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Anette Levin, Skolverket

undervisningsråd med ansvar 

för hantverksprogrammet



Inriktning

Frisör, barberar och hår- och makeupstylist 

Tillämpas för elever som startar efter 30 juni 2021
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Varför ändra?
Utbildning till 

barberare saknas 

inom gymnasieskolan
Innehållet i kurserna för Hår-

och makeupstylist har liten 

styrning. 

Elever
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Vad har ändrats?

• 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”

F
ri
s
ö

r Frisör

Barberare

Hår- och 
makeupstylist

Planerat för 

Hår- och 

makeupstylist 5
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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

Planerat för 

Hår- och 

makeupstylist 5
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Inriktning frisör

• Gymnasiegemensamma ämne, 600p

• Programgemensamma ämne, 400p

• Inriktning, 500p

• Programfördjupning, 700p

• Individuellt val, 200p

• Gymnasiearbete
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Inriktning

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

• Gymnasiegemensamma ämne, 600p

• Programgemensamma ämne, 400p

• Inriktning, 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, Inriktning

• Frisör 1

• Material och miljö

900p

Programfördjupning

• Kurs 2

• Kurs 3

• Kurs 4 osv

Ska leda till en yrkesutgång

Kurser som ska ingå i utbildningen
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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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YrkesutgångProgramfördjupningInriktning
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Exempel på yrkesutgångar

• Barberare

• Frisöraspirant

• Hår- och makeupstylist

Tankar om fler exempel på 

yrkesutgångar

➢ Hår- och makeupstylist 

inom fackhandeln

➢ Makeupartist och 

hårstylist
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Nationellt 
program

2500 poäng

Garanterad 
undervisningstid

2430 timmar

Får vi klippa i 

kursen Frisör 1?
Bedömning och 

betygsättning ska ske 

på det som är reglerat 

i ämnesplanen.  
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Ämnet Hantverk

•

•
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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 inom 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 till workshop 1

Inriktning Ny kurs
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Workshop 1 och hålltider

Workshop 1

Välj en i gruppen som dokumenterar ert 

samtal och era svar i 

Svarsformulär Workshop 1

Välj grupp = rumsnummer

Skriv eventuella frågor i chatten

Hålltider

Workshop 1 i grupper 1325-1400

Återsamling 1400
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Frågor

• Hur tänker ni kring att vi inte ska börja 

klippa fören i åk 2 ?

• Vilka kurser får man ta tid ifrån till APL?

• Kan det också bli yrkesutgång 

"Nagelterapeut"?
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Yrkesexamen (skollagen 2021:800 & gymnasieförordningen 2021:2039

Minst 2 500 gymnasiepoäng

godkända betyg, minst 2 250p

svenska eller svenska som andraspråk, 

engelska och matematik 

samt gymnasiearbetet.

Godkända betyg i programgemensam

Hantverk – introduktion

Entreprenörskap

Tradition och utveckling

Branschens krav för 

att få avlägga 

delprov



Ämnesbetygsreformen
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Betygsutredningen 2018

Betänkande av betygsutredningen 

”Bygga, bedöma, betygssätta” – remiss augusti-december 2020

Lagrådsremiss 30 augusti 2021

Prop, Ämnesbetyg – betyg ska bättre spegla elevers kunskaper 

Utredningens förslag – start för tillämpning 1 juli 2024. 

Lagrådsremissens och proposition förslag – 1 juli 2025.

Skolverket förbereder inför ett uppdrag rörande ämnesutform-

ning inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202043/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/08/amnesbetyg--betygen-ska-battre-spegla-elevers-kunskaper/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/10/prop.-20212236/
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Inriktning på arbetet
▪ Längre, mer sammanhållna ämnen innan betyg

▪ En eller flera nivåer inom ett ämne

▪ Progressionen tydliggörs i ämnesplanerna 

▪ Omfattningen av det centrala innehållet ses över

▪ En uppsättning betygskriterier för samtliga nivåer i ämnet

Utifrån behovsanalys

▪ Stärka det tredelade uppdraget

▪ Tydligare mål för gymnasiearbetet för att på ett bättre sätt 

uttrycka gymnasial nivå

▪ Stärka kopplingen till yrkeslivet (gymnasiesärskolenivå)

▪ Uppdatera utbildningarna
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Modellen för ämnesbetyg 

Exempel 1: Eleven får ett godkänt betyg i ämnet.

