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Eftermiddagens program

Corinapandemins påverkan på utbildning

Ny inriktning frisör, barberare och hår- och makeupstylist

Workshop 1 (smågrupper)

1530-1545 PAUS 

Regeringsuppdrag gymnasial ämnesutformning

Workshop 2 (smågrupper)

1700 Ev frågor från chatten



Sida 3

Coronapandemin

Undersökning om covid-19 pandemin (enkätundersökning månadsskiftet 

jan/feb)

Fjärr- och distansundervisning på högstadiet och i gymnasieskolan

(intervjuer med huvudmän 8-9 feb)

Ändrade lärotider och utbildningstapp (intervjuer med huvudmän 8-9 feb)

https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/undersokning-om-covid-19-pandemin
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/fjarr--och-distansundervisning-pa-hogstadiet-och-i-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/andrade-larotider-och-utbildningstapp


Sida 4

Klicka på bilden för att komma till rapporten

https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/andrade-larotider-och-utbildningstapp
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/fjarr--och-distansundervisning-pa-hogstadiet-och-i-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/undersokning-om-covid-19-pandemin
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Intervjuundersökning med huvudmän

Intervjuer genomfördes med huvudmän 

för högstadiet 7-9 och gymnasieskolan.

Alla intervjuer genomfördes 8-9 februari. 

Intervjuerna utmynnat i två rapporter.

Fortsättningsvis i denna presentation 

presenteras valda delar av rapporten 

(delar som omfattar gymnasieskolan).

Gymnasieskolan

• 227 kommuner

• 14 enskilda huvudmän

• 10 gymnasieförbund

• Svarsfrekvens: 86 %

https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/andrade-larotider-och-utbildningstapp
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/fjarr--och-distansundervisning-pa-hogstadiet-och-i-gymnasieskolan
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Planerad undervisning som inte har 

kunnat genomföras

Gymnasieskolan

• Arbetsplatsförlagt lärande (apl)

• Praktiska moment/yrkesprogram

Övergripande (högstadiet och 

gymnasieskolan)

• Begränsad omfattning på inställd 

undervisning

• Undervisningen har anpassats/planerat 

om över tid

https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/andrade-larotider-och-utbildningstapp
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/fjarr--och-distansundervisning-pa-hogstadiet-och-i-gymnasieskolan
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Angående utbildningstappet

Gymnasieskolan

• Arbetsplatsförlagt lärande (apl)

• Praktiska moment/yrkesprogram

• Elever i behov av stöd

• Socioekonomisk utsatthet

• Fjärr- och distansundervisning som 

allmän risk

Övergripande 

(högstadiet och 

gymnasieskolan)

• Stora skillnader 

mellan grupper

• Svårt att avgöra i dagsläget

om det blir utbildningstapp

https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/andrade-larotider-och-utbildningstapp
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/fjarr--och-distansundervisning-pa-hogstadiet-och-i-gymnasieskolan


Enkät personal i skolan
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Undersökning personal i skolväsendet 

om covid-19-pandemin

• Självrekryterande webbenkät 

• 28 januari – 3 februari 2021

• Drygt 3 100 svar på enkäten

• Enkäten riktades till personal i samtliga skolformer 

i skolväsendet samt fritidshemmet

• Sammanfattningen kan inte generaliseras till all personal i skolväsendet. 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2021/undersokning-om-covid-19-pandemin
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Sammanfattande iakttagelser

• Störst påverkan inom apl (och prao) samt 

förutsättningarna för god arbetsmiljö och 

att genomföra arbetsuppgifter.

• Klarar garanterad undervisningstid, men 

risk för sämre kvalitet i undervisning och 

utbildningstapp

• Frånvaro och ansträngd personalsituation

• Stress och oro bland personalen

• Viktigt att prioritera undervisningen

• Fjärr- och distansundervisning mer 

positivt inom gymnasieskolan

• Ledarskapet en ökad betydelse

• Dialog med föräldrar viktig och fungerar 

ofta väl, större utmaning i förskolan

• Svårt att undvika trängsel

• Pandemins påverkan upplevs väldigt 

olika (förmåga till omställning och lokala 

smittläget)



Möjlighet att dela 

erfarenhet vid workshop



Inriktning

Frisör, barberar och hår- och makeupstylist 

Tillämpas för elever som startar efter 30 juni 2021
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Varför ändra?
Utbildning för 
barberare saknas 
inom gymnasieskolan

Innehållet i kurserna för Hår- och 
makeupstylist har liten styrning. 

Elever
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Vad ändras?

