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Datum 

2020-01-09 
 

Instans 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter och ersättare kallas 
härmed till sammanträde på Olovsholmsgatan 32, plan 5, sal Tämta, tisdagen 
den 28 januari 2020 kl. 15:00. Beslutssammanträdet börjar kl. 17.00. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde är öppet för 
allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 
 
Andreas Cerny 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Eva Lindström, 0768-887757 eller via e-post: 
eva.lindstrom@boras.se 

 

Gruppöverläggningar: 
Mitt-S-Samverkan, måndagen den 27 januari, kl. 17.30, Olovsholmsgatan 32, 
plan 5, konferensrum Tosseryd. 

mailto:eva.lindstrom@boras.se
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare   

2.  Godkännande av föredragningslistan  

3.  Allmänhetens frågestund  

4.  Information från förvaltningen  

5.  Åtgärdsplan för anpassningar till Budget 2020 
Dnr 2019-00235 1.2.4.1 

 

6.  Gymnasieskolans interkommunala ersättningar år 2020 
Dnr 2019-00208 3.5.0.3 

 

7.  Gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar år 2020 
Dnr 2019-00209 3.5.0.3 

 

8.  Bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor år 2020 
Dnr 2019-00211 3.5.0.3 

 

9.  Ansökan om medel från Arbetslivsnämnden för nyanlända ungdomar 
enligt nya gymnasielagen 
Dnr 2019-00253 1.1.3.1 

 

10.  Lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås - Risk- och 
konsekvensbedömning, lägesrapport 
Dnr 2019-00151 1.1.3.1 

 

11.  Tillstyrkan av Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende om- och 
tillbyggnad av Almåsgymnasiets innergård 
Dnr 2019-00247 1.1.3.1 

 

12.  Tillstyrkan av Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende 
Almåsgymnasiets NO-salar 
Dnr 2019-00248 1.1.3.1 

 

13.  Yttrande över motion - Stärk det finska språkets ställning i Borås 
Dnr 2019-00207 1.1.3.1 

 

14.  Yttrande över remiss - Förslag till utredning om minskning av 
engångsartiklar i Borås Stad 
Dnr 2019-00231 1.1.3.1 
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Ärende  

15.  Yttrande över remiss - Samverkan för barns och ungas bästa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen 
Dnr 2019-00233 1.1.3.1 

 

16.  Yttrande över remiss - Förslag till en nya ämnesplaner mm. 
Dnr 2020-00010 1.1.3.1 

 

17.  Val av kontaktpolitiker till Bergslenagymnasiet 
Dnr 2018-00262 1.1.3.0 

 

18.  Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i 
programråd 
Dnr 2018-00264 1.1.3.0 

 

19.  Beslut om utbetalning av arvode för besök vid fristående 
gymnasieskolor 
Dnr 2019-00249 1.1.3.1 

 

20.  Anmälningsärenden 
Dnr 2020-00001 1.1.3.25 

 

21.  Avgivna skrivelser 
Dnr 2020-00002 1.1.3.25 

 

22.  Delegationsbeslut 
Dnr 2020-00003 1.1.3.25 

 

23.  Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH 
ledningsgrupp 

 

24.  Övriga frågor  
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2020-01-28 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00235 1.2.4.1 
 

  

 

Åtgärdsplan för anpassningar till Budget 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna åtgärds-

planerna för en ekonomi i balans. Utfallet av åtgärderna skall följas upp i 

samband med månadsuppföljningen ur alla perspektiv.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har inför upprättandet av 

åtgärdsplaner för respektive skola gått igenom detaljbudgeten för alla 

verksamheter i hela förvaltningen och justerat det prognosticerade behovet för 

året, som i december bedömdes ligga på 18 mnkr. Respektive skola har nu 

definierat de återstående anpassningsåtgärderna som måste genomföras för en 

ekonomi i balans 2020, vilket summeras till 15,8 mnkr. 

Skolorna har under december månad 2019 MBL-förhandlat sina respektive 

åtgärdsplaner. Samtliga förhandlingar avslutades i oenighet och fackliga 

organisationer har bifogat synpunkter till protokollen. 

