsområden
ta prover av råvatten och dricksvatten

•
•
•
•

bedöma dricksvattnets kvalitet
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att sköta processen att behandla dricksvatten
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

deltar med handledning i skötseln av någon delprocess i
dricksvattenberedningen i ett vattenreningsverk

•

deltar i skötseln av dricksvattenbehandlingsprocessen i ett
vattenreningsverk

•

sköter behandlingsprocessen vid ett litet vattenreningsverk eller
någon delprocess vid ett större vattenreningsverk

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att underhålla vattenssystemen i glesbygdsområden
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

biträder vid underhållet av vattensystem i glesbygdsområden.

•

deltar i underhållet av vattensystem i glesbygdsområden.

•

deltar som medlem i en flerprofessionell grupp i underhållet av
vattensystem i glesbygdsområden.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att ge råd för anskaffningen av hushållsvatten
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

biträder vid organiseringen av rådgivning om anskaffning av
hushållsvatten

•

deltar i organiseringen av rådgivning om anskaffning av
hushållsvatten

•

organiserar rådgivning om anskaffning av hushållsvatten

Nöjaktiga 2
Goda 3

Berömliga 5

Att ta prover på råvatten och dricksvatten
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar prover av råvatten och dricksvatten enligt instruktioner
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Goda 4

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

tar prover av råvatten och dricksvatten efter att ha fått
anvisningar

•

tar självständigt behövliga prover av råvatten och dricksvatten
och bedömer vilka prover behövs

Goda 4
Berömliga 5

Att bedöma kvaliteten på dricksvatten
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

bedömer dricksvattenkvaliteten på basis av resultaten och enligt
givna anvisningar

•

bedömer dricksvattenkvaliteten på basis av resultaten och
jämför resultaten med riktvärdena

•

bedömer dricksvattenkvaliteten på basis av resultaten och
söker orsaker till kvalitetsförsämringar

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att använda anläggningarna vid behandlingsprocessen för dricksvatten
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder med handledning någon del av reningsverkets
utrustning

•

använder olika delar av reningsverket under handledning

•

använder reningsverkets utrustning enligt anvisningar

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att använda utrustningen för vattenförsörjningsprocessen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder några delar av utrustningen för
vattenförsörjningsprocessen under handledning.

•

använder utrustningen för vattenförsörjningsprocessen under
handledning.

•

använder utrustningen för vattenförsörjningsprocessen enligt
anvisningar.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Examensdelar

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att följa lagstiftningen om vatttenförsörjningen
Den studerande
Nöjaktiga 1
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•

följer med handledning lagar, förordningar och
myndighetsföreskrifter om vattenförsörjningen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

följer lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter om
vattenförsörjningen efter att ha fått anvisningar

•

följer lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter om
vattenförsörjningen

Goda 4
Berömliga 5

Att behärska tekniken för rening av drickvatten
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

behärskar baskunskaperna om tekniken för rening av
drickvatten och om miljökonsekvenserna

•

behärskar olika tekniker för rening av drickvatten och känner till
miljökonsekvenserna och jämför användbarheten av teknikerna

•

behärskar olika tekniker för rening av drickvatten, bedömer
tillämpnings-möjligheterna och miljökonsekvenserna

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att ta reda på faktorer som hotar råvattenkvaliteten
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar med handledning reda på de vanligaste faktorerna som
hotar råvattnet och möjligheterna att påverka dem

•

tar reda på miljörisker som riktas mot vattensystemet

•

tar mångsidigt reda på miljörisker som riktas mot
vattensystemet, möjligheterna att behärska dem och att tillämpa
dem på objektet ifråga.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att klarlägga riskerna för vattensystemet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar med handledning reda på miljörisker som riktas mot
vattensystemet

•

tar mångsidigt reda på faktorer som hotar råvattnet och
möjligheterna att behärska riskerna

•

tar mångsidigt reda på faktorer som hotar råvattnet och
möjligheterna att behärska och reducera riskerna

Nöjaktiga 2
Goda 3

Berömliga 5

Att bedöma miljökonsekvenserna av behandlingsprocessen vid vattenreningsverk
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar med handledning reda på behandlingsprocessens
konsekvenser för miljön.
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Goda 4

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

tar reda på behandlingsprocessens konsekvenser för miljön.

•

tar reda på behandlingsprocessens olika konsekvenser för
miljön och på möjligheterna att reducera konsekvenserna.

Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

klarar som medlem av en grupp av de grundläggande
uppgifterna vid reningsverk och i glesbygdsområden och ber
om råd i problemsituationer

•

vill lära sig och klarlägger problemsituationer som gäller
vattenförsörjning och rening tillsammans med en arbetsgrupp
och invånarna

•

förhandlar med arbetsgruppen och invånarna och gör förslag
till lösning av problemsituationer i vattenreningen och vid
anskaffningen av dricksvatten i glesbygdsområden

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

samarbetar med medlemmarna i en arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt med olika slags personer och aktivt
som medlem i en arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt med invånarna i området och aktivt
som medlem i en arbetsgrupp och främjar samarbetet mellan
arbetsgruppen och invånarna

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

undviker risker i sitt arbete, följer de för arbetet givna
säkerhetsinstruktionerna och förorsakar inte risker för sig själv
använder skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder
enligt anvisningarna.

Nöjaktiga 2
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Goda 3

•
•

Goda 4
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ansvarar för säkerheten i sitt arbete, följer anvisningarna för
arbetsgemenskapen och tar i sitt arbete hänsyn till de andra
medlemmarna i gemenskapen och invånarna i området
säkerställer att arbetsredskap och material är säkra, avlägsnar
felaktiga arbetsredskap och för dem på service.

Berömliga 5

•
•

utvecklar sin verksamhet så att den blir ännu tryggare,
observerar och identifierar risker i anslutning till sitt arbete och
anmäler dem
bedömer lämpligheten av skyddsutrustning, arbetsredskap
och arbetsmetoder för arbetet i fråga och ser självständigt till
arbetssäkerheten i sin arbetsomgivning.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att delta i den dagliga driften
vid ett vattenreningsverk och i provtagningen. Dessutom deltar han eller hon i underhållet
av vattensystemen i glesbygdsområden på ett överenskommet ställe. Till de delar som den
yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras
visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.23.

Verksamhet inom naturprogramservice, 15 kp
(106045)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•
•

berätta om de lokala och enligt årstiden varierande möjligheterna för programservice,
rekreation och friluftsliv, såsom olika slags utfärder och motion ute i naturen
rekommendera alternativa möjligheter inom sitt verksamhetsområde för olika slags
kundgrupper
arbeta som assistent/stödperson när en grupp kunder besöker program-, frilufts- och
rekreationsplatser i naturen
finna på möjligheter att skaffa inkomster och inleda och utveckla företagsverksamhet
i anslutning till verksamhet i naturen inom området för programservice, frilufts- och
rekreationsservice
ta reda på kopplingarna till andra branscher och finna möjligheter till samarbete
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
upprätthålla arbetsförmågan
främja verksamhetssätt för hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att planera och förverkliga handledning och programservice i naturen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

utarbetar med handledning en plan för en helhet av programoch rekreationsservice i anslutning till verksamheten i ett
företag samt förverkligar planen med handledning
biträder vid lokala förverkliganden i olika skeden av
produktionen.

Goda 3

•
•

utarbetar efter inledande handledning en plan för en helhet av
program- och rekreationsservice i anslutning till verksamheten i
ett företag samt förverkligar planen
arbetar som en medlem i en arbetsgrupp med lokala
förverkliganden i olika skeden av produktionen.
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Nöjaktiga 2

Goda 4
Berömliga 5

•
•

utarbetar självständigt en plan för en helhet av program- och
rekreationsservice i anslutning till verksamheten i ett företag
förverkligar självständigt lokal program- och rekreationsservice.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att förverkliga naturprogramservice
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

berättar med handledning om utbudet av och sättet att
förverkliga lokal naturservice
biträder med handledning vid förverkligandet av servicen
följer den givna säkerhetsplanen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

berättar efter att ha fått handledning om utbudet av och sättet
att förverkliga lokal naturservice
biträder efter att ha fått handledning vid förverkligandet av
servicen
följer den givna säkerhetsplanen

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

berättar om utbudet av och sättet att förverkliga lokal
naturservice
biträder vid förverkligandet av servicen
följer den givna säkerhetsplanen

Att använda arbetsredskap och arbetstekniker
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

biträder med handledning vid användningen av utrustning och
redskap i enlighet med situationens krav

•

biträder efter att ha fått handledning vid användningen av
utrustning och redskap i enlighet med situationens krav

•

biträder vid användningen av utrustning och redskap i enlighet
med situationens krav

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att utveckla programserviceprodukter
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

utvecklar med handledning tillsammans med en arbetsgrupp
programserviceprodukter.

•

utvecklar programserviceprodukter och förslag tillsammans med
en arbetsgrupp och följer utvecklingen i branschen.

•

utvecklar programserviceprodukter och söker originella och/
eller innovativa lösningar som utgångspunkt för en affärsidé och
följer med utvecklingen i branschen.

Nöjaktiga 2
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Goda 3
Goda 4
Berömliga 5
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3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att kartlägga program, rekreations och frilutsmöjligheterna
i området och att kartlägga innehållet i servicen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

tar reda på innehållet i programservicen, platser för frilufts- och
rekreationsverksamhet och utbudet av friluftsleder i sitt område
behärskar lokala metoder för informationsanskaffning och
utveckling av kunnandet

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

tar reda på innehållet i, utbudet av och kravnivån för
programservicen i sitt område och känner till valda platser och
rutter för frilufts- och rekreationsverksamhet
behärskar metoderna för informationsanskaffning och
utveckling av kunnandet inom ett valt nätverk

Goda 4
Berömliga 5

•
•

tar reda på innehållet i, utbudet av och kravnivån för
programservicen i sitt område och platserna och rutterna för
frilufts- och rekreationsverksamhet och känner till deras särdrag
behärskar metoderna för informationsanskaffning och
utveckling av kunnandet inom ett själv valt nätverk
Att verka inom nätverk

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

söker med handledning möjligheter till sysselsättning, deltar
i samarbetet mellan olika branscher och medverkar i nätverk
med olika slags företag.

•

söker efter att ha fått handledning möjligheter till sysselsättning,
samarbetar med företrädare för olika branscher och skapar sig
kontakter med olika slags företag.

•

söker möjligheter till sysselsättning eller till att etablera ett
företag, samarbetar med företrädare för olika branscher och
utvecklar gemensamma produkter med olika slags företag.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar enligt anvisningar hänsyn till servicen och möjligheterna hos
andra aktörer i branschen

•

tar med handledning reda på servicen och möjligheterna hos
andra aktörer i branschen och förhandlar om alternativen

•

tar reda på servicen och möjligheterna hos andra aktörer i
branschen och främjar utvecklingen av ett samarbete

Goda 3
Goda 4
Berömliga 5
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Nöjaktiga 2

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

lyssnar på kunden och tar hänsyn till responsen från kunden

•

lyssnar på kunden och kan handla i enlighet med responsen

•

lyssnar aktivt på kunden och tillämpar den mottagna responsen
när han eller hon kommunicerar själv

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Yrkesetik
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

kommunicerar efter att ha fått handledning med tanke på
kundens intresse och med respekt för naturvärdena.

•

tar i sin kommunikation hänsyn till behoven hos olika slags
kunder och handlar med respekt för naturvärdena.

•

tar i sin kommunikation hänsyn till behoven hos olika slags
kunder och handlar med respekt för naturvärdena.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att i ett företag, en organisation
eller inom den offentliga sektorn i en kundservicesituation delta i förverkligandet och berätta för en
grupp kunder om möjligheterna och servicen i sitt område. Till de delar som den yrkesskicklighet
som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av
yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.24.

Handledning av specialgrupper i naturen, 15 kp
(106027)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•

Examensdelar

•
•
•

planera servicehelheter för specialgrupper
kan arbeta med specialgrupper och ta hänsyn till gruppernas behov och begränsningar
förbereda och avveckla platser för förverkligande av service till specialgrupper
hjälpa och handleda kunder som hör till specialgrupper, till exempel rörelsehindrade, i olika
situationer
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
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Att handleda specialgrupper i naturen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

deltar tillsammans med en företagare, en sakkunnig eller en
grupp i planeringen av service som är riktad till specialgrupper
arbetar med handledning som assistent i olika situationer med
olika slags specialgrupper.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

deltar tillsammans med en företagare, en sakkunnig eller en
grupp i planeringen av service som är riktad till specialgrupper
och ansvarar självständigt för någon helhet inom servicen
arbetar efter att ha fått anvisningar som assistent i olika
situationer med olika slags specialgrupper och tar hänsyn till
specialbehov som gäller säkerheten.

Goda 4
Berömliga 5

•

•

deltar tillsammans med en företagare, en sakkunnig eller en
grupp i planeringen av service som är riktad till specialgrupper,
gör självständigt förslag till utveckling av servicen och ansvarar
självständigt för någon helhet inom servicen
arbetar otvunget som aktiv assistent i olika situationer med olika
slags specialgrupper och tar hänsyn till specialbehov som gäller
säkerheten och handleder kunderna så att naturen inte skadas.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att förbereda och avveckla platser där service till specialgrupper förverkligas
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

förbereder och nedmonterar med handledning aktivitetsplatser
och evenemang för specialgrupper utan att skada miljön och
med betraktande av gruppernas behov och begränsningar samt
rapporterar om möjliga problem

•

förbereder och nedmonterar efter att ha fått handledning
aktivitetsplatser och evenemang för specialgrupper utan att
skada miljön och med betraktande av gruppernas behov och
begränsningar samt framför möjliga problem

•

förbereder och nedmonterar aktivitetsplatser och evenemang
för specialgrupper utan att skada miljön och med betraktande
av gruppernas behov och begränsningar samt framför möjliga
problem och fattar självständigt beslut i problemsituationer

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att möta specialgrupper
Nöjaktiga 1

•

biträder en sakkunnig och använder med handledning de
överenskomna metoderna

•

använder överenskomna metoder tillsammans med en
sakkunnig

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
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Den studerande

Berömliga 5

•

använder överenskomna metoder tillsammans med en
sakkunnig och jämför dem med egna iakttagelser

Att använda hjälpmedel och hjälptekniker
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder med handledning olika slags hjälpmedel, hjälptekniker
och hjälpgrepp

•

använder efter att ha fått handledning olika slags hjälpmedel,
hjälptekniker och hjälpgrepp

•

använder olika slags hjälpmedel, hjälptekniker och hjälpgrepp i
enlighet med situationens krav

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att bygga upp specialkonstruktioner i fältförhållanden
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tillverkar med handledning hjälpkonstruktioner i liten skala av
naturmaterial.

•

tillverkar hjälpkonstruktioner i liten skala av naturmaterial.

•

tillverkar olika slags hjälpkonstruktioner av naturmaterial och
bedömer deras lämplighet för användningsändamålet.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att identifiera och ta hänsyn till olika slags specialgrupper vid handledningen i naturen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

känner till hurdana slags specialgrupper det finns och de
behov, begränsningar och möjligheter som ska beaktas vid
förverkligandet av aktiviteterna

•

tar i sitt arbete efter att ha fått handledning hänsyn till
behoven, begränsningarna och möjligheterna hos olika slags
specialgrupper vid förverkligandet av aktiviteterna

•

tar i sitt arbete hänsyn till behoven, begränsningarna och
möjligheterna hos olika slags specialgrupper vid förverkligandet
av aktiviteterna och handlar enligt anvisningarna

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
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Berömliga 5

Att utnyttja hjälpmedel, såsom konstruktioner
som tillverkats av naturmaterial samt hjälptekniker
Den studerande
Nöjaktiga 1
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•

utnyttjar i sitt arbete egenskaperna hos hjälpmedel och
hjälptekniker.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

utnyttjar i sitt arbete egenskaperna hos hjälpmedel och
hjälptekniker och möjligheterna att tillämpa dem tryggt.

•

utnyttjar i sitt arbete egenskaperna hos hjälpmedel och
hjälptekniker och möjligheterna att tillämpa dem tryggt.

Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

arbetar i enlighet med givna anvisningar och ber vid behov om
anvisningar

•

arbetar med vilja att lära sig, berättar om problemsituationer och
följer givna anvisningar

•

anammar nya metoder, gör förslag i problemsituationer och
följer givna anvisningar

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Yrkesetik
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

förhåller sig positivt till olika slags specialgrupper och vill hjälpa
dem

•

förhåller sig positivt till olika slags specialgrupper och vill hjälpa
dem och tar hänsyn till kundens intresse

•

förhåller sig positivt till olika slags specialgrupper och vill på
eget initiativ hjälpa dem och tar hänsyn till kundens intresse

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder med handledning ergonomiskt riktiga arbetssätt
då han eller hon assisterar specialgrupper och tar
säkerhetsanvisningarna i betraktande.

•

använder ergonomiskt riktiga arbetssätt då han eller hon
assisterar specialgrupper och arbetar i enlighet med
säkerhetsanvisningarna.

•

använder på eget initiativ ergonomiskt riktiga arbetssätt då han
eller hon assisterar specialgrupper och arbetar i enlighet med
säkerhetsanvisningarna.

Goda 3

Goda 4
Berömliga 5
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Nöjaktiga 2

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att assistera vid förberedelserna
inför och förverkligandet av någon situation eller något evenemang som riktas till någon
specialgrupp i ett företag i branschen, inom den offentliga sektorn eller i en organisation. Till de
delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov
kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.25.

Måltider i terrängen, 15 kp (106048)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

planera och förbereda aktivitetsplatser i terrängen
biträda vid sådana måltider i terrängen som ingår i programservicen
biträda vid förberedelserna för måltider i terrängen och vid tillredningen av måltiderna
tillreda traditionell bespisning i terrängen för små grupper och komponera måltidshelheter
av färdkost av olika slag
mäta och anteckna iakttagelser i enlighet med egenkontrollen
följa med produkternas kvalitet och rapportera om den
• färdigheter för att avlägga hygienpass
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att ordna bespisning i terrängen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

planerar, förbereder och förverkligar med handledning en måltid
i terrängen i enlighet med image- och kvalitetskraven
följer anvisningarna om egenkontroll då platserna för
tillredningen och aktiviteterna förbereds
arbetar tillsammans med en grupp.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

planerar, förbereder och förverkligar tillsammans med en
sakkunnig en måltid i terrängen i enlighet med image- och
kvalitetskraven
följer anvisningarna om egenkontroll då platserna för
tillredningen och aktiviteterna förbereds
tar ansvar för förverkligandet av något delområde och
samarbetar med en grupp och/eller gruppledaren.

Goda 4
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Berömliga 5

•
•
•
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planerar, förbereder och förverkligar med iver och engagemang
tillsammans med en sakkunnig en måltid i terrängen i enlighet
med image- och kvalitetskraven
följer självständigt anvisningarna om egenkontroll under
förberedelserna på platserna för tillredning och för aktiviteterna
tar ansvar för att självständigt förverkliga något delområde och
samarbetar med en grupp och/eller gruppledaren.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att ordna bespisning i terrängen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

deltar i valet av platsen för terrängmåltiden med handledning av
en sakkunnig

•

deltar i valet av platsen för terrängmåltiden och bekantar sig
med platsen på förhand

•

deltar i valet av platsen för terrängmåltiden, bekantar sig med
platsen på förhand och gör vid behov förslag till ändringar

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att verka i enlighet med egenkontrollplanen och hygienkraven
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

sköter i terrängförhållanden sin personliga hygien, är sakligt
klädd och behandlar livsmedel med handledning
gör med handledning de mätnings- och registreringsåtgärder
som ingår i egenkontrollen
följer upp kvaliteten på produkterna med sina sinnen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

sköter i terrängförhållanden sin personliga hygien på eget
initiativ, är sakligt klädd och behandlar livsmedel enligt
anvisningarna
gör enligt anvisningar de mätnings- och registreringsåtgärder
som ingår i egenkontrollen
följer upp kvaliteten på produkterna med sina sinnen

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

sköter i terrängförhållanden sin personliga hygien på eget
initiativ, är sakligt klädd och behandlar livsmedel enligt
anvisningarna och tar fram eventuella problem
gör de mätnings- och registreringsåtgärder som ingår i
egenkontrollen
följer upp kvaliteten på produkterna med sina sinnen
Tillredning av mat i terrängen

Nöjaktiga 1

•
•
•
•

tillreder och serverar med handledning måltidshelheter
som består av halvfabrikat eller av färdkost och biträder vid
tillredningen och serveringen av mera krävande måltidshelheter
väljer under handledning råvaror och andra ingredienser som
passar för måltider i terrängen
använder med handledning tillredningssätt som passar i
terrängförhållanden
beräknar med handledning arbets- och materialåtgången och
undviker onödigt svinn.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

tillreder enkel kost i terrängen, tillreder måltidshelheter av
färdkost och biträder vid tillredningen och serveringen av mera
krävande måltidshelheter
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Den studerande

•
•
•

väljer enligt anvisningar råvaror och andra ingredienser som
passar för terrängmåltider
använder tillredningssätt som passar i terrängförhållanden
beräknar arbets- och materialåtgången inklusive undantag och
handlar aktivt för att förhindra svinn.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

tillreder kost i terrängen, tillreder måltidshelheter av färdkost
och arbetar som medlem i en sakkunniggrupp vid tillredningen
och serveringen av mera krävande måltidshelheter
väljer råvaror och ingredienser som passar för terrängmåltider
använder och tillämpar tillredningssätt som passar i
terrängförhållanden
förverkligar arbetet i enlighet med den beräknade
materialåtgången och använder råvarorna effektivt.

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att följa livsmedelslagstiftningen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

iakttar livsmedelslagstiftningen, grundläggande personlig hygien
och bestämmelser om transport och förvaring av livsmedel och
ber vid behov om råd av någon med mera erfarenhet

•

iakttar livsmedelslagstiftningen, grundläggande personlig hygien
och bestämmelser om transport och förvaring av livsmedel

•

iakttar livsmedelslagstiftningen, grundläggande personlig hygien
och bestämmelser om transport och förvaring av livsmedel och
följer med ändringarna i lagar, förordningar och föreskrifter

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att följa egenkontrollplanen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

känner till innehållet i egenkontrollplanen och de olika
gränsvärdena som ingår

•

känner till innehållet i egenkontrollplanen och de olika
gränsvärdena som ingår

•

känner till innehållet i egenkontrollplanen och de olika
gränsvärdena som ingår

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5
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Att ta hänsyn till de speciella omständigheterna
vid tillredning och servering i terräng-förhållanden
Den studerande
Nöjaktiga 1
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•

beaktar i sitt arbete grundläggande fakta om råvaror som är
användbara i terrängen, deras egenskaper och sätten att
tillreda dem

•

beaktar i sitt arbete grundläggande fakta om råvaror som är
användbara i terrängen, deras egenskaper och sätten att
tillreda dem

•

beaktar i sitt arbete de viktigaste råvarorna som är användbara i
terrängen, deras egenskaper och sätten att tillreda dem
använder visuellt anslående sätt, tekniker och hjälpmedel för att
ställa fram maten.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
Goda 4
Berömliga 5

•
•

beaktar i sitt arbete råvaror som är mångsidigt användbara i
terrängen, deras egenskaper och sätten att tillreda dem
använder mångsidigt visuellt anslående sätt, tekniker och
hjälpmedel för att ställa fram maten.

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

klarlägger med handledning olika problem med att äta och
servera mat i terrängen och samarbetar konstruktivt med olika
slags personer samt som aktiv medlem i en arbetsgrupp

•

klarlägger olika problem med att äta och servera mat i
terrängen och samarbetar konstruktivt med olika slags personer
samt som aktiv medlem i en arbetsgrupp

•

klarlägger olika problem med att äta och servera mat i
terrängen och samarbetar konstruktivt med olika slags
personer samt som aktiv medlem i en arbetsgrupp samt främjar
arbetsgruppens verksamhet

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

förhåller sig positivt till hygien och säker hantering av livsmedel
och undviker risker i sitt arbete
använder med handledning behövliga skydd, arbetsredskap och
lämpliga arbetsmetoder
ser till att det är snyggt i arbetsmiljön.

Nöjaktiga 2
•
•
•

ansvarar för att han eller hon själv hanterar livsmedel hygieniskt
och säkert och undviker risker i sitt arbete
använder behövliga skydd, arbetsredskap och lämpliga
arbetsmetoder enligt anvisningar
ser till att det är snyggt i arbetsmiljön.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

utvecklar hygienen och säkerheten i sitt arbete och undviker
risker i sitt arbete
använder självständigt behövliga skydd, arbetsredskap och
lämpliga arbetsmetoder
ser till att det är snyggt i arbetsmiljön.
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Goda 3

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov under ett terrängmåltidsevenemang som
ordnas för en grupp kunder. Ett villkor för deltagande är färdigheter som motsvarar hygienpass.
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett
yrkesprov kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.26.

Att leda vandringar, 15 kp (106059)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

assistera vid vandringar som varar över ett dygn
följa säkerhetsinstruktionerna för turism i naturförhållanden
utrusta sig för vandringen och hjälpa kunderna med att utrusta sig
assistera vid att slå läger och vid måltiderna under vandringen
assistera vid orienteringen under vandringen
ge råd och service till kunderna under vandringen
berätta för kunderna om kravnivån på vandringen och om förutsättningarna för att klara av
den
sköta om att han eller hon själv samt kunderna kan tillfredsställa sitt behov av näring
sköta sin egen fysiska och psykiska kondition
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
följa kvalitets- och kostnadsmålen
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att vandra med en grupp
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

•
•

biträder med handledning vid planeringen, förberedelserna för,
förverkligandet av och efterarbetena vid en vandring som räcker
mer än ett dygn samt vid utarbetandet och förverkligandet av
säkerhetsplanen
sköter sin fysiska och psykiska kondition
verkar med handledning i enlighet med de kvalitativa och
ekonomiska målen.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

Examensdelar

•
•

biträder enligt givna anvisningar vid planeringen,
förberedelserna för, förverkligandet av och efterarbetena vid en
vandring som räcker mer än ett dygn samt vid utarbetandet och
förverkligandet av säkerhetsplanen
sköter sin fysiska och psykiska kondition
handlar i enlighet med de givna kvalitativa och ekonomiska
målen.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
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biträder vid planeringen, förberedelserna för, förverkligandet av
och efterarbetena vid en vandring som räcker flera dygn samt
vid utarbetandet och förverkligandet av säkerhetsplanen
sköter sin fysiska och psykiska kondition och hjälper andra vid
behov

•

handlar i enlighet med de kvalitativa och ekonomiska målen och
utvecklar sin verksamhet.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att välja vandringsrutt
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

deltar med handledning i valet av en lämplig vandringsrutt i
enlighet med färdighetsnivån hos kundgruppen

•

deltar i valet av en lämplig vandringsrutt i enlighet med
färdighetsnivån hos kundgruppen

•

deltar i valet av en lämplig vandringsrutt i enlighet med
färdighetsnivån hos kundgruppen och föreslår alternativa rutter

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att utnyttja redskap
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

utrustar sig själv och hjälper med handledning kunderna med
förberedelserna inför vandringen
använder med handledning både personlig utrustning och
utrustningen för gruppen samt följer med utrustningens skick
använder redskapen omsorgsfullt och ekonomiskt med
handledning
använder med handledning olika slags orienterings- och
positionsbestämningsverktyg

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

utrustar sig själv och hjälper kunderna med förberedelserna
inför vandringen
använder både personlig utrustning och utrustningen för
gruppen enligt anvisningar samt följer med utrustningens skick
använder redskapen omsorgsfullt och ekonomiskt enligt
anvisningar
använder enligt anvisningar olika slags orienterings- och
positionsbestämningsverktyg

Goda 4
•
•
•
•

utrustar sig själv och hjälper kunderna med förberedelserna
inför vandringen
använder både personlig utrustning och utrustningen för
gruppen enligt anvisningar samt följer med utrustningens skick
använder redskapen omsorgsfullt och ekonomiskt enligt
anvisningar
använder olika slags orienterings- och
positionsbestämningsverktyg
Att följa med gruppens beteende

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

följer med handledning gruppens psykiska och fysiska kondition
samt tar fram möjliga problem
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Berömliga 5

•
•

följer med handledning hur olika omständigheter inverkar
på kundgruppens verksamhet och biträder vid valet och
förverkligandet av rutt, övernattningsplatser etc.
handlar i situationer där man eventuellt råkat gå vilse eller i
eventuella räddningssituationer i enlighet med anvisningarna
och överenskomna förfaringssätt

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

följer enligt anvisningar med gruppens psykiska och fysiska
kondition samt tar fram möjliga problem
kan enligt anvisningar följa med hur olika omständigheter
inverkar på kundgruppens verksamhet och biträder vid valet
och förverkligandet av rutt, övernattningsplatser etc.
handlar i situationer där man eventuellt råkat gå vilse eller i
eventuella räddningssituationer i enlighet med överenskomna
förfaringssätt efter att ha fått anvisningar

Goda 4
Berömliga 5

•
•

•

följer självständigt med gruppens psykiska och fysiska kondition
samt tar fram möjliga problem
kan följa med och bedöma hur olika omständigheter inverkar
på kundgruppens verksamhet och biträder vid valet och
förverkligandet av rutt, övernattningsplatser etc. och kan ta fram
eventuella problem
handlar i situationer där man eventuellt råkat gå vilse eller i
eventuella räddningssituationer i enlighet med överenskomna
förfaringssätt efter att ha fått anvisningar
Att utnyttja vildmarkskunskaper

Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

utnyttjar under vandringen vildmarkskunskaper av många slag,
bygger till exempel nödkvarter, spångar över vattendrag och
andra hinder och gör upp eld i krävande förhållanden
rör sig och slår läger enligt anvisningar utan att skada naturen
slår läger tillsammans med en grupp i terrängen i enlighet med
årstidens och omständigheternas krav
biträder vid tillredningen av för vandringen lämplig
vildmarkskost av olika slag.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

utnyttjar under vandringen olika slags vildmarkskunskaper,
bygger till exempel nödkvarter, spångar över vattendrag och
andra hinder och gör upp eld i krävande förhållanden
rör sig och slår läger i naturen utan att lämna spår och utan att
störa djur
slår läger i terrängen i enlighet med årstidens och
omständigheternas krav
tillreder med handledning för vandringen lämplig vildmarkskost
av olika slag.
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Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
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utnyttjar under vandringen olika slags vildmarkskunskaper,
bygger till exempel nödkvarter, spångar över vattendrag och
andra hinder och gör upp eld i krävande förhållanden
rör sig och slår läger i naturen utan att lämna spår och utan att
störa djur och handleder kunder i att göra lika
slår läger i terrängen i enlighet med årstidens och
omständigheternas krav och förutser variationerna i väderleken

•

tillreder för vandringen lämplig vildmarkskost av olika slag.

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att använda positionsbestämningsutrustning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar med handledning tecken i naturen, kartor och
information från olika slags positionsbestämningsapparater

•

identifierar och tolkar enligt anvisningar tecken i naturen, kartor
och information från olika slags positionsbestämningsapparater

•

identifierar och tolkar tecken i naturen, kartor och information
från olika slags positionsbestämningsapparater

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att säkerställa näringstillgången
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

tar i betraktande de grundläggande aspekterna som inverkar på
behovet av näring under vandringen
har färdigheter för att under vandringen utnyttja några
näringskällor som fås i naturen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

tar i betraktande de viktigaste aspekterna som inverkar på
behovet av näring under vandringen
har färdigheter för att under vandringen utnyttja näringskällor
som fås i naturen

Goda 4
Berömliga 5

•
•

tar mångsidigt i betraktande de viktigaste aspekterna som
inverkar på behovet av näring under vandringen
har färdigheter för att under vandringen mångsidigt utnyttja
näringskällor som fås i naturen

Att undvika risker under vandringen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

förutser de vanligaste problemsituationerna under vandringar
samt identifierar riskfaktorer som beror på förhållandena,
ansträngningen och vandringens längd samt hjälper kunden i
fall en olycka sker (färdigheter i första hjälpen på nivån Fhj 2)

•

förutser problemsituationer och sätt att förebygga sådana
under vandringar samt identifierar riskfaktorer som beror på
förhållandena, ansträngningen och vandringens längd och
sätt att undvika dem samt hjälper kunden i fall en olycka sker
(färdigheter i första hjälpen på nivån Fhj 2)

•

förutser mångsidigt problemsituationer och sätt att förebygga
sådana under vandringar samt tar i sitt arbete i betraktande
riskfaktorer som beror på förhållandena, ansträngningen och

Goda 3

Goda 4
Berömliga 5
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Nöjaktiga 2

vandringens längd, föreslår på eget initiativ sätt att undvika
dem och hjälper kunden i fall en olycka sker (färdigheter i första
hjälpen på nivån Fhj 2)
Att ta kostnadseffektiveten i betraktande
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

beräknar med handledning kostnadsstrukturen för vandringen
och hur den egna verksamheten eventuellt inverkar på den
ekonomiska lönsamheten.

•

beräknar kostnadsstrukturen för vandringen och hur den egna
verksamheten inverkar på den ekonomiska lönsamheten.

•

beräknar kostnadsstrukturen för vandringen och hur den egna
verksamheten inverkar på den ekonomiska lönsamheten och
för fram alternativa lösningar.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

handlar under vandringen i enlighet med givna anvisningar och
ber vid behov om anvisningar

•

handlar med vilja att lära sig, berättar om problemsituationer
och följer givna anvisningar

•

anammar nya metoder, förhåller sig kritiskt till problem hos olika
slags kundgrupper, gör förslag i problemsituationer och följer
givna anvisningar

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

lyssnar på kunden och tar hänsyn till mottagna meddelanden,
samarbetar med arbetsgruppen och med kundgruppen

•

lyssnar på kunden och tar hänsyn till mottagna meddelanden,
samarbetar konstruktivt med kundgrupper av olika slag och är
aktiv som medlem i en arbetsgrupp

•

lyssnar på kunden och svarar på responsen från kunderna,
samarbetar konstruktivt med kundgrupper och är aktiv som
medlem i en arbetsgrupp

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
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Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
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Nöjaktiga 1

•

använder då han eller hon assisterar kunderna ergonomiskt
riktiga arbetssätt med handledning och följer hygien- och
säkerhetsanvisningarna.

•

använder ergonomiskt riktiga arbetssätt, assisterar kunderna
och följer hygien- och säkerhetsanvisningarna i sitt arbete.

•

använder ergonomiskt riktiga arbetssätt, assisterar kunderna
och följer hygien- och säkerhetsanvisningarna i sitt arbete och
handlar i enlighet med dem även i överraskande situationer.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att i ett företag eller i övrigt
i en så äkta kundbetjäningssituation som möjligt delta i planeringen av, förberedelserna för,
förverkligande av och efterarbetet efter en vandring. Till de delar som den yrkesskicklighet
som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av
yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.27.

Handledning i miljövänliga konsumtionsval, 15
kp (106066)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•

göra upp planer om miljövänliga konsumtionsval och ge råd om uppgörandet av sådana
planer
ge råd om att välja från fall till fall, till exempel i avfallshanteringen, energiförsörjningen, val
av material, vid byggande eller anskaffningar
ge råd till kunder
använda olika metoder för miljökommunikation
utarbeta rådgivningsmaterial
utnyttja datateknik och följa med forskningen i branschen vid informationssökning

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att utarbeta planer och att ordna rådgivning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

biträder vid uppgörandet av planer på ett bekant ställe
deltar i och biträder vid rådgivningen och vid att välja på ett
bekant ställe.