• Frisör

• Barberare

• Hår- och makeupstylist
Frisör

• Hår- och makeupstylist

• Smala hantverksyrken
Övriga 

hantverk
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Inriktning

Frisör, barberare och hår och makeupstylist

Tre yrken

• Kurser inom frisöryrket ”Frisör 1-6”

• Kurser inom barberaryrket ”Barberare 2-6”

• Kurser inom hår- och makeupstylist ”Hår- och 

makeupstylist 2-4”

Fr
is

ö
r

Frisör

Barberare

Hår- och 
makeupstylist



Sida 16

Felskrivning rättas

Frisör 1, 200 poäng, som bygger på kursen hantverk – introduktion med innehåll

frisör, barberare eller hår- och makeupstylist.

Frisör 2, 200 poäng, som bygger på kursen frisör 1.

Kunskapskraven i specialiseringskurserna

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer samt

motiverar översiktligt sitt agerande.
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Kurser bygger på varandra

Kurs 1

• Frisör

Kurs 2

• Frisör

• Barber

• H&M 
stylist

Kurs 3

• Frisör

• Barber

• H&M 
stylist

Kurs 4

• Frisör

• Barber

• H&M 
stylist

Kurs 5

• Frisör

• Barber

Kurs 6a, b

• Frisör

• Barber

Frisör 4 specialisering 
bygger på kurs 3

Frisör 5 specialisering 
bygger på frisör 4
och barberare 4
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Inriktning frisör

• Gymnasiegemensamma ämne, 600p

• Programgemensamma ämne, 400p

• Inriktningsgemensamma ämne, 500p

• Programfördjupning, 700p

• Individuellt val, 200p

• Gymnasiearbete
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Inriktning

Frisör, barberare och hår och makeupstylist

• Gymnasiegemensamma ämne, 600p

• Programgemensamma ämne, 400p

• Inriktningsgemensamma ämne, 300p

• Programfördjupning, 900p

• Individuellt val, 200p

• Gymnasiearbete
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Frisör, barberare och hår och makeupstylist

400p, Program

gemensamma

• Entreprenörskap

• Hantverk –
introduktion

• Tradition och 
utveckling

300p, Inriktnings

gemensamma

• Frisör 1

• Material och miljö

900p

Programfördjupning

• Kurs 2

• Kurs 3

• Kurs 4 osv

Ska leda till en yrkesutgång
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Tänk på

Yrkesutgången Hår- och makeupstylist får inte starta 

inom inriktningen Övriga hantverk efter den 30 juni 

2021. Det innebär att kurserna inom hantverksteknik 

inte får användas mot denna yrkesutgång. 

Lärlingsutbildning har samma bestämmelser. 
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Tänk på

Statens skolverks författningssamling 

(SKOLFS 2020:33)

• Dessa föreskrifter …… ska tillämpas på kurser som 

påbörjas efter den 30 juni 2021.

• Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning 

som påbörjats före utgången av juni 2021
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Frågor i workshop 1

Ny 
inriktning

Pandemin
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Workshop och hålltider

Workshop

Välj en i gruppen som dokumenterar ert 

samtal och era svar i Svarsformulär 

Workshop 1

Välj grupp = rumsnummer

Skriv ev frågor i chatten

Hålltider

Workshop 1 i grupper 1440-1530

Paus 1530-1545

Återsamling 1545



Gymnasial 

ämnesutformning

Gäller alla ämnen och utbildningar på gymnasial nivå

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202043/
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Betygsutredningen 2018

Betänkande av betygsutredningen ”Bygga, bedöm, betygssätta” 

Länk: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2020/08/sou-202043/

Skolverket förbereder inför ett uppdrag rörande ämnesutformning inom gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och komvux. 

Utredningens förslag – start för tillämpning 1 juli 2024.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202043/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202043/
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Förbereda
Bereda, analysera 

och prioritera 

Skriva och 

kvalitetssäkra 
Skriva, remittera och besluta

Följa upp  
Planera, under-

söka och värdera
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Tillämpas 2024…..

• Skriva

• Referenser2021
• Remiss

• Kvalitets 
säkring

2022 • Klart

• Ansöka 2023
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Nivå 1

Betyg X
Nivå 2 Nivå 3

Vad säger utredningen?

Nivå 1
Nivå 2

Betyg X
Nivå 3• Ämnesbetyg

• Nivåer i ämnet

Nivå 1 Nivå 2
Nivå 3

Betyg X
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Nivå 1 Nivå 2
Nivå 3

Betyg X

Vad säger utredningen?