Nedan följer en sammanfattning av anpassningarna och planerade 

organisationsförändringar. De detaljerade underlagen och protokollen med 

riskanalyser bifogas handlingen.   

Anpassningar på Almåsgymnasiet 2 240 000 kr som fördelar sig på 

1 870 000 kr inom personal och 370 000 kr inom material. Anpassningarna 

innebär överkapacitet på 5 årsarbetare och planen är att efter nämndbeslut ska 

denna organisationsförändring gälla från terminsstarterna i januari och augusti. 

Anpassningar på Bäckängsgymnasiet 3 900 000 kr inom personal, vilket 

innebär en överkapacitet på 6 årsarbetare. Planen är att efter nämndbeslut ska 

denna organisationsförändring gälla från terminsstarterna, januari och augusti, 

och en tjänst från april. 

Anpassningar på Sven Eriksonsgymnasiet 3 000 000 kr som fördelar sig på 

600 000 kr inom tjänster och 2 400 000 inom personal vilket innebär en 

överkapacitet på cirka 4 årsarbetare. Planen är att efter nämndbeslut ska denna 

organisationsförändring gälla från terminsstarterna, januari och augusti. 
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Anpassningar på Viskastrandsgymnasiet 5 600 000 kr inom personal, vilket 

innebär en överkapacitet på 9,2 årsarbetare. Planen är att efter nämndbeslut ska 

denna organisationsförändring gälla från terminsstarterna, januari och augusti. 

Anpassningar på Vuxenutbildningen 1 088 000 kr, som fördelar sig på 

515 000 kr inom personal, 233 000 kr inom tjänster och 340 000 kr inom 

material. Anpassningarna innebär överkapacitet på 1,4 årsarbetare och planen är 

att efter nämndbeslut ska denna organisationsförändring genomföras under 

året. 

Förvaltningsövergripande riskbedömning enligt Arbetsmiljölagen 

Undervisning 

Verksamheterna bedömer att det kommer innebära en påverkan för personal 

med ökad arbetsbelastning och för elever med måluppfyllelsen. Anpassningar 

av lärar- och rektorstjänster på gymnasieskolorna vilket delvis hör samman med 

färre sökanden till vissa program, minskade elevunderlag för Introduktions-

programmet och att personalvolymen är för hög i förhållande till budget. 

Besparingar i läromedelsinköpen bedöms ha en marginell påverkan. 

Elevhälsa 

Verksamheterna bedömer att det generellt blir det en viss påverkan för personal 

och elever, men för Viskastrandsgymnasiet som har en stor andel elever inom 

Introduktionsprogrammet blir påverkan kännbar. Det är överkapacitet i 

förvaltningen på vissa tjänstekategorier då det sedan sommaren 2019 är en 

skola mindre. 

Administration 

Verksamheterna bedömer att det kommer medföra en påverkan för personalen 

och en mindre påverkan för elever. Överkapacitet i förvaltningen på vissa 

tjänstekategorier då det sedan sommaren 2019 är en skola mindre. Kostnader 

för kompetensutveckling och materialinköp för skoladministration ses över. 

Minskning av möjlighet till samordning av verksamheter för studiestöd. 

Serviceorganisation 

Verksamheterna bedömer att det kommer medföra en påverkan för personalen 

och en mindre påverkan för elever. Anpassningar utifrån minskat behov av 

skolmåltidsproduktion på grund av färre beställningar samt anpassningar av 

lokaler (förändrade städområden). 

Detaljerade risk och konsekvensbedömningar för respektive skola finns i 

bilagor.   

Uppföljning ska ske regelbundet i ordinarie månadsuppföljning ur alla 

perspektiv; ekonomi-, arbetsmiljö-, verksamhets- och elevperspektiv. 