•

utarbetar planer enligt anvisningar och ger råd om att göra
planer på ett bekant ställe
ordnar enligt anvisningar rådgivning om att välja på ett bekant
ställe.

Goda 3

•
Goda 4
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Nöjaktiga 2

Berömliga 5

•
•

utarbetar planer enligt anvisningar och tillsammans med olika
aktörer och ger råd om att göra planer vid olika objekt
ordnar enligt anvisningar rådgivning om att välja på olika
ställen.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att använda metoderna för miljökommunikation
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

använder med handledning de vanligaste metoderna för
miljökommunikation
utarbetar med handledning rådgivningsmaterial

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

använder efter att ha fått handledning olika metoder för
miljökommunikation
utarbetar efter att ha fått handledning rådgivningsmaterial som
passar för situationen i fråga

Goda 4
Berömliga 5

•
•

använder mångsidigt metoderna för miljökommunikation vid ett
utvalt sparobjekt tillsammans med aktörerna
utarbetar med objektet överenskommet rådgivningsmaterial

Att göra beräkningar om materialflöde och att bedöma livscykler
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

gör med handledning småskaliga beräkningar av materialflöden
samt bedömningar av livscykeln
utnyttjar med hjälp av en sakkunnig enkla kalkylatorer för
beräkning av materialflöden och bestämning av livscykler.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

gör efter att ha fått handledning enkla beräkningar av
materialflöden samt bedömningar av livscykeln vid bekanta
objekt
utnyttjar efter att ha fått anvisningar olika slags kalkylatorer för
beräkning av materialflöden och bestämning av livscykler.

Goda 4
Berömliga 5

•
•

gör enligt anvisningar enkla beräkningar av materialflöden samt
bedömningar av livscykeln
utnyttjar mångsidigt olika slags kalkylatorer för beräkning av
materialflöden och bestämning av livscykler och gör jämförelser.

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
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Att utnyttja lagar, förordningar och myndighetsbestämmelser
om verksamheten i miljökommunikationen
Den studerande
Nöjaktiga 1

Nöjaktiga 2
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•

söker fram basfakta i lagar, förordningar och
myndighetsbestämmelser som gäller miljövänlig verksamhet
och drar nytta av informationen i sitt arbete

Goda 3

•

söker fram centrala fakta i lagar, förordningar och
myndighetsbestämmelser som gäller miljövänlig verksamhet
och drar mångsidigt nytta av informationen i sitt arbete

•

söker mångsidigt och effektivt fram fakta i lagar, förordningar
och myndighetsbestämmelser som gäller miljövänlig
verksamhet och tillämpar informationen mångsidigt i sitt arbete

Goda 4
Berömliga 5

Att fastslå sätten att reducera miljökonsekvenser
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

bestämmer med hjälp av en sakkunnig grundläggande fakta om
hur miljökonsekvenserna kan reduceras vid ett bekant objekt.

•

bestämmer efter att ha fått anvisningar grundläggande fakta om
hur miljökonsekvenser kan reduceras och tillämpar dem på ett
bekant objekt.

•

bestämmer de viktigaste aspekterna i möjligheterna att
reducera miljökonsekvenserna och tillämpar dem på olika
objekt.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

väljer med handledning ett sparalternativ och presenterar det
för aktörerna i fråga

•

gör ett förslag till lösning bland olika alternativ i en
problemsituation

•

gör i en problemsituation självständigt förslag till lösningar på
basis av beräkningar och funderar på konsekvenserna av olika
alternativ

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

samarbetar med aktörerna i fråga

•

samarbetar konstruktivt med den det gäller och jämför olika
synvinklar

•

samarbetar konstruktivt med den det gäller, främjar samarbetet
och jämför olika synvinklar

Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
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Nöjaktiga 2

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

har en positiv attityd till säker verksamhet och identifierar
säkerhetsriskerna i föremålet för rådgivningen.

•

identifierar och bedömer säkerhetsriskerna i föremålet för
rådgivningen.

•

utvecklar sin verksamhet i säkrare riktning och uppmärksammar
säkerhetskraven i sin rådgivning.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att för föremålet i fråga utarbeta
en plan till exempel över miljövänliga anskaffningar, genom att utarbeta rådgivningsmaterial och
ge råd för valsituationer. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan
bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra
sätt.

2.28.

Identifiering och produktifiering av ekologiska
objekt, 15 kp (106025)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arbeta i en by eller ett företag som fyller ekokriterierna, såsom en gård med
landsbygdsturism eller ekologisk produktion, ett turistföretag, en butik, en gård med husdjur
eller ett småföretag som tillverkar livsmedel eller naturprodukter
identifierar föremål och sätt att förverkliga service som fyller ekokriterierna
biträder vid förberedelserna för och förverkligandet av programservice och aktiviteter som
fyller ekokriterierna
berätta om den lokala kulturen och de lokala traditionerna ur ekoturismens synvinkel eller
med hänsyn till någon annan näring som fyller ekokriterierna
biträda i utvecklingsuppgifter
utföra iståndsättnings- och underhållsuppgifter på ställen som uppfyller ekokriterierna
betjäna kunder
följa företagets kvalitets- och kostnadsmål
bilda nätverk med olika aktörer och företagare
främja verksamhetssätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att identifiera och produktifiera ekologiska objekt

Examensdelar

Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
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utarbetar med handledning en plan över en ekologisk
servicehelhet i anslutning till verksamheten i ett företag och
förverkligar planen under handledning
biträder vid lokala förverkliganden och i olika skeden av
produktionen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

utarbetar efter inledande handledning en plan över en ekologisk
servicehelhet i anslutning till verksamheten i ett företag och
förverkligar planen
verkar som medlem i en arbetsgrupp vid lokala förverkliganden
och i olika skeden av produktionen

Goda 4
Berömliga 5

•
•

utarbetar självständigt en plan över en ekologisk servicehelhet i
anslutning till verksamheten i ett företag
förverkligar självständigt lokal ekoturismservice

Att verka i enlighet med kriterierna för en hållbar utveckling
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

arbetar med handledning i enlighet med kriterierna för en
hållbar utveckling och fyller kvalitetsmålen för specialprodukter.

•

handlar i enlighet med kriterierna för en hållbar utveckling,
utvecklar sin verksamhet och fyller kvalitetsmålen för
specialprodukter.

•

analyserar och utvecklar sin verksamhet i enlighet med
kriterierna för en hållbar utveckling och fyller kvalitetsmålen för
specialprodukter, följer upp hur målen förverkligas.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att kartlägga ekoföremål och ekoservice, utveckla och arbeta enligt anvisningar
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

kartlägger och gör med handledning utredningar om ekologiska
serviceställen
utför med handledning uppgifter för att utveckla ekologiska
serviceställen
arbetar med handledning eller med en grupp i ett företag som
erbjuder ekoservice
arbetar med handledning i enlighet med kriterierna för en
hållbar utveckling

Nöjaktiga 2
•
•
•
•

kartlägger och gör utredningar enligt anvisningar om ekologiska
serviceställen
utför enligt anvisningar uppgifter för att utveckla ekologiska
serviceställen samt iakttar och tar fram problem och möjligheter
arbetar enligt anvisningar i ett företag som erbjuder ekoservice
arbetar efter inledande handledning i enlighet med kriterierna
för en hållbar utveckling

Goda 4
Berömliga 5

•
•

kartlägger och gör utredningar och förslag om ekologiska
serviceställen
utför enligt anvisningar uppgifter för att sätta i stånd
och utveckla ekologiska serviceställen samt analyserar
verksamheten och gör förslag till utveckling
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Goda 3

•
•

arbetar självständigt i ett företag som erbjuder ekoservice
arbetar i enlighet med kriterierna för en hållbar utveckling och
gör på eget initiativ förslag till utveckling

Att utföra dagliga iståndsättnings och underhållsuppgifter vid ekologiska serviceställen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

väljer och använder med handledning arbetsmetoder som fyller
kriterierna för en hållbar utveckling
biträder med handledning vid den dagliga iståndsättningen och
underhållet vid ett ekologiskt serviceställe

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

väljer och använder arbetsmetoder som fyller kriterierna för en
hållbar utveckling
biträder vid den dagliga iståndsättningen och underhållet vid ett
ekologiskt serviceställe

Goda 4
Berömliga 5

•
•

väljer och använder på eget initiativ arbetsmetoder som fyller
kriterierna för en hållbar utveckling
arbetar med den dagliga iståndsättningen och underhållet vid
ett ekologiskt serviceställe

Att välja, underhålla och sätta i stånd redskap och utrustning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

underhåller och sätter med handledning i skick arbetsredskap
och utrustning som fyller ekokriterierna
använder de vanligaste traditionella arbetsredskapen och
metoderna

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

underhåller och sätter med handledning i skick arbetsredskap
och utrustning som fyller ekokriterierna
använder traditionella arbetsredskap och metoder

Goda 4
Berömliga 5

•
•

underhåller och sätter i skick arbetsredskap och utrustning som
fyller ekokriterierna
använder traditionella arbetsredskap och metoder flexibelt
Att betjäna kunder

Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

Examensdelar

•

arbetar ansvarsfullt i enlighet med företagets mål
är motiverad att utveckla sig själv i egenskap av den som
betjänar kunderna
klarar sig behjälpligt också på det andra inhemska språket eller
på något främmande språk i enkla kommunikationssituationer i
branschen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
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arbetar engagerat, är vänlig i kundbetjänings-situationer och
stöder med sin verksamhet företagets verksamhet
bedömer sitt kunnande i kundbetjäningsuppgifter och
identifierar detaljer som kunde förbättras

•

använder också det andra inhemska språket eller något
främmande språk i kommunikationssituationer i branschen

•

arbetar företagarmässigt och tar i sin verksamhet kundens
behov i betraktande och handlar smidigt i föränderliga
situationer
bedömer hur han eller hon lyckas samt gör förslag till förbättring
av arbetsmetoder/praxis
använder flytande också det andra inhemska språket eller
något främmande språk i olika slags kommunikationssituationer

Goda 4
Berömliga 5

•
•

Att produktifiera och sätta pris på service
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

kartlägger med handledning det lokala behovet av
servicealternativ på landsorten
följer givna anvisningar vid användningen av material
skriver räkningar och anbud med handledning

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

kartlägger det lokala behovet av servicealternativ på landsorten
följer med materialvalen och använder material i enlighet med
anvisningarna för föremålet i fråga
skriver räkningar och anbud

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

kartlägger det lokala behovet av servicealternativ på landsorten
och bedömer framtidsutsikterna för dem
gör förslag om val av material och använder material
självständigt i enlighet med anvisningarna för föremålet i fråga
skriver ut räkningar, anbud och tillämpar datateknik vid
utarbetandet av dem
Marknadsföring och nätverk

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

deltar i företagets marknadsföring samt bildar nätverk med
andra företagare

•

marknadsför företagets service samt bildar nätverk med
företagare för att främja den ömsesidiga nyttan

•

marknadsför företagets service, vidareutvecklar
marknadsföringen samt skapar aktivt nätverk med företagare
för att främja den ömsesidiga nyttan och är pålitlig som
samarbetspartner

Nöjaktiga 2
Goda 3

Berömliga 5

Att använda uppföljningsmetoder som är
förenliga med kriterierna för en hållbar utveckling
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

följer med handledning hur anvisningarna förverkligas och fyller
i rapporter.
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Goda 4

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

följer med hur målen förverkligas, rapporterar avvikelser och
motiverar sina förslag.

•

rapporterar avvikelser och gör utvecklingsförslag samt
motiverar sin åsikt.

Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att utnyttja de praktiska tillämpningarna av ekokriterierna
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

tar med hjälp av en sakkunnig i betraktande olika delområden i
en hållbar utveckling vid produktionen av ekoservice
sätter sig med hjälp av en sakkunnig in i ekokriterierna samt
nationella och internationella praktiska tillämpningsmöjligheter
identifierar några ekologiskt och kulturellt värdefulla objekt i sitt
område

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

tar i betraktande olika delområden i en hållbar utveckling vid
produktionen av ekoservice
sätter sig in i ekokriterierna samt både nationella och
internationella praktiska tillämpningsmöjligheter
identifierar de viktigaste ekologiskt och kulturellt värdefulla
objekten i sitt område

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

tillämpar olika delområden i en hållbar utveckling vid
produktionen av ekoservice
sätter sig in i ekokriterierna samt de praktiska
tillämpningsmöjligheterna både i hemlandet och internationellt
sett och gör förslag till utveckling av sitt arbete
identifierar mångsidigt de ekologiskt och kulturellt värdefulla
objekten i sitt område

Att följa med kostnadsbildningen i verksamhets- och produktionsmiljön för ekoservice
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

följer med handledning hur de viktigaste kostnaderna bildas vid
produktions- och företagsfunktionerna.

•

gör jämförelser mellan de viktigaste faktorerna som inverkar på
kostnadsbildningen vid produktions- och företagsfunktionerna.

•

gör mångsidiga jämförelser mellan faktorerna som inverkar på
kostnadsbildningen i produktions- och företagsfunktionerna.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
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Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
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Nöjaktiga 1

•

kan med handledning tillämpa ekokriterier i praktiken och lösa
problem på basis av dem

•

tillämpar ekokriterierna i praktiken och löser problem på basis
av dem och tar andra yrkesgruppers verksamhet i betraktande

•

tillämpar ekokriterierna i praktiken och löser problem på basis
av dem och tar andra yrkesgruppers verksamhet i betraktande
och främjar samarbetet

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

tar på ett positivt sätt fram värderingarna som ligger bakom
kriterierna för en hållbar utveckling
lyssnar på kunden och tar hänsyn till mottagna meddelanden,
samarbetar med arbetsgruppen och med kundgruppen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

samarbetar konstruktivt med olika branscher och tar på ett
positivt sätt fram värderingarna bakom kriterierna för en hållbar
utveckling
lyssnar på kunden och tar hänsyn till mottagna meddelanden,
samarbetar konstruktivt med kundgrupper av olika slag och är
aktiv som medlem i en arbetsgrupp

Goda 4
Berömliga 5

•
•

samarbetar konstruktivt med olika branscher, är aktiv som
medlem i en arbetsgrupp som främjar acceptansen av
värderingarna bakom kriterierna för en hållbar utveckling
lyssnar på kunden och svarar på responsen från kunderna,
samarbetar konstruktivt med kundgrupper och är aktiv som
medlem i en arbetsgrupp
Yrkesetik

Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

förhåller sig positivt till hållbar verksamhet och uppskattar de
etiska värdena i anslutning till ekologisk produktifiering
handlar på ett socialt och kulturellt hållbart sätt.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

förhåller sig positivt till hållbar verksamhet och uppskattar de
etiska värdena i anslutning till ekologisk produktifiering och
arbetar efter att ha fått handledning i enlighet med dem
handlar på ett socialt och kulturellt hållbart sätt.

Berömliga 5

•
•

har förbundit sig till hållbar verksamhet och den etiska
värdegrunden för ekologisk produktifiering och arbetar i enlighet
därmed
handlar på ett socialt och kulturellt hållbart sätt.
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Goda 4

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att delta i definieringen av ett
ekologiskt objekt, i utvecklingen av en ekologisk produkt samt i verksamhet och arbete i enlighet
med en hållbar utveckling och ekologiska kriterier, till exempel i ett företag eller på ett ställe med
gårdsbruks- eller byturism som uppfyller ekokriterierna. Till de delar som den yrkesskicklighet
som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av
yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.29.

Produktifiering och förverkligande av
turistservice på gårdsbruk och i byar, 15 kp
(106047)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arbeta i ett företag som producerar landsbygds- och byaturistservice
göra en miljöinspektion i enlighet med verksamhetsprogrammet för en hållbar utveckling i
ett utvalt objekt, till exempel genom att intervjua kunder och invånare på orten
utnyttja landskapsvärden, landskapsutredningar samt informationen om ortens historiska
och kulturella arv som bakgrundsuppgifter
välja utvecklingsobjekt på basis av miljöinspektionen
planera, prissätta och marknadsföra traditionell landsortsservice
arbeta med kundbetjäning
utföra traditionella, dagliga arbeten på gårdsbruk enligt situationens krav och på olika ställen
med landsorts-, gårdsbruks- och byaturism
beakta företagets kvalitets- och kostnadsfaktorer
upprätthålla arbetshygien och funktionsförmåga
bilda nätverk tillsammans med olika aktörer och företagare.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att produktifiera och förverkliga service i ett utvalt objekt
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

planerar, förbereder sig och utför tillsammans med en grupp
eller grupphandledaren arbete i ett företag som producerar
landsbygds- och byaturismservice
planerar med handledning förnyelser i enlighet med feedback
arbetar efter att ha fått anvisningar i enlighet med
verksamhetsprogrammet för en hållbar utveckling
planerar, förbereder och utför tillsammans med en grupp eller
gruppledaren arbeten i ett företag som producerar landsortsoch byaturisttjänster.
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Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
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planerar, förbereder sig och utför arbete i ett företag som
producerar landsbygds- och byaturismservice
förnyar efter att fått anvisningar servicen enlighet med
responsen och planerar nya produkter
arbetar i enlighet med verksamhetsprogrammet för en hållbar
utveckling

•

planerar, förbereder och utför arbeten i ett företag som
producerar landsorts- och byaturisttjänster.

•

planerar, förbereder sig och utför arbete självständigt och på
eget initiativ i ett företag som producerar landsbygds- och
byaturismservice
gör förslag om att förnya servicen och planerar nya produkter
arbetar i enlighet med verksamhetsprogrammet för en hållbar
utveckling och bedömer resultaten av arbetet
planerar, förbereder och utför självständigt och på eget
initiativ arbeten i ett företag som producerar landsorts- och
byaturisttjänster.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att utföra dagliga arbeten tillsammans med kunderna
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

biträder vid överenskomna arbeten, såsom måltidsservice,
inkvartering och aktiviteter i naturen

•

utför efter att ha fått anvisningar dagliga, traditionella arbeten
med kunderna

•

utför dagliga, traditionella arbeten med kunderna, följer planer

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att använda sig av och att tillämpa traditionella arbetsmetoder
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

biträder vid arbetena och vid arbetsdemonstrationer

•

utför enligt anvisningar olika slags arbeten vid ett
gårdsbruksföretag och visar arbetsmetoder för gäster

•

utför självständigt olika slags arbeten vid ett gårdsbruksföretag
och visar arbetsmetoder för gäster

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att använda arbetsredskap och fordon
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder de vanligaste arbetsredskapen och fordonen efter att
ha fått handledning på rätt sätt, säkert och miljövänligt

•

använder arbetsredskap och fordon efter att ha fått handledning
på rätt sätt, säkert och miljövänligt

•

använder olika slags arbetsredskap och fordon, väljer själv
de som passar och använder dem på rätt sätt, säkert och
miljövänligt

Goda 3
Goda 4
Berömliga 5
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Nöjaktiga 2

Att betjäna kunder
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

biträder vid handledningen av kundgrupper
arbetar ansvarsfullt i enlighet med företagets mål
är motiverad att utveckla sig själv i egenskap av den som
betjänar kunderna
klarar sig behjälpligt också på det andra inhemska
språket eller på något främmande språk i okomplicerade
kommunikationssituationer i branschen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

handleder kundgrupper och presenterar objektet i enlighet med
överenskomna anvisningar
arbetar engagerat, är vänlig i kundbetjäningssituationer och
stöder med sin verksamhet företagets verksamhet
bedömer sitt kunnande i kundbetjäningssituationer och
identifierar detaljer som bör förbättras
använder också det andra inhemska språket eller något
främmande språk i kommunikationssituationer i branschen

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

handleder kundgrupper och presenterar objektet, tar emot
respons och gör förslag till ändringar
arbetar företagsamt och tar kundens behov i betraktande i sin
verksamhet och handlar smidigt i föränderliga situationer
bedömer hur han eller hon lyckas och gör förslag om förbättring
av arbetsmetoder/praxis
använder också det andra inhemska språket eller något
främmande språk flytande i kommunikationssituationer i
branschen

Att produktifiera och prissätta produkter
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

kartlägger med handledning de lokala behoven av
servicealternativ på landsorten
följer givna anvisningar vid användningen av material
skriver räkningar och anbud med handledning

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

kartlägger de lokala behoven av servicealternativ på landsorten
följer med materialvalen och använder material i enlighet med
anvisningarna för objektet i fråga
skriver räkningar och anbud

Goda 4
Berömliga 5

•
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•
•

kartlägger de lokala behoven av servicealternativ på landsorten
och bedömer framtidsutsikterna
gör förslag om valen av material och använder material
självständigt och i enlighet med anvisningarna för objektet i
fråga
skriver räkningar och anbud och tillämpar då datateknik
Att marknadsföra och bilda nätverk

Den studerande
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Nöjaktiga 1

•

deltar i företagets marknadsföring samt bildar nätverk med
andra företagare.

•

marknadsför företagets service samt bildar nätverk med andra
företagare för att främja den ömsesidiga nyttan.

•

marknadsför företagets service, vidareutvecklar
marknadsföringen samt bildar aktivt nätverk med andra
företagare för att främja den ömsesidiga nyttan och är pålitlig
som samarbetspartner.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att ta reda på ortens historia, kultur och nuläge
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

finner med handledning bakgrundsinformation om platsen
tar i sitt arbete hänsyn till huvuddragen i byns historia och
utvecklingsplanerna för platsen

•

söker och använder tidigare gjorda utredningar om platsen som
bakgrundsinformation på ett med objektet överenskommet sätt
utnyttjar informationen om platsens traditioner och historia och
använder informationen i sitt arbete

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
Goda 4
Berömliga 5

•
•

söker på eget initiativ och använder bakgrundsinformation på
ett med objektet överenskommet sätt
utnyttjar informationen om byns historia och utvecklingsplaner
och använder hävdvunna kunskaper i sitt arbete

Att möta kunder och att ta hänsyn till den kulturella bakgrunden
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar i sitt arbete hänsyn till kundernas kulturella bakgrunder och
handlar enligt anvisningar

•

tar i sitt arbete hänsyn till de för objektet viktiga kulturella
verksamhetssätten och handlar enligt anvisningar

•

arbetar otvunget med företrädare för andra kulturer och handlar
enligt anvisningar

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

beräknar med handledning hur kostnaderna bildas i de
viktigaste produktions- och företagsfunktionerna.

Nöjaktiga 2
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Att beräkna kostnader i verksamhets- och
produktionsmiljön för turistservice på gårdsbruk och i byar

Goda 3

•

beräknar och jämför de viktigaste faktorerna som
inverkar på uppkomsten av kostnader i produktions- och
företagsfunktionerna.

•

beräknar och jämför mångsidigt faktorer som inverkar på
kostnadsbildningen i produktions- och företagsfunktioner.

Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

klarar de grundläggande uppgifterna, tar fram utvecklingsobjekt
i de dagliga arbetena och ber om råd

•

vill lära sig, klarlägger problemsituationen i servicen och gör
förslag till ändringar

•

anammar och utvecklar nya metoder och gör förslag i
problemsituationer

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

handlar enligt givna anvisningar och följer överenskommelser i
arbetssituationerna

•

handlar på eget initiativ, ansvarsfullt och enligt
överenskommelser i arbetssituationerna

•

arbetar självständigt, flexibelt och samarbetsvilligt och handlar
ansvarsfullt i enlighet med överenskommelser

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Yrkesetik
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

handlar enligt anvisningar och sätter värde på traditionerna i
arbetsmiljön

•

handlar enligt anvisningar och sätter värde på traditionerna i
arbetsmiljön och förhåller sig objektivt till olika kulturer

•

gör konstruktiva förslag till ändringar och förhåller sig objektivt
till olika kulturer

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
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Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
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Nöjaktiga 1

•
•
•

har en positiv inställning, använder säkra arbetssätt och
undviker risker i sitt arbete
följer givna säkerhetsinstruktioner och förorsakar inte risker för
sig själv eller för kunderna
använder skydd, arbetsredskap och arbetsmetoder enligt
instruktioner.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

tar enligt anvisningar ansvar för säkerheten i sin verksamhet,
bedömer riskfaktorer och upprätthåller sin funktionsförmåga
följer anvisningar och tar hänsyn till andra medlemmar i
arbetsgemenskapen och till kunderna
säkerställer att arbetsredskap och material är säkra samt
avlägsnar och för till service arbetsredskap som fått fel.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet, bedömer riskfaktorer
och upprätthåller sin funktionsförmåga
observerar och identifierar risker i anslutning till sitt arbete och
anmäler dem och ser till kundernas säkerhet
bedömer skyddens, arbetsredskapens och arbetsmetodernas
lämplighet för uppgiften i fråga och ser självständigt till att
arbetsmiljön är trygg.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att utföra traditionella, dagliga
arbeten och genom att handleda olika slags grupper av gäster på ett ställe med landsbygds-/
gårdsbruksturism eller byaturism. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen
inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt
på andra sätt.

2.30.

Produktion av välbefinnande med hjälp av
husdjur, 15 kp (106028)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan

•
•
•
•
•
•
•
•

handskas med hus- och keldjur som används på orten (t.ex. renar, hundar, ponnies, hästar,
kaniner, får, kalvar)
följa med djurens kondition och göra de dagliga skötseluppgifterna
• beaktar i sitt arbete de aktuella bestämmelserna som gäller hanteringen av djur
använda och underhålla behövliga redskap och behövlig utrustning
biträda i situationer där djuren främjar välbefinnandet
ge råd till kunderna om hur de ska behandla djuren i olika omständigheter
som en form av programservice berätta om djuren och om deras skötsel
ta hänsyn till situationer där djuren utgör en del av verksamheten i sammanslutningen eller
företaget och där djuren ger trygghetskänsla och får ensamma personer att må bra
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.
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•

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att planera handledningen av kunden och att arbeta med kunden
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

planerar med handledning eller tillsammans med en grupp
aktivitetsstunder med djur för kundgrupper
biträder med handledning i olika situationer med olika slags
kunder och tar hänsyn till djurens beteende med tanke på
arbetssäkerheten
arbetar med handledning i enlighet med kvalitetsmålen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

planerar tillsammans med en grupp aktivitetsstunder med djur
för kundgrupper
biträder efter att ha fått handledning i olika situationer med
olika slags kundgrupper och tar hänsyn till speciella behov i
anslutning till säkerheten i arbetet med djuren
arbetar i enlighet med kvalitetsmålen

Goda 4
Berömliga 5

•
•

•

planerar självständigt aktivitetsstunder med djur för
kundgrupper
handlar otvunget som en aktiv medlem av en grupp i olika
situationer med olika slags kundgrupper och förutser och
undviker risker i arbetet med djuren och handleder kunderna i
att handskas med djuren på ett naturligt sätt
arbetar i enlighet med kvalitetsmålen och utvecklar sin
verksamhet för att nå dem
Att sköta och handskas med djuren

Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

planerar sina arbetsuppgifter och sin tidsanvändning för dagen
arbetar ansvarsfullt
klarar det dagliga arbetet med att sköta djuren.

•

planerar sina arbetsuppgifter och sin tidsanvändning för en
vecka
är engagerad i sitt arbete och värdesätter det
utför arbetet att sköta djuren planmässigt.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
Goda 4
Berömliga 5

•
•

Examensdelar

•

planerar verksamheten samt sina arbetsuppgifter och sin
tidsanvändning för en viss tidsperiod
är engagerad i sitt arbete, tar initiativ och sätter värde på sitt
arbete
utför arbetet med att sköta djuren smidigt, raskt och på eget
initiativ.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att förebereda servicen och att arbeta med kunder
Den studerande
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Nöjaktiga 1

•
•
•
•

biträder med handledning i verksamheten med djuren
vid förberedelserna, förverkligandet och avslutandet av
servicesituationen
berättar enligt anvisningar om djuren och handleder kunderna
med djuren
handskas säkert och på ett etiskt hållbart sätt med djuren
följer anvisningarna då han eller hon berättar om djurens
inverkan på kundens välbefinnande

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

biträder enligt anvisningar i verksamheten med djuren
vid förberedelserna, förverkligandet och avslutandet av
servicesituationerna
berättar om djuren och handleder kunderna med djuren
handskas säkert och på ett etiskt hållbart sätt med djuren
berättar om djurens betydelse för kundens välbefinnande

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

biträder i verksamheten med djuren vid förberedelserna,
förverkligandet och avslutandet av servicesituationerna
berättar på eget initiativ om djuren och djurens vanor och
handleder kunderna med djuren
handskas säkert och på ett etiskt hållbart sätt med djuren
berättar om och tänker på eget initiativ ut förslag om den
inverkan djur kan ha på kundens välbefinnande

Att arbeta med djur och att sköta djur
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

biträder med handledning vid den dagliga utfodringen
och skötseln av djuren, ger djuren rätt mängd foder med
handledning
följer med handledning med djurens kondition och
välbefinnande och berättar om läget
biträder med handledning vid träningen och skolningen av
djuren

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

biträder enligt anvisningar vid den dagliga utfodringen
och skötseln av djuren, ger djuren rätt mängd foder med
handledning
följer med djurens kondition och omgivningens skick och
anmäler om det hänt något till den ansvariga skötaren
biträder vid träningen och skolningen av djuren

Berömliga 5

•
•
•

sköter och utfodrar djuren självständigt dagligen enligt
anvisningar
följer med djurens kondition och välbefinnande, identifierar
avvikelser och anmäler om det hänt något till den ansvariga
skötaren
biträder vid träningen och skolningen av djuren och tar även
själv ansvar för skolningen av ett djur eller flera djur

Att använda redskapen för djurskötsel och miljövård
Den studerande
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Goda 4

Nöjaktiga 1

•
•

använder med handledning redskap som hör till den dagliga
djurskötseln
utför med handledning det dagliga miljövårdsarbetet

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

använder efter att ha fått anvisningar redskap som hör till den
dagliga djurskötseln
utför det dagliga miljövårds- och underhållsarbetet

Goda 4
Berömliga 5

•
•

väljer redskap och utför den dagliga djurskötseln
utför på eget initiativ det dagliga miljövårds- och
underhållsarbetet

Att använda djur och redskap i servicesituationer
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

använder som biträde hjälpmedel och säkerhetsanordningar
som behövs för programmen och ger råd om redskapens
användning
biträder med att handskas med djuren och ger kunderna råd om
hur de ska handskas med dem
följer säkerhetsplanen.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

använder med handledning hjälpmedel och
säkerhetsanordningar som behövs för programmen och ger råd
om redskapens användning
handskas med djuren efter att ha fått anvisningar och ger
kunderna råd om hur de ska göra
följer säkerhetsplanen.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

använder med handledning hjälpmedel och
säkerhetsanordningar som behövs för programmen och ger råd
handskas med djuren och ger kunderna råd om hur de ska göra
följer säkerhetsplanen.

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att främja djurens välmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

Examensdelar

•

utnyttjar efter inledande handledning kunskaperna om djurens
fysik, beteende och hälsa samt möjligheterna att använda de
olika arterna
tar efter att ha fått handledning hänsyn till näringsbehovet och
sätten att utfodra de djur som används
tar efter att ha fått handledning hänsyn till de dagliga åtgärderna
för den grundläggande skötseln av djuren samt några träningsoch skolningsmetoder

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
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utnyttjar kunskaperna om djurens fysik, beteende och hälsa
samt möjligheterna att använda de olika arterna
tar hänsyn till näringsbehovet och sätten att utfodra de djur som
används

•

tar enligt anvisningar och efter att ha frågat hänsyn till de
dagliga åtgärderna för den grundläggande skötseln av djuren
samt tränings- och skolningsmetoder

•

utnyttjar mångsidigt kunskaperna om djurens fysik, beteende
och hälsa samt möjligheterna att använda de olika arterna
tar hänsyn till näringsbehovet och sätten att utfodra de djur som
används och kan tillämpa dem i praktiken
tar i sitt arbete hänsyn till de dagliga åtgärderna för den
grundläggande skötseln av djuren och tillämpar mångsidigt
tränings- och skolningsmetoder

Goda 4
Berömliga 5

•
•

Att följa lagar, förordningar och föreskrifter
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

följer bestämmelserna som reglerar verksamheten och som
gäller djurskydd och djurens välbefinnande och ber vid behov
om råd av någon med mera erfarenhet

•

följer bestämmelserna som reglerar verksamheten och som
gäller djurskydd och djurens välbefinnande

•

följer bestämmelserna som reglerar verksamheten och som
gäller djurskydd och djurens välbefinnande och följer på eget
initiativ med ändringar i bestämmelserna

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att upprätthålla säkerheten i kundbetjäningssituationer och att undvika risker
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

undviker risker i sitt arbete och äger färdighet för behövliga
åtgärder

•

undviker och förutser risker i sitt arbete och äger färdighet för
behövliga åtgärder

•

undviker och förutser risker i sitt arbete och äger färdighet för
behövliga åtgärder och utvecklar sina arbetssätt i än säkrare
riktning

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att beräkna kostnader för företagets service
och för verksamhets- och produktionsmiljön
Nöjaktiga 1

•

räknar med handledning ut hur kostnaderna för produktionsoch företagsfunktioner bildas.

•

räknar ut och gör jämförelser om de viktigaste faktorerna
som inverkar på kostnaderna för produktions- och
företagsfunktionerna.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
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Den studerande

Berömliga 5

•

räknar ut och gör mångsidiga jämförelser mellan faktorerna
som inverkar på kostnaderna för produktions- och
företagsfunktionerna.

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

handlar öppet och ber om anvisningar i problemsituationer

•

vill lära sig, berättar om problemsituationer mellan djur och
kunder och gör förslag till lösningar

•

anammar nya metoder, bedömer verksamheten mellan djur och
kunder och gör förslag i problemsituationer

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

samarbetar med djurägaren och djurskötaren och med
handledning med kunderna

•

samarbetar med djurägaren och djurskötaren och med kunder
av olika slag

•

samarbetar enligt situationens krav med djurägaren och
djurskötaren och med kunder av olika slag

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Yrkesetik
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

har en positiv attityd till djur och kunder och sköter med
handledning om både djurens och kundernas välbefinnande

•

har en positiv attityd till djur och kunder och sköter efter att ha
fått handledning om både djurens och kundernas välmåga

•

har en positiv attityd till djur och kunder och sköter om både
djurens och kundernas välbefinnande

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
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Den studerande
Nöjaktiga 1

Nöjaktiga 2
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•
•

undviker risker i sin verksamhet med djuren
följer givna säkerhetsanvisningar om arbetet och föranleder
inga risker för sig själv eller för kunderna.

Goda 3

•
•

gör riskanalyser från fall till fall om verksamheten med djur och
undviker riskfaktorer i verksamheten
följer anvisningarna för arbetsgemenskapen och tar hänsyn till
kunderna och de andra medlemmarna i arbetsgemenskapen.

Goda 4
Berömliga 5

•
•

gör riskanalyser från fall till fall om verksamheten med djur,
berättar om riskfaktorerna och korrigerar dem
observerar och identifierar riskerna i anslutning till sitt arbete,
anmäler dem och handleder kunderna i säker verksamhet.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att betjäna och biträda kunder
under verksamhet med djur i ett företag, ett institut eller en organisation i branschen. Han eller
hon visar sin yrkeskicklighet också vid den dagliga skötseln av djuren. Till de delar som den
yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras
visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.31.