• Ämnesbetyg

• Nivåer i ämnet

• Ytterligare ett underkänt betygssteg, betyg Fx (bedöms vara nära E)

• Kunskapskrav blir betygskriterier

• Bedömning av elevens allsidiga kunskaper i helhet
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Från undervisning som 

utgår från kunskapskraven

Till undervisning som utgår från ämnets 

syfte och centrala innehåll. Bättre 

förutsättningar för djuplärande, helhet och 

sammanhang

Elever ska uppleva att de går i skolan för att lära sig snarare än att bli prövade på befintliga kunskaper

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202043/
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Vad ska göras?

Gymnasial 
ämnes-

utformning

Programstruktur

Examensmål

Ämnesplaner
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Att fundera över utifrån dagens 

programstruktur och ämnen

▪ Vilka ämnen ska vara kvar på programmet?

▪ Behöver ett av dagens ämnen delas i flera ämnen?

▪ Uppdatering av det centrala innehållet?

▪ Hur många nivåer ska ämnet innehålla?

▪ Hur förhåller sig de olika nivåerna till varandra?

▪ Motsvarar det innehållet SeQF-nivåerna 2 (gymnasiesärskolan) och 3 och 

4 för gymnasieskolan?
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Så här är en ämnesplan uppbyggd

Ämnets syfte
En text som sätter ämnet i en samhälls- eller arbetslivskontext, beskriver de möjligheter som undervisningen kan erbjuda för att arbeta 
för skolans tredelade uppdrag och för bildning och ämnets centrala kunskaper.

Målpunkter
Fångar upp de ämneskunskaper som ska betygssättas. 

Nivåbeskrivning (ej helt klart ännu)
Sammanfattar de mest väsentliga punkterna för undervisningen i ämnet, 
Visar på väsentliga skillnaderna mellan ämnets nivåer,
Beskriver nivån i förhållande till SeQF,
Vara minst en, högst fem meningar lång.

Centralt innehåll
Riktar sig till lärarens planering och genomförande av undervisningen och uttrycker vad undervisningen ska gälla/omfatta.
Tydliggöra progressionen i centralt innehåll mellan de olika nivåerna

Betygskriterier
Betygskriterierna formuleras utifrån målen för ämnet. 
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Workshop och hålltider

Workshop

Välj en i gruppen som dokumenterar ert 

samtal och era svar i Svarsformulär 

Workshop 2

Välj grupp = rumsnummer

Skriv ev frågor i chatten

Hålltider

Workshop 2 i grupper 1615-1700

Återsamling 1700



Sida 36

Frågor i workshop 2

Ämnesbetyg

Centralt innehåll

Hantverkskunskap

Obligatorisk/valbar



Frågor
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Frågor

• Yrkespaket = vuxenutbildning och introduktionsprogrammet. 

• Programfördjupningspaket = gymnasieutbildning

– Frisöraspirant revideras

– Barberare kommer

– Hår- och makeupstylist flyttas till ny inriktning
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Antagning till gymnasieskolan

Skollagen 2010:800 

15 kap, 12 § Huvudmannen ansvarar för antagningen till de olika 

utbildningar som anordnas av huvudmannen.

14 § Antagningsorganisationen får vara gemensam för gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och 

kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Antagningsorganisationen får vara gemensam för gymnasieskola 

anordnad av kommuner, regioner och enskilda huvudmän.

Lag (2020:446).
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Antagning till gymnasieskolan

Gymnasieförordningen (2010:2039) 

7 kap. Behörighet, urval och förfarandet vid antagning

Förfarandet vid antagning till nationella program och fördelning av elever

6 § En sökande antas till en utbildning i gymnasieskolan vid början av ett 

nationellt program eller en sådan nationell inriktning, särskild variant eller 

gymnasial lärlingsutbildning som börjar det första läsåret. De sökande som 

tas in på ett program får då fördelas på undervisningsgrupper eller 

motsvarande med hänsyn till vad som är känt om deras kommande val 

av inriktning och yrkesutgång.
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Antagning till gymnasieskolan

Gymnasieförordningen (2010:2039) 

4 kap. Utbildningens innehåll och omfattning

Nationella inriktningar

2 § De nationella inriktningarna i gymnasieskolan framgår av bilaga 1.

De nationella inriktningarna inom estetiska programmet, 

hantverksprogrammet, industritekniska programmet och 

naturbruksprogrammet får börja det första läsåret. Övriga inriktningar får 

börja det andra eller tredje läsåret.

Statens skolverk får besluta om en utbildning ska få finnas inom den 

nationella inriktningen övriga hantverk.



Anette Levin, undervisningsråd 

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev 

https://www.skolverket.se/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev/prenumerera-pa-skolverkets-nyhetsbrev