Uppföljning av verkställandet av beslutade åtgärder kommer också att 

rapporteras.          
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Beslutsunderlag 

1. Åtgärdsplan för ekonomi i balans, Almåsgymnasiet 

Protokoll från MBL förhandling med tillhörande riskbedömning enligt 

Arbetsmiljölagen, 2019-12-12 

2. Åtgärdsplan för ekonomi i balans, Bäckängsgymnasiet 

Protokoll från MBL förhandling med tillhörande riskbedömning enligt 

Arbetsmiljölagen, 2019-12-16 

3. Åtgärdsplan för ekonomi i balans, Sven Eriksongymnasiet 

Protokoll från MBL förhandling med tillhörande riskbedömning enligt 

Arbetsmiljölagen, 2019-12-16 

4. Åtgärdsplan för ekonomi i balans, Viskastrandsgymnasiet 

Protokoll från MBL förhandling med tillhörande riskbedömning enligt 

Arbetsmiljölagen, 2019-12-12 

5. Åtgärdsplan för ekonomi i balans, Vuxenutbildningen 

Protokoll från MBL förhandling med tillhörande riskbedömning enligt 

Arbetsmiljölagen, 2019-12-16                                

Samverkan 

FSG 2020-01-22 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

2. Kommunrevisionens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



Åtgärdsplan och tidsram för anpassning till budget 2020

Verksamhet Almåsgymnasiet och Gy-sär AL

Anpassningskrav 2 240 000

Åtgärder Ekonomisk 
effekt

Konsekvenser

Personal,        antal ÅA: 3,0 1 250 000
Tjänster 0
Material 250 000
Delsumma 1 500 000

Personal,        antal ÅA: 0,0 0
Tjänster 0
Material 20 000
Delsumma 20 000

Personal,        antal ÅA: 1,0 450 000
Tjänster 0
Material 50 000
Delsumma 500 000

Personal,        antal ÅA: 1,0 170 000
Tjänster 0
Material 50 000
Delsumma 220 000

Summering: 5,0 2 240 000

Diff mot anpasningskrav 0 Ska vara noll…

Datum för LSG/MBL 2019-12-12

En skolmåltidsbiträde/kock gäller fr o m jan 2020. Bemanningen 
anpassas efter dagens behov.                             Budgeten för 
råvaror till skolmåltid får en snävare ram (-50 000 kr). Gäller fr o 
m januari 2020. 

Undervisning

EHT

Administration

Serviceorg

En lärartjänst på gy-sär HVO fr o m jan 2020.        
En elevassistent på gy-sär IVP fr o m juli 2020.        
En lärartjänst HVST fr o m juli 2020.        
Besparingar i material, kopiering, osv ger 250000 kr. Gäller fr o 
m. jan 2020.

Besparing på materialåtgång. Gäller fr o m jan 2020.

Överkapacitet med 1 skolassistent/praktiksamordnare justeras fr 
o m jan 2020.  Besparig på 
kopieringskostnader och materialinköp för skoladministration 
gäller fr o m jan 2020.































































Åtgärdsplan för anpassning till budget 2020

Verksamhet Viskastrandsgymnasiet

Anpassningskrav 5 600 000

Åtgärder Ekonomisk 

effekt

Konsekvenser

Personal,        antal ÅA: 5,2 3 500 000

Tjänster 0

Material
Delsumma 3 500 000

Personal,    antal ÅA: 1,0 700 000

Tjänster 0

Material 0
Delsumma 700 000

Personal,        antal ÅA: 0,4 200 000

Tjänster 0

Material 0
Delsumma 200 000

Personal,    antal ÅA: 2,6 1 200 000

Tjänster 0

Material 0
Delsumma 1 200 000

Summering: 9,2 5 600 000

Anpassningar i lokalbehov i samband med minskad verksamhet. 

Undervisning

EHT

Administration

Serviceorg

Omfördelning personal ger effekt på tjänsteunderlag . I samband 

med minskat elevunderlag på enstaka programinriktningar 

påverkas även tjänsteunderlaget.

Sedan sommaren 2019 då förvaltningen är en skola mindre blev 

konsekvensen av detta överkapacitet på VS

Översyn av de administrativa tjänster och effektivisering









Protokollet MBL §11 med datum 2019-12-12 upprättades först med ett skrivfel. Punkt nr 5 ska i 
korrekt ordalydelse var ”Förhandlingen avslutas i oenighet i och med denna dag 2020-12-12. 
Förutom oenighet är meningen feldaterad, korrekt år ska vara 2019. 