Kunnande och handledning i handens
färdigheter, 15 kp (106037)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

planera ett arbetsutrymme och materialåtgången för en målgrupp (personer i olika ålder,
med olika verksamhetssätt och olika kulturbakgrunder)
välja och skaffa natur- och återvinningsmaterial som passar målgrupperna (till exempel
vide, vass, halm, mossa, naturväxter, innerdäck från maskiner, textilier och föremål)
använda och bearbeta natur- och återvinningsmaterial för att aktivera sinnesiakttagelser,
handmotorik eller de sociala färdigheter
använda olika slags maskiner och redskap
leta upp idéer, använda dem och ge respons på arbetsresultaten till olika målgrupper
handleda personer och grupper av olika ålder och med olika bakgrunder och arbeta med
dem
bedöma de tillverkade produkternas inverkan på gruppen och på enskilda personer
arrangera en utställning eller en presentation av produkterna
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att möta personer och människor av olika slag och att tillverka produkter
Nöjaktiga 1

•
•

planerar situationen och biträder med handledning i hantverket
bedömer med handledning vilken inverkan arbetet har.

•

planerar situationen och biträder efter att ha fått anvisningar i
hantverket
bedömer efter att ha fått anvisningar vilken inverkan arbetet har.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
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Den studerande

Goda 4
Berömliga 5

•
•

planerar situationen och handlar tillsammans med en sakkunnig
med initiativförmåga och enligt överenskomna anvisningar
bedömer vilken inverkan arbetet har, utvecklar sitt kunnande för
följande situation.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att skaffa och att förvara natur- och återvinningsmaterial
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

deltar i anskaffningen av material

•

skaffar efter att ha fått anvisningar material som passar för
situationen och förvarar dem på överenskommet sätt

•

skaffar material som passar för situationen och förvarar dem på
överenskommet sätt

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att handleda i att använda sina sinnen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

är assistent

•

handleder i användningen av överenskomna arbetssätt och
metoder och assisterar

•

ger råd om användningen av överenskomna arbetssätt och
metoder och är handledare från fall till fall på överenskommet
sätt

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att följa med och påverka de sociala färdigheterna
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

deltar tillsammans med en sakkunnig, följer situationen och
deltar i gruppens verksamhet

•

presenterar sina egna produkter och tillsammans med en
sakkunnig kundens produkter och samtalar om resultaten

•

bedömer tillsammans med en sakkunnig konstruktivt sina och
andras produkter

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
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Berömliga 5

Att bearbeta natur- och återvinningsmaterial
Den studerande
Nöjaktiga 1
Nöjaktiga 2
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•

är assistent

Goda 3

•

handleder vid valet av material och ger råd om användningen
av materialet

•

finner på nya sätt att använda material och handleder i
användningen av material

Goda 4
Berömliga 5

Att använda småmaskiner och redskap
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder med handledning olika slags maskiner och redskap
vid bearbetningen av materialet.

•

använder säkert och miljövänligt överenskomna maskiner och
redskap för bearbetningen av materialet.

•

använder säkert och miljövänligt gemensamt valda maskiner
och redskap för bearbetningen av materialet.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att utnyttja material enligt situationens krav
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

väljer med handledning olika möjligheter att använda material

•

väljer efter att ha fått handledning olika material på basis av
deras egenskaper och effekter

•

utnyttjar det ibrukvarande materialets egenskaper i sitt arbete
och kan berätta om materialens egenskaper

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att vara medveten om sinnenas (känsla, syn, lukt, hörsel) och känslornas betydelse
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

observerar med handledning hur stor roll sinnen och känslor
spelar i olika beteendesituationer

•

observerar tillsammans med en sakkunnig hur stor roll sinnen
och känslor spelar i olika beteendesituationer

•

observerar tillsammans med en sakkunnig hur stor roll sinnen
och känslor spelar i olika situationer där sinnena aktiveras och
gör iakttagelser om situationens effekt på beteendet

Nöjaktiga 2
Goda 3

Berömliga 5

Att ta hänsyn till målgruppens kulturella bakgrund (utländska och inhemska kulturer)
Den studerande
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Goda 4

Nöjaktiga 1

•

handlar med respekt för kunden och tar med handledning
i sin verksamhet hänsyn till sätten att uppföra sig inom
överenskomna kulturer.

•

handlar med respekt för kunden och tar efter att ha fått
handledning hänsyn till de kulturella verksamhetssätten som
inverkar i situationen i fråga.

•

utnyttjar bakgrundsinformationen om verksamhetssätten
i överenskomna kulturer och tar hänsyn till dem vid
framställningen och när produkterna presenteras.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

lär sig nya verksamhetssätt

•

lär sig och löser problem i sitt arbete

•

handleder målgruppen så att de får erfarenheter av att lyckas i
att lära sig och löser problem i anslutning till arbetet

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

handlar i arbetssituationerna enligt givna anvisningar och
överenskommelser

•

handlar på eget initiativ, ansvarsfullt och enligt
överenskommelser i arbetssituationerna

•

arbetar självständigt, smidigt och samarbetsvilligt samt handlar
ansvarsfullt och enligt överenskommelser

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Yrkesetik
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

får handledning och respekterar verksamhetssättena i olika
kulturer och i olika grupper

•

handlar efter att ha fått handledning och respekterar
verskamhetssättena i olika kulturer och i olika grupper

•

respekterar verksamhetssätten i olika kulturer och i olika
grupper

Nöjaktiga 2
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Goda 3
Goda 4
Berömliga 5
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Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

har en positiv inställning till säkerhet och undviker risker i sitt
arbete
följer de för arbetet givna säkerhetsinstruktionerna och
förorsakar inte risker för sig själv, för kunderna eller för andra
med-lemmar i arbetsgemenskapen
använder skyddsutrustning, arbetsredskap och arbetsmetoder
på ett säkert sätt och enligt anvisningar
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

ansvarar för säkerheten i sitt arbete
följer anvisningarna för arbetsgemenskapen och tar i sitt
arbete hänsyn till kunderna och till de andra medlemmarna i
gemenskapen
säkerställer att arbetsredskap och material är säkra, avlägsnar
felaktiga arbetsredskap och för dem på service
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

utvecklar sin verksamhet i säkrare riktning
utöver det som räknas upp tidigare observerar och identifierar
dessutom risker i anslutning till sitt arbete och anmäler dem
bedömer lämpligheten av skyddsutrustning, arbetsredskap
och arbetsmetoder för arbetet i fråga och ser självständigt till
arbetssäkerheten i sin arbetsomgivning
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att handleda och ge råd till
olika slags målgrupper inom verksamheten för ett företag, en anstalt eller annan organisation i
branschen. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas
genom ett yrkesprov kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.32.

Kraftfrigörelse i grupp och samhällig påverkan,
15 kp (106056)

Krav på yrkesskicklighet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

planera och organisera grupp- och klubbverksamhet
handleda i miljövänlig verksamhet
använda sig av olika slags påverkningsmetoder och tillämpa behövliga
miljöfostringsmetoder
kontakta beslutsfattare och media
ta initiativ och göra förslag om hållbar verksamhet
utforma informationsblad och läromaterial och presentera dem för målgrupper med olika
kulturbakgrunder
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
upprätthålla sin arbetsförmåga
främja verksamhetssätt som är förenliga med en hållbar utveckling.
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Den studerande kan

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att planera och handleda grupp- och klubbverksamhet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

arbetar som medlem av en arbetsgrupp vid planeringen och
identifierar målgruppens behov
biträder med handledning företrädare för annorlunda
kulturbakgrunder
deltar i bedömningen och utvecklingen av sin verksamhet

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

planerar och handleder själv olika grupper efter att ha fått
handledning
arbetar efter att ha fått handledning med företrädare för
annorlunda kulturbakgrunder
är medveten om målen som utgör bakgrunden för
verksamheten och är kapabel till självständig bedömning

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

planerar och handleder självständigt olika grupper
arbetar otvunget med företrädare för annorlunda
kulturbakgrunder
är medveten om sina starka sidor och vad som bör utvecklas
och utvecklar verksamheten
Att påverka i samhället

Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

studerar med handledning beslutsfattandet och gör förslag
inspirerar tillsammans med en sakkunnig gruppen till att
påverka.

•
•

studerar hur olika beslut fattas och gör själv förslag i sin grupp
inspirerar efter att ha fått anvisningar som lämpar sig för
målgruppen till ansvarstagande, öppenhet och jämlikhet vid
skötseln av ärenden.

•

studerar hur besluten fattas på olika nivåer och gör själv i sin
grupp eller med klubben förslag som minskar konsekvenserna
för miljön
inspirerar till sådant ansvarstagande, sådan öppenhet och
objektivitet vid skötseln av ärenden som lämpar sig för
målgruppen.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

•
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2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att leda klubbverksamhet och kvalitetsstunder
Den studerande
Nöjaktiga 1
Nöjaktiga 2
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•

leder gruppen och gör med gruppen informationsblad med
något tema och klubbmaterial i liten skala

Goda 3

•

leder gruppen i olika situationer i konstruktiv kritiskhet,
initiativförmåga och sociala färdigheter, föder idéer om
miljövänliga teman och handleder vid tillverkningen av
informationsblad och klubbmaterial

•

leder gruppen i olika situationer i konstruktiv kritiskhet,
initiativförmåga och sociala färdigheter, finner på eget initiativ
nya miljövänliga verksamhetssätt och teman, handlar initiativrikt
och konstruktivt kritiskt samt handleder vid tillverkningen av
informationsblad och klubbmaterial

Goda 4
Berömliga 5

Att utnyttja frivilligarbete och kamratstöd
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

deltar i frivilligarbete tillsammans med sin grupp

•

organiserar frivilligarbete och verksamhet för handledare av
kamratstödsgrupper

•

stöder och inspirerar frivilligarbetare och dem som handleder
kamratstödsgrupper

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att lära sig att göra sig hörd och att använda olika uttryckssätt
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

deltar med handledning i uppföljningen av beslutsfattandet i
miljöfrågor
skriver med handledning en insändare eller en debattartikel
som behandlar hållbar utveckling
övar sig med handledning att uttrycka sig tydligt och att
använda teckenspråk
använder med handledning metoder som främjar
uttrycksfriheten

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

gör med handledning beslutsfattare ett förslag som främjar en
hållbar utveckling
skriver efter att ha fått handledning en insändare eller en
debattartikel om hållbar utveckling till något lokalt medium
använder efter att ha fått handledning ett tydligt allmänspråk,
tydliga åtbörder och tydlig mimik för att underbygga sin åsikt
och föra fram den
uppmuntrar efter att ha fått handledning till att utrycka sig och
skapar en öppen och inspirerande atmosfär

Berömliga 5

•
•
•
•

gör med handledning beslutsfattare ett förslag som främjar en
hållbar utveckling och följer med hur det förverkligas
skriver en insändare eller en debattartikel om hållbar utveckling
till något lokalt medium och följer med effekten av den
använder ett tydligt allmän- och teckenspråk för att underbygga
sin åsikt och föra fram den
uppmuntrar till att utrycka sig och skapar en öppen atmosfär
som inspirerar till att påverka
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Goda 4

Att använda redskap och maskiner för att skapa gruppanda
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder de vanligaste överenskomna redskapen, såsom
virtuella medel och instrument samt terrängutrustning

•

använder lämpliga redskap, såsom virtuella medel och
instrument samt terrängutrustning

•

väljer för situationen lämpliga redskap och använder dem på ett
sätt som passar situationen

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att använda handböcker i hållbar utveckling och miljöfostran
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder handböcker och annat handledningsmaterial med
handledning

•

använder handböcker för att klarlägga och anamma begreppen
inom hållbar utveckling och miljöfostran

•

använder aktivt handböcker och den information som han eller
hon har funnit och tillämpar kunskaperna på olika situationer
och förfaringssätt

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att tillämpa metoderna för fostran i hållbar
utveckling och miljöfostran för olika åldersklasser
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

biträder och använder överenskomna metoder
tar med handledning hänsyn till förslag som gjorts av
olika åldersgrupper och använder olika slags metoder för
förverkligandet
delar med handledning på ansvaret i gruppen och tar själv
ansvar för sin grupp.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

använder efter att ha fått handledning överenskomna metoder
som passar situationen i fråga
tar efter att ha fått handledning hänsyn till förslag som gjorts av
olika åldersgrupper och använder metoder för förverkligandet
som passar situationen i fråga
delar på ansvaret i gruppen och tar själv ansvar för sin grupp
och byter vid behov roller.

Goda 4
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Berömliga 5

•
•
•
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betonar olika dimensioner i fostran i hållbar utveckling och
provar olika metoder
tar hänsyn till förslag som gjorts av olika åldersgrupper och
använder metoder för förverkligandet som passar situationen i
fråga
delar på ansvaret i gruppen, följer med hur gruppen fungerar,
tar själv ansvar och byter vid behov roller.

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att tillämpa metoderna för skapande av gruppanda
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tillämpar med handledning metoderna att skapa gruppanda i
gruppen

•

tillämpar olika slags metoder för att skapa gruppanda i enlighet
med platsen och gruppens uppbyggnad

•

tillämpar olika metoder att skapa gruppanda som passar
platsen och situationen

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att identifiera den kulturella (inhemska och utländska) bakgrunden för målgruppen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar efter att ha fått anvisningar gruppens kulturella
uppbyggnad och drar nytta av den vid planeringen av
verksamheten

•

identifierar olika kulturer i gruppen och utnyttjar överenskomna
kulturer i verksamheten

•

identifierar olika kulturer i gruppen och utnyttjar överenskomna
kulturer i verksamheten

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att fundera på de valda begreppen för fostran till hållbar utveckling och miljöfostran
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

funderar på vad begreppen betyder, använder överenskomna
begrepp och handlar enligt anvisningarna

•

funderar på vad begreppen betyder för den praktiska
verksamheten och använder överenskomna begrepp

•

funderar mångsidigt på möjligheterna att använda begreppen
i handlednings-situationerna och handlar enligt överenskomna
anvisningar

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att utnyttja medborgarens möjligheter att påverka
Nöjaktiga 1

•

använder olika slags möjligheter och kanaler för att påverka.

•

använder olika slags möjligheter och kanaler för att påverka och
bedömer sin verksamhet.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
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Den studerande

Berömliga 5

•

använder mångsidigt påverkningsmöjligheter och olika slags
påverkningskanaler och bedömer resultaten av sin verksamhet.

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

handlar i enlighet med anvisningar som gruppen kommit
överens om och lär sig nya verksamhetssätt

•

handlar i enlighet med anvisningar som gruppen kommit
överens om, lär sig nya verksamhetssätt och gör efter en kritisk
granskning förslag till ändringar

•

handleder fram till erfarenheter av att lyckas och gör efter
en kritisk granskning förslag till ändringar i enlighet med
situationens krav

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

följer de givna anvisningarna och handlar enligt
överenskommelse

•

handlar på eget initiativ, ansvarsfullt, i enlighet med
överenskommelserna och på ett sätt som förhindrar utslagning

•

arbetar smidigt och samarbetsvilligt enligt överenskommelser
och på ett sätt som förebygger utslagning

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Yrkesetik
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

respekterar gruppmedlemmarnas åsikter

•

respekterar gruppmedlemmarnas åsikter och handlar kritiskt
konstruktivt

•

respekterar gruppmedlemmarnas åsikter och handlar kritiskt
konstruktivt och strävar efter att förhålla sig objektivt

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Examensdelar

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
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undviker risker i sitt arbete
följer säkerhetsanvisningarna för arbetet och föranleder inte
risker för sig själv eller för gruppen
använder arbetsredskap och arbetsmetoder enligt
anvisningarna

•

kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2.

•
•

tar ansvar för säkerheten i sin verksamhet
följer anvisningarna för arbetsgemenskapen och tar hänsyn till
medlemmarna i arbetsgemenskapen
säkerställer att arbetsredskap och material är säkra samt
avlägsnar och för till service arbetsredskap som fått fel
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

utvecklar sin verksamhet i säkrare riktning
observerar och identifierar riskfaktorer i sitt arbete och anmäler
dem
bedömer skyddens, arbetsredskapens och arbetsmetoderna
lämplighet för uppgiften i fråga om ser självständigt till att
arbetsmiljön är trygg
kan vid behov ge första hjälpen på nivån Fhj 2.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att i klubbverksamhet,
gruppsituationer, situationer med möten mellan människor med olika kulturella bakgrunder,
i invånar- och bya- och föreningsverksamhet samt vid olika tema-evenemang eller
inlärningssituationer kring hållbar utveckling. Till de delar som den yrkesskicklighet som
krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av
yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.33.

Utarbetande av verksamhetsprogram för hållbar
utveckling, 15 kp (106035)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•

göra en inspektion enligt ett överenskommet system
bedöma miljökonsekvenser och om nuläget utarbeta en självbedömningsrapport som är
förenlig med en hållbar utveckling
välja de viktigaste utvecklingsobjekten tillsammans med aktörerna på platsen
utarbeta eller uppdatera ett verksamhetsprogram för en hållbar utveckling tillsammans med
aktörerna på platsen i fråga
utarbeta anvisningar och handleda till verksamhet för en hållbar utveckling
utforma informationsmaterial och ge råd om utarbetandet av ett verksamhetsprogram
enligt en hållbar utveckling i till exempel daghem, småföretag, skolor, läroanstalter eller
organisationer.

Bedömning

Att uppgöra ett verksamhetsprogram för en hållbar utveckling
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

gör med handledning en inspektion på en bekant plats
och biträder vid bedömningen och rapporteringen av
miljökonsekvenserna
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1. Behärskande av arbetsprocessen

•
•

iakttar arbetstiderna och verkar med handledning enligt
arbetsanvisningarna
bedömer verksamheten och tar emot feedback om sin
verksamhet.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

gör efter att ha fått handledning en inspektion på en bekant
plats och biträder vid bedömningen och rapporteringen av
miljökonsekvenserna
iakttar arbetstiderna och givna anvisningar
identifierar sina starka sidor och behoven av utveckling.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

gör efter att ha fått handledning en inspektion på en
plats, deltar aktivt i bedömningen och rapporteringen av
miljökonsekvenserna
iakttar arbetstiderna och givna anvisningar och förhandlar om
möjliga undantag
ändringar sin verksamhet utgående från självbedömning och
feedback.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att göra ett verksamhetsprogram för en hållbar utveckling
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

biträder vid att uppgöra ett verksamhetsprogram för en hållbar
utveckling på en bekant plats
föreslår med handledning utvecklingsobjekt
biträder med att notera resultaten för ett bekant objekt i
verksamhets-programmet för en hållbar utveckling

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

biträder vid uppgörandet av ett verksamhetsprogram för en
hållbar utveckling
föreslår utvecklingsobjekt
deltar i att notera resultaten för ett bekant objekt i
verksamhetsprogrammet för en hållbar utveckling

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

biträder vid uppgörandet av ett verksamhetsprogram för
en hållbar utveckling och ansvarar självständigt för något
delområde
gör ett förslag till de viktigaste utvecklingsobjekten
deltar i att notera resultaten för ett objekt i verksamhetsprogrammet för en hållbar utveck-ling
Att tolka iakttagelser

Den studerande

Examensdelar

Nöjaktiga 1

•

bedömer med handledning mät- och andra resultat från ett
objekt (till exempel energikonsumtionen)

•

bedömer resultaten från ett objekt

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
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Berömliga 5

•

samlar resultat som behövs vid inspektionen och bedömer
deras betydelse
Intervjuer och rapportering

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

gör intervjuer enligt anvisning och sammanställer resultat

•

gör intervjuer enligt överenskomna kriterier och rapporterar
resultaten

•

planerar intervjufrågor, gör intervjuer enligt överenskomna
kriterier och rapporterar resultaten

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att utarbeta och använda informations- och handledningsmaterial
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

gör upp handledningsmaterial för ett bekant objekt enligt givna
anvisningar och använder dem vid olika evenemang.

•

gör upp handledningsmaterial för ett objekt enligt givna
anvisningar och deltar i rådgivningen.

•

gör upp handledningsmaterial för olika objekt enligt givna
anvisningar och deltar aktivt i rådgivningen.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att ta hänsyn till lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter vid
utarbetandet av verksamhetsprogrammet för en hållbar utveckling
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar hänsyn till det grundläggande i lagar, förordningar och
myndighetsföreskrifter som gäller ett bekant objekt och söker
fram information om bestämmelser som gäller objektet

•

tar hänsyn till lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter
som gäller ett bekant objekt och söker fram information om
bestämmelser som gäller objektet

•

tar hänsyn till lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter
som gäller för uppgiften och tillämpar dem i praktiken

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar principer för en hållbar utveckling på en bekant plats

Nöjaktiga 2
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Att identifiera begreppen för hållbar utveckling i ett arbetsobjekt

Goda 3

•

identifierar principer för en hållbar utveckling på bekanta platser
och jämför uppgifterna

•

identifierar principer för en hållbar utveckling på olika platser
och jämför uppgifterna

Goda 4
Berömliga 5

Att utnyttja olika slags miljösystem
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar i sitt arbete hänsyn till den grundläggande informationen om
några miljösystem

•

jämför den grundläggande informationen om några miljösystem
och känner till användningsändamålet

•

jämför den grundläggande informationen om några miljösystem
och känner till användningsändamålet och bedömer hur de
förverkligas på platsen

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att använda kommunikationsmetoder och
kommunikationsmedel enligt situationens krav
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

känner till de metoder och medel som har valts för en situation.

•

känner till de metoder och medel som passar för en situation.

•

känner till de metoder och medel som passar för olika
situationer.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

klarar av grundläggande arbetsskeden, som till exempel
intervjuer, oklanderligt

•

löser efter att ha fått handledning problemsituationer vid
tolkningen av intervjuer och mätresultat och gör förslag till
lösningar

•

löser problemsituationer vid tolkningen av intervjuer och
mätresultat och gör förslag till lösningar

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
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Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1
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•

samarbetar med arbetsgruppen och med intervjuobjekten

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

samarbetar konstruktivt och är aktiv som medlem i en
arbetsgrupp

•

samarbetar konstruktivt och är aktiv som medlem i en
arbetsgrupp och främjar arbetsgruppens verksamhet

Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

har en positiv attityd till säker verksamhet och gör iakttagelser.

•

tar hänsyn till säkerheten vid bedömningen av ett objekt.

•

utvecklar verksamheten i objektet utgående från resultaten.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att delta i utformningen eller
uppdateringen av en verksamhetsplan för en hållbar utveckling i ett utvalt objekt. Han eller hon
visar sin yrkesskicklighet även vid utarbetandet av informations- och handledningsmaterial för ett
överenskommet objekt. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan
bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra
sätt.

2.34.

Handledning i miljökommunikation, 15 kp
(106065)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•

skaffa miljöinformation och bedöma den
använda metoderna för miljökommunikation i rådgivningssituationer
arrangera möten och evenemang som främjar miljökommunikationen
producera presentations- och informationsmaterial och använda den vid miljörådgivningen
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att producera och planera miljöinformation och att sprida informationen
Nöjaktiga 1

•
•

planerar och producerar med hjälp av en sakkunnig eller
tillsammans med en grupp material för miljökommunikation och
deltar i spridandet av informationen
bedömer hur arbetet har lyckats.

Nöjaktiga 2
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Den studerande

Goda 3

•
•

planerar och producerar efter inledande handledning material
för miljökommunikation och deltar i spridandet av informationen
samt ansvarar för någon delhelhet
bedömer hur arbetet har lyckats och motiverar varför bestämda
arbetsmetoder har använts från fall till fall.

Goda 4
Berömliga 5

•
•

planerar och producerar självständigt material för
miljökommunikation och informerar om materialet i något
relevant sammanhang
gör iakttagelser om arbetskvaliteten och drar slutledningar om
behövliga åtgärder.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att utarbeta miljökommunikationsmaterial
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

skaffar information om miljön från anvisade källor och bedömer
med handledning informationens riktighet
använder med handledning behövlig utrustning och
dataprogram för att utarbeta miljömaterial

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

skaffar information om miljön från olika källor och bedömer
informationens riktighet
behärskar efter inledande handledning behövlig utrustning och
dataprogram för att utarbeta miljömaterial

Goda 4
Berömliga 5

•
•

skaffar mångsidigt information om miljön från olika källor och
bedömer tillförlitligheten av informationen kritiskt
behärskar behövlig utrustning och dataprogram för att utarbeta
miljömaterial

Att använda metoderna för miljökommunikation
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

använder med handledning de vanligaste metoderna för
miljökommunikation
producerar ett begripligt meddelande där innehållet och
genomförandet passar ihop med det kommunikationsmedel
som används

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

använder efter att ha fått handledning olika metoder för
miljökommunikation
kommunicerar enkelt och klart så att innehållet och
genomförandet passar ihop med det kommunikationsmedel
som används

Examensdelar

Goda 4
Berömliga 5
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•
•

använder olika metoder för miljökommunikation mångsidigt
kommunicerar enkelt, tydligt och på ett intressant sätt så
att innehållet och genomförandet passar ihop med det
kommunikationsmedel som används

Att arrangera rådgivnings- och handledningstillfällen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

deltar i arrangerandet av ett evenemang eller en tillställning.

•

deltar aktivt i arrangerandet av ett evenemang eller en
tillställning.

•

arrangerar ett evenemang eller en tillställning och väljer
kommunikationsmedlen.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att tillämpa miljöinformation vid produktionen av kommunikationsmaterial
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

sätter sig in i miljöaspekterna i ett givet objekt och tillämpar
med handledning informationen vid produktionen av
kommunikationsmaterial

•

sätter sig noga in i miljöaspekterna och producerar efter att
ha fått handledning kommunikationsmaterial som passar
för situationen i fråga och arrangerar rådgivning eller ett
evenemang

•

är mångsidigt insatt i bakgrunden till miljöinformationen,
tillämpar informationen på det som behandlas och arrangerar
rådgivning eller ett evenemang kring temat

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att påverka budskapet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

känner med handledning igen vilken effekt de valda
kommunikationsmedlen har.

•

känner efter att ha fått handledning igen vilken effekt de valda
kommunikationsmedlen har.

•

identifierar effekterna av de kommunikationsmedel som passar
för situationen.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

klarar de grundläggande uppgifterna

Nöjaktiga 2
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Lärande och problemlösning

Goda 3

•

vill lära sig och klarlägger problemsituationerna i
kommunikationen

•

inhämtar nya kommunikationsmetoder och gör kritiska förslag
till ändringar i problemsituationer

Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

samarbetar med medlemmarna i arbetsgruppen

•

interagerar efter att ha fått handledning konstruktivt med
deltagarna och aktivt som medlem i en arbetsgrupp

•

interagerar konstruktivt med deltagarna och aktivt som medlem
i en arbetsgrupp

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Yrkesetik
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar med handledning hänsyn till de värden som gäller för
arbetsobjektet

•

tar hänsyn till de värden som gäller för arbetsobjektet vid
materialproduktionen och kommunikationsarrangemangen

•

tar hänsyn till de värden som gäller för arbetsobjektet vid
materialproduktionen och kommunikations-arrangemangen
samt värdena och idealen för hela branschen

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

har en positiv attityd till säker verksamhet och identifierar
säkerhetsriskerna hos sitt rådgivningsobjekt.

•

identifierar och bedömer säkerhetsriskerna hos sitt
rådgivningsobjekt.

•

utvecklar sin verksamhet i säkrare riktning och tar vid
rådgivningen säkerhetskraven i betraktande.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
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Berömliga 5

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att producera
miljökommunikationsmaterial och arrangera ett evenemang, ett handlednings- eller
rådgivningstillfälle. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan
bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra
sätt.
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2.35.

Odling av naturväxter, 15 kp (106040)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

välja de naturväxter som ska odlas (till exempel tuvull, nässla, rosenrot, backmeiram,
rölleka, röd rudbeckia (Echinacea purpurea), fjällkvanne) och göra en odlingsplan
använda en ändamålsenlig odlingsteknik
bearbeta, gödsla, så, skörda och förvara skörden
använda, sköta och justera de maskiner och apparater som används i
produktionsverksamheten
utnyttja ekologisk produktion i sin verksamhet
iaktta kvalitets- och produktivitetskrav
marknadsföra sina produkter
samarbeta med olika samarbetsgrupper
följa med utvecklingen och samarbetsmöjligheterna i sin bransch
bilda nätverk med andra aktörer i branschen
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att följa odlingsplanen i arbetet med växtproduktionen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

arbetar i enlighet med de vanligaste processerna som hör till vid
produktionen av naturväxter

•

arbetar i enlighet med de processer som hör till vid
produktionen av naturväxter

•

behärskar processerna i anslutning till produktionen av
naturväxter och utvecklar arbetsmetoderna vid behov

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att utföra och utveckla arbetet att odla naturväxter
Den studerande
•
•
•
•

genomför odlingsplanen med handledning
klarar med handledning av enskilda arbeten vid odlingen av
naturväxter
kan med handledning bedöma hur odlingen har lyckats
tar med handledning reda på kvalitets- och miljökraven som
gäller arbetet.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

genomför odlingsplanen enligt anvisningar och påverkar vid
behov de faktorer som reglerar kvaliteten på skörden
klarar av enskilda arbeten vid odlingen av naturväxter
bedömer hur odlingen har lyckats och drar sakliga slutledningar
och gör förbättringsförslag
165

Examensdelar

Nöjaktiga 1

•

tar reda på kvalitets- och miljökraven som gäller för arbetet och
ställer mål för kvaliteten och miljön.

•

genomför odlingsplanen i enlighet med förhållandena under
växtperioden och producerar en kvalitet som är förenlig med
användningsändamålet för skörden
klarar självständigt av de vanligaste arbetena vid odlingen av
naturväxter
gör iakttagelser om växtligheten och skörden och gör utgående
från sina erfarenheter genomförbara utvecklingsförslag
tar självständigt reda på kvalitets- och miljökraven som gäller
för arbetet och ställer mål för kvaliteten och miljön.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att producera naturväxter
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

utarbetar med handledning en odlingsplan
arbetar med handledning enligt den valda odlingsmetoden och
tar hänsyn till möjligheterna med ekologisk produktion
deltar med handledning i odlingen av den valda växten,
bearbetar skörden, förvarar eller konserverar och gör de
behövliga växtskyddsåtgärderna
bedömer med handledning kvaliteten på råvaran och produkten
och urskiljer felaktigt material som inte lämpar sig för odling

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

utarbetar en odlingsplan enligt anvisningar
arbetar efter att ha fått handledning enligt den valda
odlingsmetoden och tar hänsyn till möjligheterna med ekologisk
produktion
deltar efter att ha fått anvisningar i odlingen av den valda
växten, bearbetar skörden, förvarar eller konserverar och gör de
behövliga växtskyddsåtgärderna
bedömer enligt anvisningar kvaliteten på råvaran och produkten
och fastställer faktorer som inverkar på kvaliteten

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

utarbetar självständigt och enligt anvisningar en odlingsplan
arbetar enligt den valda odlingsmetoden och tar hänsyn till
möjligheterna med ekologisk produktion
odlar den valda växten, bearbetar skörden, förvarar eller
konserverar och gör de behövliga växtskyddsåtgärderna
bedömer självständigt kvaliteten på råvaran och produkten och
fastställer faktorer som inverkar på kvaliteten

Att använda maskiner och redskap vid produktionen av naturväxter
Den studerande

Examensdelar

Nöjaktiga 1

•

använder med handledning valda arbetsmetoder och redskap,
maskiner och apparatur

•

använder efter att ha fått anvisningar de rätta arbetsmetoderna
och redskapen, maskinerna och apparaturen som hör ihop med
metoderna

Nöjaktiga 2
Goda 3
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Goda 4
Berömliga 5

•

använder de rätta arbetsmetoderna och redskapen, maskinerna
och apparaturen

Att följa med lönsamheten vid produktionen av naturväxter
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

verkar med handledning i enlighet med kvalitetsmålen och
kvalitetssystemet
följer med handledning med produktionskostnaderna för en vald
växt och handlar så att miljökonsekvenserna reduceras

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

verkar i enlighet med de givna kvalitetsmålen och
kvalitetssystemet
följer efter att ha fått anvisningar med produktionskostnaderna
för en vald växt och handlar så att miljökonsekvenserna
reduceras

Goda 4
Berömliga 5

•
•

verkar i enlighet med de givna kvalitetsmålen och
kvalitetssystemet och tar initiativ för att utveckla en högkvalitativ
verksamhet
följer på eget initiativ med produktionskostnaderna för en vald
växt och handlar så att miljökonsekvenserna reduceras
Att odla naturenligt

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

handlar vid behov och med handledning i enlighet med kraven
för ekologisk odling.

•

handlar vid behov och efter att ha fått anvisningar i enlighet
med kraven för ekologisk odling.

•

handlar vid behov i enlighet med kraven för ekologisk odling.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att bestämma kraven på växtplats för de naturväxter som odlas
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar med handledning de naturväxter som odlas och
deras växtplatskrav

•

identifierar efter att ha fått anvisningar de vanligaste
naturväxterna som odlas i området och deras växtplatskrav

•

identifierar på eget initiativ de vanligaste naturväxterna som
odlas i området och deras växtplatskrav

Goda 3
Goda 4
Berömliga 5
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Nöjaktiga 2

Att välja en ändamålsenlig odlingsteknik
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar med handledning reda på odlingsegenskaperna och
odlingstekniken för de viktigaste växterna och väljer en teknik
som passar för förhållandena

•

tar reda på och jämför odlingsegenskaperna och
odlingstekniken för de lämpligaste växterna och väljer en teknik
som passar för förhållandena

•

tar reda på och jämför odlingsegenskaperna och
odlingstekniken för de lämpligaste växterna, förstår hur de
inverkar på skörden och väljer en teknik som passar för
förhållandena

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att hantera och förvara växter
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

känner med handledning till hur hanteringen och lagringen
inverkar på växternas egenskaper

•

känner till växternas egenskaper så att han eller hon kan
hantera och förvara dem enligt anvisningar

•

känner till växternas egenskaper så att han eller hon kan
hantera och förvara dem på eget initiativ och enligt anvisningar

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att iaktta växtskyddsbestämmelserna
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

följer givna anvisningar om växtskyddsmetoder och
växtskyddsämnen som lämpar sig för naturväxter och känner till
deras egenskaper

•

använder växtskyddsmetoder som lämpar sig för naturväxter
och tar reda på effekterna av olika ämnen som kan användas
vid odlingen och söker fram mera information om dem

•

använder växtskyddsmetoder som lämpar sig för naturväxter
och tar reda på och jämför effekterna av olika ämnen som kan
användas vid odlingen och tillämpar kunskaperna

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
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Berömliga 5

Att iaktta lagstiftningen om odling av naturväxter för
produktion och att skaffa tillstånd för professionell verksamhet
Den studerande
Nöjaktiga 1
Nöjaktiga 2
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•

verkar med handledning i enlighet med lagar, förordningar och
föreskrifter och skaffar behövliga tillstånd för yrkesverksamhet

Goda 3

•

verkar enligt anvisningar och i enlighet med lagar,
förordningar och föreskrifter och skaffar behövliga tillstånd för
yrkesverksamhet

•

verkar på eget initiativ i enlighet med lagar, förordningar och
föreskrifter och skaffar behövliga tillstånd för yrkesverksamhet

Goda 4
Berömliga 5

Att ta hänsyn till bestämmelserna om ekologisk
produktion vid odlingen av naturproduktväxter
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar vid behov hänsyn till bestämmelserna och anvisningarna om
ekologisk produktion.

•

tar hänsyn till bestämmelserna och anvisningarna om ekologisk
produktion och handlar enligt dem.

