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Skolverkets regeringsuppdrag

• Förbereda övergång till ämnesbetyg. 

• Ämnesbetyg ska kunna införas i 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, 

komvux på gymnasial nivå samt komvux 

som särskild utbildning på gymnasial nivå.

• Lämna förslag som rör 

hantverksprogrammet.
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Övergång till ämnesbetyg

• Ämnesbetyg ersätter kursbetyg.

• Alla ämnesplaner blir sammanhållna 

ämnen med en eller flera nivåer.

• Ämnen, examensmål, programmål och 

programstrukturer uppdateras.
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Ämnesbetyg gäller från 

1 juli 2025

Gäller för elever som börjar: 

• sitt första år i gymnasieskolan eller anpassade 

gymnasieskolan läsåret 2025/2026

• vidareutbildning (fjärde tekniskt år) läsåret 

2025/2026 

• på komvux på gymnasial nivå eller komvux som 

anpassad utbildning på gymnasial nivå efter den 

30 juni 2025.
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Syftet med ämnesbetyg

Eleven får bättre 

möjligheter att fördjupa 

sig i ett ämne

Läraren undervisar 

långsiktigt och utifrån en 

helhetssyn på ämnet

Betyget återspeglar bättre 

vad eleven kan i slutet av 

ämnet
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Mer fokus på syfte och centralt 

innehåll

• Syfte och centralt innehåll ska vara i 
fokus vid planering och genomförande 
av undervisningen

• Mindre detaljerade betygskriterier
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Ämnesplanen

Ämnets syfte

Förutsättningar att utveckla 

(målpunkter)

Centralt innehåll 

(en eller flera nivåer)

Betygskriterier

Fokus vid 

planering och 

genomförande 

av undervisning

Fokus vid 

planering och 

genomförande 

av undervisning
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Betygskriterier för ämnesbetyg

• Betyg sätts för hela ämnet.

• Ett ämne delas i en eller flera nivåer. Betyg sätts efter varje nivå.

• En uppsättning betygskriterier för varje ämne.

• Samma betygskriterier vid betygssättningen efter varje nivå. 

• Betyget från sista nivån blir elevens slutliga betyg. 
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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.)

Vid varje betygsättning 

= 

Nytt ställningstagande till 

nivån på elevens samlade 

kunskaper 
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Betyg i ämnet 
på nivå 1

Betyg i ämnet 
på nivå 2

Betyg i ämnet 
på nivå 3

E-A

E-A

Exempel 2: Eleven får ett F men sen ett godkänt betyg i ämnet.

Modellen för ämnesbetyg

F
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Betyg i ämnet 
på nivå 1

Betyg i ämnet 
på nivå 2

Betyg i ämnet 
på nivå 3

F

E-A

Exempel 3: Eleven får ett F på sista nivån i ämnet.

Modellen för ämnesbetyg

E-A
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Vad tänker ni 

just nu om 

ämnesbetyg?
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Var är Skolverket i processen?



Sida 15
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Remiss 1, avslutad

Riksdag- och 

regeringsbeslut ?

Skolverkets regeringsredovisning hittar ni HÄR och på skolverket.se

Lagrådsremiss hittar ni HÄR och på regeringen.se 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/amnesbetygsreformen#h-Forslagsomarredovisadetillregeringen
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2023/02/nagra-andringar-som-ror-gymnasieskolans-nationella-program-och-amnen/
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Remiss 1, förslag som rör  hantverksprogrammet

✓ Hantverksprogrammet upphör

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

▪ Barberare

▪ Frisör

▪ Hår- och makeupstylist

✓ Hantverksprogrammets andra inriktningarna tas omhand på olika sätt 
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Nytt program. 

Vad tycker ni om 

det?
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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
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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
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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
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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, 200p

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
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Workshop

12 grupper med olika material i uppdraget

Arbetsgång

1. Workshop, specifika uppdrag

2. Dela med varandra

3. Workshop, fortsättning på uppdrag

4. Redovisa en del för alla
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Gruppindelning och material

Gruppindelning

Varje grupp skall ha

➢ Ett papper från blädderblock

➢ Dokument

➢ Pennor

➢ Postit
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1. Workshop, uppdrag (30 min) 

1. Läs ämnesplanen/ämnesplanerna (10 min)

2. Tänk efter själv och skriv på postit (10 min)

3. Dela blädderblocket i två delar

– Detta är bra

– Detta reagerar jag på

4. Sätt upp era postit under respektive rubrik och 
dela med varandra i gruppen. (10 min)

Återsamling kl 13,45
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2. Dela med varandra
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3. Workshop, fortsättning på uppdrag (30 min) 

1. Klustra gemensamt postit lapparna. (10 min) 

2. Markera enskilt tre prickar. (5 min)

3. Prioritera gemensamt tre postit/ ni vill arbeta 
vidare med (5 min)

4. Skapa tre förbättringsmöjligheter. (10 min)

Återsamling kl 14,30

Vi har upptäckt att…

Vi kan tänka oss att…
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4. Redovisa en del för alla

Redovisa en av era tre 

förbättringsmöjligheter för alla på 

konferensen

➢ Vi har upptäckt att…

➢ Vi kan tänka oss att…
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Det är nu ni kan påverka 

innehållet i framtidens utbildning
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Kom ihåg:

• Svara på remissen senast 23 mars 2023

• Skicka ert remissvar till

Ämnesbetyg
Det är nu du kan påverka kommande ämnesplaner

mailto:remiss.amnesbetyg@skolverket.se
mailto:registrator@skolverket.se
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Läs mer på Skolverket.se

www.skolverket.se/amnesbetygsreformen

• Ämnesplaner, programstrukturer och examensmål 

som är redovisade till regeringen

• Filmer och poddar om ämnesbetygsreformen

• Frågor och svar om ämnesbetyg

• Anmäl dig till vårt nyhetsbrev som kommer en gång 

i veckan.

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