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Här kommer en hälsning från Skolverket till alla er på 

SFLF riksutbildningsdagarna 25-26 mars 2022

Med vänlig hälsning / Anette Levin, undervisningsråd
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Skolverket informerar

➢ Två ändringar träder ikraft 1 juli 2022

o Ytterligare en kurs i ämnet hantverk (hår- och makeupstylist)

o Kunskapskrav blir betygskriterier. Samlad bedömning av 

elevernas kunskaper.

➢ Ämnesbetygsreformen med start hösten 2025
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Ytterligare en kurs i ämnet hantverk

Hår- och makeupstylist



Inriktning

Frisör, barberar och hår- och makeupstylist 

Tillämpas för elever som startar utbildning efter 30 juni 2021
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Ny kurs inom ämnet 

Hantverk

• Ytterligare en kurs inom ämnet 

hantverk, nämligen Hår- och 

makeupstylist 5, 200 poäng är beslutad. 

• Ni hittar kommande ämnesplan HÄR. 

• Gäller för elever som startar 2022. Kan 

även gälla för elever som startat 2021. 

Ändringarna i de lägre kurserna är små 

därför kan elever som läst nuvarande 

hår- och makeupstylist 2

övergå till den reviderade ämnesplanen 

för hantverk och de nya kurserna för hår-

och makeupstylist (SKOLFS 2022:2).  

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-program-amnen-och-kurser-i-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs/svid12_6bfaca41169863e6a6595a/2062829119/api/v1/download/andringsforfattning/2022:2
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Kunskapskrav blir betygskriterier

Samlad bedömning av elevens kunskaper
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Nya bestämmelser för betygsättning

Gäller från 1 juli 2022.

Föreläsning om ”Sammantagen 

bedömning och lärares professionella 

friutrymme” kommer under april månad

Information och föreläsning hittar ni på 

Skolverket.se

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/andringar-i-hur-betyg-ska-sattas-och-nya-allmanna-rad#skvtableofcontent4977
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Text som

ändras

Gul markering 

ändras i alla 

ämnesplaner
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•
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•
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Ämnesbetygsreformen 

med start hösten 2025
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Ämnesbetygsreformen

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/amnesbetygsreformen
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Modell för ämnesbetyg

Klicka HÄR för att se filmen

https://www.youtube.com/watch?v=QaSI4V6IOSc
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Podd: Ämnesbetygsreformen

https://soundcloud.com/skolverket/amnesbetygsreformen-skolverkspodden
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Första remissen 10 februari – 9 maj

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag-och-remisser/skolverkets-remisser/remisser/2022-02-10-remiss-amnesbetygsreformen
https://www.skolverket.se/download/18.675e1d8e17d2dfa8fcf2870/1644423090539/Konsekvensutredning%20hantverksprogrammet.pdf
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Nytt program (remiss 10 feb-9 maj 2022)

✓

✓

✓
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Frågor ni gärna får besvara i remissen

Skolverket föreslår namnet Hår- och stylistprogrammet på det nya programmet. Vad anser 

ni om det? Har ni något annat förslag får ni gärna meddela det i ert remissvar.

Skolverket har skrivit fram ett examensmål för det nya programmet. Programmet planera 

innehålla inriktningarna barberare, frisör samt hår- och makeupstylist

➢Vad anser ni om förslaget på examensmål?

➢Upplever ni att er nuvarande utbildning skulle kunna erbjudas inom föreslaget 

examensmålet?

➢Saknas något i examensmålet?

➢Skriv gärna förslag på förbättringar eller förändringar av examensmål
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forts.
I programstrukturen kan ni se att vi har skapat ett programgemensamt ämne med namnet 

Hårvård och salongskunskap. Detta ämne ska alla tre inriktningarna läsa. Vi anser att ämnet 

bör genomsyras av praktiskt arbete även om vissa delar är mer teoretiska i sin karaktär.

Följande centrala områden planerar vi att ämnet ska innehålla (delar av eller hela).

• Schamponering

• Kunskaper om huden och håret

• Produktkännedom (rengörande, vårdande och styling)

• Delar av arbetsmiljö kopplat till att komma igång med praktiskt arbete

• Utföra schamponering (rengöring och vårdande) och styling på modell/kund. 

• Verktygskännedom kopplat till genomförandet

• Serviceinriktat kundbemötande och viss del försäljning

Vad anser ni om föreslaget innehåll i ett programgemensamt ämne?

Vilka andra moment ser ni kan vara gemensamma för alla inriktningarna?
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https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/remisseminarium-om-amnesbetygsreformen



