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Sida 2



Allmänna råd om 

betyg och bedömning och 

sammantagen bedömning



Sida 4

Nya bestämmelser om betygssättning

• Gäller från 1 juli 2022

• Ska leda till att betygen bättre 
motsvarar elevernas kunskaper

• Sammantagen bedömning

• Kunskapskrav har blivit betygskriterier

• Nya allmänna råd om betyg och 
prövning

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


Sida 5

Ändringar i läroplanernas 
inledande delar

• Gäller från 1 juli 2022

• Sexualitet, samtycke och relationer

• Jämställdhet

• Annat värdegrundsarbete

https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/nytt-i-laroplanernas-inledande-delar-2022


Grundläggande behörighet 

på yrkesprogrammen
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Grundläggande behörighet

✓ Ändringarna i skollagen tillämpas första gången på utbildningar som 

startar höstterminen 2023

✓ Yrkesprogrammens omfattning utökas upp till 2800 (2700) gymnasiepoäng 

✓ Elevernas garanterade undervisningstid utökas 

✓Elever på yrkesprogram ska få välja bort grundläggande behörighet 

✓ Dagens möjligheter för elever att läsa kurser för grundläggande behörighet 

som individuellt val kvarstår
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Grundläggande behörighet

✓ Möjligheten för huvudmän att erbjuda elever att läsa dessa kurser inom 

ramen för programfördjupningen finns kvar. Därmed kommer även 

dagens möjligheter att uppnå grundläggande behörighet inom ramen 

för 2 500 gymnasiepoäng att finnas kvar. 

✓ Det ska dock vara elevens eget val om han eller hon vill använda det 

individuella valet eller programfördjupningen till att läsa kurser som ger 

grundläggande behörighet eller till andra kurser som huvudmannen 

erbjuder. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/grundlaggande-behorighet-pa-gymnasieskolans-yrkesprogram
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Programstruktur

Hantverksprogrammet



Ämnesbetygsreformen



Skollag

Läroplan

Gymnasieförordning

Läroplan

Examensmål

Ämnesplan

Styrdokument
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Skolverkets uppdrag
Förbereda för en övergång till ämnesbetyg i gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå samt komvux som 
särskild utbildning på gymnasial nivå. 

Med utgångspunkt i propositionen Ämnesbetyg – betygen ska bättre 
spegla elevers kunskaper (prop. 2021/22:36)

Lämna förslag till åtgärder som rör hantverksprogrammet (U2021/00469).
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Syftet med ämnesbetyg

är att eleven ska få 
längre tid för att hinna 
fördjupa sig i ett ämne 

innan det slutgiltiga 
betyget sätts

läraren ges också 
bättre möjligheter att 
bedriva undervisning 
långsiktigt och utifrån 

en helhetssyn

betyget kommer bättre 
än idag återspegla vad 
eleverna kan i slutet av 

ämnet
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Betygskriterier för ämnesbetyg

• Betyg kommer att sättas i hela ämnet och inte efter varje kurs 

som idag.

• Ett ämne kommer delas in i olika nivåer och betyg som sätts 

efter en nivå kommer att ersätta betyget från föregående nivå. 

• Det kommer att finnas en uppsättning 

betygskriterier för varje ämne till skillnad 

från idag då det finns betygskriterier för 

varje kurs.
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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

E-A

E-A

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.



Sida 16

Ämnesplanen

Ämnets syfte

Förutsättningar att utveckla 

(målpunkter)

Centralt innehåll 

(en eller flera nivåer)

Betygskriterier

Vad ska läraren 

göra i 

undervisningen?
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Var är Skolverket i processen?



Sida 18
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Remiss 1, 10 februari – 9 maj 2022 - avslutad

Redovisad till regeringen 16 september 2022

Skolverket remitterade

− 9 ämnesplaner i de gymnasiegemensamma ämnena

− 19 examensmål för gymnasieskolan

− 9 programmål för gymnasiesärskolan

− 18 programstrukturer för gymnasieskolan

− 9 programstrukturer för gymnasiesärskolan

− Konsekvensutredning 

Vissa förslag som remitterades kräver riksdagsbeslut

Skolverkets redovisning efter remiss hittar ni HÄR och på skolverket.se

Frisör- och 

stylistprogrammet

Riksdagsbeslut ?

