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Sida 2 

Inriktning Antal 
2013/14 

Andel i 
procent 
2016/17 

Antal 
2016/17 

Andel i 
procent 
2016/17 

Antal 
2018/19 

Andel i 
procent 
2018/19 

Hantverksprogrammet totalt 8536 100 6 549 100 6 422 100 

   finsnickeri 464 5 171 3 155 2 

   florist 536 6 273 4 168 3 

   frisör 3427 39 2 606 40 2 657 41 

   textil design 557 6 322 5 216 3 

   övriga hantverk 
varav hår- och makeupstylister 

3552 40 3 155 48 3 224 
3 009 

50 
47 

   uppgift om inriktning saknas - - 22 0 2 0 

Antal och andel elever på hantverksprogrammet läsåret 2013/14, 2016/17 och 2018/19. 



Gymnasieutredningen 

”Frisör- samt hår- och makeuputbildningarna har tydliga beröringspunkter. De ges i flera 

fall på samma skolor och har ofta gemensamma lärare. Det är också till stora delar samma 

elevgrupp som är intresserade av frisörinriktningen samt hår- och makeuputbildningen. 

Många upptäcker först under utbildningens gång vilket spår de vill välja.” 

 

”De styrdokument som i dag är gemensamma för en rad olika yrkesutgångar inom 

inriktningen övriga hantverk är … så generella att de inte upplevs ge önskad styrning för 

yrkesutgångarna hudvård samt hår- och makeupstylist.” 

(31 oktober 2016) 



Gymnasieutredningens förslag 

”Inom hantverksprogrammet slås inriktningen frisör samman med yrkesutgångarna 

hår- och makeupstylist samt hudvård, förutsatt att Skolverket bedömer att hudvård 

även fortsättningsvis ska finnas i gymnasieskolan. I anslutning till detta bör 

Skolverket bereda den nya inriktningens namn.” 

 

Länk till Gymnasieutredningen: 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2016/10/sou-201677/ 
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Sida 5 

Skolverkets uppdrag 

• Skolverket fick 2017 i uppdrag av regeringen att föreslå ändringar i 8 

yrkesprogram.  

• Skolverket skulle i förslagen utgå från Gymnasieutredningens betänkande. 

• Förslagen redovisades 2018 och beslutades av regeringen i december 

2019 (SFS 2019:1266).  

– Ett av regeringens beslut är den nya inriktningen frisör, barberare och hår- 

och makeupstylist som kommer att gälla från hösten 2021. 

 

 



Sida 6 

Vem beslutar vad? 

• Riksdagen beslutar vilka program som 

ska finnas och deras namn (som del i 

Skollagen). 

• Regeringen beslutar om vilka 

inriktningar som ska finnas och deras 

namn. 

• Regeringen beslutar vilka kurser och 

ämnen som ska ingå i som  

programgemensamma.  

• Skolverket beslutar om alla 

ämnesplaner utom de 

gymnasiegemensamma.  

• Skolverket beslutar vilka kurser och 

ämnen som ska ingå i inriktningarna.  

• Skolverket beslutar vilka ämnen/kurser 

som ska ingå i programfördjupningen.  

 



Sida 7 

Skolverkets uppdrag 

• Skolverket har efter regeringens beslut om inriktning föreslagit och beslutat 

om nya ämnesplaner och kurser, t ex inom ämnet hantverk. 

• Förslagen till nya ämnesplaner var ute på remiss under januari 2020 och 

beslutades i mars för att tillämpas på utbildning som startar hösten 2021. 

 

• Länk till beslutade ändringar:  

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-

regelandringar/forandringar-for-gymnasieskolan  
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Programstruktur för utbildning som startar 

innan hösten 2021. 
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng 

Programgemensamma ämnen 400 poäng 

Finsnickeri 500 
poäng 

 
Finsnickeri 1 
Finsnickeri 2 
Tradition och 
utveckling  

Florist  
500 poäng 

 
Florist 1 
Florist 2 
Tradition och 
utveckling  

 

Övriga hantverk   
500 poäng 

 
Hantverksteknik 1 
Hantverksteknik 2 
Tradition och 
utveckling  

 

Textil design  
500 poäng 

 
Textil design 1 
Textil design  2 
Tradition och 
utveckling  

Frisör  
500 poäng 

 
Frisör 1 
Frisör 2 
Tradition och 
utveckling  

Programfördjupning 700 poäng 

Individuellt val 200 poäng 

Gymnasiearbete 100 poäng 



Programstruktur för utbildning som startar 

hösten 2021. 
Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng 

Programgemensamma ämnen 400 poäng 

Finsnickeri 500 
poäng 

 
Finsnickeri 1 
Finsnickeri 2 
Tradition och 
utveckling  

Florist  
500 poäng 

 
Florist 1 
Florist 2 
Tradition och 
utveckling  

 

Övriga hantverk   
500 poäng 

 
Hantverksteknik 1 
Hantverksteknik 2 
Tradition och 
utveckling  

 

Textil design  
500 poäng 

 
Textil design 1 
Textil design  2 
Tradition och 
utveckling  

Frisör, barberare 
och hår- och 

makeupstylist 
300 poäng 

 
Frisör 1 
Tradition och 
utveckling  

Programfördjupning 700 poäng Program-
fördjupning 900 

poäng 

Individuellt val 200 poäng 

Gymnasiearbete 100 poäng 



Möjliga kurser i programfördjupning från 2021 

Gymnasie- och programgemensammaämnen 1000 p 

Inriktning 300 p: Frisör 1, 200 p; Material och miljö, 100 p 

Programfördjupning 
Frisöraspirant 

-- som tidigare, dvs t.o.m. frisör 
6a/b. 

Programfördjupning Hår – och 
makeupstylist  

Hår- och makeupstylist 2: 200 p 

Hår- och makeupstylist 3: 200 p 

Hår- och makeupstylist 4: 200 p 

Frisör 4 – specialisering: 50 p 

Programfördjupning Barberare 

Barberare 2: 200 p 

Barberare 3: 200 p 

Barberare 4: 200 p 

Barberare 5: 200 p 

Barberare 6a: 100 p 

Barberare 6b: 50 p 