Detta rättades till med upprättande av nytt protokoll innan nämndmötet, men alla närvarande 
hann inte skriva på innan nämnd, därav två versioner. 
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Gymnasieskolans interkommunala ersättningar år 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer gymnasieskolans 

interkommunala ersättningar, enligt upprättad prislista, för år 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Ett förslag till gymnasieskolans interkommunala ersättningar för år 2020 har 

upprättats. Prislistan bygger på budgeterade programkostnader.   

Program            [kr/elev] Adm Underv Lärom EHT Måltid Lokal Övrigt   Totalt 

BF Barn- och fritidsprogrammet * 7 220  51 356  6 158  2 568  4 370  10 563  996  83 231 

BA Bygg- och 
anläggningsprogrammet 

7 268  49 125  9 344  2 568  4 370  22 170  617  95 462 

BA inr anläggningsfordon 7 268  79 945  26 789  2 568  4 370  80 079  617  201 636 

EE El och energiprogrammet 7 268  61 476  8 132  2 568  4 370  16 329  617  100 760 

ES Estetiska programmet * 6 244  57 616  5 579  2 568  4 370  24 989  735  102 101 

ES, musik 5 220  65 174  9 868  2 568  4 370  3 758  854  91 812 

FT Fordons- och 
transportprogrammet 

7 268  64 372  11 191  2 568  4 370  24 062  617  114 447 

FT, transport 7 268  100 046  10 820  2 568  4 370  34 392  617  160 080 

HA Handels- och 
administrationsprogrammet 

9 719  61 154  3 254  2 568  4 370  6 795  1 065  88 925 

HV Hantverks- 
programmet * 

8 493  49 612  11 428  2 568  4 370  60 998  841  138 310 

HT Hotell- och turismprogrammet 9 719  57 875  6 463  2 568  4 370  14 188  1 065  96 248 

IM Individuellt alternativ  * 7 402  85 539  12 801  2 568  4 370  27 498  845  141 024 

IM Språkintroduktion * 6 732  78 355  12 561  2 568  4 370  13 858  865  119 310 

IN Industritekniska programmet 7 268  59 233  8 970  2 568  4 370  10 287  617  93 313 

RL Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

9 719  80 992  12 283  2 568  4 370  23 527  1 065  134 523 

NA Naturvetenskaps- 
programmet * 

7 469  45 718  5 188  2 568  4 370  8 944  959  75 217 

VO Vård- och 
omsorgsprogrammet 

9 719  57 881  3 846  2 568  4 370  11 730  1 065  91 179 

SA Samhällsvetenskapliga 
programmet * 

6 244  43 375  3 545  2 568  4 370  6 931  735  67 768 

HU Humanistiska programmet 5 220  50 102  4 468  2 568  4 370  5 135  854  72 716 

TE Teknikprogrammet 4 721  43 870  6 399  2 568  4 370  11 996  926  74 850 

IB International Baccalaureate 4 721  64 023  12 629  2 568  4 370  5 927  926  95 165 

EK Ekonomiprogrammet * 7 220  40 931  7 628  2 568  4 370  7 395  996  71 107 

VF VVS- och 
fastighetsprogrammet 

7 268  55 874  16 103  2 568  4 370  19 841  617  106 641 

EK Specialutformat program 
entreprenör 

4 721  46 720  9 902  2 568  4 370  4 970  926  74 177 
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TE Specialutformat program 
Global programme of technology 

4 721  59 127  16 271  2 568  4 370  9 661  926  97 645 

  *  = Programmet finns på fler skolor 
        

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommuner med elever i Borås Stads gymnasieskolor. 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar år 

2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer angivna belopp för 

gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar att gälla för år 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Följande priser är beräknade för gymnasiesärskolan år 2020: 

Nationella program   291 900 kr per termin 

Individuella program, grundläggande nivå  554 000 kr per termin 

Individuella program, fördjupad nivå  359 000 kr per termin 

                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommuner med elever i Borås Stads gymnasiesärskola. 

 

 

 

Andreas Cerny  

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Bidragsbelopp för ersättning till fristående 

gymnasieskolor år 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer ersättningar till fristående 

gymnasieskolor år 2020 enligt upprättade förslag.        