•

tar självständigt hänsyn till bestämmelserna och anvisningarna
om ekologisk produktion och skaffar sig tilläggsinformation om
dem.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

reder med handledning ut problemsituationer till exempel
vid identifieringen och hanteringen av växter och anmäler
uppkomna problem

•

reder ut problemsituationer till exempel vid identifieringen och
hanteringen av växter och anmäler uppkomna problem

•

reder på eget initiativ ut problemsituationer till exempel
vid identifieringen och hanteringen av växter och anmäler
uppkomna problem och söker lösningar på dem

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

handlar i enlighet med arbetsgemenskapens regler och ber i
problemsituationer om råd av någon mera erfaren
söker hjälp av sakkunniga vid behov

Goda 3

•
•

ber modigt om råd i problemsituationer och deltar aktivt i arbetet
i en grupp
söker hjälp och information av sakkunniga för att få underlag för
sina beslut

Goda 4
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Nöjaktiga 2

Berömliga 5

•
•

deltar aktivt i arbetet i en grupp och tar intresserat emot
anvisningar
söker självständigt hjälp av sakkunniga vid behov och söker
aktivt information samt samarbetar med andra aktörer i
branschen

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

iakttar säkerhetsanvisningar, använder anvisade skydd och
skyddsklädsel.

•

arbetar på ergonomiskt godkänt sätt och enligt
säkerhetsanvisningarna i sin arbetsmiljö.

•

arbetar på ergonomiskt godkänt sätt och enligt
säkerhetsanvisningarna i sin arbetsmiljö och tar hänsyn till
riskfaktorerna.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att på bred bas och mångsidigt
delta i produktionen av växter inom naturproduktionsbranschen samt med hänsyn till regionalitet
och naturförhållanden. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan
bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra
sätt.

2.36.

Insamling och produktifiering av
prydnadsmaterial från naturen, 15 kp (106038)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•

Examensdelar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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artbestämma de vanligaste växterna som används till prydnader (till exempel mossor, lavar,
gräs, vass, starr, örter, ris, träd, buskar och stenar eller delar av dem, kvistar, blad, stänglar
och stammar, näver, knölar, barr, bär, kottar, rötter och andra produkter) och känner till
deras användning
ansöker vid behov om tillstånd för verksamheten
produktifiera sitt kunnande
samla prydnadsmaterial
framställa och förädla sitt insamlade prydnadsmaterial
iståndsätta och underhålla specialverktygen som används vid bearbetningen av
prydnadsmaterial
marknadsföra och arbeta inom nätverk
använda sig av traditionen och kulturen i sitt område
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
använda personlig skyddsutrustning och ta ergonomin i betraktande
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att planera, genomföra och produktifiera processen för insamling av naturmaterial
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

organiserar med hjälp av en sakkunnig eller tillsammans med
en grupp insamlingen av naturmaterial samt framställningen
och försäljningen
utvecklar sin verksamhet med handledning och i enlighet med
kvalitets- och miljömålen
bedömer hur arbetet har lyckats

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

organiserar efter inledande handledning insamlingen av
naturmaterial samt framställningen och försäljningen
utvecklar sin verksamhet i enlighet med kvalitets- och
miljömålen
bedömer hur arbetet har lyckats och motiverar från fall till fall
arbetsmetoderna som använts

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

organiserar självständigt insamlingen av naturmaterial samt
framställningen och försäljningen och svarar självständigt för
genomförandet av någon helhet
utvecklar sin verksamhet i enlighet med kvalitets- och
miljömålen och tar initiativ för att utveckla en kvalitativt
högtstående verksamhet med miljöansvar
gör iakttagelser om arbetets kvalitet och drar slutledningar om
behövliga åtgärder

Att verka i enlighet med kraven på en hållbar användning av naturen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

arbetar med handledning utan att skada växtbeståndet av det
material som samlas in och utan att skada artens förökning.

•

verkar efter att ha fått anvisningar så att naturens mångfald
främjas.

•

verkar på eget initiativ så att naturens mångfald främjas.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att samla prydnadsmaterial och att använda
ändamålsenliga arbetsmetoder och redskap
Nöjaktiga 1

•
•
•

samlar prydnadsmaterial
använder med handledning de rätta arbetsmetoderna och
redskapen, maskinerna och utrustningen
använder den skyddsutrustning som är avsedd för arbetet

•

samlar prydnadsmaterial

Nöjaktiga 2
Goda 3
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Den studerande

•
•

använder huvudsakligen på eget initiativ de rätta
arbetsmetoderna och redskapen, maskinerna och utrustningen
använder saklig skyddsklädsel och den skyddsutrustning som
är avsedd för arbetet

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

samlar prydnadsmaterial självständigt och i relation till ett
planerat arbete
använder på eget initiativ de rätta arbetsmetoderna och
redskapen, maskinerna och utrustningen
använder snygg och saklig skyddsklädsel och skyddsutrustning
som är avsedd för arbetet

Att bedöma kvaliteten på råvaror och produkter
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

bedömer kvaliteten på råvaror och produkter

•

bedömer med de metoder som används i branschen kvaliteten
på råvaror och produkter

•

bedömer självständigt med de metoder som används i
branschen kvaliteten på råvaror och produkter så att han eller
hon kan urskilja felaktiga råvaror och produkter

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att framställa en vald produkt, att bearbeta och förvara produkten
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

arbetar med handledning med framställningen av en vald
produkt, vidarebehandlar med handledning produkterna som
han eller hon har framställt och förvarar dem på rätt sätt
beräknar med handledning livscykeln för en vald produkt och
prissätter produkten

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

arbetar med framställningen av en vald produkt, väljer enligt
anvisningar materialet som används, framställer produkten,
vidarebehandlar och förvarar den på rätt sätt
beräknar livscykeln för en vald produkt och prissätter produkten
enligt anvisningar

Goda 4
Berömliga 5

•

Examensdelar

•

arbetar självständigt med framställningen av en vald produkt,
väljer självständigt materialen som används, framställer
produkter, vidarebehandlar och förvarar dem på rätt sätt
beräknar livscykeln för en vald produkt och prissätter produkten
enligt anvisningar och gör jämförelser med motsvarande
produkter

Att produktifiera och prissätta tjänster
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
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kartlägger med handledning det lokala behovet av
servicealternativ på landsbygden
följer givna anvisningar vid användningen av materialet

•

skriver en räkning och ett anbud med handledning

•

kartlägger det lokala behovet av servicealternativ på
landsbygden
följer med materialvalen och använder material i enlighet med
anvisningarna för objektet ifråga
skriver en räkning och ett anbud

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

kartlägger det lokala behovet av servicealternativ på
landsbygden och bedömer framtidsutsikterna för dem
gör förslag om valen av material och använder material
självständigt i enlighet med anvisningarna för objektet ifråga
skriver en räkning, ett anbud och använder datateknik vid
genomförandet

Att marknadsföra och att bilda nätverk
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

deltar i företagets marknadsföring och bildar nätverk med andra
företagare.

•

marknadsför företagets service samt bildar nätverk med
företagare för att främja den ömsesidiga nyttan.

•

marknadsför företagets service, vidareutvecklar
marknadsöringen samt skapar aktivt nätverk med andra
företagare för att främja den ömsesidiga nyttan och är pålitlig
som samarbetspartner.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att bestämma lämpliga material för insamling till prydnadsprodukter
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar de vanligaste materialen som används i hans eller
hennes arbetsuppgifter

•

identifierar de vanligaste materialen som används i hans eller
hennes arbetsuppgifter och deras inverkan på kvaliteten på
prydnaden

•

identifierar självständigt de vanligaste materialen som används
i hans eller hennes arbetsuppgifter och deras inverkan på
kvaliteten på prydnaden

Nöjaktiga 2
Goda 3

Berömliga 5

Att ta hänsyn till materialegenskaper som inverkar på hanteringen
och förvaringen vid framställningen av naturprydnadsmaterial
Den studerande
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Goda 4

Nöjaktiga 1

•

identifierar med handledning de i användning varande
materialens mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska
egenskapernas verkningar

•

identifierar de i användning varande materialens
mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska egenskapernas
verkningar, hanterar och förvarar material enligt anvisningar

•

identifierar självständigt de i användning varande materialens
mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska egenskapernas
verkningar, hanterar och förvarar material på eget initiativ enligt
anvisningar

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att använda sig av den lokala kulturen och traditionen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar i sitt arbete hänsyn till sitt områdes kultur och tradition att
använda naturprydnadsmaterial

•

identifierar det traditionella sättet att framställa prydnader av
naturmaterial i sitt område och använder sig av det

•

identifierar det traditionella sättet att framställa prydnader av
naturmaterial i sitt område och använder sig självständigt av det

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att iaktta föreskrifter, lagar och förordningar i verksamheten
och att skaffa tillstånd för professionell verksamhet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

verkar med handledning i enlighet med lagar, förordningar
och föreskrifter och deltar i anskaffningen av tillstånd för
professionell verksamhet.

•

verkar efter att ha fått anvisningar i enlighet med lagar,
förordningar och föreskrifter och skaffar behövliga tillstånd för
professionell verksamhet enligt anvisningar.

•

verkar självständigt i enlighet med lagar, förordningar och
föreskrifter och skaffar behövliga tillstånd för professionell
verksamhet.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande

Examensdelar

Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1
Nöjaktiga 2
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•

reder med handledning ut problemsituationer vid
materialanskaffningen och anmäler uppkomna problem

Goda 3

•

reder ut problemsituationer vid materialanskaffningen och
anmäler på eget initiativ uppkomna problem

•

anmäler självständigt problem som uppkommit och söker
lösningar på dem

Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

handlar sakligt i interaktionssituationer, i arbetsgrupper och i
arbetsmiljön

•

handlar med initiativ i interaktionssituationer, i varierande
arbetsgrupper och arbetsmiljöer

•

handlar självständigt i interaktionssituationer och tar hela
arbetsgemenskapens verksamhet i betraktande

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

handlar med omtanke om sin egen säkerhet och om säkerheten
för alla medlemmar i arbetsgemenskapen och känner till de
hälsofarliga materialen.

•

handlar med omtanke om sin egen säkerhet och om säkerheten
för alla medlemmar i arbetsgemenskapen och tar aktivt i
betraktande de hälsorisker som omständigheterna medför.

•

handlar aktivt med omtanke om sin egen säkerhet och om
säkerheten för alla medlemmar i arbetsgemenskapen och med
betraktande av de hälsorisker som omständigheterna medför
och förutser hälsoriskerna.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Sätt att påvisa yrkesskickligheten

2.37.

Produktion av välbefinnande genom
naturprodukter, 15 kp (106029)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
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Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att samla sådant material i
terrängen som lämpar sig för vidareförädling av naturprodukter och tillverkar av dem olika slags
prydnader med olika användningsändamål. Prydnadsmaterial samlas och bearbetas tillräcklig
mångsidigt och med betraktande av regionalitet och naturförhållandena. Till de delar som den
yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras
visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

välja sådana naturprodukter som kan samlas in och som lämpar sig för produktion av
välbefinnande (till exempel torv, lera, örter)
använda naturprodukter vid vård och behandlingar, vattenbad och upplevelser för att främja
människans välbefinnande
framställa, hantera och förvara produkter för välbefinnande (må-bra-produkter)
vidareförädla vårdprodukter
använda maskiner och apparatur som ingår i arbetet med produkter för välbefinnande
betjäna olika slags kundgrupper
marknadsföra och arbeta i nätverk
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling
använda sig av sitt områdes traditioner och kultur i verksamheten.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att planera och genomföra insamlingen av
välbefinnandeprodukter i naturen och att produktifiera dem
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

bedömer och planerar med hjälp av en sakkunnig
användningen av naturmaterial för måbraprodukter
deltar med en grupp i insamlingen och produktifieringen av
material
utvecklar med handledning sin verksamhet enligt kvalitets- och
miljömålen
bedömer hur arbetet lyckas.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

bedömer och planerar de valda materialens lämplighet som
måbraprodukter
organiserar insamlingen och produktifieringen av material
utvecklar sin verksamhet enligt kvalitets- och miljömålen
bedömer hur arbetet lyckas och motiverar användningen av
arbetsmetoder från fall till fall.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

bedömer och planerar på eget initiativ de valda materialens
lämplighet för vidareförädling och utveckling
organiserar insamlingen och produktifieringen av material
smidigt och anpassat efter omständigheterna
utvecklar sin verksamhet enligt kvalitetsmålen och tar initiativ
för att utveckla verksamheten kvalitativt och i miljövänlig riktning
gör iakttagelser om arbetskvaliteten och drar slutledningar om
behövliga åtgärder.
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2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att samla material som lämpar sig för produkter för välbefinnande
Den studerande
Nöjaktiga 1
Nöjaktiga 2
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•

samlar med handledning material som passar för produkter för
välbefinnande

Goda 3

•

samlar material som lämpar sig som produkter för
välbefinnande

•

samlar självständigt material som lämpar sig som produkter för
välbefinnande

Goda 4
Berömliga 5

Att använda maskiner och redskap i arbetet med måbraprodukter
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder med handledning de rätta arbetsmetoderna i arbetet
med produkterna samt arbetsredskap, maskiner och utrustning
som behövs

•

använder huvudsakligen på eget initiativ de rätta
arbetsmetoderna i arbetet med produkterna samt
arbetsredskap, maskiner och utrustning som behövs

•

använder på eget initiativ de rätta arbetsmetoderna i arbetet
med produkterna samt arbetsredskap, maskiner och utrustning
som behövs

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att bedöma och följa med kvaliteten på produkterna för välbefinnande
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

bedömer med handledning kvaliteten på råvaror och produkter
så att han eller hon kan urskilja en felaktig produkt som inte är
lämplig
verkar med handledning i enlighet med kvalitets- och
miljömålen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

•

bedömer enligt anvisningar kvaliteten på råvaror och produkter
så att han eller hon kan urskilja en felaktig produkt som
inte är lämplig och definierar faktorer som inverkar på
produktkvaliteten
verkar i enlighet med kvalitets- och miljömålen

Goda 4
Berömliga 5

•
•

bedömer självständigt kvaliteten på råvaror och produkter så att
han eller hon kan urskilja felaktig råvara och definierar faktorer
som inverkar på produktkvaliteten
verkar i enlighet med kvalitets- och miljömålen och tar initiativ
för utvecklingen av en kvalitativt högtstående och miljövänlig
verksamhet

Att framställa, hantera och förvara produkter för välbefinnande
Nöjaktiga 1

•
•
•

väljer med handledning material och framställer planerade
produkter av det
hanterar material med handledning och förvarar det enligt
anvisningar
beräknar med handledning livscykeln för en vald produkt och
sätter pris på produkten
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Den studerande

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

väljer material enligt anvisningar och framställer överenskomna
produkter av det
hanterar och förvarar material enligt
produktsäkerhetsbestämmelserna
beräknar livscykeln för en vald produkt och sätter pris på
produkten enligt anvisningar

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

väljer självständigt material och framställer produkter av det för
försäljning
hanterar och förvarar material på eget initiativ enligt
produktsäkerhetsbestämmelserna
beräknar livscykeln för en vald produkt och sätter pris på
produkten och gör jämförelser med motsvarande produkter
Att betjäna kunder

Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

biträder vid handledningen av kundgrupper
arbetar ansvarsfullt i enlighet med företagets mål
är motiverad att utveckla sig själv i egenskap av den som
betjänar kunderna
klarar sig behjälpligt också på det andra inhemska
språket eller på något främmande språk i okomplicerade
kommunikationssituationer i branschen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

handleder kundgrupper och presenterar objektet enligt
överenskomna anvisningar
arbetar engagerat, är vänlig i kundbetjänings-situationer och
stöder med sin verksamhet företagets verksamhet
bedömer sitt eget kunnande i kundbetjäningssituationer och
identifierar detaljer som bör förbättras
använder också det andra inhemska språket eller något
främmande språk i kommunikationssituationer i branschen

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

handleder kundgrupper och är den som presenterar objektet,
tar emot feed back och gör ändringsförslag
arbetar företagarmässigt och tar i sin verksamhet hänsyn till
kundens behov och handlar smidigt i föränderliga situationer
bedömer hur han eller hon lyckas och gör förslag för att
förbättra arbetsmetoderna/praxis
är flytande också på det andra inhemska språket eller på något
främmande språk i olika kommunikationssituationer i branschen

Att produktifiera och att prissätta service
Den studerande
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Nöjaktiga 1

•
•
•

Nöjaktiga 2
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kartlägger med handledning de lokala behoven av
servicealternativ på landsbygden
följer givna anvisningar för materialanvändningen
skriver räkningar och anbud med handledning

Goda 3

•
•
•

kartlägger de lokala behoven av servicealternativ på
landsbygden
följer med valen av material och använder material i enlighet
med anvisningarna för objektet ifråga
skriver räkningar och anbud

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

kartlägger de lokala behoven av servicealternativ på
landsbygden och bedömer framtidsutsikterna
gör förslag om materialval och använder material självständigt i
enlighet med anvisningarna för objektet ifråga
skriver räkningar och anbud och tillämpar datateknik vid
utarbetandet av dem

Att marknadsföra och att bilda nätverk
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

deltar i företagets marknadsföring samt bildar nätverk med
andra företagare.

•

marknadsför företagets service samt bildar nätverk med
företagare för att främja den ömsesidiga nyttan.

•

marknadsför företagets service, vidareutvecklar
marknadsföringen samt skapar aktivt nätverk med företagare
för att främja den ömsesidiga nyttan och är pålitlig som
samarbetspartner.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att identifiera material som lämpar sig som naturprodukter för välbefinnande
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar de vanligaste produkterna för välbefinnande som
används i hans eller hennes uppgifter

•

identifierar produkterna för välbefinnande som används i hans
eller hennes uppgifter och tar hänsyn till de viktigaste faktorerna
som påverkar produktkvaliteten

•

identifierar självständigt produkterna för välbefinnande som
används i hans eller hennes uppgifter och fastställer materialets
inverkan på produktkvaliteten

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar med handledning egenskaper hos de material som
används i arbetet samt mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska
faktorer i framställningsprocessen

Nöjaktiga 2
179

Examensdelar

Att ta hänsyn till materialegenskaper som inverkar på bearbetningen
och förvaringen vid användningen av naturprodukter för välbefinnande

Goda 3

•

identifierar egenskaper hos de material som används i arbetet
samt mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska faktorer i
framställningsprocessen

•

identifierar självständigt egenskaper hos de material som
används i arbetet samt mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska
faktorer i framställningsprocessen

Goda 4
Berömliga 5

Att känna till lagar, förordningar och föreskrifter och
anskaffningen av tillstånd för professionell verksamhet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

verkar med handledning i enlighet med lagstiftning och
föreskrifter och skaffar behövliga tillstånd för professionell
verksamhet.

•

verkar efter att ha fått anvisningar i enlighet med lagstiftning
och föreskrifter och skaffar behövliga tillstånd för professionell
verksamhet.

•

verkar i enlighet med lagstiftning och föreskrifter och skaffar på
eget initiativ behövliga tillstånd för professionell verksamhet.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

kan med handledning lösa problemsituationer och informerar
om problem som uppkommit

•

kan lösa problemsituationer och informerar på eget initiativ om
problem som uppkommit

•

informerar självständigt om problem som uppkommit och söker
lösningar på dem

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

handlar sakligt i interaktionssituationer och kan arbeta i
arbetsgrupper

•

samarbetar i interaktionssituationer och i nätverk, kan arbeta
smidigt i föränderliga arbetsgrupper och arbetsmiljöer

•

samarbetar aktivt i interaktionssituationer och i nätverk, kan
arbeta smidigt i föränderliga arbetsgrupper och arbetsmiljöer

Nöjaktiga 2
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Goda 3
Goda 4
Berömliga 5
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Yrkesetik
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

har en positiv attityd, sköter med handledning om att kunden
mår bra och respekterar kundens individualitet och värden

•

har en positiv attityd, sköter efter att ha fått handledning om att
kunden mår bra och respekterar individualitet och värden

•

har en positiv attityd, sköter om att kunden mår bra och
respekterar individualitet och värden

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

främjar med sin verksamhet kundens hälsa och ser till sin
egen säkerhet och till säkerheten för alla medlemmar i
arbetsgemenskapen samt kundens säkerhet.

•

främjar med sin verksamhet kundens hälsa, följer med hur
kvalitetsmålen för verksamheten förverkligas och ser till
sin egen säkerhet och till säkerheten för alla medlemmar i
arbetsgemenskapen samt tar de risker som omständigheterna
för med sig i betraktande.

•

främjar på eget initiativ kundens hälsa, följer med hur
kvalitetsmålen för verksamheten förverkligas och ser aktivt
till sin egen säkerhet och till säkerheten för alla medlemmar i
arbetsgemenskapen samt tar de risker som omständigheterna
för med sig i betraktande och förutser hälsoriskerna.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att samla material i terrängen
eller på annat skaffa material som lämpar sig som produkter för välbefinnande och genom att
framställa en eller flera produkter för välbefinnande (må-bra-produkter) av det. Yrkesskickligheten
visas i sådana ändamålsenliga utrymmen, såsom träningsföretag, företag, anstalter, idrotts- och
motionscentraler eller spa-inrättningar där det är möjligt att producera välbefinnande för kunder.
Anskaffningen och bearbetningen av material bör vara tillräckligt mångsidig för att uppfylla kraven
på yrkesskicklighet. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan
bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra
sätt.

Vidareförädling av naturprodukter, 15 kp
(106041)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
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2.38.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

välja ätliga råvaror som lämpar sig för vidareförädling och kan samlas in från naturen, såsom
skogsbär och svamp eller örter och specialnaturprodukter, till exempel bark till barkbröd,
sav, fiber eller delar av växter med vedstam.
använda de rätta redskapen och arbetsmetoderna för att samla in och skaffa råvaror för
vidareförädling
framställa livsmedel av naturprodukter
utarbeta egenkontrollplaner över sin verksamhet
följa livsmedelslagstiftningen
• färdigheter för att avlägga hygienpass
följa den kostnadsberäkning som gjorts för en produkt
marknadsföra och arbeta i nätverk
använda sig av traditionen och kulturen i sitt område vid förädlingen av materialet
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att planera, bedöma och utveckla vidareförädlingen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

bedömer och planerar med hjälp av en sakkunnig
vidareförädlingen av en överenskommen naturprodukt
arbetar med handledning vid vidareförädlingen av en
naturprodukt i enlighet med kvalitets- och miljömålen
bedömer hur arbetet lyckas och skaffar information för att
utveckla sin verksamhet

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

bedömer och planerar med handledning vidareförädlingen av
en överenskommen naturprodukt
arbetar vid vidareförädlingen av en naturprodukt i enlighet med
kvalitets- och miljömålen
bedömer hur arbetet och utvecklingen av verksamheten lyckas
och tar hänsyn till feedback från kunderna

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

bedömer och planerar på eget initiativ lämpligheten av en
självvald naturprodukt för vidareförädling
arbetar vid vidareförädlingen av en naturprodukt i enlighet
med kvalitets- och miljömålen och tar initiativ för att utveckla
verksamheten
gör iakttagelser om arbetskvaliteten och handlar aktivt för att
åtgärda erhållen feedback

Att verka i enlighet med kraven på ett hållbart utnyttjande av naturen

Examensdelar

Den studerande
Nöjaktiga 1

Nöjaktiga 2
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•

verkar med handledning så att någon skada inte förorsakas
växtbeståndet för det material som samlas in eller för
växtbeståndets förökning.

Goda 3

•

verkar efter att ha fått anvisningar så att naturens mångfald
främjas.

•

verkar på eget initiativ så att naturens mångfald främjas.

Goda 4
Berömliga 5

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att samla in och skaffa material som lämpar sig för vidareförädling
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

använder med handledning redskap, maskiner och utrustning
som hör till vid insamlingen av material
bedömer med handledning kvaliteten på råvaror och produkter
och kan urskilja felaktiga produkter som inte lämpar sig som
livsmedel

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

använder huvudsakligen på eget initiativ redskap, maskiner och
utrustning som hör till vid insamlingen av material
bedömer efter anvisningar kvaliteten på råvaror och produkter
och kan urskilja felaktiga produkter och bestämmer faktorer
som inverkar på produktkvaliteten

Goda 4
Berömliga 5

•
•

använder på eget initiativ redskap, maskiner och utrustning som
hör till vid insamlingen av material
bedömer självständigt kvaliteten på råvaror och produkter och
kan urskilja felaktiga produkter och bestämmer faktorer som
inverkar på produktkvaliteten

Att använda arbetsmetoder, maskiner och
redskap som används i vidareförädlingsarbetet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder med handledning de rätta arbetsmetoderna och
redskapen, maskinerna och utrustningen som behövs

•

använder huvudsakligen på eget initiativ de rätta
arbetsmetoderna och redskapen, maskinerna och utrustningen
som behövs

•

använder på eget initiativ de rätta arbetsmetoderna och
redskapen, maskinerna och utrustningen som behövs

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att iaktta föreskrifter, lagar och förordningar i verksamheten
och att skaffa tillstånd för professionell verksamhet
Nöjaktiga 1

•

känner till lagar, förordningar och föreskrifter, skaffar behövliga
tillstånd för professionell verksamhet och verkar med
handledning i enlighet med dem

Nöjaktiga 2
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Den studerande

Goda 3

•

verkar efter att ha fått anvisningar enligt lagar, förordningar
och föreskrifter, skaffar behövliga tillstånd för professionell
verksamhet

•

verkar självständigt i enlighet med lagar, förordningar och
föreskrifter och skaffar behöviga tillstånd för professionell
verksamhet.

Goda 4
Berömliga 5

Att handla enligt kraven på egenkontroll och hygien
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

sköter med handledning sin personliga hygien och klädsel och
handlar i enlighet med bestämmelserna om egenkontroll

•

sköter sin personliga hygien och klädsel och utför när
det är hans eller hennes tur åtgärderna i enlighet med
bestämmelserna om egenkontroll

•

sköter självständigt sin personliga hygien och klädsel och utför
åtgärderna i enlighet med bestämmelserna om egenkontroll och
följer med resultaten

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att framställa en vald produkt, att hantera och förvara produkten
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

väljer de för ändamålet lämpliga materialen och framställer en
produkt med handledning
vidarebehandlar med handledning de produkter som han eller
hon har framställt och lagrar dem hygieniskt riktigt
beräknar med handledning livscykeln för en vald produkt och
prissätter produkten
hanterar och förvarar material i enlighet med
livsmedelslagstiftningen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

väljer på eget initiativ materialen och framställer en vald produkt
av dem efter att ha fått anvisningar
vidarebehandlar de produkter som han eller hon har framställt
och lagrar dem hygieniskt riktigt
beräknar livscykeln för en vald produkt och prissätter produkten
enligt anvisningar
hanterar och förvarar material i enlighet med
livsmedelslagstiftningen

Goda 4

Examensdelar

Berömliga 5

•
•
•
•
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väljer självständigt materialen och framställer efter att ha fått
anvisningar en vald produkt självständigt och utvecklar sin
verksamhet
vidarebehandlar de produkter som han eller hon har framställt
kvalitetsmässigt väl och lagrar dem hygieniskt riktigt
beräknar livscykeln för en vald produkt och prissätter produkten
enligt anvisningar
hanterar och förvarar på eget initiativ material i enlighet med
livsmedelslagstiftningen

Att produktifiera och prissätta service
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

kartlägger med handledning de lokala behoven av
vidareförädling av naturprodukter
följer givna anvisningar i användningen av råvaror
skriver räkningar och anbud med handledning

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

kartlägger de lokala behoven av vidareförädling av
naturprodukter
följer med materialvalen och använder råvaror i enlighet med
anvisningarna för objektet i fråga
skriver räkningar och anbud

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

kartlägger de lokala behoven av vidareförädling av
naturprodukter och bedömer framtidsutsikterna för dem
gör förslag om valen av material och använder råvaror
självständigt och enligt anvisningarna för objektet i fråga
skriver räkningar och anbud och tillämpar datateknik därvidlag

Att marknadsföra och att bilda nätverk
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

deltar i företagets marknadsföring samt bildar nätverk med
andra företagare.

•

marknadsför företagets service samt bildar nätverk med andra
företagare för att främja den ömsesidiga nyttan.

•

marknadsför företagets service, vidareutvecklar
marknadsföringen samt skapar aktivt nätverk med andra
företagare för att främja den ömsesidiga nyttan och är pålitlig
som samarbetspartner.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att verka i enlighet med föreskrifter, lagar och förordningar
och att skaffa tillstånd för professionell verksamhet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

verkar i enlighet med lagar, förordningar och föreskrifter och
deltar i att skaffa behövliga tillstånd för professionell verksamhet

•

verkar efter att ha fått anvisningar enligt lagar, förordningar
och föreskrifter, skaffar behövliga tillstånd för professionell
verksamhet enligt anvisningar

•

verkar självständigt i enlighet med lagar, förordningar och
föreskrifter och skaffar behövliga tillstånd för professionell
verksamhet.

Goda 3

Goda 4
Berömliga 5
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Nöjaktiga 2

Att definiera material som lämpar sig som vidareförädlingsprodukt
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar de vanligaste vidareförädlingsprodukterna

•

identifierar vidareförädlingsprodukter och faktorer som inverkar
på deras kvalitet

•

identifierar självständigt vidareförädlingsprodukter och faktorer
som inverkar på deras kvalitet

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att vid vidareförädlingen av naturprodukter ta hänsyn till
materialegenskaper som inverkar på hanteringen och förvaringen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar med handledning egenskaper hos de material som
används i arbetet samt mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska
faktorer i framställningsprocessen

•

identifierar egenskaper hos de material som används i arbetet
samt mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska faktorer i
framställningsprocessen

•

identifierar självständigt egenskaper hos de material som
används i arbetet samt mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska
faktorer i framställningsprocessen

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att använda sig av den lokala kulturen och traditionen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar i sitt arbete hänsyn till sitt områdes kultur och tradition att
använda naturprodukter.

•

klarlägger de centrala dragen i traditionen att använda
naturprodukter i sitt område och använder sig av den.

•

klarlägger särdragen för användningen av naturprodukter
i sitt område och använder sig av dem och utvecklar dem
självständigt.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning

Examensdelar

Den studerande
Nöjaktiga 1
Nöjaktiga 2
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•

reder med handledning ut problemsituationer i
framställningsprocessen och anmäler uppkomna problem

Goda 3

•

reder ut problemsituationer i framställningsprocessen och
anmäler uppkomna problem på eget initiativ

•

anmäler självständigt problemsituationer som uppkommit i
framställningsprocessen och söker lösningar på dem

Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

handlar sakligt i interaktionssituationer, i arbetsgrupper och i
arbetsmiljön

•

handlar med initiativ i interaktionssituationer, i varierande
arbetsgrupper och arbetsmiljöer

•

handlar självständigt i interaktionssituationer och tar hela
arbetsgemenskapens verksamhet i betraktande och främjar
samarbetet

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Yrkesetik
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

verkar med handledning i enlighet med livsmedels- och
naturskyddslagstiftningen och förhindrar att kvaliteten äventyras

•

verkar efter att ha fått anvisningar i enlighet med livsmedelsoch naturskyddslagstiftningen och upprätthåller med sin
verksamhet produktkvaliteten

•

verkar i enlighet med livsmedels- och naturskyddslagstiftningen
och upprätthåller med sin verksamhet en god kvalitet på
produkterna

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

handlar med omsorg om sin egen säkerhet och säkerheten
för alla medlemmar i arbetsgemenskapen och ser till
produktsäkerheten.

•

handlar med omsorg om sin egen säkerhet och säkerheten
för alla medlemmar i arbetsgemenskapen, tar risker som
beror på omständigheterna i betraktande och följer med
produktsäkerheten.

•

handlar aktivt med omsorg om sin egen säkerhet och
säkerheten för alla medlemmar i arbetsgemenskapen, tar risker
som beror på omständigheterna i betraktande och övervakar
produktsäkerheten.

Goda 3

Goda 4
Berömliga 5
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Nöjaktiga 2

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att i terrängen samla naturmaterial
som lämpar sig som livsmedel, genom att välja lämpliga material enligt anvisningar och av
dem framställa vidareförädlade produkter. Vid produktionen iakttas livsmedelslagstiftningen och
anvisningarna om egenkontroll. Insamlingen och hanteringen av material bör vara tillräckligt
mångsidig och ske med hänsyn till regionalitet och naturförhållanden för att uppfylla kraven
på yrkesskicklighet. Yrkesskickligheten visas i ett produktionsutrymme som är godkänd för
framställning av livsmedel. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte
kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på
andra sätt.

2.39.

Fiske och fiskhantering, 15 kp (106033)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•
•

identifiera de vanligaste fiskarterna och deras levnadssätt och krav på livsmiljö
hantera, ställa i fångstberedskap och underhålla nät, stänggarn (snörpvad, not, ryssja) och
krokar
hantera fisken inför försäljningen
biträda vid arbetsuppgifter inom fisketurismen, till exempel vid planeringen av produkten,
förberedelserna, handledningen och efterarbetet
berätta om fiskar, deras levnadssätt och krav på livsmiljö, om fiskemetoder och fiskekulturen
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
• beakta i sitt arbete aktuella bestämmelser om hanteringen av djur
• färdigheter för avläggande av hygienpass
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att planera och genomföra fångst av fisk och fiskhantering
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

planerar och genomför fiske tillsammans med en sakkunnig
eller en grupp på bekanta fiskevatten
planerar med handledning sitt arbete i en
fiskförädlingsanläggning eller ett dito företag
bedömer hur arbetet lyckas och skaffar information för att
utveckla sin verksamhet
verkar med handledning i enlighet med kvalitets- och
miljömålen.

Nöjaktiga 2

Examensdelar

Goda 3

•
•
•
•
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planerar och genomför fiske tillsammans med en grupp eller en
annan person
planerar enligt anvisning sitt arbete i en
fiskförädlingsanläggning eller ett dito företag
bedömer hur arbetet lyckas och tar vid utvecklingen av
verksamheten hänsyn till feedback från kunderna
verkar i enlighet med kvalitets- och miljömålen.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

planerar och genomför fiske med säkra tag tillsammans med en
grupp eller en annan person
planerar självständigt och ansvarsfullt sitt arbete i en
fiskförädlingsanläggning eller ett dito företag
gör iakttagelser om arbetskvaliteten och verkar aktivt enligt
erhållen feedback
verkar i enlighet med kvalitets- och miljömålen och tar initiativ
för att utveckla en verksamhet av god kvalitet.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att fiska
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

fiskar med handledning med krokar, nät och stänggarn
lägger med handledning låga nät och biträder vid fiske med
ryssja och drivgarn
sköter med handledning och med ansvar för miljön
fiskevattnens skick och anmäler sina iakttagelser
biträder vid fisketuristfärder

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

fiskar på eget initiativ med krokar, nät och stänggarn
väljer på eget initiativ lämpliga fångstredskap och andra
redskap som behövs för fisket och lägger nät eller sätter ut
andra redskap under perioden för öppet vatten
sköter med ansvar för miljön fiskevattnens skick och anmäler
sina iakttagelser
biträder vid fisketuristfärder och handleder gruppdeltagare vid
behov

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

tar på eget initiativ hand om skicket på fiskeredskapen som han
eller hon har använt och tillverkar behövliga fiskeredskap
fiskar mångsidigt med olika slags fångstmetoder under alla
årstider
sköter aktivt och med ansvar för miljön fiskevattnens skick och
anmäler sina iakttagelser
biträder vid fisketuristfärder och handleder gruppdeltagare och
berättar livfullt och ivrigt om fiske
Att hantera och vidareförädla fisk

Nöjaktiga 1

•
•
•
•

deltar med handledning i utarbetandet av egenkontrollplanen
för en fiskare och ett förädlingsföretag i liten skala och verkar i
enlighet med kraven på hygien
sätter med handledning fångsten i försäljningsskick
verkar med handledning vid de förberedande arbetsskedena i
vidareförädlingen
beräknar med handledning ett pris för en modellprodukt och
följer med mängden av svinn.