Betyg i 
ämnet på 
nivå 1

Betyg i 
ämnet på 
nivå 2

Betyg i 
ämnet på 
nivå 3

Betyg i 
ämnet på 
nivå 4

E-A

Examens-

bevis

(och 

motsv.)

Varje gång ett nytt betyg ska 

sättas i ämnet gör läraren ett 

nytt ställningstagande av 

elevens samlade kunskaper 

utifrån betygskriterierna för 

ämnet och i förhållande till det 

centrala innehållet som gäller 

för aktuell nivå. Det betyg 

som sätts efter en nivå 

återspeglar elevens 

kunskaper i ämnet upp till och 

med den aktuella nivån.
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Modellen för ämnesbetyg 

Exempel 1: Eleven får ett godkänt betyg i ämnet.

Betyg i 
ämnet på 
nivå 1

Betyg i 
ämnet på 
nivå 2

Betyg i 
ämnet på 
nivå 3

Betyg i 
ämnet på 
nivå 4

E-A

Examens-

bevis

(och 

motsv.)

Varje gång ett nytt betyg ska 

sättas i ämnet gör läraren ett 

nytt ställningstagande av 

elevens samlade kunskaper 

utifrån betygskriterierna för 

ämnet och i förhållande till det 

centrala innehållet som gäller 

för aktuell nivå. Det betyg 

som sätts efter en nivå 

återspeglar elevens 

kunskaper i ämnet upp till och 

med den aktuella nivån.
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Modellen för ämnesbetyg 

Exempel 1: Eleven får ett godkänt betyg i ämnet.

Betyg i 
ämnet på 
nivå 1

Betyg i 
ämnet på 
nivå 2

Betyg i 
ämnet på 
nivå 3

Betyg i 
ämnet på 
nivå 4

E-A
Examens-

bevis

(och 

motsv.)

Varje gång ett nytt betyg ska 

sättas i ämnet gör läraren ett 

nytt ställningstagande av 

elevens samlade kunskaper 

utifrån betygskriterierna för 

ämnet och i förhållande till det 

centrala innehållet som gäller 

för aktuell nivå. Det betyg 

som sätts efter en nivå 

återspeglar elevens 

kunskaper i ämnet upp till och 

med den aktuella nivån.
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Modellen för ämnesbetyg 

Exempel 1: Eleven får ett godkänt betyg i ämnet.

Betyg i 
ämnet på 
nivå 1

Betyg i 
ämnet på 
nivå 2

Betyg i 
ämnet på 
nivå 3

Betyg i 
ämnet på 
nivå 4

E-A

Examens-

bevis

(och 

motsv.)

Varje gång ett nytt betyg ska 

sättas i ämnet gör läraren ett 

nytt ställningstagande av 

elevens samlade kunskaper 

utifrån betygskriterierna för 

ämnet och i förhållande till det 

centrala innehållet som gäller 

för aktuell nivå. Det betyg 

som sätts efter en nivå 

återspeglar elevens 

kunskaper i ämnet upp till och 

med den aktuella nivån.
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Nya yrkesämne

Hantverk

Tradition 
och 

utveckling

Material 
och miljö



Sida 31

Förslag på yrkesämne 

• Ämne 1

• Grund

• 3 nivåer

Barberare

• Ämne 2

• Fortsättning

• 3 nivåer

Barberare
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Förslag på programstruktur yrkesämne 

GG Program-

gemensamma

Inriktning, 1000p Programfördjupning, 500p I GY

Ä Entreprenörskap, 

100p

Barberare grund, nivå 1, 200p Barberare fortsätt, nivå 3, 100p N A

M Barberare grund, nivå 2, 200p Andra ämne 400p D R

N Barberare grund, nivå 3, 200p V B

E Barberare fortsätt, nivå 1, 200p A E

600p

Barberare fortsätt, nivå 2, 200p L

200p

T

100p
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Förslag på yrkesämne

• Ämne 1

• Grund

• 3 nivåer

Frisör

• Ämne 2

• Fortsättning

• 4 nivåer

Frisör
• Ämne 3

• Fördjupning

• 3 nivåer

Frisör
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Förslag på programstruktur yrkesämne