Ärendet i sin helhet 

Beräkningen av bidragsbeloppen görs enligt bestämmelser i Skollagen (16, 19 

kap) och Gymnasieförordningen (13 kap). Kommunfullmäktige beslutade den 

21 december 2019 om Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget 2020, 

som ligger till grund för bidragsbeloppen. Budgeten görs inte per program, utan 

skolvis varför bidragsbeloppen beräknats med hjälp av skolornas 

fördelningsnycklar per program.  

 

Program    [kr/elev] Underv Lärom EHT Måltid Lokal Delsum. 
Adm  
3% 

Delsum. 
Moms 

6% 
TOTALT 

BF Barn- och 
fritidsprogrammet 

52 352  6 158  2 568  4 370  10 563  77 007  2 310  79 317  4 759  84 076  

BA Bygg- och 
anläggningsprogrammet 

49 742  9 344  2 568  4 370  22 170  88 811  2 664  91 475  5 489  96 964  

BA inr anläggningsfordon 80 562  26 789  2 568  4 370  80 079  194 985  5 850  200 834  12 050  212 884  

EE El- och 
energiprogrammet 

62 093  8 132  2 568  4 370  16 329  94 108  2 823  96 932  5 816  102 748  

ES Estetiska  
programmet 

58 351  5 579  2 568  4 370  24 989  96 592  2 898  99 490  5 969  105 459  

ES, musik 66 028  9 868  2 568  4 370  3 758  87 445  2 623  90 068  5 404  95 472  

FT Fordons- och 
transportprogrammet 

64 988  11 191  2 568  4 370  24 062  107 796  3 234  111 029  6 662  117 691  

FT, transport 100 662  10 820  2 568  4 370  34 392  153 429  4 603  158 032  9 482  167 514  

HA Handels- och 
administrationsprogrammet 

62 219  3 254  2 568  4 370  6 795  80 271  2 408  82 679  4 961  87 640  

HV Hantverks- 
programmet 

50 453  11 428  2 568  4 370  60 998  130 657  3 920  134 577  8 075  142 652  

HT Hotell- och 
turismprogrammet 

58 940  6 463  2 568  4 370  14 188  87 594  2 628  90 222  5 413  95 635  

IM Individuellt alternativ 86 384  12 801  2 568  4 370  27 498  134 467  4 034  138 501  8 310  146 811  

IN Industritekniska 
programmet 

59 850  8 970  2 568  4 370  10 287  86 661  2 600  89 261  5 356  94 617  

RL Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

82 057  12 283  2 568  4 370  23 527  125 869  3 776  129 645  7 779  137 424  

NA Naturvetenskaps-
programmet 

46 677  5 188  2 568  4 370  8 944  68 707  2 061  70 768  4 246  75 014  

VO Vård- och 
omsorgsprogrammet 

58 946  3 846  2 568  4 370  11 730  82 525  2 476  85 001  5 100  90 101  

SA Samhällsvetenskapliga 
programmet 

44 110  3 545  2 568  4 370  6 931  62 259  1 868  64 127  3 848  67 974  
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HU Humanistiska 
programmet 

50 955  4 468  2 568  4 370  5 135  68 350  2 050  70 400  4 224  74 624  

TE Teknikprogrammet 44 797  6 399  2 568  4 370  11 996  71 055  2 132  73 187  4 391  77 578  

EK Ekonomiprogrammet 41 926  7 628  2 568  4 370  7 395  64 883  1 946  66 829  4 010  70 839  

VF VVS- och 
fastighetsprogrammet 

56 490  16 103  2 568  4 370  19 841  99 990  3 000  102 990  6 179  109 169  

 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Programpeng till fristående gymnasieskolor, underlag 