Nöjaktiga 2
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Den studerande

Goda 3

•
•
•
•

utarbetar efter att ha fått anvisningar tillsammans med en
fiskare och ett förädlingsföretag i liten skala en egenkontrollplan
och verkar i enlighet med kraven på hygien
rensar och filerar på eget initiativ fångsten klar för försäljning
förpackar olika fisksorter, förhandsbehandlar fisken inför olika
slags vidareförädlingsmetoder och framställer med handledning
olika slags förädlingsprodukter
beräknar ett pris för en modellprodukt och handlar så att
mängden av svinn minskar och följer med mängden av avfall.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

utarbetar tillsammans med en fiskare och ett förädlingsföretag i
liten skala en egenkontrollplan och verkar i enlighet med kraven
på hygien
hanterar, förädlar och marknadsför fiskprodukter självständigt
röker, gravar och marinerar fiskprodukter och framställer
helkonserver
beräknar ett pris för en modellprodukt och handlar så att
mängden av svinn minskar och följer med mängden av avfall
och avfallshanteringen och rapporterar om den.

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att ta hänsyn till fiskekulturen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar verksamhetssätten inom olika fiskekulturer i betraktande

•

tar olika fiskekulturer i hemlandet i betraktande

•

tar olika nationaliteters fiskekulturer i betraktande

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att iaktta lagstiftning och föreskrifter
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

följer livsmedelslagstiftningen som berör fiske och lagen och
förordningen om fiske och ber vid behov om råd av någon med
mera erfarenhet

•

följer de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller
fiskhantering och fiske

•

följer de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller
fiskhantering och fiske och tillämpar dem på sitt arbete

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5
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At ta hänsyn till fiskarnas biologi och levnadssätt vid fisket
Den studerande
Nöjaktiga 1
Nöjaktiga 2
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•

identifierar de vanligaste fiskarterna som förekommer bland
fångsten.

Goda 3

•

identifierar de viktigaste fiskarterna och känner till deras
levnadssätt och lektider.

•

identifierar de viktigaste fiskarternas levnadssätt och krav på
livsmiljö och planerar sitt fiske därefter.

Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

kan med handledning lösa olika slags problemsituationer i fisket
och vid vidarebehandlingen

•

kan välja en lösning på en problemsituation bland olika
alternativ

•

gör olika slags förslag för problemsituationer

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

verkar med handledning i interaktionssituationer, i
arbetsgrupper och i arbetsmiljön

•

handlar smidigt i interaktionssituationer, i varierande
arbetsgrupper och arbetsmiljöer

•

handlar aktivt i interaktionssituationer och tar hela
arbetsgemenskapens behov i betraktande

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

ser till sin säkerhet och gör iakttagelser om riskfaktorer
handleder gruppen till att utrusta sig sakligt och i att handla
säkert till sjöss.

•
•

ser till sin säkerhet och ergonomin och fastslår riskfaktorer
handleder gruppen till att utrusta sig ändamålsenligt för
fisketuren och ser till kundgruppens säkerhet.

•

handlar aktivt för utvecklingen av säkerheten och ergonomin för
arbetsgruppens medlemmar
handleder gruppen till att utrusta sig ändamålsenligt för
fisketuren och ser till kundgruppens säkerhet och handlar
med känsla för situationens krav med hänsyn till olika kunders
beteende till sjöss.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Berömliga 5

•

191

Examensdelar

Goda 4

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att fiska och hantera fisk i
ändamålsenliga förädlingsutrymmen. I situationen ingår användning och underhåll av olika slags
redskap och utrustning samt planering, förberedelse och förverkligande av fiske och förädling.
Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett
yrkesprov kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.40.

Jakt och hantering av vilt, 15 kp (106050)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

identifiera villebråd
utföra viltvårdsåtgärder i viltets livsmiljöer
delta i triangelinventeringen av vilt på sommaren eller vintern
använda tillåtna vapen samt snaror och fällor för fångst
jaga vilt och hantera bytet
berätta om terrängformerna, viltets beteende och jakttraditionerna
se till sin egen och gruppens säkerhet under jaktfärderna
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
• beakta i sitt arbete aktuella bestämmelser om hanteringen av djur
• färdigheter för avläggande av hygienpass
upprätthålla den fysiska och psykiska arbetsförmågan
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att planera och förverkliga jakt och viltvård
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

planerar och genomför med en sakkunnig eller en grupp en
jaktfärd och arbeten som ansluter sig till viltvård i ett bekant
område
planerar sitt arbete med handledning
bedömer hur arbetet lyckas och skaffar information för att
utveckla sin verksamhet
verkar med handledning i enlighet med kvalitets- och
miljömålen.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

Examensdelar

•

planerar och genomför med en grupp eller en annan person en
jaktfärd och arbeten som ansluter sig till viltvård
planerar sitt arbete enligt anvisning
bedömer hur arbetet och utvecklandet av verksamheten lyckas
och tar kundresponsen i betraktande
verkar i enlighet med kvalitets- och miljömålen.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
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planerar och genomför med en grupp eller en annan person en
jaktfärd och arbeten som ansluter sig till viltvård med säkra tag
planerar sitt arbete självständigt och ansvarsfullt
gör iakttagelser om arbetets kvalitet och verkar aktivt i enlighet
med den feed back han eller hon har fått

•

verkar i enlighet med kvalitets- och miljömålen och tar initiativ
för att utveckla en verksamhet av god kvalitet.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att jaga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

deltar under handledning i jakt
verkar med handledning i enlighet med jaktkulturen
och jakttraditionerna och berättar för deltagarna om
verksamhetssätten

•
•

deltar efter att ha fått anvisningar i en grupp under en jakt
verkar i enlighet med jaktkulturen och jakttraditionerna och
berättar för deltagarna om verksamhetssätten

•

jagar självständigt och tar hänsyn till ändringarna i terrängen
och viltets beteende
verkar i enlighet med jaktkulturen och jakttraditionerna och
främjar dem genom att berätta om verksamhetssätten för
deltagarna

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

•

Att vårda viltet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

verkar med handledning i viltvårdsuppgifter

•

utför givna viltvårdsuppgifter

•

utför viltvårdsuppgifterna i ett område enligt planen

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att hantera bytet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

gör med handledning de grundläggande
byteshanteringsåtgärderna i terrängen

•

tar hand om bytet i terrängen

•

tar självständigt hand om bytet i terrängen

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

gör iakttagelser för triangelinventeringen i en grupp

•

utför triangelinventering i grupp

Nöjaktiga 2
Goda 3
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Att utföra triangelinventering av vilt

Goda 4
Berömliga 5

•

utför triangelinventering

Att använda och underhålla jaktredskap
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder och underhåller redskap under övervakning.

•

använder tillåtna vapen och snaror tillsammans med en grupp
och underhåller sina redskap.

•

använder tillåtna vapen och snaror inom ett överenskommet
område och underhåller sina redskap.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att iaktta jaktlagen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

följer jaktlagen

•

följer jaktlagen och tar hänsyn till de begränsningar som
reglerar jakten av det vanligaste jaktbara viltet

•

följer jaktlagen och tar hänsyn till de tillåtna metoderna och
redskapen vid jakten samt tidpunkterna för jakten

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att identifiera villebråd och deras livsmiljöer
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar de vanligaste villebråden och deras levnadsplatser.

•

identifierar de vanligaste villebråden och deras levnadsplatser,
spåren av de vanligaste villebråden och ser till viltets
näringsbehov.

•

identifierar de vanligaste villebråden och deras levnadsplatser,
spåren och lämningarna av de vanligaste villebråden och ser
mångsidigt till viltets näringsbehov.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande

Examensdelar

Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1
Nöjaktiga 2
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•

ber om råd i problemsituationer vid jakt och lär sig av olika slags
problemsituationer med handledning

Goda 3

•

väljer efter att ha fått handledning en lösning på en
problemsituation bland olika slags alternativ

•

föreslår olika slags alternativ i problemsituationer

Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

arbetar med handledning i varierande arbetsgrupper,
arbetsmiljöer och interaktionssituationer

•

arbetar smidigt i varierande arbetsgrupper, arbetsmiljöer och
interaktionssituationer

•

tar i sin verksamhet hela gruppens behov i betraktande och är
aktiv i interaktionssituationer

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Yrkesetik
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

handlar på naturens villkor

•

handlar på naturens villkor med respekt för naturen

•

handlar aktivt på naturens villkor och med respekt för naturen

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

ser till sin säkerhet
handleder gruppen i att klä sig ändamålsenligt och att handla så
att de följer säkerhetsbestämmelserna på jaktfärderna.

•

ser till sin och andras säkerhet och till att ergonomin
förverkligas
handleder gruppen i att klä sig ändamålsenligt för jaktfärden
och ser till kundgruppens säkerhet.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

Berömliga 5

•
•

handlar aktivt för att utveckla säkerheten för
gruppmedlemmarna och för att utveckla ergonomin
handleder gruppen i att klä sig ändamålsenligt för jaktfärden
och ser till kundgruppens säkerhet samt handlar med känsla för
situationen med betraktande av olika slags kunders beteende i
skogen.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande eller examinanden visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov eller vid
ett examenstillfälle under en organiserad och övervakad jaktfärd och i viltvårdsuppgifter.
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Goda 4

Omfattningen av arbetet är tillräcklig för att det kunnande som påvisas ska täcka de
i examensgrunderna angivna kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömning och
bedömningskriterierna.
Yrkesprovet eller examenstillfället kan fortsättas på en annan arbetsplats/i ett annat arbetsobjekt
eller inom den grundläggande yrkesutbildningen på en av utbildningsanordnaren anvisad annan
plats så att påvisandet av kunnandet blir heltäckande.
Till de delar som det kunnande som krävs i examensdelen inte heltäckande kan påvisas i ett
yrkesprov eller vid ett examenstillfälle genom arbete, kompletteras den genom annan bedömning
av kunnandet.

2.41.

Förädling av renkött, 15 kp (106055)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

använda och underhålla maskiner, redskap och utrustning som används i köttförädlingen
produktifiera renen och stycka kroppen för standardiserade köttsortiment
sortera för olika slags kötturval enligt användningsändamål
förpacka och lagra produkterna inför marknadsföringen
beakta i sitt arbete aktuella bestämmelser (bland annat livsmedelslagen, djurskyddslagen
och bestämmelser som gäller avlivning av djur)
• färdigheter som behövs för att avlägga hygienpass och kompetensbevis för avlivning
av djur enligt (EG 1099/2009)
beräkna produktkostnader och prissätta produkter
ta till vara biprodukter som uppkommer vid slaktningen och förädlingen av ren
berätta för kunderna om traditionerna och användningen av produkterna
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att förädla renkött
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

följer med handledning de givna personliga och
anläggningsvisa hygienanvisningarna
arbetar under kontinuerlig övervakning.

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

följer på eget initiativ givna personliga och anläggningsvisa
hygienanvisningar i enlighet med egenkontrollen
utför olika arbetsskeden med handledning.

Examensdelar

Goda 4
Berömliga 5

•
•

utför de dagliga åtgärderna för direktförsäljning och egenkontroll
vid produktionsanläggningen
arbetar självständigt i olika skeden av produktionen.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
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Att stycka och sortera renkött
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

produktifierar renen med handledning och styckar kroppen för
standardiserade köttsortiment under kontinuerlig övervakning
sorterar med handledning olika slags köttsortiment enligt
användningsändamålet

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

produktifierar efter att ha fått handledning renen och styckar
kroppen med handledning för standardiserade köttsortiment
sorterar efter att ha fått handledning olika slags köttsortiment
enligt användningsändamålet

Goda 4
Berömliga 5

•
•

produktifierar renen och styckar kroppen för standardiserade
köttsortiment
sorterar olika slags köttsortiment enligt användningsändamålet

Att använda och underhålla maskiner, utrustning och arbetsredskap
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

utför med handledning olika arbetsskeden i produktionen,
använder och underhåller behövliga maskiner, utrustning och
arbetsredskap

•

arbetar efter att ha fått handledning i en grupp vid olika
arbetsskeden i produktionen och väljer maskiner, utrustning och
arbetsredskap enligt ändamål

•

väljer arbetsmetoder, maskiner, utrustning och arbetsredskap
som passar för ändamålet och använder och underhåller dem
självständigt

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Att sälja produkten
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

förpackar och lagrar produkter med handledning
följer med handledning med produktionskostnaderna och
prissätter ett överenskommet sortiment
berättar med handledning om de traditionella sätten att använda
sortimenten

Nöjaktiga 2
•
•
•

väljer de riktiga förpackningsmetoderna och lagringssätten
följer efter att ha fått handledning med föränderliga
produktionskostnader och prissätter överenskomna sortiment
berättar efter att ha fått anvisningar om de traditionella sätten
att använda sortiment

Goda 4
Berömliga 5

•

väljer de riktiga förpackningsmetoderna och
förpackningsmaterialen och sköter märkningarna på
förpackningarna samt är synnerligen noggrann med renligheten
i sitt arbete
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Goda 3

•
•

följer med föränderliga produktionskostnader och prissätter
sortiment
berättar om de traditionella sätten att använda sortiment

Att säkerställa vidare-användningen av biproduktmaterialet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar med handledning till vara biproduktmaterial för
vidarebearbetning.

•

tar efter att ha fått anvisningar till vara biproduktmaterial för
vidarebearbetning.

•

tar självständigt till vara biproduktmaterial för vidareutnyttjande.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att följa livsmedelslagen och bestämmelserna om egenkontroll
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

följer kraven på hygien och tar i sitt arbete hänsyn till det
grundläggande i egenkontrollen

•

följer kraven på hygien och tar i sitt arbete hänsyn till
anvisningarna om egenkontrollen

•

följer kraven på hygien och tar i sitt arbete hänsyn till
bestämmelserna om direktförsäljning och om egenkontroll på
anläggningen

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att identifiera och prissätta köttsortiment
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar olika köttsortiment och sätter pris på några
basprodukter

•

identifierar de huvudsakliga användningsmöjligheterna för olika
köttsortiment och sätter pris på produkter

•

identifierar de huvudsakliga användningsmöjligheterna för olika
köttsortiment och sätter mångsidigt pris på produkter

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Examensdelar

Att behärska produktionskedjan i förädlingen av renkött
Den studerande
Nöjaktiga 1
Nöjaktiga 2
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•

tar hänsyn till köttkvalitetens betydelse för produktionen av
förädlade produkter.

Goda 3

•

tar hänsyn till grunderna för valet av material för förädlade
köttprodukter.

•

tillämpar i sitt arbete metoderna för framställning av förädlade
köttprodukter.

Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Yrkesetik
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

verkar i enlighet med lagen som gäller djurskydd

•

verkar i enlighet med lagen som gäller djurskydd och enligt
allmänna etiska principer

•

verkar i alla uppgifter i enlighet med lagen om djurskydd
och enligt god yrkesetik samt främjar med sin verksamhet
produkternas höga kvalitet

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

reder med handledning ut problemsituationer

•

gör förslag och väljer en lösning bland olika alternativ i
problemsituationer

•

gör olika slags förslag till förverkligande i problemsituationer

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

arbetar med handledning i interaktionssituationer, i varierande
arbetsgrupper och arbetsmiljöer

•

arbetar smidigt i interaktionssituationer, i varierande
arbetsgrupper och arbetsmiljöer

•

är aktiv i interaktionssituationer och tar behoven hos hela
arbetsgemenskapen i betraktande

Nöjaktiga 2
Goda 3

Berömliga 5

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

ser till sin säkerhet och klarlägger riskfaktorer såsom
hälsorisker.

Nöjaktiga 2
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Goda 4

Goda 3

•

ser till sin säkerhet och ergonomin och undviker risker i sitt
arbete.

•

verkar aktivt för utvecklingen av säkerheten för
arbetsgemenskapens medlemmar och för ergonomin.

Goda 4
Berömliga 5

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att hantera renkött
i en produktionsanläggning i branschen. Till de delar som den yrkesskicklighet som
krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av
yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.42.

Användningen av renar inom turismen, 15 kp
(106053)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sköta renar i inhägnad
spänna för och tygla en ren framför en pulka eller släde
göra förberedelser för transporter och evenemang
biträda vid ett turistevenemang
följa med kostnadsbildningen och prissätta serviceprodukter
betjäna kunder
berätta om renarnas livsmiljö och om renhushållningens betydelse som en del av den
nationella och lappländska kulturen
beakta att verksamheten bör vara säker och ske ansvarsfullt
beakta i sitt arbete bestämmelser som gäller hanteringen av djur
använda personlig skyddsutrustning, ta arbetssäkerheten i betraktande och upprätthålla
arbetsförmågan
främja verksamhetsätt som är förenliga med en hållbar utveckling.

Bedömning
1. Behärskande av arbetsprocessen
Att arbeta med renar vid ett turistevenemang
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

biträder vid arrangerandet av ett turistevenemang med renar
och deltar i servicekedjan
bedömer hur arbetet lyckas och skaffar information för att
utveckla sin verksamhet
arbetar med handledning i enlighet med kvalitets- och
miljömålen.

Examensdelar

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
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arbetar med handledning under ett turistevenemang med renar
och betjänar kunder efter att ha fått anvisningar
bedömer hur arbetet och utvecklingen av verksamheten lyckas
och tar hänsyn till feedback från kunderna
arbetar i enlighet med kvalitets- och miljömålen.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

förverkligar självständigt service av olika slag under ett
turistevenemang med renar och betjänar kunderna otvunget
gör iakttagelser om arbetskvaliteten och handlar aktivt för att
åtgärda feedback
arbetar i enlighet med kvalitets- och miljömålen och tar initiativ
för att utveckla en verksamhet av god kvalitet.

2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material
Att använda renar inom turismen
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•
•

spänner med handledning för en ren och tyglar den på ett
säkert sätt
följer med handledning säkerhetskraven inom turismen
klarar sig behjälpligt också på det andra inhemska
språket eller på något främmande språk i okomplicerade
kommunikationssituationer i branschen
berättar om historien och verksamhetssätten i hemlandet
följer med handledning med utfodringens inverkan på renarnas
beteende

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•
•

spänner på eget initiativ för en ren och kör säkert med den
följer säkerhetskraven inom turismen
använder också det andra inhemska språket eller något
främmande språk i kommunikationssituationer i branschen
berättar om historien och inhemska och nordiska
verksamhetssätt
sköter renar med hänsyn till renarnas av näringen beroende
och övriga beteende och enligt situationens krav

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•
•

spänner på eget initiativ för en ren och handleder kunder i att
köra säkert
följer säkerhetskraven inom turismen
använder också det andra inhemska språket eller något
främmande språk flytande i olika kommunikationssituationer i
branschen
berättar om historien och inhemska och internationella
renkulturer
sköter renar på eget initiativ, med hänsyn till renarnas av
näringen beroende och övriga beteende och reagerar på rätt
sätt på olika situationer
Att använda maskiner och redskap

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder med handledning transport- och körredskap för renar

•

använder behövliga transport- och körredskap för renar

•

använder behövliga transport- och körredskap för renar

Goda 3
Goda 4
Berömliga 5
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Nöjaktiga 2

Att sköta och transportera körrenar
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

utfodrar körrenarna i inhägnad
transporterar renar efter att ha fått anvisningar och enligt
reglerna för transporten

•
•

utfodrar på eget initiativ körrenarna i inhägnaden
transporterar renar enligt reglerna för transport av levande djur

•

gör upp en plan för utfodringen av körrenarna, utfodrar dem och
iakttar körrenas kondition och välmåga
transporterar renar enligt reglerna för transport av levande djur

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

•

Att följa med kostnaderna för ett evenemang
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

följer med handledning hur kostnaderna bildas och prissätter
enskilda serviceprodukter.

•

följer kostnadsbildningen och prissätter serviceprodukter.

•

följer på eget initiativ kostnadsbildningen och prissätter
serviceprodukter.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
Att sköta om körrenens utfodring
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar hänsyn till funktionsprincipen för renens matsmältning

•

tar hänsyn till funktionsprincipen för renens matsmältning och
utnyttjar informationen för att fastställa renens behov av näring

•

tar hänsyn till funktionsprincipen för renens matsmältning och
utnyttjar informationen för att fastställa renens behov av näring

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Att klarlägga verksamhetens lönsamhet
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

tar med handledning reda på hurdana kostnader arrangerandet
av ett evenemang ger upphov till

•

tar efter att ha fått handledning reda på hurdana kostnader
arrangerandet av ett evenemang ger upphov till och känner till
enskilda objekt för prissättningen

Examensdelar

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
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Berömliga 5

•

tar reda på hurdana kostnader arrangerandet av ett evenemang
ger upphov till och känner till enskilda objekt för prissättningen

Att använda sig av historien och nuläget vid renturism
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

använder sig i sitt arbete av historien om renskötselns
uppkomst i Finland och av de nu rådande sätten att sköta renar.

•

använder sig i sitt arbete av Finlands olika renskötselkulturer.

•

använder sig i sitt arbete av Finlands olika renskötselkulturer
och är medveten om de internationella kulturerna.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Lärande och problemlösning
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

följer med situationen och gör förslag till lösningar i
problemsituationer

•

väljer en lösning på en problemsituation bland olika alternativ

•

fattar beslut i problemsituationer från fall till fall, vid behov även
snabbt

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Interaktion och samarbete
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

är samarbetsvillig och arbetar med handledning i
interaktionssituationer, i varierande arbetsgrupper och
arbetsmiljöer

•

handlar smidigt i interaktionssituationer, i varierande
arbetsgrupper och arbetsmiljöer

•

handlar aktivt och med känsla för situationens krav i
interaktionssituationer

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Yrkesetik
Nöjaktiga 1

•

tar hänsyn till renarnas beteende vid transporter och under
turistevenemang

•

sköter om att renarna mår bra under transporter och
turistevenemang

Nöjaktiga 2
Goda 3
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Den studerande

Goda 4
Berömliga 5

•

sköter på eget initiativ om att renarna mår bra under transporter
och turistevenemang

Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

drar omsorg om sin och kundernas säkerhet.

•

drar omsorg om sin och kundernas säkerhet och undviker
risker.

•

arbetar aktivt i enlighet med säkerhetsanvisningarna och
främjar säkerheten och undviker risker i sin verksamhet.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att handskas med och sköta
renarna vid ett turistevenemang med renar. I situationen bör också ingå användning och underhåll
av olika slags redskap och utrustning och förberedelser inför turistevenemanget. Deltagandet
i yrkesprovet förutsätter att säkerhetsbestämmelserna för turismen följs. Till de delar som den
yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras
visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.43.

Planering av företagsverksamhet, 15 kp
(400008)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•
•

utvärdera sina egna styrkor och sitt kunnande
söka fram och komma med idéer för möjligheter till affärsverksamhet
utveckla en affärsidé och utarbeta en affärsverksamhetsplan för den
skapa nätverk med olika intressentgrupper
utarbeta de dokument som behövs vid grundande av ett företag.

Bedömning
Den studerande utvärderar sina egna styrkor och sitt kunnande.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

kartlägger de egna styrkorna i att verka som företagare
lyfter fram sitt eget kunnande

•
•

kartlägger sina egna styrkor i att verka som företagare
presenterar sitt behövliga kunnande företagsverksamheten

•

lyfter fram sina egna styrkor och hur de kan användas då hen
verkar som företagare

Examensdelar

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5
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•

utvärderar sitt eget kunnande och sina utvecklingsbehov.

Den studerande söker fram och kommer med idéer för möjligheter till affärsverksamhet.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

kartlägger utifrån sina egna styrkor vilka möjligheter för
affärsverksamhet det finns
kartlägger företagen och kunderna inom den valda branschen,
men behöver tidvis handledning

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

kartlägger företagen och kunderna inom den valda branschen
bedömer möjligheterna för affärsverksamhet utifrån
kartläggningen

•

bedömer självständigt vilka innovativa möjligheter för
affärsverksamhet som kan hittas på marknaden
presenterar en eller flera företagsidéer eller möjligheter till
affärsverksamhet.

Goda 4
Berömliga 5

•

Den studerande utvecklar en affärsidé och utarbetar en affärsverksamhetsplan för den.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•
•

utreder utvecklingsutsikterna för marknaden och
konkurrenssituationen
utvecklar en genomförbar affärsidé
presenterar en plan över funktionerna inom företaget, men
behöver en del handledning
utreder det finansieringsbehov som krävs för starta upp
företagsverksamheten
beaktar verksamhetsområdets lagstiftning i planeringen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

utreder och förutser utvecklingsutsikterna för marknaden och
konkurrenssituationen
presenterar utifrån affärsidén en plan över administrationen och
resurserna för de olika funktionerna
beräknar kostnaderna som ansluter sig till
företagsverksamheten och planerar finansieringen
beaktar verksamhetsområdets lagstiftning i planeringen

Goda 4
•
•
•
•
•

förutser och analyserar utvecklingsutsikterna för marknaden
och konkurrenssituationen
presenterar utifrån affärsidén en realistisk och välgrundad plan
över administrationen och resurserna för de olika funktionerna
gör upp budgetar och en finansieringsplan
gör en riskhanteringsanalys och en säkerhetsplan för företaget
beaktar verksamhetsområdets lagstiftning i planeringen.

Den studerande skapar nätverk med olika intressentgrupper.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar de intressentgrupper som är förknippade med
företagsverksamheten
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Berömliga 5

•

presenterar företagets verksamhetsmodell för någon
intressentgrupp

•

väljer intressentgrupper som är centrala med tanke på den
egna verksamheten
presenterar företagets verksamhetsmodell på ett åskådligt och
säljande sätt för någon central intressentgrupp

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
Goda 4
Berömliga 5

•
•

har ett initiativtagande samarbete med valda intressentgrupper
presenterar företagets verksamhetsmodell på ett åskådligt och
välgrundat sätt för de valda intressentgrupperna.

Den studerande utarbetar de dokument som behövs vid grundande av ett företag.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

väljer under handledning företagsform för företaget
utarbetar under handledning dokumenten för grundande av ett
företag

•
•

väljer en lämplig företagsform
identifierar de centrala dokumenten för grundande av ett företag
och utarbetar dem

•
•

väljer självständigt företagsform och motiverar valet
utarbetar självständigt dokumenten för grundande av ett företag
och andra nödvändiga avtalshandlingar.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov i praktiska arbetsuppgifter genom att på
egen hand eller i grupp utarbeta en affärsverksamhetsplan för den utvecklade affärsidén. Till de
delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov,
kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.44.

Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter,
5 kp (400011)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•

Examensdelar

•

sätta sig in i olika former för anordnande av yrkesutbildning och i yrkesinriktade examina
verka som kontaktperson mellan utbildningsanordnaren och arbetsplatsen
handleda andra studerande i utbildning som ordnas på en arbetsplats och i övrigt
förvärvande av kunnande
ge respons om utvecklingen av kunnandet.

Bedömning
Den studerande sätter in sig i olika former för anordnande av yrkesutbildning och i
yrkesinriktade examina.
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Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

preciserar de mest centrala formerna för anordnande av
yrkesutbildning
känner till de yrkesinriktade examina inom den egna branschen
tar del av examensgrunderna inom den egna branschen under
handledning
identifierar kopplingen mellan arbetsuppgifterna på
arbetsplatsen och examensgrunderna inom den egna
branschen under handledning

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

preciserar på ett omfattande sätt arbetsfördelningen mellan
utbildningsanordnaren och arbetsplatsen i anordnandet av
yrkesutbildning
informerar på arbetsplatsen om anordnandet av yrkesutbildning
tillsammans med utbildningsanordnaren

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

skaffar på ett konsekvent sätt information om verksamheten hos
de parter som medverkar i anordnandet av yrkesutbildning
preciserar mångsidigt arbetsfördelningen mellan
utbildningsanordnaren och arbetsplatsen i anordnandet av
yrkesutbildning
informerar på ett mångsidigt sätt på arbetsplatsen
om anordnandet av yrkesutbildning tillsammans med
utbildningsanordnaren.

Den studerande verkar som kontaktperson mellan utbildningsanordnaren och
arbetsplatsen.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

•

kartlägger under handledning möjligheterna att genomföra
utbildning på en arbetsplats och yrkesprov
diskuterar under handledning i arbetsgemenskapen om
utbildning som ordnas på en arbetsplats och ordnandet
av yrkesprov med en annan studerande, arbetstagarna,
arbetsplatshandledaren och bedömaren
arbetar med olika studerande och arbetstagare

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

•

kartlägger möjligheterna att genomföra utbildning på en
arbetsplats och yrkesprov
diskuterar ansvarsfullt i arbetsgemenskapen om utbildning som
ordnas på en arbetsplats och ordnandet av yrkesprov med
en annan studerande, arbetstagarna, arbetshandledaren och
bedömaren
arbetar med olika studerande och arbetstagare

Berömliga 5

•
•

•

kartlägger ansvarsfullt möjligheterna att genomföra utbildning
på en arbetsplats och yrkesprov
diskuterar självständigt och ansvarsfullt i arbetsgemenskapen
om utbildning som ordnas på en arbetsplats och yrkesprov med
en annan studerande, arbetstagarna, arbetshandledaren och
bedömaren
arbetar flexibelt med olika studerande och arbetstagare.
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Goda 4

Den studerande handleder andra studerande i utbildning som ordnas på en arbetsplats
och i övrigt förvärvande av kunnande.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

tar del av den studerandes personliga utvecklingsplan för
kunnandet under handledning
informerar om de centrala frågorna kring de studerandes
arbetarskydd och arbetsplatsens anvisningar och praxis
handleder den studerande att nå målen för förvärvandet av
kunnandet
utvärderar sin egen handledarkompetens

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

tar del av den studerandes personliga utvecklingsplan för
kunnandet och målen och innehållet för övrigt förvärvande av
kunnande
introducerar den studerande i arbetarskyddet och
arbetsplatsens anvisningar och praxis
uppmuntrar på ett interaktivt sätt den studerande att nå målen
för förvärvandet av kunnandet
utvärderar sin egen handledarkompetens och preciserar sina
utvecklingsbehov utifrån respons

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

tar på ett omfattande sätt del av den studerandes personliga
utvecklingsplan för kunnandet och målen och innehållet för
övrigt förvärvande av kunnande
introducerar den studerande på ett omfattande sätt i
arbetarskyddet och arbetsplatsens anvisningar och praxis
stärker den studerande i att nå målen för förvärvandet av
kunnandet
utvärderar mångsidigt sin egen handledarkompetens och
utvecklar den utifrån respons.

Den studerande ger respons om utvecklingen av kunnandet.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

diskuterar utvecklingen av kunnandet med den studerande
jämför under handledning det kunnande som den studerande
förvärvat med de fastställda målen
ger den studerande respons om utvecklingen av kunnandet
beaktar i responsen studerande som behöver särskilt stöd samt
studerande som representerar olika språk- och kulturgrupper

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

Examensdelar

•
•

Goda 4
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tar del av den studerandes mål och innehåll för förvärvandet av
kunnandet i utbildning som ordnas på en arbetsplats
jämför det kunnande som den studerande förvärvat med de
fastställda målen
ger den studerande respons om utvecklingen av kunnandet
under tiden för utbildning som ordnas på en arbetsplats
beaktar i responsen på ett ansvarsfullt sätt studerande som
behöver särskilt stöd samt studerande som representerar olika
språk- och kulturgrupper

Berömliga 5

•
•
•
•

tar del av den studerandes mål och innehåll för förvärvandet av
kunnandet i utbildning som ordnas på en arbetsplats och övrigt
förvärvande av kunnande
jämför mångsidigt det kunnande som den studerande förvärvat
med de fastställda målen
ger den studerande respons om utvecklingen av kunnandet
under tiden för utbildning som ordnas på en arbetsplats och
övrigt förvärvande av kunnande
beaktar i responsen på ett interaktivt och ansvarsfullt sätt
studerande som behöver särskilt stöd samt studerande som
representerar olika språk- och kulturgrupper.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov i praktiska arbetsuppgifter genom att
förbereda och öva sig inför introduktions-, handlednings- och responssituationer. Till de delar
som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov,
kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.

2.45.

Arbeta i ett företag, 15 kp (400009)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•

planera affärsverksamheten i ett företag
skapa samarbetsnätverk som främjar i affärsverksamheten
bedriva företagsverksamhet
utvärdera och utveckla verksamheten i ett företag.

Bedömning
Den studerande planerar affärsverksamheten i ett företag.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

skaffar den information som behövs i planeringen av de olika
delområdena i företagets affärsverksamhet
använder information om stödtjänster för företagsverksamhet
sätter upp strategiska mål för företaget
identifierar risker som är förknippade med företagsverksamhet

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

preciserar strategiska mål för företaget och en kundorienterad
åtgärdsplan för dem
gör upp budgetar och en finansieringsplan och är medveten om
företagarens ställning
identifierar de centrala risker som är förknippade med
företagsverksamhet

Berömliga 5

•
•

preciserar på ett förutseende och välgrundat sätt företagets
strategiska mål och en kundorienterad plan för dem samt
genomför planen för att uppnå målen
gör självständigt upp budgetar och en finansieringsplan och är
medveten om företagarens ställning
209

Examensdelar

Goda 4

•

identifierar och utvärderar de risker som är förknippade med
företagsverksamhet.

Den studerande skapar samarbetsnätverk som främjar affärsverksamheten.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

preciserar centrala samarbetspartner utgående från
verksamheten
planerar samarbetet med centrala partner

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

skaffar på egen hand eller som medlem i en grupp en central
samarbetspartner
kommer överens om samarbetsformen med den valda
samarbetspartnern
ingår vid behov ett samarbetsavtal med beaktande av ansvar
och skyldigheter

Goda 4
Berömliga 5

•
•

skaffar på egen hand eller som medlem i en grupp
samarbetspartner och kommer överens om samarbetsformerna
ingår samarbetsavtal med beaktande av ansvar och
skyldigheter.

Den studerande bedriver företagsverksamhet.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

bedriver företagsverksamhet på egen hand eller som del av en
gemenskap
sköter det delområde av affärsverksamheten man kommit
överens om
löser på ett kundorienterat sätt problemsituationer som gäller
företagets verksamhet, men behöver en del stöd
följer verksamhetsområdets lagstiftning

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

bedriver företagsverksamhet på egen hand eller som del av en
gemenskap
sköter självständigt det delområde av affärsverksamheten man
kommit överens om
löser på ett kundorienterat sätt problemsituationer som gäller
företagets verksamhet
följer verksamhetsområdets lagstiftning

Goda 4
Berömliga 5

•
•

Examensdelar

•
•

bedriver företagsverksamhet på egen hand eller som del av en
gemenskap
sköter självständigt olika delområden av affärsverksamheten
och visar flexibilitet och god tidsanvändning i verksamheten
löser på ett kundorienterat sätt problemsituationer som gäller
företagets verksamhet och säkerställer kundnöjdhet
följer verksamhetsområdets lagstiftning.

Den studerande utvärderar och utvecklar verksamheten i ett företag.
Den studerande
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Nöjaktiga 1

•
•

utvärderar sin egen verksamhet inom företaget som en del av
helheten
utvärderar på egen hand eller som medlem i en grupp
företagets verksamhet

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

utvärderar sin verksamhet och sätter upp mål för sin
verksamhet i enlighet med företagets strategiska mål
gör på egen hand eller som medlem i en grupp förslag på
utveckling av företagets verksamhet och beaktar kunders
och intressentgruppers förväntningar samt kvalitets- och
kostnadsmål

Goda 4
Berömliga 5

•
•

utvärderar sin verksamhet inom företaget i förhållande till
företagets strategiska mål
gör aktivt välgrundade förslag, val och beslut för att utveckla
företagsverksamheten i linje med de strategiska målen.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov i praktiska arbetsuppgifter genom att
bedriva företagsverksamhet. Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen
inte kan bedömas genom ett yrkesprov, kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt
på andra sätt.