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/amnesbetygsreformen#h-Forslagsomarredovisadetillregeringen
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Regeringsredovisning 16 september 2022

Förslag som rör hantverksprogrammet 

✓ Hantverksprogrammet upphör

✓ Nytt program inrättas, frisör- och stylistprogrammet med tre inriktningar

▪ Barberare

▪ Frisör

▪ Hår- och makeupstylist

Hantverksprogrammets andra inriktningarna tas omhand på olika sätt

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/amnesbetygsreformen#h-Forslagsomarredovisadetillregeringen


Sida 21

Remiss 2, 23 januari – 23 mars -2023

Över 500 ämnen för 
gymnasiet och 

gymnasiesärskolan

Programstrukturerna 
remitteras igen

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/amnesbetygsreformen#skvtableofcontent6719


Sida 22

Remiss 2, 23 januari – 23 mars -2023

Förslag på ämnesplaner inom Frisör- och stylistprogrammet

– Ett programgemensamt ämne

– Två ämne inom barberare

– Tre ämne inom frisör

– Tre ämne inom hår- och makeupstylist

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/amnesbetygsreformen#skvtableofcontent6719


Sida 23

Hårvård och 
salongskunskap Nivå 1 Nivå 2

Barberar - teknik Nivå 1 Nivå 2

Frisör - teknik Nivå 1 Nivå 2

Hårstylist och 
makeuptekniker Nivå 1 Nivå 2

Programgemensamt ämne

Hårvård och salongskunskap



Sida 24

Barberare

Nivå 1, 100p

Nivå 2, 200p

Nivå 1, 200p

Nivå 2, 200p

Nivå 1, 200p

Nivå 2, 200p

Nivå 3, 200p

Nivå 4, 100p

Hårvård och 

salongskunskap

Barberar -

teknik

Barberar -

fördjupning
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Frisör

Nivå 1, 100p

Nivå 2, 200p

Nivå 1, 200p

Nivå 2, 200p

Nivå 1, 100p

Nivå 2, 200p

Nivå 3, 200p

Nivå 4, 100p

Hårvård och 

salongskunskap Frisör - teknik

Frisör - behandling

Nivå 1, 100p

Nivå 2, 100p

Nivå 3, 100p

Frisör -

fördjupning
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Hår- och makeupstylist

Nivå 1, 100p

Nivå 2, 200p

Nivå 1, 200p

Nivå 2, 200p

Nivå 1, 100p

Nivå 2, 200p

Nivå 3, 200p

Nivå 4, 100p

Hårvård och 

salongskunskap

Hårstyling och 

makeuptekniker

Hår- och 

makeupstylist

Nivå 1, 100p

Nivå 2, 100p

Nivå 3, 100p

Hårstylist och 

makeupartist
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Nuvarande ämne och nya ämne

Ämne som upphör

Hantverk

➢ Yrkeskurser (inkl specialisering)

Hantverkskunskap

➢ Material och miljö

➢ Tradition och utveckling

Nya ämne

Alla yrkesämne inom programmets 
yrkesområde

Yrkesämne 2 

➢ Barberare – fördjupning

➢ Frisör – behandling

➢ Hår- och makeupstylist



Sida 28

Inför workshop / remissvar

• Hur skulle ett samarbeta gällande 
remissvar kunna se ut för er? 
(SFLF / regionsråd / kommun / skola)

• Vad är bra med förslagna 
ämnesplaner?

• Saknas något eller bör något ändras i 
föreslagna ämnesplaner?



TIPS



Sida 30

Läs mer om ämnesbetyg på 

skolverkets webbplats

Du hittar bland annat:

• Film och poddar om ämnesbetygsreformen

• Frågor och svar om ämnesbetyg

• Övergripande tidsplan

• Så fungerar ämnesbetyg

• Förslag som redovisats till regeringen 16 september 2022

• Andra remissen 23 januari – 23 mars 2023

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/amnesbetygsreformen
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Kom ihåg:

• Svara på remissen senast 23 mars 2023

• Skicka ert remissvar till

• Webbinarier för att underlätta att svara på 
remissen onsdagen den 8 mars kl 16-17

Ämnesbetyg
Det är nu du kan påverka kommande ämnesplaner

mailto:remiss.amnesbetyg@skolverket.se
mailto:registrator@skolverket.se
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/amnesbetygsreformen
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Studie- och yrkesvägledning 

För dig som är studie- och yrkesvägledare

– Material för information om gymnasievalet

– Kompetensutveckling

– Utbildningsguiden

– Ny film

https://www.skolverket.se/for-dig-som-.../studie--och-yrkesvagledare


Sida 33

Något ni undrar över?



Sida 34

Det är nu du/ni kan påverka 
innehållet i framtidens utbildning
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