Beslutet expedieras till 

1. Ett beslut per fristående gymnasieskola 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



Budgeterad programpeng 2020
[kr/elev] 3% 6%
Program Undevisning Lärverktyg EHT Måltider Lokaler Delsumma Adm Delsumma Moms TOTALT
BF Barn- och fritidsprogrammet * 52 352 6 158 2 568 4 370 10 563 77 007 2 310 79 317 4 759 84 076
BA Bygg- och anläggningprogrammet 49 742 9 344 2 568 4 370 22 170 88 811 2 664 91 475 5 489 96 964
BA inr anläggningsfordon 80 562 26 789 2 568 4 370 80 079 194 985 5 850 200 834 12 050 212 884
EE El och energiprogrammet 62 093 8 132 2 568 4 370 16 329 94 108 2 823 96 932 5 816 102 748
ES Estetiska programmet  * 58 351 5 579 2 568 4 370 24 989 96 592 2 898 99 490 5 969 105 459
ES, musik 66 028 9 868 2 568 4 370 3 758 87 445 2 623 90 068 5 404 95 472
FT Fordons- och transportprogrammet 64 988 11 191 2 568 4 370 24 062 107 796 3 234 111 029 6 662 117 691
FT, transport 100 662 10 820 2 568 4 370 34 392 153 429 4 603 158 032 9 482 167 514
HA Handels- och administrationsprogrammet 62 219 3 254 2 568 4 370 6 795 80 271 2 408 82 679 4 961 87 640
HV Hantverksprogrammet * 50 453 11 428 2 568 4 370 60 998 130 657 3 920 134 577 8 075 142 652
HT Hotell- och turismprogrammet 58 940 6 463 2 568 4 370 14 188 87 594 2 628 90 222 5 413 95 635
IM Individuellt alternativ  * 86 384 12 801 2 568 4 370 27 498 134 467 4 034 138 501 8 310 146 811
IN Industritekniska programmet 59 850 8 970 2 568 4 370 10 287 86 661 2 600 89 261 5 356 94 617
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet 82 057 12 283 2 568 4 370 23 527 125 869 3 776 129 645 7 779 137 424
NA Naturvetenskapsprogrammet * 46 677 5 188 2 568 4 370 8 944 68 707 2 061 70 768 4 246 75 014
VO Vård- och omsorgsprogrammet 58 946 3 846 2 568 4 370 11 730 82 525 2 476 85 001 5 100 90 101
SA Samhällsvetenskapliga programmet * 44 110 3 545 2 568 4 370 6 931 62 259 1 868 64 127 3 848 67 974
HU Humanistiska programmet 50 955 4 468 2 568 4 370 5 135 68 350 2 050 70 400 4 224 74 624
TE Teknikprogrammet 44 797 6 399 2 568 4 370 11 996 71 055 2 132 73 187 4 391 77 578
EK Ekonomiprogrammet * 41 926 7 628 2 568 4 370 7 395 64 883 1 946 66 829 4 010 70 839
VF VVS- och fastighetsprogrammet 56 490 16 103 2 568 4 370 19 841 99 990 3 000 102 990 6 179 109 169
* = Programmet finns på fler skolor 271 286 687 37 017 962 11 797 948 20 081 087 68 643 325 388 136 009