2.46.

Arbete som kräver spetskompetens, 15 kp
(400010)

Krav på yrkesskicklighet
Den studerande kan
•
•
•
•

utvärdera och utveckla sitt eget kunnande och sin egen arbtesmiljö
arbeta med uppgifter som kräver spetskompetens inom branschen
beakta kvalitetskraven på produktion, produkter eller tjänster på spetsnivå
arbeta i nätverk inom branschen och i samarbete med kunden.

Bedömning
Den studerande utvärderar och utvecklar sitt kunnande och sin arbetsmiljö.

Nöjaktiga 1

•
•
•
•
•
•

utvärderar framgångarna i sitt arbete och sitt eget kunnande
utvecklar sitt kunnande och sina arbetssätt
utarbetar en individuell utvecklingsplan för sin egen del
anpassar sig till förändringar och arbetar långsiktigt i
arbetsuppgifter som kräver spetskompetens
utvecklar sin arbetsmiljö tillsammans med de andra
arbetar på ett naturligt sätt som en del av teamet och anpassar
sig till arbetsgemenskapen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

utvärderar realistiskt framgångarna i sitt arbete och sitt
kunnande samt motiverar sin utvärdering
utvecklar aktivt sitt kunnande och sina arbetssätt
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Den studerande

•
•
•
•

utarbetar en individuell utvecklingsplan för sin egen del, så att
den stöder utvecklingen till spetskompetens
anpassar sig snabbt till förändringar och arbetar långsiktigt
och utvecklar sitt arbete i arbetsuppgifter som kräver
spetskompetens
stöder tillsammans med de andra utvecklingen av arbetsmiljön
till den nivå som krävs för spetskompetens
arbetar aktivt som en del av teamet och anpassar sig väl till
arbetsgemenskapen

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•
•
•

utvärderar realistiskt framgångarna i sitt arbete och sitt eget
kunnande samt motiverar sin utvärdering och definierar sina
utvecklingsbehov
utvecklar aktivt sitt kunnande och sina arbetssätt till en nivå för
utmanande arbetsuppgifter
förnyar aktivt sitt eget kunnande, så att det stöder utvecklingen
till spetskompetens
förutser förändringar för att lättare kunna anpassa sig till dem
och arbetar långsiktigt och utvecklar sitt arbete och sig själv i
arbetsuppgifter som kräver spetskompetens
utvärderar sin arbetsmiljö och ger utvecklingsförslag och
respons
arbetar med spetskompetens i teamet och delar aktivt med sig
av sitt kunnande till de andra.

Den studerande arbetar med uppgifter som kräver spetskompetens inom branschen.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

använder på eget initiativ arbetsmetoder, arbetsredskap och
material
arbetar omsorgsfullt
skaffar och använder på eget initiativ den information som
behövs i arbetet och ber vid behov om råd
arbetar kostnadseffektivt och med goda resultat med beaktande
av tiden och andra tillgängliga resurser
främjar varaktiga kundrelationer i sitt arbete
följer arbetsplatsens regler och arbetstiderna
arbetar ansvarsfullt och följer branschens yrkesetiska principer
tar ansvar för säkerheten i det egna arbetet och följer
bestämmelserna och anvisningarna om arbetarskydd
säkerställer kundernas och de övriga användarnas säkerhet
enligt anvisningar
arbetar ergonomiskt riktigt och håller sin arbetsmiljö städad
under hela arbetsprocessen

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

Examensdelar

•
•
•
•
•
212

väljer på eget initiativ arbetsmetoder, arbetsredskap och
material samt använder dem i föränderliga situationer
arbetar omsorgsfullt, kreativt och innovativt
skaffar och tillämpar på eget initiativ den information som
behövs i arbetet och klarar av att lösa problemsituationer
tillsammans med andra
arbetar på eget initiativ kostnadseffektivt med beaktande av
tiden och andra tillgängliga resurser och så att det främjar
företagets eller organisationens resultat
främjar aktivt kontinuiteten i verksamheten och varaktiga
kundrelationer
följer arbetsplatsens regler och arbetstiderna

•
•
•
•

arbetar ansvarsfullt och tar initiativ i enlighet med de yrkesetiska
principerna inom branschen
tar ansvar för säkerheten i det egna arbetet och observerar och
meddelar om riskerna som är förknippade med arbetet samt
följer bestämmelserna och anvisningarna om arbetarskydd
säkerställer kundernas och de övriga användarnas säkerhet på
ett självständigt sätt
arbetar ergonomiskt riktigt och håller sin arbetsmiljö städad
under hela arbetsprocessen även i utmanande arbetssituationer

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

väljer modigt även nya arbetsmetoder, arbetsredskap och
material samt använder dem smidigt i föränderliga situationer
arbetar systematiskt, noggrant och säkert samt kreativt och
innovativt
skaffar och tillämpar självständigt information som behövs
i arbetet i föränderliga arbetssituationer och motiverar sina
lösningar utifrån den information som hen skaffat
arbetar med företagarmässig attityd med beaktande av tiden
och andra tillgängliga resurser och så att det främjar företagets
eller organisationens resultat
främjar självständigt kontinuiteten i verksamheten och varaktiga
kundrelationer
följer arbetsplatsens regler och arbetstiderna
är stolt över sitt yrke och sitt kunnande, arbetar ansvarsfullt och
utvecklar sitt arbete i enlighet med de yrkesetiska principerna
inom branschen
tar ansvar för säkerheten i det egna och arbetsteamets arbete,
följer bestämmelserna och anvisningarna om arbetarskydd
samt observerar och meddelar om risker som är förknippade
med arbetet
säkerställer kundernas och de andra användarnas säkerhet
aktivt och i föränderliga situationer
arbetar ergonomiskt riktigt och håller sin arbetsmiljö städad
under hela arbetsprocessen även i utmanande arbetssituationer
samt deltar i utvecklingen av arbetsförhållandena.

Den studerande beaktar kvalitetskraven på produktion, produkter eller tjänster på
spetsnivå.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

upptäcker avvikelser
klarar av de vanligaste problemsituationerna genom att
använda läromedel och handböcker
sätter upp sina mål och planerar det egna arbetet och
tidsplanen så att de är realistiska och genomförbara och
beaktar de höga kvalitetskraven
arbetar i enlighet med företagets eller organisationens mål för
kvalitet och hållbar utveckling

Goda 3

•
•
•
•

förhandlar och söker lösningar till avvikelserna
klarar av problemsituationer på egen hand
sätter upp mål samt gör upp arbets- och tidsplaner som är
realistiska och genomförbara i föränderliga förhållanden och
som beaktar de höga kvalitetskraven
är aktiv i arbetet mot företagets eller organisationens
mål för kvalitet och hållbar utveckling och observerar
utvecklingsområden
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Nöjaktiga 2

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

•

förhandlar och söker lösningar till avvikelserna samt korrigerar
verksamheten enligt överenskomna lösningar
klarar av problemsituationer på egen hand och kan motivera
sina val
sätter upp mål samt gör självständigt upp arbets- och tidsplaner
som är realistiska och genomförbara i föränderliga förhållanden
och som beaktar de höga kvalitetskraven och kan vid behov
ändra en plan
är mycket engagerad i arbetet mot företagets eller
organisationens mål för kvalitet och hållbar utveckling samt
utvecklar verksamhetsmodeller för att uppnå dessa mål.

Den studerande arbetar i nätverk inom branschen och i samarbete med kunden.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

kommunicerar med kunderna och på arbetsplatsen på sitt
modersmål och hjälpligt på minst ett för hen främmande språk
känner till nationella nätverk inom branschen och bekantar sig
med branschens aktörer

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

kommunicerar med kunderna och på arbetsplatsen på sitt
modersmål och på minst ett för hen främmande språk
känner till de centrala nationella och internationella nätverk
inom branschen och bekantar sig med branschens aktörer

Goda 4
Berömliga 5

•
•

kommunicerar smidigt med kunderna och på arbetsplatsen på
sitt modersmål och på minst ett för hen främmande språk
känner till de centrala nationella och internationella nätverk
inom branschen och kan använda sig av nätverken i sitt arbete.

Sätt att påvisa yrkesskickligheten
Den studerande visar sin yrkesskicklighet i ett yrkesprov genom att arbeta inom den egna
branschen i arbetssituationer som kräver spetskompetens. Kunnandet kan också påvisas i
nationella och internationella tävlingssituationer. Till de delar som den yrkesskicklighet som
krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av
yrkesskickligheten individuellt på andra sätt.
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2.47.

Kunnande i kommunikation och interaktion
(12 kp i svenskspråkig yrkesutbildning), 11 kp
(400012)

Delområdet kommunikation och interaktion på modersmålet ska avläggas och undervisas, så
att modersmålet är svenska, finska eller samiska enligt utbildningsanordnarens undervisningsoch examensspråk. Delområdet kommunikation och interaktion på modersmålet kan enligt den
studerandes beslut avläggas och undervisas även i form av svenska eller finska som den
studerandes andraspråk, romani, teckenspråk eller något annat språk som är den studerandes
modersmål om utbildningsanordnaren erbjuder denna möjlighet.
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Kommunikation och interaktion på modersmålet, svenska
Obligatoriska mål för kunnandet, 4 kp
Den studerande kan
•
•
•

kommunicera ändamålsenligt i olika situationer
tolka olika texter samt söka och bedöma information från olika källor
producera olika texter och uttrycka känslor, tankar, åsikter och begrepp.

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande kommunicerar ändamålsenligt i olika situationer.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•
•

kommunicerar på ett sätt som lämpar sig för situationen
uttrycker sina åsikter sakligt i samarbets- och gruppsituationer
presenterar ett fenomen eller ämne inom den egna branschen
och använder standardspråk enligt situationen
förstår betydelsen av språk och interaktionsfärdigheter inom
den egna branschen och arbetslivet
utvärderar sina interaktionsfärdigheter utifrån respons

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•
•
•

kommunicerar smidigt i olika situationer
för diskussionen framåt på ett målinriktat sätt i samarbets- och
gruppsituationer
motiverar sina åsikter och påståenden
använder enligt situationen standardspråk, branschtermer och
textgenrer på ett naturligt sätt då hen presenterar fenomen eller
ämnen inom den egna branschen
visar att hen förstår betydelsen av språk och
interaktionsfärdigheter inom den egna branschen och i
arbetslivet
utvärderar på ett realistiskt sätt sina interaktionsfärdigheter
genom att identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov

Berömliga 5

•
•
•
•

•
•

kommunicerar på ett övertygande sätt även i utmanande
situationer
fungerar konstruktivt och främjar gruppens interaktion i
samarbets- och gruppsituationer
motiverar mångsidigt sina ståndpunkter och påståenden på ett
sätt som passar för situationen
använder enligt situationen standardspråk, branschtermer och
textgenrer på ett naturligt sätt då hen presenterar fenomen
inom den egna branschen och riktar sin kommunikation enligt
målgruppen
visar att hen förstår betydelsen av språket och
interaktionsfärdigheter inom den egna branschen, i arbetslivet
och samhället
utvecklar sina interaktionsfärdigheter utifrån respons och
självvärdering.

Den studerande tolkar olika texter samt söker
och bedömer information från olika källor.
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Goda 4

Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•
•
•
•
•

känner igen de textgenrer och medier som används inom den
egna branschen och i arbetslivet
drar slutsatser om texternas innebörd huvudsakligen
självständigt
söker information i källor som är centrala för den egna
branschen och använder sin multilitteracitet i enkla
informationssökningsuppgifter
gör en del anteckningar och sammanfattar till vissa delar det
väsentliga utifrån det hen hört, läst och sett
bedömer tillförlitligheten i källor och fakta huvudsakligen
självständigt
använder inhämtad information
beaktar upphovsrätten huvudsakligen självständigt
utvärderar sina färdigheter i att tolka texter utifrån respons

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•
•
•
•
•

känner igen de textgenrer och medier som används inom den
egna branschen och i arbetslivet på ett mångsidigt sätt
tolkar olika texters centrala mål och väsentliga betydelse
söker information i mångsidiga källor som är centrala för den
egna branschen och använder sin multilitteracitet
gör anteckningar och sammanfattar det väsentliga utifrån det
hen hört, läst och sett
bedömer tillförlitligheten i källor och fakta
använder inhämtad information konsekvent och flexibelt
beaktar upphovsrätten på ett korrekt sätt
utvärderar realistiskt sina färdigheter i att tolka texter genom att
identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•
•
•
•
•

känner till de textgenrer och medier som används inom den
egna branschen och i arbetslivet på ett mångsidigt sätt och
bedömer användningen av dem
tolkar olika texters mål mångsidigt och utvärderar texternas
innehåll och uttryck
söker information i källor som är mångsidiga och centrala för
ämnet ifråga och använder sin multilitteracitet på ett flexibelt
sätt
gör självständigt anteckningar och sammanfattar det väsentliga
utifrån det hen hört, läst och sett
bedömer tillförlitligheten i källor och fakta på ett sakkunnigt sätt
använder inhämtad information mångsidigt och flexibelt
beaktar upphovsrätten och hänvisar till källor på ett naturligt sätt
utvecklar sina färdigheter i att tolka texter utifrån respons och
självvärdering.

Den studerande producerar olika texter och
uttrycker känslor, tankar, åsikter och begrepp.
Den studerande
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Nöjaktiga 1

•
•
•
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sätter upp mål för sitt språkliga uttryck och riktar in det i enlighet
med målen
producerar talade, skrivna eller audiovisuella texter genom
att använda informations- och kommunikationsteknik och sin
multilitteracitet
behärskar delvis skriftspråkets normer

•
•
•

producerar texter som är typiska för den egna branschen och
arbetslivet
använder ett talspråk som lämpar sig för situationen
utvärderar sina färdigheter i att producera texter och språkligt
uttryck utifrån respons

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

•
•
•
•

sätter upp mål för sitt språkliga uttryck och kommunicerar i
enlighet med målen
producerar talade, skrivna eller audiovisuella texter genom
att använda informations- och kommunikationsteknik och
sin multilitteracitet och utvärderar hur ändamålsenliga olika
alternativ är
behärskar huvudsakligen skriftspråkets normer
producerar texter som är typiska för och som motsvarar
textbruket inom branschen och i arbetslivet
riktar sina muntliga texter till målgruppen och uttrycker sig
tydligt
utvärderar realistiskt sina färdigheter i att producera texter, så
att hen identifierar sina styrkor och utvecklingsbehov

Goda 4
Berömliga 5

•
•

•
•
•
•

sätter upp mål för sitt språkliga uttryck, kommunicerar i enlighet
med målen och bedömer kommunikationens effekt
producerar talade, skrivna eller audiovisuella texter genom att
mångsidigt använda informations- och kommunikationsteknik
och sin multilitteracitet och bedömer hur ändamålsenliga olika
alternativ är
behärskar smidigt skriftspråkets normer och redigerar uttrycket
och strukturen i den text hen producerat
producerar smidigt texter som motsvarar textbruket inom den
egna branschen och i arbetslivet
använder ett tydligt talspråk som anpassas till situationen på ett
kommunikativt sätt och behärskar även vårdat standardspråk
utvecklar sina färdigheter i att producera texter utifrån respons
och självvärdering.

Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
•
•
•
•

kan utveckla sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter
kan utveckla sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp
kan tolka och producera olika texter
känner till språkets och litteraturens former och betydelse.

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande utvecklar sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter.
Nöjaktiga 1

•
•
•

uttrycker sakligt sina åsikter och motiverar dem på ett
övertygande sätt
beaktar andras ståndpunkter vid interaktion
visar att hen känner till betydelsen av non-verbal
kommunikation och dess påverkan på mottagandet av
budskapet
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Den studerande

•

utvärderar sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter
utifrån respons

•
•

är artig och flexibel i interaktionssituationer i olika miljöer
tar i sin kommunikation hänsyn till mottagaren, situationen och
kraven inom den egna branschen
beaktar den non-verbala kommunikationens påverkan när hen
uttrycker sig
utvärderar realistiskt sina kommunikations- och
interaktionsfärdigheter genom att identifiera sina styrkor och
utvecklingsbehov

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

upprätthåller interaktionen när hen talar, åskådliggör sitt inlägg
och bygger upp dess innehåll så att det blir logiskt
tar i sin kommunikation hänsyn till mottagaren, situationen och
kraven inom den egna branschen och kommunicerar på ett
konstruktivt sätt även i konflikt- och problemsituationer
tillämpar reglerna för non-verbal kommunikation i sin interaktion
och jämför kulturella betydelser
utvecklar sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter
utifrån respons och självvärdering.

Den studerande utvecklar sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

framför både ett spontant och ett förberett inlägg eller håller ett
muntligt anförande om ett ämne som är bekant för hen
visar samarbetsvilja vid grupparbete
följer mötes- och förhandlingsrutiner i arbetslivet, men behöver
ibland handledning
utvärderar sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp utifrån
respons

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

håller både ett spontant och ett förberett anförande, åskådliggör
sitt inlägg och bygger upp dess innehåll, så att det blir logiskt
för aktivt gruppens arbete framåt och värdesätter andras
ståndpunkter
följer mötes- och förhandlingsrutiner i arbetslivet
utvärderar realistiskt sin förmåga att uppträda och arbeta i
grupp, så att hen identifierar sina styrkor och utvecklingsbehov

Goda 4
Berömliga 5

•
•
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•
•

håller både ett spontant och ett på egen hand förberett inlägg
även i utmanande situationer, åskådliggör sitt anförande och
bygger upp dess innehåll, så att det blir logiskt
förstår hur hen inverkar på gruppens arbete och uppmuntrar
gruppens övriga medlemmar till samarbete
behärskar smidigt mötes- och förhandlingsrutinerna
utvecklar sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp utifrån
respons och självvärdering.

Den studerande tolkar och producerar olika texter.
Den studerande
Nöjaktiga 1
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•

bekantar sig med olika textgenrer

•
•
•
•

känner till kraven för situationsanpassad användning av
textgenrer
producerar och tolkar under handledning texter ensam och
tillsammans med andra
ger och tar under handledning emot konstruktiv respons på
producerade texter
utvärderar sin förmåga att tolka och producera texter utifrån
respons

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•
•

bekantar sig med olika textgenrer och analyserar genrernas
uttryckssätt kritiskt
producerar och tolkar texter ensam och tillsammans med andra
redigerar egna texter utifrån respons
ger och tar emot konstruktiv respons på en producerad text
utvärderar realistiskt sin förmåga att tolka och producera texter
genom att identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•
•

bekantar sig med olika textgenrer och analyserar genrernas
uttryckssätt kritiskt och mångsidigt
producerar och tolkar mångsidigt texter ensam och tillsammans
med andra
ger konstruktiv och mångsidig respons på producerade texter
och tar emot respons
redigerar egna texter och utvecklar sin skrivförmåga utifrån
respons
utvecklar sin förmåga att tolka och producera texter utifrån
respons och självvärdering.

Den studerande känner till språkets och litteraturens former och betydelse.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

uppmärksammar betydelsen av mångfalden av språk, kultur
och identiteter
bekantar sig med olika genrer inom litteraturen och med andra
konstformer
läser skönlitterära texter
gör iakttagelser i samband med sitt läsande

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

beaktar mångfalden av språk, kultur och identiteter i sin
interaktion
bekantar sig mångsidigt med olika genrer inom litteraturen och
med andra konstformer
läser skönlitterära texter samt tolkar och utvärderar
skönlitteratur och övriga konstverk
utvärderar sitt läsande

Berömliga 5

•
•
•
•

tillämpar mångsidigt sitt kunnande om mångfalden av språk,
kultur och identiteter
visar sin kännedom om olika genrer inom litteraturen och inom
andra konstformer
skaffar sig mångsidiga läsupplevelser samt analyserar och
utvärderar skönlitteratur och andra konstverk
utvärderar och utvecklar sitt läsande.
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Goda 4

Kommunikation och interaktion på modersmålet, svenska som andraspråk
Obligatoriska mål för kunnandet, 4 kp
Den studerande kan
•
•
•

kommunicera ändamålsenligt i olika situationer
tolka olika texter samt söka och bedöma information från olika källor
producera olika texter och uttrycka känslor, tankar, åsikter och begrepp.

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande kommunicerar ändamålsenligt i olika situationer.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•
•
•

förstår i viss mån kommunikationen i talsituationer inom den
egna branschen
strävar till att i interaktionssituationer kommunicera utifrån
situationen
strävar till att uttrycka sina åsikter
strävar till att använda standardspråk då hen presenterar ett
fenomen eller ämne inom den egna branschen
identifierar betydelsen av språket och interaktionsfärdigheter
inom den egna branschen och i arbetslivet
utvärderar sina interaktionsfärdigheter utifrån respons

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•
•
•

förstår kommunikationen i talsituationer inom den egna
branschen
kommunicerar rätt smidigt i vanliga interaktionssituationer
uttrycker sakligt sina åsikter
använder standardspråk och i viss mån branschtermer och
textgenrer då hen presenterar fenomen eller ämnen inom den
egna branschen
förstår betydelsen av språket och interaktionsfärdigheter inom
den egna branschen och i samhället
utvärderar på ett realistiskt sätt sina interaktionsfärdigheter
genom att identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
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förstår på ett mångsidigt sätt kommunikationen i talsituationer
inom den egna branschen
kommunicerar rätt smidigt i olika interaktionssituationer
uttrycker sina ståndpunkter och påståenden och strävar efter att
motivera dem
använder standardspråk, branschtermer och textgenrer då hen
presenterar fenomen eller ämnen inom den egna branschen
visar att hen förstår betydelsen av språket och
interaktionsfärdigheter inom den egna branschen, i arbetslivet
och samhället
utvecklar sina interaktionsfärdigheter utifrån respons och
självvärdering.

Den studerande tolkar olika texter samt söker
och bedömer information från olika källor.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•
•
•
•
•

känner igen de vanligaste textgenrerna och medierna
som används inom den egna branschen och i arbetslivet
huvudsakligen självständigt
söker information från källor inom den egna branschen och
bedömer tillförlitligheten av informationen huvudsakligen
självständigt
gör en del anteckningar och strävar till att sammanfatta det
väsentliga utifrån det hen hört, läst och sett
använder sin multilitteracitet huvudsakligen självständigt
förstår det huvudsakliga innehållet i texter som är centrala för
den egna yrkesskickligheten
använder inhämtad information i tolkning av texter
huvudsakligen självständigt
beaktar upphovsrätten huvudsakligen självständigt
utvärderar sina färdigheter i att tolka texter utifrån respons

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•
•
•
•
•

känner igen de centrala textgenrerna och medierna som
används inom den egna branschen och i arbetslivet
söker information från källor som är mångsidiga med tanke
på den egna branschen och bedömer tillförlitligheten av
informationen
gör anteckningar och sammanfattar det väsentliga utifrån det
hen hört, läst och sett
använder sin multilitteracitet
förstår innehållet i och syftet med texter som är centrala för den
egna yrkesskickligheten
använder inhämtad information i tolkning av texter
beaktar upphovsrätten på ett sakligt sätt
utvärderar realistiskt sina färdigheter i att tolka texter genom att
identifiera styrkor och utvecklingsbehov

Goda 4
•
•
•
•
•
•
•
•

känner igen de textgenrer och medier som används inom den
egna branschen och i arbetslivet och bedömer användningen
av dem
söker information i källor som är mångsidiga och centrala med
tanke på ämnet och bedömer tillförlitligheten av informationen
gör självständigt anteckningar och sammanfattar det väsentliga
utifrån det hen hört, läst och sett
använder sin multilitteracitet mångsidigt
tolkar betydelsen av och målen med texter samt bedömer
tillförlitligheten av informationen
använder inhämtad information i tolkning av texter mångsidigt
beaktar upphovsrätten och hänvisar på ett naturligt sätt till källor
hen använt
utvecklar sina färdigheter i att tolka texter utifrån respons och
självvärdering.

Den studerande producerar olika texter och
uttrycker känslor, tankar, åsikter och begrepp.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

sätter upp mål för sitt språkliga uttryck och strävar till att rikta in
det i enlighet med målen
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Berömliga 5

•
•
•
•
•

producerar talade, skrivna eller audiovisuella texter
huvudsakligen självständigt genom att använda informationsoch kommunikationsteknik och sin multilitteracitet
identifierar skriftspråkets normer
producerar texter som är typiska för den egna branschen och
arbetslivet
uttrycker sig begripligt i vanliga talsituationer
utvärderar sina färdigheter i att producera texter utifrån respons

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•
•
•

sätter upp mål för sitt språkliga uttryck och uttrycker sig
huvudsakligen i enlighet med målen
producerar talade, skrivna eller audiovisuella texter genom
att använda informations- och kommunikationsteknik och sin
multilitteracitet
strävar till att använda skriftspråkets normer
utarbetar texter som är typiska för och som motsvarar
textbruket inom den egna branschen
uttrycker sig begripligt i talsituationer
utvärderar realistiskt sina färdigheter i att producera texter
genom att identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov

Goda 4
Berömliga 5

•
•

•
•
•
•

sätter upp mål för sitt språkliga uttryck och uttrycker sig i
enlighet med målen
producerar talade, skrivna eller audiovisuella texter genom
att använda informations- och kommunikationsteknik och sin
multilitteracitet och strävar efter att bedöma hur ändamålsenliga
olika alternativ är
använder huvudsakligen skriftspråkets normer och redigerar
uttrycket och strukturen i den text hen producerat
producerar texter som motsvarar textbruket inom den egna
branschen och i arbetslivet
använder ett interaktivt talspråk
utvecklar sina färdigheter i att producera texter utifrån respons
och självvärdering

Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande
•
•
•
•

kan utveckla sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter
kan utveckla sina språkfärdigheter som behövs inom den egna branschen
kan tolka och producera olika texter
känner till språkets och litteraturens former och betydelse.

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande utvecklar sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter.
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Den studerande
Nöjaktiga 1
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•
•
•

uttrycker sakligt sina åsikter och strävar till att motivera dem
strävar till att beakta andras ståndpunkter vid interaktion
observerar människors non-verbala kommunikation och dess
påverkan på mottagandet av budskapet

•

utvärderar sina kommunikations- och interaktionsfärdigheter
utifrån respons

•
•
•

är artig och flexibel i interaktionssituationer
beaktar mottagaren och situationen i sin kommunikation
beaktar den non-verbala kommunikationens påverkan när hen
uttrycker sig
utvärderar realistiskt sina kommunikations- och
interaktionsfärdigheter genom att identifiera sina styrkor och
utvecklingsbehov

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

uttrycker sig logiskt och åskådligt i olika interaktionssituationer
kommunicerar med beaktande av andra även i konflikt- och
problemsituationer
kan tolka regler i non-verbal kommunikation i sin interaktion och
jämför kulturella betydelser
strävar till att utveckla sina kommunikations- och
interaktionsfärdigheter utifrån respons och självvärdering.

Den studerande utvecklar sina språkfärdigheter som behövs inom den egna branschen.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

utvidgar behärskandet av begrepp och språkliga normer inom
den egna branschen
framför både ett spontant och ett förberett inlägg eller håller ett
muntligt anförande om ett ämne som är bekant för hen
följer huvudsakligen självständigt mötes- och
förhandlingsrutiner i arbetslivet och strävar till att använda
situationsbundna uttryck
utvärderar sin språkfärdighet inom den egna branschen utifrån
respons

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

behärskar centrala begrepp och språkliga normer inom sin
bransch
framför ett på förhand förberett inlägg eller håller ett muntligt
anförande om ett ämne inom den egna branschen
följer mötes- och förhandlingsrutiner i arbetslivet och använder
situationsbundna uttryck
utvärderar sin språkfärdighet inom den egna branschen
realistiskt, så att hen identifierar styrkor och utvecklingsbehov

Berömliga 5

•
•
•
•

använder mångsidigt begrepp och språkliga normer inom den
egna branschen
håller både ett spontant och ett på förhand förberett, åskådligt
anförande om ett ämne inom den egna branschen
följer smidigt mötes- och förhandlingsrutiner i arbetslivet och
använder situationsbundna uttryck
utvecklar sin språkfärdighet inom den egna branschen utifrån
respons och självvärdering.

Den studerande tolkar och producerar olika texter.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

bekantar sig med olika textgenrer
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Goda 4

•
•
•
•

känner till kraven för situationsanpassad användning av
textgenrer
producerar under handledning texter ensam och tillsammans
med andra
ger och tar under handledning emot konstruktiv respons på
producerade texter
utvärderar sin förmåga att tolka och producera texter utifrån
respons

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•
•

bekantar sig med olika textgenrer och analyserar genrernas
uttryckssätt
producerar och tolkar texter ensam och tillsammans med andra
redigerar egna texter utifrån respons
ger och tar emot respons på en producerad text
utvärderar realistiskt sin förmåga att tolka och producera texter
genom att identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•
•

bekantar sig med olika textgenrer och analyserar genrernas
uttryckssätt mångsidigt
producerar och tolkar mångsidigt texter ensam och tillsammans
med andra
ger konstruktiv respons på producerade texter och tar emot
respons
redigerar egna texter och utvecklar sin skrivförmåga utifrån
respons
utvecklar sin förmåga att tolka och producera texter utifrån
respons och självvärdering.

Den studerande känner till språkets och litteraturens former och betydelse.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

känner till mångfalden av språk, kultur och identiteter i
interaktionen
bekantar sig med språkets centrala struktur, register och stil
bekantar sig med olika genrer inom litteraturen
gör iakttagelser i samband med sitt läsande

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

uppmärksammar mångfalden av språk, kultur och identiteter i
sin interaktion
identifierar mångsidigt språkets struktur, register och stil
läser olika genrer inom litteraturen
utvärderar sitt läsande

Goda 4
Berömliga 5

•

Examensdelar

•
•
•
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tillämpar sitt kunnande om mångfalden i språk, kultur och
identiteter i interaktionen
identifierar mångsidigt språkets struktur, register och stil och
förstår hur språkval påverkar texter
läser olika genrer inom litteraturen och analyserar det lästa
utvärderar och utvecklar sitt läsande.

Kommunikation och interaktion på det andra inhemska språket, finska
Obligatoriska mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande kan
•
•
•
•

använda det finska språket i sin kommunikation på ett interaktivt sätt
förstå olika slags texter och skriva enklare texter på finska
kan söka information från olika finskspråkiga källor och använda dem i sin kommunikation
förstå betydelsen av att kunna finska i arbetslivet

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande använder det finska språket i sin kommunikation på ett interaktivt sätt.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

förstår enkla instruktioner och tilltal på en arbetsplats
gör sig förstådd i interaktionen med kunder eller kollegor
deltar i vardagliga samtal i en finskspråkig arbetsmiljö

•

förstår tydliga instruktioner och samtal i normalt tempo på en
arbetsplats
uttrycker sig tydligt och agerar ändamålsenligt i interaktionen
med kunder och kollegor
deltar i olika slags diskussioner i en finkspråkig arbetsmiljö

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

förstår även i snabbt tempo olika slags instruktioner och
diskussioner på en arbetsplats
uttrycker sig vältaligt och agerar flexibelt i interaktionen med
kunder och kollegor
deltar aktivt i olika slags diskussioner i en finskspråkig
arbetsmiljö

Den studerande förstår olika slags texter och skriver enklare texter på finska.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

förstår innebörden i olika slags texter
skriver korta texter och gör enkla dokument enligt mall

•
•

förstår innebörden och det centrala innehållet i olika slags texter
skriver texter och gör ändamålsenliga dokument

•

förstår genomgående innebörden och innehållet i olika slags
texter
skriver och bearbetar texter enligt respons och gör självständigt
ändamålsenliga dokument.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Berömliga 5

•

Den studerande söker information från olika finskspråkiga
källor och använder dem i sin kommunikation.
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Goda 4

Den studerande
Nöjaktiga 1

•

söker information från enklare källor och använder dem i sin
kommunikation

•

söker information från olika källor och använder dem på ett
mångsidigt sätt i sin kommunikation

•

söker information från olika källor, också svårare, och använder
dem på ett flexibelt och kritiskt sätt i sitt arbete.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Den studerande förstår betydelsen av att kunna finska i arbetslivet.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

förstår betydelsen av att kunna finska i arbetslivet och gör sig
förstådd i en finskspråkig arbetsmiljö

•

förstår betydelsen av att kunna finska i arbetslivet och arbetar
väl i en finskspråkig arbetsmiljö

•

förstår betydelsen av att kunna finska i arbetslivet och deltar
aktivt i en finskspråkig arbetsmiljö

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande kan
•
•
•

diskutera och argumentera på ett säkert och kreativt sätt
förstå och skriva arbetslivsrelaterade texter
känna till sina strategier för språkinlärning

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande diskuterar och argumenterar på ett säkert och kreativt sätt.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

uttrycker och motiverar sina åsikter och beaktar även andras
åsikter i en diskussion
presenterar muntligt ett bekant ämne på ett kreativt sätt

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

Examensdelar

•

uttrycker och motiverar på ett övertygande sätt sina åsikter och
beaktar även olika åsikter i en diskussion
muntligt presentera ett ämne på ett förståeligt och kreativt sätt

Goda 4
Berömliga 5

•
•
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uttrycker och analyserar på ett självkritiskt sätt sina åsikter och
kommunicerar på ett konstruktivt sätt i en diskussion
kan muntligt presentera även ett mer krävande ämne på ett
logiskt och kreativt sätt.

Den studerande förstår och skriver arbetslivsrelaterade texter.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

förstår innebörden i en arbetslivsrelaterad text och kan kortfattat
återge dess innehåll
skriver korta och enkla yrkesinriktade texter

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

förstår innebörden och det centrala innehållet i en
arbetslivsrelaterad text och anknyter informationen till egna
erfarenheter
skriver yrkesinriktade texter på ett tydligt sätt

Goda 4
Berömliga 5

•
•

förstår både innebörden och budskapet i en arbetslivsrelaterad
text och analyserar textens innehåll
skriver väl strukturerade yrkesinriktade texter

Den studerande känner till sina strategier för språkinlärning.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

är medveten om sin personliga inlärningsstrategi

•

känner till de svaga och starka sidorna i sin inlärningsstrategi

•

prövar nya inlärningsstrategier och inlärningsstilar.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Kommunikation och interaktion på ett främmande språk
Obligatoriska mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande kan
•

•
•
•

använda det främmande språket i olika interaktionssituationer
söka information från olika källor på ett främmande språk
verka i en flerspråkig och mångkulturell miljö.

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande använder det främmande språket i olika interaktionssituationer.
Nöjaktiga 1

•
•
•
•
•

klarar sig vanligen i interaktionssituationer genom att använda
språket och visar att hen förstår enkelt språk som talas i
långsamt tempo
berättar om sig själv och sina uppgifter genom att svara på
frågor i förutsägbara och bekanta situationer
producerar korta meddelanden och texter som behövs i
interaktionen
tolkar korrekt de vanligaste termerna, meddelandena och
anvisningarna i den egna verksamheten
strävar till att utvärdera och utveckla sin språkfärdighet
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Den studerande

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•
•

klarar sig vanligen i interaktionssituationer genom att använda
språket och visar att hen förstår vanligt språk som talas i
normalt tempo
berättar om sig själv och sina uppgifter på ett förståeligt sätt
och deltar i en diskussion förutsatt att diskussionspartnern talar
tydligt
producerar meddelanden och texter som behövs i interaktionen
tolkar korrekt och följer de texter och anvisningar som rör den
egna verksamheten samt ställer förtydligande frågor
utvärderar och utvecklar sin språkfärdighet

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•
•

klarar sig på ett naturligt sätt i interaktionssituationer genom
att använda språket och visar att hen förstår vanligt språk som
talas i normalt tempo
berättar i bekanta situationer om sin verksamhet och normer
och sätt som hör ihop med den samt frågar efter ytterligare
riktlinjer för sin verksamhet
producerar smidigt vanliga meddelanden och texter samt fyller i
olika dokument
tolkar korrekt de texter och anvisningar och den respons som
rör den egna verksamheten
utvärderar och utvecklar sin språkfärdighet mångsidigt och på
eget initiativ.