GG Program-

gemensamma

Inriktning, 1200p Programfördjupning, 300p I GY

Ä Entreprenörskap, 

100p

Frisör grund, nivå 1, 200p Frisör fortsätt, nivå 4, 200p N A

M Frisör grund, nivå 2, 200p Frisör fördjupning, nivå 1, 100p D R

N Frisör grund, nivå 3, 200p Frisör fördjupning, nivå 2, 100p V B

E Frisör fortsätt, nivå 1, 200p Frisör fördjupning, nivå 3, 100p A E

Frisör fortsätt, nivå 2, 200p L T

600p Frisör fortsätt, nivå 3, 200p 200p 100p
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Förslag på yrkesämne 

• Ämne 1

• Grund

• 3 nivåer

Hår- och 
makeupstylist

• Ämne 2

• Fortsättning

• 4 nivåer

Hår- och 
makeupstylist • Ämne 3

• Fördjupning

• 3 nivåer

Hår- och 
makeupstylist
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Förslag på programstruktur yrkesämne

GG Program-

gemensamma

Inriktning, 1200p Programfördjupning, 300p I GY

Ä Entreprenörskap, 

100p

Hår- och makeupstylist grund, 

nivå 1, 200p

Hår- och makeupstylist  fortsätt, 

nivå 4, 200p

N A

M Hår- och makeupstylist  grund, 

nivå 2, 200p

Hår- och makeupstylist  

fördjupning, nivå 1, 100p

D R

N Hår- och makeupstylist  grund, 

nivå 3, 200p

Hår- och makeupstylist  

fördjupning, nivå 2, 100p

V B

E Hår- och makeupstylist  fortsätt, 

nivå 1, 200p

Hår- och makeupstylist  

fördjupning, nivå 3, 100p

A E

Hår- och makeupstylist  fortsätt, 

nivå 2, 200p

L T

600

p

Hår- och makeupstylist  fortsätt, 

nivå 3, 200p

200

p

100

p
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Översyn av hantverksprogrammet

Hantverksprogrammet

• Finsnickeri

• Florist

• Frisör, barberare och hår- och 

makeupstylist

• Textil design

• Övriga hantverk

Eventuellt förslag nytt program

• Barberare

• Frisör

• Hår- och makeupstylist
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Skolverkets uppdrag

▪ Förbereda ett framtida införande av ämnesbetyg

▪ Reellt utrymme för elever på yrkesprogram att 

läsa in grundläggande behörighet 

▪ Kontinuerlig utveckling av styrdokumenten

▪ Referensarbete med bland annat nationella 

programråden, skolhuvudmän, rektorer, lärare och 

elever
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Lägesuppdatering hösten 2021

Pågående arbetet

– Gymnasiegemensamma ämnen

– Examensmålen, programmål, programstrukturer

– Samtliga övriga styrdokument

Referensarbete 

Kommunikation – Nya ämnesbetygsreformen

Skolverkets nyhetsbrev, prenumerera klicka HÄR

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/nya-amnesbetygsreformen
https://www.skolverket.se/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev/prenumerera-pa-skolverkets-nyhetsbrev
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Viktiga datum!

▪ Första remissen ca. februari – mars 2022: 

examenmål, programmål, programstrukturer och de 

gymnasiegemensamma ämnesplanerna (dessa 

beslutas av riksdag eller regering)

▪ Andra remiss ca. december 2022 – februari 2023: 

alla övriga ämnesplaner samt programstrukturerna i 

de delar som Skolverket beslutar

▪ Tillämpning av ämnesbetyg: 1 juli 2025
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Frågor till workshop 2

Ämnesbetyg
Nytt 

program?
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Workshop 2 och hålltider

Workshop 2

Välj en i gruppen som dokumenterar ert 

samtal och era svar i 

Svarsformulär Workshop 2

Välj grupp = rumsnummer

Skriv eventuella frågor i chatten

Hålltider

Workshop 2 i grupper 1425-1530

Inklusive PAUS ca 20 min

Återsamling 1530