Programkostnad centrala kostnader, 2020
250*, vht 65*   samt 2529* vht 651+652+653+655+656 Central adm Löne adm (PO 0,65%) SUMMA Per elev Central EHT Skolornas EHT SUMMA Per elev Måltider Per elev
BF Barn- och fritidsprogrammet * 317 331 -72 163 245 169 1 167 48 089 491 219 539 308 2 568 918 010 4 371
BA Bygg- och anläggningprogrammet 330 931 -75 255 255 676 1 167 50 150 512 271 562 421 2 568 957 353 4 371
BA inr anläggningsfordon 27 200 -6 185 21 014 1 167 4 122 42 104 46 226 2 568 78 687 4 371
EE El och energiprogrammet 264 443 -60 135 204 307 1 167 40 074 409 349 449 423 2 568 765 008 4 371
ES Estetiska programmet  * 299 198 -68 039 231 159 1 167 45 341 463 149 508 490 2 568 865 552 4 371
ES, musik 107 288 -24 398 82 890 1 167 16 259 166 079 182 337 2 568 310 375 4 371
FT Fordons- och transportprogrammet 249 332 -56 699 192 633 1 167 37 784 385 958 423 742 2 568 721 294 4 371
FT, transport 75 555 -17 182 58 374 1 167 11 450 116 957 128 407 2 568 218 574 4 371
HA Handels- och administrationsprogrammet 232 710 -52 919 179 790 1 167 35 265 360 227 395 492 2 568 673 207 4 371
HV Hantverksprogrammet * 250 843 -57 043 193 800 1 167 38 013 388 297 426 310 2 568 725 665 4 371
HT Hotell- och turismprogrammet 89 155 -20 274 68 881 1 167 13 511 138 009 151 520 2 568 257 917 4 371
IM Individuellt alternativ  * 268 976 -61 166 207 810 1 167 40 761 416 367 457 128 2 568 778 123 4 371
IM Språkintroduktion * 285 598 -64 946 220 652 1 167 43 280 442 097 485 377 2 568 826 209 4 371
IN Industritekniska programmet 89 155 -20 274 68 881 1 167 13 511 138 009 151 520 2 568 257 917 4 371
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet 154 132 -35 050 119 082 1 167 23 357 238 592 261 949 2 568 445 891 4 371
NA Naturvetenskapsprogrammet * 788 795 -179 375 609 420 1 167 119 535 1 221 030 1 340 565 2 568 2 281 911 4 371
VO Vård- och omsorgsprogrammet 237 243 -53 950 183 293 1 167 35 952 367 245 403 197 2 568 686 322 4 371
SA Samhällsvetenskapliga programmet * 880 972 -200 337 680 635 1 167 133 504 1 363 717 1 497 221 2 568 2 548 571 4 371
HU Humanistiska programmet 228 176 -51 888 176 288 1 167 34 578 353 210 387 788 2 568 660 093 4 371
TE Teknikprogrammet 504 708 -114 773 389 935 1 167 76 484 781 272 857 756 2 568 1 460 073 4 371
IB International Baccalaureate 110 310 -25 085 85 225 1 167 16 717 170 757 187 474 2 568 319 118 4 371
EK Ekonomiprogrammet * 870 394 -197 931 672 463 1 167 131 901 1 347 343 1 479 244 2 568 2 517 971 4 371
VF VVS- och fastighetsprogrammet 98 222 -22 336 75 886 1 167 14 885 152 044 166 929 2 568 284 146 4 371
EK Specialutformat program entreprenör 110 310 -25 085 85 225 1 167 16 717 170 757 187 474 2 568 319 118 4 371
TE Specialutformat program Global programme of technology71 022 -16 151 54 871 1 167 10 763 109 939 120 702 2 568 205 459 4 371



Programkostnad Almås, 2020
Nettokostnader, per verksamhet (med hänsyn till statsbidragen som fristående huvudmän kan söka)

Program Lokal adm Undervisn Lärverktyg EHT Måltider Lokaler Städning Vaktm Övrigt 
Handel och adm 1 316 904 8 551 9 417 754 61 154 501 127 3 254 291 192 1 891 874 196 5 677 740 175 4 806 219 900 1 428 86 325 561 164 003 1065

Hantverk 1 342 558 8 551 12 667 154 80 683 1 416 229 9 021 296 864 1 891 891 226 5 677 3 967 338 25 270 1 178 664 7 507 462 702 2 947 167 198 1065

Restaruang & Livsm 872 235 8 551 8 261 187 80 992 1 252 818 12 283 192 867 1 891 579 013 5 677 1 697 468 16 642 504 304 4 944 197 972 1 941 108 625 1065

Barn och fritid 1 043 262 8 551 5 397 309 44 240 419 422 3 438 230 684 1 891 692 545 5 677 759 023 6 222 225 500 1 848 88 523 726 129 924 1065

Vård & Omsorg 1 342 558 8 551 9 087 306 57 881 603 780 3 846 296 864 1 891 891 226 5 677 1 302 708 8 298 387 024 2 465 151 932 968 167 198 1065

Hotel & Turism 504 528 8 551 3 414 624 57 875 381 293 6 463 111 560 1 891 334 919 5 677 592 140 10 036 175 920 2 982 69 060 1 171 62 832 1065