Den studerande söker information i olika källor på ett främmande språk.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

söker under handledning information på ett främmande språk i
material och anvisningar som rör den egna verksamheten
bedömer och väljer under handledning information utifrån
ändamålsenlighet, pålitlighet och aktualitet

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

söker mångsidigt information som behövs i verksamheten på ett
främmande språk
bedömer och väljer information utifrån ändamålsenlighet,
pålitlighet och aktualitet

Goda 4
Berömliga 5

•

•

söker självständigt och mångsidigt information som behövs
i verksamheten på ett främmande språk, tillämpar sina
kunskaper och färdigheter samt motiverar sina lösningar
gällande val och tillämpning av informationen
bedömer och väljer mångsidigt och kritiskt information utifrån
ändamålsenlighet, pålitlighet och aktualitet.

Den studerande verkar i en flerspråkig och mångkulturell miljö.

Examensdelar

Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

Nöjaktiga 2
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är medveten om betydelsen av det språk som hen studerat och
den kultur som det representerar
strävar till att bemöta mänskor jämlikt och med en positiv
inställning

Goda 3

•
•

använder språket i en flerspråkig eller mångkulturell miljö
bemöter mänskor jämlikt och med en positiv inställning

•

tillämpar sina kunskaper och färdigheter i det främmande
språket på ett flexibelt sätt
bemöter mänskor exceptionellt jämlikt och med en positiv
inställning.

Goda 4
Berömliga 5

•

Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande kan
•

•
•

kommunicera på ett främmande språk i arbetslivssituationer
verka aktivt som medborgare i situationer på ett främmande språk.

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande kommunicerar på ett främmande språk i arbetslivssituationer.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

berättar om sig själv och sina arbetsuppgifter samt svarar på
enkla frågor
klarar sig i interaktionssituationer på standardspråk i vilka
man även talar om frågor som hör ihop med de vanligaste
arbetsuppgifterna
uttrycker sig på det sätt situationen kräver, men behöver
emellanåt handledning

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

berättar på ett förståeligt sätt om sig själv och branschens
arbetsuppgifter, deltar i en diskussion samt frågar efter
ytterligare anvisningar som gäller arbetet
klarar sig i många olika interaktionssituationer som hör ihop
med arbetet
uttrycker sig på det sätt situationen kräver

Goda 4
Berömliga 5

•

•
•

berättar om sin arbetsplats, sitt arbete och därtill hörande
normer och rutiner genom att använda ett rätt brett ordförråd
och genom att dessutom utreda motsvarande frågor i andra
länder
klarar sig på ett naturligt sätt i olika interaktionssituationer som
hör ihop med arbetet, även i sådana där man behandlar mer
krävande frågor
uttrycker sig flexibelt på det sätt situationen kräver.

Den studerande verkar som aktiv medborgare i situationer på ett främmande språk.
Nöjaktiga 1

•
•

identifierar hur man på ett främmande språk kan påverka
genom att använda olika medier
verkar i olika situationer i arbete och vardagsliv på ett
främmande språk i enlighet med sina rättigheter och
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Den studerande

•

skyldigheter genom att hen förstår de mest centrala principerna
för samhälleligt beslutsfattande
strävar i sin verksamhet till att beakta de centrala dragen i olika
kulturer och förstår dem

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

•

använder ett främmande språk för att påverka genom att
använda olika medier
verkar konsekvent i olika situationer i arbete och vardagsliv
på ett främmande språk i enlighet med sina rättigheter och
skyldigheter genom att hen förstår de mest centrala principerna
för samhälleligt beslutsfattande
beaktar i sin verksamhet de centrala dragen i olika kulturer och
förstår dem

Goda 4
Berömliga 5

•
•

•

använder på ett argumenterande sätt ett främmande språk för
att påverka genom att använda olika medier på ett kreativt sätt
verkar konsekvent och exemplariskt i olika situationer i
arbete och vardagsliv på ett främmande språk i enlighet med
sina rättigheter och skyldigheter genom att hen har en bred
förståelse för de mest centrala principerna för samhälleligt
beslutsfattande
beaktar på ett mångsidigt sätt de centrala dragen i olika kulturer
och förstår dem.

Verksamhet i den digitala miljön
Obligatoriska mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande kan
•

•
•

använda den vanligaste utrustningen för informations- och kommunikationsteknik och
gör val i fråga om den
använda digitala tjänster och program.

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande använder utrustning för informationsoch kommunikationsteknik och gör val i fråga om den.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

väljer utrustning som är lämplig för ändamålet delvis under
handledning
använder den vanligaste utrustningen för informations- och
kommunikationsteknik på det sätt som medborgarfärdigheterna
förutsätter delvis under handledning

Nöjaktiga 2

Examensdelar

Goda 3

•
•

väljer utrustning som är lämplig för ändamålet
använder den vanligaste utrustningen för informations- och
kommunikationsteknik på det sätt som medborgarfärdigheterna
förutsätter

•

väljer lämplig utrustning för olika ändamål

Goda 4
Berömliga 5
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•

använder smidigt och mångsidigt den vanligaste utrustningen
för informations- och kommunikationsteknik på det sätt som
medborgarfärdigheterna förutsätter.

Den studerande använder digitala tjänster och program.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•
•

söker information om ändamålsenliga digitala tjänster och
program delvis under handledning
använder digitala tjänster och program i sina arbetsuppgifter
delvis under handledning
använder och delar det digitala innehållet med beaktande av
upphovsrätten delvis under handledning
följer anvisningar om informationssäkerhet och datasekretess
förstår principerna för hur man skapar och skyddar sin
nätidentitet

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•
•

söker information om ändamålsenliga digitala tjänster och
program
använder digitala tjänster och program i sina arbetsuppgifter
använder och delar digitala innehåll med beaktande av
upphovsrätten
följer anvisningar om informationssäkerhet och datasekretess
förstår principerna för hur man skapar och skyddar sin
nätidentitet

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•
•

söker systematiskt information om ändamålsenliga digitala
tjänster och program
använder smidigt och mångsidigt digitala tjänster och program i
sina arbetsuppgifter
använder och delar mångsidiga digitala innehåll med beaktande
av upphovsrätten
följer systematiskt anvisningar om informationssäkerhet och
datasekretess
förstår principerna för hur man skapar och skyddar sin
nätidentitet.

Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande kan
•

•
•

använda olika digitala miljöer och program i sina arbetsuppgifter
producera och dela digitala material i nätverk kring det egna yrket.

Bedömning
Föremål för bedömningen

Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

arbetar i digitala miljöer och nätverk delvis under handledning
använder program i sitt arbeta inom yrkesinriktade nätverk, men
behöver ibland handledning

Nöjaktiga 2
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Den studerande använder olika digitala miljöer och program i sina arbetsuppgifter.

Goda 3

•
•

arbetar i digitala miljöer och nätverk
använder program i sitt arbete inom yrkesinriktade nätverk

•
•

är aktiv i digitala miljöer och nätverk
använder mångsidigt program i sitt arbete inom yrkesinriktade
nätverk

Goda 4
Berömliga 5

Den studerande producerar och delar digitala material i nätverk kring det egna yrket.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

producerar digitala material i yrkesinriktade nätverk delvis under
handledning
delar material internt i en arbetsgrupp och följer anvisningarna
om upphovsrätt

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

producerar digitala material i yrkesinriktade nätverk
delar material och följer anvisningarna om upphovsrätt

•
•

producerar mångsidiga digitala material i yrkesinriktade nätverk
delar material och följer systematiskt anvisningarna om
upphovsrätt.

Goda 4
Berömliga 5

Konst och kreativt uttryck
Obligatoriska mål för kunnandet, 1 kp
Den studerande kan
•

•
•
•

identifiera betydelsen av kulturer och konst för välbefinnandet
uttrycka sig själv genom konst och kreativt uttryck
uttrycka sig själv kreativt genom att skriva och använda fiktiva texter.

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande identifierar betydelsen av kulturer och konst för välbefinnandet.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

identifierar kultur- och konstformer i sitt arbete
identifierar exempel på lokal, nationell och europeisk kultur och
konst under handledning
observerar hur konst och kultur inverkar på välbefinnandet

Nöjaktiga 2
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Goda 3

•
•
•

använder olika kultur- och konstformer i sitt arbete
identifierar exempel på lokal, nationell och europeisk kultur och
konst
identifierar hur konst och kultur inverkar på välbefinnandet

Goda 4
Berömliga 5
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•
•

använder mångsidigt kultur- och konstformer i sitt arbete
identifierar mångsidiga exempel på lokal, nationell och
europeisk kultur och konst

•

identifierar mångsidigt hur konst och kultur inverkar på
välbefinnandet.

Den studerande uttrycker sig själv genom konst och kreativt uttryck.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

utvecklar sitt kreativa uttryck delvis under handledning
uttrycker sig själv genom konst och kreativt uttryck självständigt
eller i samarbete med andra delvis under handledning

•
•

utvecklar sitt kreativa uttryck
uttrycker sig själv genom konst och kreativt uttryck självständigt
eller i samarbete med andra

•
•

utvecklar målmedvetet sitt kreativa uttryck
uttrycker sig själv mångsidigt genom konst och kreativt uttryck
självständigt eller i samarbete med andra

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Den studerande uttrycker sig själv kreativt genom att skriva och använda fiktiva texter.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

prövar kreativt skrivande
använder fiktiva texter när hen skriver
identifierar exempel från skönlitteraturen som stöd för arbetet

•
•
•

prövar olika sätt att skriva kreativt
använder olika fiktiva texter när hen skriver
använder skönlitteratur som stöd för sitt arbete

•
•
•

prövar mångsidiga sätt att skriva kreativt
använder mångsidiga fiktiva texter när hen skriver
använder mångsidig skönlitteratur som stöd för sitt arbete

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande kan
•

•
•

observera och samla information om kulturmiljön och dess fenomen
planera och testa utförandet av ett verk, en produkt eller en tjänst genom kreativa
uttryckssätt

Bedömning
Föremål för bedömningen

Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

observerar sin kulturmiljö tillsammans med andra
samlar information om fenomen i sin kulturmiljö som stöd för sitt
arbete

Nöjaktiga 2
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Den studerande observerar och samlar information om kulturmiljön och dess fenomen.

Goda 3

•
•

observerar sin kulturmiljö
samlar information om fenomen i sin kulturmiljö ur ett perspektiv
som hen själv väljer som stöd för sitt arbete

•
•

observerar mångsidigt sin kulturmiljö
samlar information om fenomen i sin kulturmiljö ur ett perspektiv
som hen själv väljer som stöd för sitt arbete.

Goda 4
Berömliga 5

Den studerande planerar och testar utförandet av ett verk,
en produkt eller en tjänst genom kreativa uttryckssätt.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

planerar ett verk, en produkt eller en tjänst i mindre skala
genom att använda kreativa uttryckssätt
testar utförandet av ett verk, en produkt eller en tjänst i mindre
skala genom kreativt uttryck

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

planerar ett verk, en produkt eller en tjänst genom att använda
kreativa uttryckssätt
testar utförandet av ett verk, en produkt eller en tjänst genom
kreativt uttryck

Goda 4
Berömliga 5

•
•

2.48.

planerar ett verk, en produkt eller en tjänst genom att använda
kreativa uttryckssätt
testar utförandet av ett verk, en produkt eller en tjänst genom
kreativt uttryck.

Kunnande i matematik och naturvetenskap, 6 kp
(400013)

Matematik och tillämpad matematik
Obligatoriska mål för kunnandet, 4 kp
Den studerande kan
•
•
•
•
•

utföra räkneoperationer, omvandla måttenheter och tillämpa ekonomisk matematik i den
omfattning som krävs i den egna branschen och i vardagslivet
göra observationer och dra slutsatser om figurers och kroppars geometriska egenskaper
använda logisk slutledningsförmåga, ekvationer och nödvändiga tekniska hjälpmedel vid
lösning av matematiska problem
bedöma resultatens korrekthet och storleksordning samt den använda lösningsmetoden
utvärdera sitt kunnande i den egna branschens matematik.

Bedömning
Examensdelar

Föremål för bedömningen
Den studerande utför räkneoperationer, omvandlar
måttenheter och tillämpar ekonomisk matematik i den
omfattning som krävs i den egna branschen och i vardagslivet.
Den studerande
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Nöjaktiga 1

•
•
•
•

utför räkneoperationer som anknyter till den egna branschen
och vardagslivet, såsom grundläggande räkneoperationer och
procenträkning
omvandlar måttenheter
gör med hjälp av instruktioner enkla ekonomisk-matematiska
beräkningar som anknyter till vardags- och arbetslivet
märker förhållanden mellan storheter och proportionaliteter

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

utför smidigt räkneoperationer som anknyter till den
egna branschen och vardagslivet, såsom grundläggande
räkneoperationer och procenträkning
omvandlar måttenheter på egen hand
gör enkla ekonomisk-matematiska beräkningar som anknyter till
vardags- och arbetslivet
märker och identifierar förhållanden mellan storheter och
proportionaliteter

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

tillämpar räkneoperationer som behövs i den egna branschen
och i vardagslivet, såsom grundläggande räkneoperationer och
procenträkning, samt bedömer resultatens noggrannhet
omvandlar måttenheter smidigt och självständigt
gör ekonomisk-matematiska beräkningar som anknyter till
vardags- och arbetslivet och gör välgrundade slutsatser utifrån
jämförelser
förstår vad som avses med förhållande mellan storheter och
proportionalitet.

Den studerande gör observationer och drar slutsatser
om geometriska egenskaper hos figurer och kroppar.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

utför de vanligaste area- och volymberäkningarna
löser praktiska problem med hjälp av geometri, men behöver
emellanåt handledning

•
•

utför smidigt de vanligaste area- och volymberäkningarna
löser praktiska problem inom branschen med hjälp av geometri

•

tillämpar area- och volymberäkningar på arbetsuppgifter och
bedömer resultaten
löser praktiska problem inom den egna branschen med hjälp av
geometri.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

•

Den studerande använder logisk slutledningsförmåga, ekvationer och
nödvändiga tekniska hjälpmedel vid lösning av matematiska problem.
Nöjaktiga 1

•
•
•

löser centrala matematiska problem som rör den egna
branschen med hjälp av de grundläggande räkneoperationerna
använder enkla matematiska ekvationer för lösning av enkla
matematiska problem, men behöver emellanåt handledning
använder räknare och andra tekniska hjälpmedel, såsom
matematiska dataprogram, för att lösa elementära matematiska
uppgifter som anknyter till arbetsuppgifterna
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Den studerande

•
•

använder enligt instruktioner tabeller och ritningar för att lösa
uppgifter i arbetslivet
behandlar statistiska material och tolkar statistiska mått, men
behöver emellanåt handledning

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•
•

löser problem som rör den egna branschen med hjälp av
matematiska metoder
använder enkla matematiska ekvationer för att lösa enkla
matematiska problem
använder smidigt räknare och andra hjälpmedel, såsom
matematiska dataprogram, för att lösa problem som anknyter till
yrkesområdet
använder tabeller och ritningar för att lösa uppgifter i arbetslivet
behandlar på egen hand statistiska material och tolkar
statistiska mått

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•
•

tillämpar matematiska metoder för att formulera och lösa
problem som rör den egna branschen samt bedömer
resultatens tillförlitlighet och noggrannhet
använder matematiska ekvationer för att lösa matematiska
problem
använder mångsidigt och effektivt egenskaperna hos
en räknare och andra hjälpmedel, såsom matematiska
dataprogram, för att lösa problem som rör yrkesområdet
använder tabeller, ritningar och annat statistiskt producerat
material för att lösa matematiska problem i arbetslivet
behandlar på egen hand och smidigt statistiska material och
tolkar statistiska mått.

Den studerande bedömer resultatens riktighet och
storleksordning samt den använda lösningsmetoden.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

kontrollerar resultatens riktighet och storleksordning
bedömer om den använda lösningsmetoden är användbar, men
behöver emellanåt handledning

•

kontrollerar resultatens riktighet och storleksordning samt
identifierar eventuella felkällor
bedömer på ett logiskt sätt om den använda lösningsmetoden
är användbar

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
Goda 4
Berömliga 5

•
•

kontrollerar resultatens riktighet och storleksordning och
beaktar eventuella felkällor
bedömer på ett logiskt sätt lösningsmetodens användbarhet och
eventuella andra lösningsmetoder för att få resultat.

Examensdelar

Den studerande utvärderar sitt kunnande i den egna branschens matematik.
Den studerande
Nöjaktiga 1
Nöjaktiga 2
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•

identifierar på ett välgrundat sätt sina matematiska styrkor och
utvecklingsområden som är relevanta för den egna branschen

Goda 3

•

identifierar på ett välgrundat och konsekvent sätt sina
matematiska styrkor och utvecklingsområden som är relevanta
för den egna branschen

•

identifierar på ett välgrundat och konsekvent sätt sina
matematiska styrkor och utvecklingsområden som är relevanta
för den egna branschen samt ger förslag på hur kunnandet i
matematik kan utvecklas.

Goda 4
Berömliga 5

Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande kan
•

•
•
•
•
•
•

lösa matematiska problem som rör den egna branschen genom slutledning, ekvationer
och funktioner
skaffa, gruppera och tolka matematisk information
producera information utifrån ett statistiskt material, tolka grafiska framställningar och
beräkna sannolikheter
bedöma matematiska lösningars riktighet och resultatens storleksordning
tillämpa den ekonomiska matematik som behövs i vardags- och arbetslivet
utvärdera sitt kunnande i matematik.

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande löser matematiska problem som rör den egna
branschen genom slutledning, ekvationer och funktioner.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

löser matematiska problem som rör den egna branschen
genom slutledning, men behöver emellanåt handledning
använder enkla matematiska ekvationer för att lösa
matematiska problem som rör den egna branschen
använder tabeller och ritningar i branschspecifika uppgifter
enligt instruktioner

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

löser matematiska problem som rör den egna branschen
genom slutledning
löser vanliga problem som rör vardagslivet och den egna
branschen med hjälp av matematik
använder ekvationer, tabeller och ritningar i branschspecifika
uppgifter

Berömliga 5

•
•
•

löser på ett självständigt och konsekvent sätt matematiska
problem som rör den egna branschen genom slutledning
gör modeller och löser vanliga problem som rör vardagslivet
och den egna branschen med hjälp av matematik
använder ekvationer, tabeller och ritningar i branschspecifika
uppgifter och bedömer deras användbarhet.

Den studerande skaffar, grupperar och tolkar matematisk information.
Den studerande
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Goda 4

Nöjaktiga 1

•
•

identifierar central matematisk information som rör den egna
branschen
samlar information i grafisk form och i tabellform från olika källor
och grupperar den

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

identifierar och jämför matematisk information som rör den egna
branschen enligt behov genom att använda statistik, tabeller
och grafiska framställningar som källor
samlar information i grafisk form och i tabellform från olika källor
samt grupperar och analyserar den

Goda 4
Berömliga 5

•
•

identifierar, bedömer och drar slutsatser utifrån matematisk
information som rör den egna branschen
samlar information på ett mångsidigt sätt genom att tillämpa
och använda statistik, tabeller och grafiska framställningar som
informationskällor och grupperar information för olika behov
utifrån dessa.

Den studerande producerar information utifrån ett statistiskt
material, tolkar grafiska framställningar och beräknar sannolikheter.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

producerar utifrån ett statistiskt material de viktigaste statistiska
måtten, men behöver handledning
förstår sannolikhetskalkylens betydelse i sitt arbete och
beräknar enkla sannolikheter

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

producerar utifrån ett statistiskt material de viktigaste statistiska
måtten
förstår sannolikhetskalkylens betydelse i sitt arbete och
beräknar sannolikheter

Goda 4
Berömliga 5

•
•

producerar på egen hand de viktigaste statistiska måtten utifrån
ett statistiskt material
förstår sannolikhetskalkylens betydelse i sitt arbete och
beräknar sannolikheter på egen hand.

Den studerande bedömer matematiska lösningars
riktighet och resultatets storleksordning.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

kontrollerar enkla matematiska lösningars riktighet och uppfattar
resultatets storleksordning

•

kontrollerar matematiska lösningars riktighet och kommer fram
till resultatets storleksordning genom slutledning

•

kontrollerar riktigheten i matematiska lösningar som består
av flera steg och kommer fram till resultatets storleksordning
genom slutledning.

Nöjaktiga 2

Examensdelar

Goda 3
Goda 4
Berömliga 5
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Den studerande tillämpar ekonomisk matematik som behövs i vardags- och arbetslivet.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

gör enkla kostnads- och lönsamhetsjämförelser

•

gör kostnads- och lönsamhetsjämförelser och drar slutsatser
utifrån jämförelserna

•

gör kostnads- och lönsamhetsjämförelser som består av flera
steg och drar välgrundade slutsatser utifrån jämförelserna.

Nöjaktiga 2
Goda 3
Goda 4
Berömliga 5

Den studerande utvärderar sitt kunnande i matematik.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar på ett välgrundat sätt styrkorna och
utvecklingsområdena i sitt kunnande i matematik

•

identifierar och utvärderar på ett välgrundat och konskekvent
sätt styrkorna och utvecklingsområdena i sitt kunnande i
matematik

•

identifierar och utvärderar på ett välgrundat och konskvent sätt
sitt kunnande i matematik samt ger förslag på hur kunnandet
kan utvecklas.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Fysikaliska och kemiska fenomen och tillämpning av dem
Obligatoriska mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande kan
•
•
•

identifiera de centrala fysikaliska begreppen och tillämpa dem i vardags- och arbetslivet
beakta de kemiska ämnena och deras egenskaper i sitt arbete
utvärdera sitt kunnande i fysik och kemi inom den egna branschen.

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande identifierar de centrala fysikaliska
begreppen och tillämpar dem i vardags- och arbetslivet.
Nöjaktiga 1

•
•
•

beskriver vanliga fysikaliska fenomen med de centrala
begreppen
kopplar samman vanliga egenskaper och storheter som
anknyter till fysikaliska fenomen, men behöver tidvis
handledning
använder sina färdigheter i fysik i sitt arbete, men behöver
handledning

Nöjaktiga 2
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Den studerande

Goda 3

•
•
•

beskriver och förklarar fysikaliska fenomen med de centrala
begreppen
kopplar samman vanliga egenskaper och storheter som
anknyter till fysikaliska fenomen
använder sina färdigheter i fysik i sitt arbete på ett mångsidigt
sätt

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

beskriver och förklarar mångsidigt fysikaliska fenomen med de
centrala begreppen
kopplar samman egenskaper och storheter som anknyter till
fysikaliska fenomen
tillämpar sina färdigheter i fysik i sitt arbete på ett mångsidigt
sätt.

Den studerande beaktar de kemiska ämnena och deras egenskaper i sitt arbete.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

beskriver vanliga kemiska fenomen med de centrala begreppen
beaktar egenskaperna och de eventuella miljöriskerna hos de
kemiska ämnen som är vanligast i det egna arbetet
hanterar kemiska ämnen utan att orsaka fara för sig själv, andra
eller miljön

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

beskriver och förklarar kemiska fenomen med de centrala
begreppen
beaktar egenskaperna och de eventuella miljöriskerna hos de
kemiska ämnen som används i det egna arbetet
hanterar kemiska ämnen utan att orsaka fara för sig själv, andra
eller miljön

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

beskriver och förklarar mångsidigt kemiska fenomen med de
centrala begreppen
beaktar på ett ansvarsfullt sätt egenskaperna och de eventuella
miljöriskerna hos de kemiska ämnen som används i det egna
arbetet
hanterar kemiska ämnen utan att orsaka fara för sig själv, andra
eller miljön.

Den studerande utvärderar sitt kunnande i fysik och kemi inom den egna branschen.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar på ett välgrundat sätt sina styrkor och
utvecklingsområden i fysik och kemi som är relevanta för den
egna branschen

•

identifierar på ett välgrundat och konsekvent sätt sina styrkor
och utvecklingsområden i fysik och kemi som är relevanta för
den egna branschen

•

identifierar på ett välgrundat och konsekvent sätt sina styrkor
och utvecklingsområden i fysik och kemi som är relevanta för
branschen samt ger förslag på hur kunnandet kan utvecklas.

Nöjaktiga 2
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Goda 3

Goda 4
Berömliga 5
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Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande kan
•

•
•
•
•

beskriva och förklara fenomen i sin egen bransch med hjälp av fysikaliska begrepp
och lagbundenheter
göra experimentella mätningar och observationer av fysikaliska och kemiska fenomen
som rör den egna branschen
behandla experimentella mätresultat och analysera observationer av fysikaliska och
kemiska fenomen inom den egna branschen
utvärdera sitt kunnande i fysik och kemi.

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande beskriver och förklarar fenomen i sin egen
bransch med hjälp av fysikaliska begrepp och lagbundenheter.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

beskriver och förklarar begrepp och lagbundenheter inom
värmelära, mekanik, våglära och ellära i sina arbetsuppgifter,
men behöver emellanåt handledning

•

beskriver och förklarar konsekvent begrepp och lagbundenheter
inom värmelära, mekanik, våglära och ellära i sina
arbetsuppgifter

•

beskriver och förklarar självständigt begrepp och
lagbundenheter inom värmelära, mekanik, våglära och ellära i
sina arbetsuppgifter.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

Den studerande gör experimentella mätningar och observationer
av fysikaliska och kemiska fenomen som rör den egna branschen.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

beräknar halter och ämnesmängder, men behöver emellanåt
handledning
söker information i säkerhetsdatablad för kemikalier, men
behöver emellanåt handledning
utför mätningar och experimentella observationer med metoder
och verktyg som är lämpliga för branschen, men behöver
emellanåt handledning

Goda 3

•
•
•

beräknar halter och ämnesmängder
söker information i säkerhetsdatablad för kemikalier som
används i vardagslivet och i den egna branschen
utför på egen hand mätningar och experimentella observationer
med metoder och verktyg som är lämpliga för branschen

Goda 4
Berömliga 5

•
•

beräknar självständigt halter och ämnesmängder
söker information i säkerhetsdatablad för kemikalier med hjälp
av mångsidiga informationskällor
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Nöjaktiga 2

•

planerar och utför på egen hand mätningar och experimentella
observationer med metoder och verktyg som är lämpliga för
branschen.

Den studerande behandlar experimentella mätresultat och analyserar
observationer av fysikaliska och kemiska fenomen inom den egna branschen.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

presenterar de centrala resultaten med tabeller och grafiska
framställningar
bedömer mätresultatens tillförlitlighet, men behöver emellanåt
handledning
fastställer eventuella felfaktorer och meddelar resultatet med
tillräcklig noggrannhet, men behöver emellanåt handledning

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

presenterar de centrala resultaten med tabeller och grafiska
framställningar
bedömer mätresultatens tillförlitlighet på ett konsekvent sätt
fastställer eventuella felfaktorer och meddelar resultatet med
tillräcklig noggrannhet

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

presenterar på ett åskådligt sätt de centrala resultaten med
tabeller och grafiska framställningar
bedömer självständigt mätresultatens tillförlitlighet och drar
slutsatser utifrån dem
fastställer eventuella felfaktorer och meddelar resultatet med
rätt noggrannhet

Den studerande utvärderar sitt kunnande i fysik och kemi.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

identifierar på ett välgrundat sätt styrkorna och
utvecklingsområdena i sitt kunnande i fysik och matematik

•

identifierar och utvärderar på ett välgrundat och konsekvent sätt
styrkorna och utvecklingsområdena i sitt kunnande i fysik och
kemi

•

identifierar och utvärderar på ett välgrundat och konsekvent sätt
styrkorna och utvecklingsområdena i sitt kunnande i fysik och
kemi samt ger förslag på hur kunnandet kan utvecklas.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

2.49.

Kunnande om samhälle och arbetsliv, 9 kp
(400014)

Examensdelar

Att verka i samhället och som medborgare
Obligatoriska mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande kan
•
•
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vara delaktig i det finländska samhället
använda och konsumera samhälleliga tjänster

•

planera sin egen ekonomi och bedöma riskerna i fråga om den.

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande är delaktig i det finländska samhället.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

följer principerna om jämställdhet och likabehandling
känner till medborgarnas grundrättigheter och skyldigheter
tar reda på några sätt att påverka i samhället och är en aktiv
medborgare

•
•
•

följer principerna om jämställdhet och likabehandling
känner till medborgarnas grundrättigheter och skyldigheter
känner till olika sätt att påverka i samhället och är en aktiv
medborgare

•

följer och främjar principerna om jämställdhet och
likabehandling
känner väl till medborgarnas grundrättigheter och skyldigheter
har mångsidig kännedom om olika sätt att påverka i samhället
och är en aktiv medborgare.

Nöjaktiga 2
Goda 3

Goda 4
Berömliga 5

•
•

Den studerande använder och konsumerar samhälleliga tjänster.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

använder de samhälleliga tjänster som hen behöver
agerar ansvarsfullt och är medveten om sina rättigheter och
skyldigheter som konsument
skaffar den information som hen behöver i konsumentfrågor
delvis under handledning

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

använder ändamålsenligt de samhälleliga tjänster som hen
behöver
agerar ansvarsfullt och är medveten om sina rättigheter och
skyldigheter som konsument
skaffar den information som hen behöver i konsumentfrågor

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

är en medveten användare av samhälleliga tjänster
agerar ansvarsfullt och är väl medveten om sina rättigheter och
skyldigheter som konsument
skaffar aktivt den information som hen behöver i
konsumentfrågor.

Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

identifierar faktorer med central inverkan på samhället och den
egna ekonomiska situationen
följer upp sina inkomster och utgifter
planerar inköp och jämför olika finansieringsalternativ
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Den studerande planerar sin egen ekonomi och bedömer riskerna i fråga om den.

•
•

sätter upp personliga ekonomiska mål
förutser sin ekonomi i olika livssituationer

•

bedömer faktorer med central inverkan på den egna
ekonomiska situationen
följer upp sina inkomster och utgifter på ett planmässigt sätt
planerar inköp och jämför olika finansieringsalternativ
sätter upp personliga ekonomiska mål och följer upp dem
förutser sin ekonomi i olika livssituationer genom att identifiera
riskfaktorer i olika situationer

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•
Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•
•

bedömer och förutser faktorer som inverkar på den egna
ekonomiska situationen
följer upp sina inkomster och utgifter på ett planmässigt och
systematiskt sätt
planerar inköp och jämför olika finansieringsalternativ
systematiskt och mångsidigt
sätter upp personliga ekonomiska mål, följer upp dem och
preciserar vid behov sina mål
förutser sin ekonomi i olika livssituationer, handlar planmässigt
för att nå målen och beaktar riskfaktorer i olika situationer.

Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande kan
•
•
•

delta i samhällelig påverkan
bedöma den egna branschens betydelse i samhället
tolka grundläggande samhällsekonomiska begrepp och identifiera de centrala aktörerna.

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande deltar i samhällelig påverkan.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

söker information om några möjligheter till samhällelig påverkan
och följer det samhälleliga beslutsfattandet
deltar i samhällelig verksamhet

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

söker information om möjligheter till samhällelig påverkan och
följer det samhälleliga beslutsfattandet
deltar i verksamhet som riktar in sig på samhällelig påverkan

Goda 4
Berömliga 5

•

Examensdelar

•

söker mångsidigt information om möjligheter till samhällelig
påverkan och följer aktivt det samhälleliga beslutsfattandet
deltar målinriktat i verksamhet som riktar in sig på samhällelig
påverkan.

Den studerande bedömer den egna branschens betydelse i samhället.
Den studerande
Nöjaktiga 1
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•

följer den samhälleliga diskussionen inom branschen

•

bedömer den egna branschens betydelse i samhället delvis
under handledning

•

följer och bedömer den samhälleliga diskussionen inom
branschen
bedömer den egna branschens betydelse i samhället och
framtidsutsikterna

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
Goda 4
Berömliga 5

•
•

följer och bedömer den samhälleliga diskussionen inom
branschen genom att delta i den på något sätt
bedömer och följer mångsidigt den egna branschens betydelse i
samhället och framtidsutsikterna.

Den studerande tolkar grundläggande samhällsekonomiska
begrepp och identifierar de centrala aktörerna.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

följer de ekonomiska nyheterna
tar reda på hur den samhälleliga och ekonomiska situationen
inverkar på arbetsplatserna och sysselsättningen i den egna
branschen
ger exempel på grundläggande samhällsekonomiska begrepp
och centrala samhällsekonomiska aktörer

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

följer de ekonomiska nyheterna och förstår ekonomins
betydelse i samhället
förstår hur den samhälleliga och ekonomiska situationen
inverkar på arbetsplatserna, sysselsättningen och framtiden i
den egna branschen
känner till de grundläggande samhällsekonomiska begreppen
och identifierar de centrala samhällsekonomiska aktörerna

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

följer aktivt de ekonomiska nyheterna och förstår ekonomins
betydelse i samhället
förstår hur den samhälleliga och ekonomiska situationen
inverkar på arbetsplatserna, sysselsättningen och framtiden i
den egna branschen och resonerar mångsidigt om temat
känner till de grundläggande samhällsekonomiska begreppen
och de centrala samhällsekonomiska aktörerna samt bedömer
deras betydelse för samhällsekonomin.

Att verka i arbetslivet
Obligatoriska mål för kunnandet, 2 kp
•
•
•

ta reda på situationen på arbetsmarknaden och kompetensbehoven i branschen
ingå arbetsavtal med en arbetsgivare
arbeta i en arbetsgemenskap.
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Den studerande kan

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande tar reda på situationen på
arbetsmarknaden och kompetensbehoven i branschen.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

tar reda på situationen på arbetsmarknaden i branschen delvis
under handledning
känner till de centrala principerna i arbetsmarknadssystemet
känner till exempel på yrkesnätverk i sin bransch
identifierar det kunnande som behövs i arbetsuppgifter i
branschen delvis under handledning

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

tar reda på situationen på arbetsmarknaden i branschen
känner till de centrala principerna i arbetsmarknadssystemet
känner till de centrala yrkesnätverken i sin bransch
identifierar det kunnande som behövs i olika arbetsuppgifter i
branschen

•

tar reda på situationen på arbetsmarknaden i branschen på ett
mångsidigt sätt
känner till och förstår de centrala principerna i
arbetsmarknadssystemet
känner till de centrala yrkesnätverken i sin bransch och deltar i
deras verksamhet
identifierar det kunnande som behövs i olika arbetsuppgifter på
ett mångsidigt sätt.

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

Den studerande ingår arbetsavtal med en arbetsgivare.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

sätter sig in i den egna branschens arbetsvillkor och den
centrala arbetslagstiftningen delvis under handledning
granskar innehållet i arbetsavtalet i samarbete med en expert

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

sätter sig in i den egna branschens arbetsvillkor och den
centrala arbetslagstiftningen
granskar innehållet i arbetsavtalet och använder vid behov
experthjälp

Goda 4
Berömliga 5

•
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•

sätter sig in i den egna branschens arbetsvillkor och den
centrala arbetslagstiftningen på ett heltäckande sätt
granskar självständigt innehållet i arbetsavtalet och diskuterar
arbetsvillkoren med arbetsgivaren.

Den studerande arbetar i en arbetsgemenskap.
Den studerande
Nöjaktiga 1
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•
•

följer arbetstiderna och de överenskomna verksamhetssätten
följer i sitt arbete anvisningarna om utseende och klädsel delvis
under handledning

•
•

använder i sitt arbete ändamålsenliga skyddskläder och följer
arbetarskyddsanvisningarna
arbetar i en diversifierad och mångkulturell arbetsgemenskap

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

följer arbetstiderna och de överenskomna verksamhetssätten
samt handlar flexibelt i olika situationer
följer i sitt arbete anvisningarna om utseende och klädsel
använder i sitt arbete ändamålsenliga skyddskläder och följer
arbetarskyddsanvisningarna
arbetar på ett naturligt sätt i en diversifierad och mångkulturell
arbetsgemenskap

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

följer arbetstiderna och de överenskomna verksamhetssätten
samt handlar flexibelt i olika situationer och i föränderliga
situationer
följer i sitt arbete anvisningarna om utseende och klädsel och
beaktar även speciella situationer
använder ändamålsenliga skyddskläder och sköter om dem
samt följer arbetarskyddsanvisningarna
arbetar på ett naturligt sätt i en diversifierad och mångkulturell
arbetsgemenskap och främjar välbefinnandet i gemenskapen.

Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande kan
•
•
•

verka som medlem i en arbetsgemenskap
verka i olika interaktions- och gruppsituationer i arbetslivet
ta reda på vilka arbetsuppgifter som finns i den egna branschen på den nationella och den
internationella arbetsmarknaden.

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande verkar som medlem i en arbetsgemenskap.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

identifierar sin egen roll som medlem i arbetsgemenskapen
delvis under handledning
beaktar i regel arbetsplatsens verksamhetskultur i sitt arbete
följer de överenskomna verksamhetssätten och identifierar
utvecklingsområden i sina egna verksamhetssätt

Goda 3

•
•
•

identifierar sin egen roll som medlem i arbetsgemenskapen
beaktar arbetsplatsens verksamhetskultur i sitt arbete
följer de överenskomna verksamhetssätten och utvecklar sina
egna verksamhetssätt

•

identifierar sin egen roll och andras roller som medlemmar i
arbetsgemenskapen
beaktar arbetsplatsens verksamhetskultur i sitt arbete,
utvärderar den och presenterar utvecklingsidéer

Goda 4
Berömliga 5

•
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Nöjaktiga 2

•

följer de överenskomna verksamhetssätten och utvecklar aktivt
sina egna verksamhetssätt.

Den studerande verkar i olika interaktions- och gruppsituationer i arbetslivet.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

verkar i olika interaktionssituationer i arbetslivet
utvecklar sina interaktionsfärdigheter utifrån respons delvis
under handledning
handlar i gruppsituationer enligt sin egen arbetsuppgift och
arbetsplatsens verksamhetskultur
använder ändamålsenlig psykologisk kunskap för att främja
sitt eget och arbetsgemenskapens välbefinnande delvis under
handledning

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

handlar konstruktivt i olika interaktionssituationer i arbetslivet
utvecklar sina interaktionsfärdigheter utifrån respons
handlar i olika gruppsituationer enligt sin egen arbetsuppgift och
arbetsplatsens verksamhetskultur
använder ändamålsenlig psykologisk kunskap för att främja sitt
eget och arbetsgemenskapens välbefinnande

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

handlar konstruktivt och flexibelt i olika interaktionssituationer i
arbetslivet och tar hänsyn till andra
utvecklar aktivt sina interaktionsfärdigheter utifrån respons
handlar naturligt i olika gruppsituationer enligt sin egen
arbetsuppgift och arbetsplatsens verksamhetskultur
använder ändamålsenlig psykologisk kunskap för att främja och
utveckla sitt eget och arbetsgemenskapens välbefinnande.

Den studerande tar reda på vilka arbetsuppgifter som finns i den egna
branschen på den nationella och den internationella arbetsmarknaden.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

söker information om arbetsplatser inom den egna branschen
på den nationella och den internationella arbetsmarknaden
delvis under handledning
söker arbetsplatser som är lämpliga för hen själv på den
nationella och den internationella arbetsmarknaden delvis under
handledning

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

söker självständigt information om arbetsplatser inom den
egna branschen på den nationella och den internationella
arbetsmarknaden
söker arbetsplatser som är lämpliga för hen själv på den
nationella och den internationella arbetsmarknaden

Goda 4
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Berömliga 5

•
•
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söker självständigt och mångsidigt information om arbetsplatser
inom den egna branschen på den nationella och den
internationella arbetsmarknaden
söker arbetsplatser som är lämpliga för hen själv på den
nationella och den internationella arbetsmarknaden.

Färdigheter i studie- och karriärplanering
Obligatoriska mål för kunnandet, 1 kp
Den studerande kan
•
•
•
•

identifiera sina intresseområden, möjligheter och behov av stöd
göra val som gäller den egna examen och karriären
under avläggandet av examen skaffa information om olika möjligheter till vidareutbildning
och om utbildningsutbudet
under avläggandet av examen förbereda sig för att söka arbete och presentera sitt
kunnande.

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande identifierar sina intresseområden, möjligheter och behov av stöd.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

tar reda på sina styrkor, färdigheter och utvecklingsområden
identifierar sina intresseområden och sina möjligheter inom
yrkesområdet, men behöver uppmuntran
följer sporadiskt upp sina framsteg i lärandet och sitt
förvärvande av kunnande
utvärderar sitt eget lärande och kunnande

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

tar reda på och identifierar sina styrkor, färdigheter och
utvecklingsområden
identifierar självständigt sina intresseområden och sina
möjligheter inom yrkesområdet
följer på eget initiativ upp sina framsteg i lärandet och sitt
förvärvande av kunnande samt identifierar sitt eventuella behov
av stöd
utvärderar sitt eget lärande och kunnande regelbundet

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•
•

tar mångsidigt reda på och identifierar självständigt sina styrkor,
färdigheter och utvecklingsområden
identifierar sina intresseområden och bedömer realistiskt sina
möjligheter inom yrkesområdet
tar ansvar för och främjar sitt lärande
följer engagerat upp sina framsteg i lärandet och sitt
förvärvande av kunnande genom dokumentation och genom att
identifiera sitt eventuella behov av stöd
utvärderar sitt lärande och kunnande självständigt och gör de
ändringar som behövs.

Den studerande gör val som gäller den egna examen och karriären.
Nöjaktiga 1

•
•

sätter sig in i lämpliga alternativ för sin karriär genom att
använda informationskällor och digitala handledningstjänster
sätter sig in i uppbyggnaden av den egna examen, i de
prestationer som krävs i examen och i valmöjligheter som
främjar placeringen i arbetslivet
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Den studerande

•
•

följer upp hur avläggandet av examen framskrider under
handledning
identifierar och prövar olika lärmiljöer vid förvärvandet av
kunnande

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

tar reda på alternativ som är lämpliga för hen själv och
som stöder den egna karriärplanen genom att använda
informationskällor och digitala handledningstjänster
känner till uppbyggnaden av den egna examen, de prestationer
som krävs i examen och de valmöjligheter som främjar
placeringen i arbetslivet och den egna karriärplanen
följer på eget initiativ upp hur avläggandet av examen
framskrider
använder olika lärmiljöer vid förvärvandet av kunnande

Goda 4
Berömliga 5

•
•

•
•

tar mångsidigt och självständigt reda på alternativ utifrån
den egna karriärplanen genom att aktivt använda olika
informationskällor och digitala handledningstjänster
känner till uppbyggnaden av den egna examen, de prestationer
som krävs i examen och valmöjligheterna genom att
självständigt göra val och fatta beslut som främjar den egna
karriären
följer aktivt och engagerat upp hur avläggandet av examen
framskrider
använder och väljer lärmiljöer som stöder den egna
yrkesmässiga utvecklingen.

Den studerande skaffar under avläggandet av examen information
om olika möjligheter till vidareutbildning och om utbildningsutbudet.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

använder informationskällor, handledningstjänster och
ansökningssystem som rör vidareutbildning
skaffar information om olika alternativ och möjligheter kring
vidareutbildning och planerar en egen karriärplan
sätter sig in i inträdeskraven, ansökningsförfarandet och
antagningskriterierna för vidareutbildning

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

använder smidigt informationskällor, handledningstjänster och
ansökningssystem som rör vidareutbildning och planering av
framtiden
skaffar mångsidigt information om olika alternativ för
vidareutbildning som är lämpliga för hen själv och utarbetar en
karriärplan
sätter sig mångsidigt in i inträdeskraven, ansökningsförfarandet
och antagningskriterierna för vidareutbildning

Goda 4
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Berömliga 5

•
•
•
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använder självständigt informationskällor, handledningstjänster
och ansökningssystem som rör vidareutbildning och planering
av framtiden
skaffar aktivt information om olika alternativ för vidareutbildning
och använder informationen i sin karriärplan
sätter sig aktivt och på eget initiativ in i inträdeskraven,
ansökningsförfarandet och antagningskriterierna för
vidareutbildning.

Den studerande förbereder sig under avläggandet av
examen för att söka arbete och presentera sitt kunnande.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

sätter sig in i de möjligheter, arbetsmiljöer och karriäralternativ
som olika arbetsplatser erbjuder
gör en produkt som presenterar det egna kunnandet vid
arbetssökning och övar sig i att presentera sitt kunnande
söker arbetsplatser, men behöver tidvis handledning i att
använda ansökningssystem och ansökningsmetoder
uppdaterar sin karriärplan med tanke på anställning

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

sätter sig mångsidigt in i de möjligheter och arbetsmiljöer som
olika arbetsplatser erbjuder samt kartlägger karriäralternativ
som är lämpliga för hen själv
gör en produkt som presenterar det egna kunnandet och som
kan användas vid arbetssökning och presenterar sitt kunnande
på ett heltäckande sätt
söker arbetsplatser och använder olika ansökningssystem och
ansökningsmetoder smidigt
uppdaterar på egen hand sin karriärplan med tanke på
anställning

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•

tar systematiskt reda på vilka möjligheter och arbetsmiljöer olika
arbetsplatser erbjuder samt de realistiska karriäralternativen
utifrån den egna planen
gör en personlig och säljande produkt som presenterar
det egna kunnandet vid arbetssökning och presenterar sitt
kunnande på ett heltäckande och intresseväckande sätt
söker självständigt arbetsplatser och använder mångsidigt och
smidigt olika ansökningssystem och ansökningsmetoder
uppdaterar aktivt och självständigt sin karriärplan så att den
främjar anställning.

Företagsamhet och företagarinriktad verksamhet
Obligatoriska mål för kunnandet, 1 kp
Den studerande kan
•
•

arbeta på ett sätt som främjar företagets mål
ta fram en affärsidé och bedöma möjligheterna att genomföra den.

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande arbetar på ett sätt som främjar företagets mål.
Nöjaktiga 1

•
•
•

identifierar betydelsen av företagsverksamhet i samhället
beskriver organisationens affärsverksamhetsmodell delvis
under handledning
handlar ekonomiskt genom att identifiera betydelsen av den
egna verksamheten som en del av arbetsgemenskapen
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Den studerande

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

beskriver betydelsen av företagsverksamhet i samhället
beskriver organisationens affärsverksamhetsmodell
handlar ekonomiskt och kundorienterat i sina uppgifter genom
att identifiera betydelsen av den egna verksamheten som en del
av arbetsgemenskapen

•

beskriver betydelsen av branschens företagsverksamhet i
samhället och förutser utvecklingsutsikterna för branschen
beskriver självständigt organisationens
affärsverksamhetsmodell
handlar på eget initiativ, ekonomiskt och kundorienterat i sina
uppgifter genom att identifiera hur det egna arbetet inverkar på
organisationens resultat.

Goda 4
Berömliga 5

•
•

Den studerande tar fram en affärsidé och bedömer möjligheterna att genomföra den.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•
•

tar fram en affärsidé delvis under handledning
hittar tjänster och informationskällor som stöder grundande av
ett företag
tar reda på vilka ekonomiska resurser som affärsidén kräver
beskriver de nätverk som behövs för att genomföra affärsidén
bedömer sina färdigheter att verka som företagare

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•
•

tar fram en affärsidé på ett kundorienterat sätt
hittar centrala tjänster och informationskällor som stöder
grundande av ett företag
bedömer de ekonomiska och operativa resurser som affärsidén
kräver
beskriver de nätverk som behövs för att genomföra affärsidén
bedömer sina färdigheter att verka som företagare och
identifierar riskerna inom företagsverksamheten

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
•
•

tar fram en affärsidé på ett kundorienterat sätt och bedömer
dess funktionalitet
hittar tjänster och informationskällor som stöder grundande av
ett företag med hjälp av olika kanaler
bedömer tillgången på de ekonomiska och operativa resurser
som affärsidén kräver
beskriver de nätverk som behövs för att genomföra affärsidén
och bedömer möjligheterna till samarbete
bedömer realistiskt sina färdigheter att verka som företagare
och är medveten om riskerna inom företagsverksamheten.

Upprätthållande av arbetsförmågan och välbefinnandet
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Obligatoriska mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande kan
•
•
•
•
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ta hand om sin hälsa och arbetsförmåga
bedöma säkerheten och sundheten i sin verksamhetsmiljö och sin verksamhet
främja sin studie- och arbetsförmåga och sitt välbefinnande med hjälp av motion
förebygga olyckor och ge första hjälpen.

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande tar hand om sin hälsa och arbetsförmåga.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

•

söker information om hälsan i sin åldersklass och om
möjligheterna att främja sin egen hälsa och funktionsförmåga
delvis under handledning
utarbetar en genomförbar plan för främjande av sin hälsa
och sitt välbefinnande genom att beakta bl.a. motion, näring,
återhämtning, sömn, psykiskt välbefinnande, rökfrihet (inkl. alla
nikotinprodukter), drogfrihet, sexuell hälsa samt de mänskliga
relationernas betydelse i de dagliga aktiviteterna
främjar sin hälsa och sitt välbefinnande enligt planen och avgör
om målen nåtts delvis under handledning

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

•

söker information om hälsan i sin åldersklass och om
möjligheterna att främja sin egen hälsa och funktionsförmåga
utarbetar en individuell plan för främjande av sin hälsa och
sitt välbefinnande genom att mångsidigt beakta betydelsen av
motion, näring, återhämtning, sömn, psykiskt välbefinnande,
rökfrihet (inkl. alla nikotinprodukter), drogfrihet, sexuell hälsa
samt mänskliga relationer för att upprätthålla sin studie- och
arbetsförmåga
främjar sin hälsa och sitt välbefinnande enligt planen och avgör
realistiskt hur den egna verksamheten inverkat och om målen
nåtts

Goda 4
Berömliga 5

•
•

•

söker mångsidigt information om skillnaderna i hälsan i sin
åldersklass och om möjligheterna att främja sin egen hälsa och
funktionsförmåga
utarbetar för främjande av sin hälsa och sitt välbefinnande en
plan som är mångsidig och som kan uppdateras enligt situation
och beaktar betydelsen av motion, näring, återhämtning, sömn,
psykiskt välbefinnande, rökfrihet (inkl. alla nikotinprodukter),
drogfrihet, sexuell hälsa samt mänskliga relationer för att
bibehålla sin studie- och arbetsförmåga
främjar aktivt sin hälsa och sitt välbefinnande och avgör
realistiskt om planen genomförts och målen nåtts även med
hjälp av respons hen fått av andra.

Den studerande bedömer säkerheten och
sundheten i sin arbetsmiljö och sin verksamhet.
Nöjaktiga 1

•
•
•

följer de överenskomna säkerhets- och hälsofrämjande
instruktionerna i samverkan med andra, men behöver tidvis
handledning
beaktar i sitt arbete yrkets belastningsfaktorer och betydelsen
av att utveckla sin arbetsförmåga, men behöver tidvis
handledning
tar reda på hur ergonomin inverkar på arbetsförmågan under
handledning

Nöjaktiga 2
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Den studerande

Goda 3

•
•
•

följer de överenskomna säkerhets- och hälsofrämjande
instruktionerna i samverkan med andra
beaktar i sitt arbete yrkets belastningsfaktorer och främjar sin
arbetsförmåga
tar reda på hur ergonomin inverkar på arbetsförmågan

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

följer de överenskomna säkerhets- och hälsofrämjande
instruktionerna i samverkan med andra och bedömer om det
finns behov av att utveckla sina arbetssätt
beaktar i sitt arbete yrkets belastningsfaktorer mångsidigt och
främjar sin arbetsförmåga
tar reda på hur ergonomin inverkar på arbetsförmågan i olika
arbetsmiljöer.

Den studerande främjar sin studie- och arbetsförmåga
och sitt välbefinnande med hjälp av motion.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•

•
•

söker information om de vanligaste fördelarna med och kraven
på motion med tanke på studie- och arbetsförmågan samt
beaktar en del av informationen i sin plan för främjande av
hälsa och välbefinnande
tränar till vissa delar de fysiska egenskaper och ergonomiska
färdigheter som krävs för studie- och arbetsförmågan
rör på sig i motionssituationer och upprätthåller sin studie- och
arbetsförmåga

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

•
•

söker information om fördelarna med och kraven på motion
med tanke på hälsan samt studie- och arbetsförmågan och
beaktar informationen i sin plan för främjande av hälsa och
välbefinnande
utvecklar de fysiska egenskaper och ergonomiska färdigheter
som krävs för studie- och arbetsförmågan
rör på sig mångsidigt i olika motionssituationer och upprätthåller
sin studie- och arbetsförmåga

Goda 4
Berömliga 5

•

•
•

söker mångsidigt information om fördelarna med och kraven på
motion med tanke på hälsan samt studie- och arbetsförmågan
och beaktar informationen i sin plan för främjande av hälsa och
välbefinnande och beaktar också de branschspecifika kraven
på att upprätthålla sin studie- och arbetsförmåga
utvecklar på eget initiativ och mångsidigt de fysiska egenskaper
och ergonomiska färdigheter som krävs för studie- och
arbetsförmågan
rör på sig mångsidigt och försöker sitt bästa i alla
motionssituationer och främjar sin studie- och arbetsförmåga

Examensdelar

Den studerande förebygger olyckor och ger första hjälpen.
Den studerande
Nöjaktiga 1

Nöjaktiga 2
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•
•

förutser olycksrisker i motionssituationer
ger första hjälpen i de vanligaste situationerna, känner till
gränserna för sitt kunnande och kallar snabbt på hjälp

Goda 3

•
•

förebygger uppkomsten av olyckor vid motion
ger första hjälpen och kallar snabbt på hjälp om situationen
kräver det

•
•
•

är aktsam och förebygger uppkomsten av olyckor vid motion
ger första hjälpen och kallar på hjälp vid rätt tidpunkt
förhindrar genom sitt agerande uppkomsten av fler olyckor.

Goda 4
Berömliga 5

Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande kan
•

•
•

upprätthålla och främja sin arbetsförmåga och sitt välbefinnande med hjälp av motion
främja välbefinnandet och delaktigheten i läroanstalten och för de studerande.

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande upprätthåller och främjar sin
arbetsförmåga och sitt välbefinnande med hjälp av motion.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

upprätthåller sin fysiska funktionsförmåga och deltar i
motionssituationer enligt givna anvisningar samt följer
principerna för rent spel
använder de motoriska grundfärdigheter som behövs i motion
följer upp sin belastning och kraven på arbetsförmåga i
förhållande till sin funktionsförmåga under handledning

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

upprätthåller sin fysiska funktionsförmåga och deltar aktivt i
motionssituationer genom att följa principerna för rent spel
tillämpar mångsidigt de motoriska grundfärdigheter som behövs
i motion
följer självständigt upp sin belastning och kraven på
arbetsförmåga i förhållande till sin funktionsförmåga

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

följer, bedömer och upprätthåller sin fysiska funktionsförmåga
samt deltar aktivt i motionssituationer genom att främja
principerna för rent spel
tillämpar mångsidigt de motoriska grundfärdigheter som behövs
i motion och i olika idrottsgrenar
bedömer välgrundat sin belastning och kraven på
arbetsförmåga i förhållande till sin funktionsförmåga.

Den studerande främjar välbefinnandet och
delaktigheten i läroanstalten och för de studerande.
Nöjaktiga 1

•

deltar som medlem i en studerandegrupp på ett sätt som
främjar delaktigheten samt deltar i motions- och andra
aktiviteter och evenemang som är riktade till de studerande

Nöjaktiga 2
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Den studerande

Goda 3

•

deltar aktivt som medlem i en studerandegrupp på ett sätt som
främjar välbefinnandet samt planerar och deltar i motions- och
andra aktiviteter och evenemang som de studerande ordnar

•

deltar aktivt som medlem i en studerandegrupp samt planerar
och deltar i motions- och andra aktiviteter och evenemang som
de studerande ordnar på ett sätt som främjar välbefinnandet
och delaktigheten.

Goda 4
Berömliga 5

Främjande av hållbar utveckling
Obligatoriska mål för kunnandet, 1 kp
Den studerande kan
•
•
•

arbeta enligt principerna för hållbar utveckling
beakta principerna för livscykeltänkandet
resonera om lösningar ur etiska synvinklar.

Bedömning
Föremål för bedömningen
Den studerande arbetar enligt principerna för hållbar utveckling.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

känner till de centrala målen som rör ekologiska, ekonomiska,
sociala och kulturella aspekter av hållbar utveckling
förstår betydelsen av att naturtillgångarna är begränsade och
vad en hållbar förbrukning innebär på nationell nivå
identifierar de centrala sätten att främja hållbar utveckling med
hjälp av experter

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

•

känner till de centrala målen som rör ekologiska, ekonomiska,
sociala och kulturella aspekter av hållbar utveckling och hur
dessa påverkar varandra
förstår betydelsen av att naturtillgångarna är begränsade
och vad en hållbar förbrukning innebär på nationell nivå i
förhållande till den globala verksamhetsmiljön genom att ge
exempel på dessa
identifierar självständigt de centrala sätten att främja hållbar
utveckling

Goda 4
Berömliga 5

•

Examensdelar

•

•

känner till de centrala målen som rör ekologiska, ekonomiska,
sociala och kulturella aspekter av hållbar utveckling och hur
dessa påverkar varandra på ett omfattande sätt
förstår betydelsen av att naturtillgångarna är begränsade
och vad en hållbar förbrukning innebär på nationell nivå i
förhållande till den globala verksamhetsmiljön och föreslår
tillämpningsobjekt
identifierar självständigt de centrala sätten att främja hållbar
utveckling och beaktar olika dimensioner.

Den studerande beaktar principerna för livscykeltänkandet.
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Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

förstår principen för cirkulär ekonomi
identifierar energi- och materialeffektiviteten för en produkt eller
tjänst
bestämmer livscykeln för en produkt på allmän nivå

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

förstår principen för cirkulär ekonomi och avgör dess betydelse
bedömer energi- och materialeffektiviteten för en produkt eller
tjänst
bestämmer självständigt livscykeln för en produkt

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

förstår principen för cirkulär ekonomi, avgör dess betydelse och
presenterar utvecklingsmöjligheter
bedömer energi- och materialeffektiviteten för en produkt eller
tjänst genom att presentera ändamålsenliga utvecklingsbehov
bestämmer livscykeln för en produkt och förstår de totala
konsekvenserna.

Den studerande resonerar om lösningar ur etiska synvinklar.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

identifierar några faser och situationer i arbetet, där etiska val
ingår
resonerar om konsekvenserna av sina egna lösningar ur etisk
synvinkel tillsammans med andra

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

identifierar faser och situationer i arbetet, där etiska val ingår
resonerar självständigt om konsekvenserna av sina egna och
andras lösningar ur etisk synvinkel

•

identifierar mångsidigt faser och situationer i arbetet, där etiska
val ingår
resonerar om och analyserar konsekvenserna av sina egna och
andras lösningar ur etiska synvinklar.

Goda 4
Berömliga 5

•

Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande kan
•
•
•
•

bedöma de faktorer som inverkar på hållbar utveckling i sitt arbete eller i sin bransch
planera verksamhetssätt som främjar hållbar utveckling
främja hållbar utveckling i sitt arbete eller i sin bransch
bedöma hur väl främjandet av hållbar utveckling genomförts i sitt arbete eller i sin bransch.

Föremål för bedömningen
Den studerande bedömer de faktorer som inverkar
på hållbar utveckling i sitt arbete eller i sin bransch.
Den studerande
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Bedömning

Nöjaktiga 1

•

•
•

sätter sig in i arbetsplatsens eller branschens verksamhet, så
att hen kan bedöma verksamheten ur någon av synvinklarna
(ekologisk, ekonomisk, social eller kulturell) inom hållbar
utveckling tillsammans med arbetsgemenskapens medlemmar
bedömer de centrala faktorer som inverkar på den hållbara
utvecklingen på arbetsplatsen eller i branschen enligt
instruktioner
väljer tillsammans med arbetsgemenskapens medlemmar
vilken av synvinklarna inom hållbar utveckling som särskilt
borde utvecklas

Nöjaktiga 2
Goda 3

•

•
•

sätter sig in i arbetsplatsens eller branschens verksamhet, så
att hen självständigt kan bedöma verksamheten ur de olika
synvinklarna (ekologisk, ekonomisk, social eller kulturell) inom
hållbar utveckling
bedömer de centrala faktorer som inverkar på den hållbara
utvecklingen på arbetsplatsen eller i branschen
väljer vilken av synvinklarna inom hållbar utveckling som
särskilt borde utvecklas och kommer med några initiativ

Goda 4
Berömliga 5

•

•
•

sätter sig in i arbetsplatsens eller branschens verksamhet, så
att hen på ett heltäckande sätt kan bedöma verksamheten ur de
olika synvinklarna (ekologisk, ekonomisk, social eller kulturell)
inom hållbar utveckling
bedömer på ett omfattande sätt de faktorer som inverkar på den
hållbara utvecklingen på arbetsplatsen eller i branschen
väljer vilken av synvinklarna inom hållbar utveckling som
särskilt borde utvecklas, motiverar sin lösning och kommer med
behövliga initiativ.

Den studerande planerar verksamhetssätt som främjar hållbar utveckling.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•
•

fastställer mål för att främja hållbar utveckling och för att lösa
problem i samarbete med arbetsgemenskapens medlemmar
väljer enligt instruktioner metoder och verksamhetssätt som
främjar hållbar utveckling
gör upp en tidsplan för uppgifterna och fastställer resurserna i
samarbete med andra
deltar i avgörandet av vilket samarbete som behövs

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•
•

fastställer självständigt mål för att främja hållbar utveckling och
för att lösa problem
väljer metoder och verksamhetssätt som främjar hållbar
utveckling
gör upp en tidsplan för uppgifterna och fastställer resurserna
planerar det samarbete som behövs

Examensdelar

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•
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fastställer tydliga och konkreta mål för att främja hållbar
utveckling och för att lösa problem
väljer realistiskt metoder och verksamhetssätt som främjar
hållbar utveckling
gör upp en tidsplan för uppgifterna och fastställer resurserna på
ett realistiskt sätt

•

planerar samarbetsformerna och sätten att involvera andra.

Den studerande främjar hållbar utveckling i sitt arbete eller i sin bransch.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•
•

genomför planen tillsammans med arbetsgemenskapens
medlemmar
följer själv principerna för hållbar utveckling
deltar i samarbete med andra och strävar efter att motivera
andra

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•
•

genomför planen
följer själv principerna för hållbar utveckling och informerar
andra om behov av att ändra verksamhetssätten
uppmuntrar och motiverar andra att delta genom att använda en
på förhand bestämd metod

Goda 4
Berömliga 5

•
•
•

genomför planen och gör de ändringar som situationen kräver
följer själv principerna för hållbar utveckling, informerar andra
om behov av att ändra verksamhetssätten och ger aktivt
ändringsförslag
uppmuntrar och motiverar andra att delta genom att använda
metoder som är lämpliga i situationen.

Den studerande bedömer hur väl främjandet av hållbar
utveckling genomförts i sitt arbete eller i sin bransch.
Den studerande
Nöjaktiga 1

•
•

bedömer hur verksamhetssätten eller produkterna har
förändrats under processens gång och tar det stöd som behövs
till hjälp
presenterar utvecklingsbehov och en fortsatt plan för främjandet
av hållbar utveckling

Nöjaktiga 2
Goda 3

•
•

bedömer hur verksamhetssätten eller produkterna har
förändrats under processens gång och jämför dem med de
tidigare
presenterar tydliga utvecklingsbehov och en fortsatt plan för
främjandet av hållbar utveckling

Goda 4
•
•

bedömer hur verksamhetssätten eller produkterna har
förändrats under processens gång och jämför dem med de
tidigare och bedömer hur väl processen genomförts
presenterar tydliga utvecklingsbehov och en välgrundad fortsatt
plan för främjandet av hållbar utveckling.
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Berömliga 5

3.

Bedömningsskala

N2 = Nivån för den studerandes kunnande överskrider tydligt N1-nivån, men når inte upp till G3nivån.

Bedömningsskala

G4 = Nivån för den studerandes kunnande överskrider tydligt G3-nivån, men når inte upp till B5nivån.
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4.

Rekommendationslista över växter,
djur och naturfenomen inom
Grundexamen i natur och miljö

För inlärning rekommenderade växter, djur och naturfenomen i avsnittet Hållbar utveckling
Växtarter

•
•
•
•
•
•

bergrör
gulmåra
liten blåklocka
fårsvingel
rödven
röllika

Bergsängar
•
•
•
•
•
•

bergsyra
skelörter
kärleksört
gul fetknopp
styvmorsviol
gräslök

Friskäng
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vitmåra
ängsklocka
gårdsskräppa
kråkvicker
hundkäx
skogsklöver
smörblomma
gulvial
ängskavle
nysört
daggkåpor
rödklöver
prästkrage
revsmörblomma
timotej
vitklöver

Fuktäng
•
•
•
•
•

strätta
älggräs
brännässla
flaskstarr
strandlysing

Torr moskog (lingontyp)
•
•
•

islandslav
stensöta
ljung
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Torrängar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ängskovall
en
vårfryle
gullris
stenbär
kruståtel
skogsstjärna
tall
ekorrbär
grå renlavar
lingon
mjölon
renlavar
kråkbär
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Frisk moskog (blåbärstyp)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

asp
gråal
glasbjörk
gran
mjölke (mjölkört, rallarros)
skogsbräken
piprör
skogsfräken
midsommarblomster
blåbär
rönn
sälg
vårtbjörk
örnbräken
pyrolor
linnea
björnmossa
kvastmossor
husmossa
väggmossa
kammossa

Lund
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

majbräken
liljekonvalj
träjon
harsyra
praktmossor
ekbräken
kranshakmossa
skogsviol
bergslok
ormbär
hägg
hallon
kirskål
lokala giftiga växter

Stränder och vatten
•
•
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sjöfräken
bladvass

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skogssäv
svärdslilja
förgätmigejer
kaveldun
vanlig andmat
vattenklöver
fackelblomster
kabbleka
veketåg
missne

•
•
•
•
•
•
•
•
•

tranbär
odon
sileshår
vitmossor
rosling
hjortron
skvattram
tuvull
dvärgbjörk

Kulturpåverkade platser (vägrenar, åkrar, trädgårdar mm.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

svinmålla
kvickrot
hampdån
hästhovsört (tussilago)
åkerfräken
åkertistel
åkerviol
baldersbrå
renfana
grodblad
våtarv
gråbo
ullkardbolle
maskros
lokala perenner och växter med vedstam i byggd miljö

Svampar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skogsriska
storkremla
tegelkremla
pepparriska
sandsopp
kantarell
skäggriska
rynkad tofsskivling
flugsvampar
pluggskivling
asp-, tall-, björk- och tegelsopp (leccinum)
spindlingar
trattkantarell
smörsopp

Tickor
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Myrmark

•
•
•

eldticka
klibbticka
fnöske

Rekommendationslista över växter, djur och naturfenomen inom Grundexamen i natur och miljö

Däggdjur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

järv
gråsäl
älg
lo
björn
fältsork
räv
husmus
hermelin
flygekorre
vessla
mullvad
bäver
skogshare
rådjur
långsvansad skogssork
skogsren
vanlig näbbmus
mink
grävling
fjällräv
vikare
mård
ekorre
åkersork
bisam
ren
råtta
fälthare
utter
igelkott
mårdhund
varg
fjällämmel
vitsvanshjort
vattensork
vattennäbbmus
vildsvin

Fiskar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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abborre
ål
harr
gädda
gärs
gös
braxen
lax
lake
siklöja (mujka)
nejonöga
stäm

•
•
•
•
•

sik
strömming
mört
id
öring

Reptiler och groddjur
•
•
•
•
•
•

huggorm
snok
padda
groda
skogsödla
kopparorm

Insekter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

barrträdlöpare
granbarkborre, mönster under barken
björksplintborre, mönster under barken
skarptandad barkborre, mönster under barken
tallvivel, granvivel (pissodes)
större märgborre, mönster under barken
större timmerman
tallbock (skomakarbock)
snytbagge
blek bastborre, mönster under barken

Fjärilar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

amiralfjäril
aurorafjäril
pärlemorfjärilar
kålfjäril
påfågelöga
nässelfjäril
makaonfjäril
juvelvingar
citronfjäril
sorgmantel

Fågelarter
Skärgårdens fåglar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ejder
gråtrut
storskrake
fiskmås
fisktärna
knölsvan
silvertärna
strandskata
havsörn
storskarv
silltrut
större strandpipare

Fåglar vid eutrofa vatten
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Skalbaggar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

bläsand
gräsand
sångsvan
skrattmås
sävsångare
skäggdopping
enkelbeckasin
kricka
vigg

Insjöfåglar
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•
•
•
•
•
•

fiskgjuse
storlom
lärkfalk
drillsnäppa
knipa
småskrake

Barrskogens fåglar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pärluggla
kungsfågel
berguv
duvhök
nattskärra
korp
korsnäbb
rödstjärt
tjäder
trädpiplärka
spillkråka
fjällvråk
rödhake
järpe
ringduva
gransångare
grönsiska

Blandskogens fåglar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

grå flugsnappare
ormvråk
gök
större hackspett
taltrast
nötskrika
bofink
rödvingetrast
orre
sparvhök

Bladskogens fåglar
•
•
•
•
•
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gråspett
trädgårdssångare
morkulla
kattuggla
lövsångare

Buskfåglar
•
•
•

sävsparv
törnsångare
törnskata

Myrmarksfåglar (se även fåglar vid åkrar och ängar)
•
•
•
•

ljungpipare
trana
grönbena
dalripa

•
•
•
•
•
•
•

storspov
gulsparv
sånglärka
ängspiplärka
busksvätta
tornfalk
tofsvipa

Gårdarnas, trädgårdarnas fåglar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ladusvala
skata
svartvit flugsnappare
domherre
björktrast
hussvala
blåmes
talgoxe
sidensvans
sädesärla

Städernas och parkernas fåglar
•
•
•
•
•
•
•

kanadagås
kaja
tamduva
tornseglare
vitkindad gås
kråka
gråsparv

Fåglar i övriga biotoper
•
•
•

smålom (skogstjärnar)
stenskvätta (steniga ställen)
skogssnäppa (skogstjärnar)

Naturfenomen
Istidsbildningar
•
•
•
•
•
•

jättegrytor
sorterade jordarter
palsmyrar
övertvärande åsar, ändmoräner, längsgående åsar
rundhällar
dödisgropar
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Åkrarnas och ängarnas fåglar

Himlafenomen
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•
•
•
•
•
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Månens faser
de vanligaste molnen
norrsken
de vanligaste stjärnorna
de vanligaste stjärnformationerna.