Ekonomi (uppstart) 128 270 8 551 550 746 36 716 108 941 7 263 28 363 1 891 85 149 5 677 39 476 2 632 11 728 782 4 604 307 15 974 1065

Natur (uppstart) 136 821 8 551 550 746 34 422 54 470 3 404 30 254 1 891 90 826 5 677 49 345 3 084 14 660 916 5 755 360 17 039 1065

IM Individuellt alt 444 669 8 551 2 863 878 55 075 245 117 4 714 98 324 1 891 295 183 5 677 651 354 12 526 193 512 3 721 75 966 1 461 55 378 1065

SPRINT 615 695 8 551 2 863 878 39 776 462 998 6 431 136 142 1 891 408 715 5 677 74 018 1 028 21 990 305 8 633 120 76 677 1065

SUMMA 7 747 500 55 074 582 5 446 195 1 713 114 5 143 000 9 873 045 2 933 202 1 151 472 964 847

Budget 7 747 500 55 074 582 5 447 036 1 713 114 5 143 000 9 869 000 2 932 000 1 151 000 964 847



Programkostnad Bäckäng, 2020
Nettokostnader, per verksamhet (med hänsyn till statsbidragen som fristående huvudmän kan söka)

Lokal adm Undervisn Lärverktyg Måltider EHT Lokaler Städning Vaktm Övrigt  

Estetiska 790 277 4 053 9 107 831 46 707 1 496 450 7 674 685 662 3 516 346 518 1 777 1 802 264 9 242 571 808 2 932 248 663 1 275 166 435 854

Estetiska, musik 287 742 4 053 4 627 366 65 174 700 650 9 868 249 651 3 516 126 168 1 777 345 344 4 864 109 568 1 543 47 648 671 60 599 854

Humanistiska 611 958 4 053 7 565 376 50 102 674 700 4 468 530 949 3 516 268 329 1 777 1 003 656 6 647 318 432 2 109 138 477 917 128 881 854

Naturvetenskap 2 046 615 4 053 28 792 498 57 015 3 520 550 6 971 1 775 689 3 516 897 392 1 777 4 694 520 9 296 1 489 440 2 949 647 715 1 283 431 024 854

Samhäll 2 026 351 4 053 22 108 526 44 217 2 024 100 4 048 1 758 108 3 516 888 507 1 777 2 665 624 5 331 845 728 1 691 367 783 736 426 757 854

IM 101 318 4 053 734 503 29 380 216 250 8 650 87 905 3 516 44 425 1 777 226 632 9 065 71 904 2 876 7 445 298 21 338 854

Sprint 133 739 4 053 514 152 15 580 17 300 524 116 035 3 516 58 641 1 777 53 960 1 635 17 120 519 7 445 226 28 166 854

TOTALKOSTN Tkr 5 998 000 kr  73 450 251 kr  8 650 000 kr   5 204 000 kr  2 629 980 kr   10 792 000 kr  3 424 000 kr   1 465 176 kr  1 263 200 kr   

AVSTÄMNING Tkr 5 998 000 73 450 251 8 650 000 5 204 000 2 629 980 10 792 000 3 424 000 1 489 000 1 263 200



Programkostnad Sven Erikson, 2020
Nettokostnader, per verksamhet (med hänsyn till statsbidragen som fristående huvudmän kan söka)

Program Lokal adm Undervisn Läromedel EHT Måltider Lokaler Städning Vaktm Övrigt 
BF 312 708 3 554 5 145 550 58 472 781 241 8 878 194 544 2 211 314 276 3 571 678 325 7 708 217 279 2 469 189 570 2 154 81 518 926

IB 259 406 3 554 4 673 711 64 023 921 894 12 629 161 383 2 211 260 706 3 571 270 472 3 705 86 637 1 187 75 588 1 035 67 623 926

EK 1 993 514 3 554 25 326 462 45 145 4 483 757 7 992 1 240 216 2 211 2 003 507 3 571 3 881 820 6 919 1 243 410 2 216 1 084 845 1 934 519 677 926

TE 1 186 869 3 554 14 652 716 43 870 2 137 118 6 399 738 382 2 211 1 192 819 3 571 2 504 400 7 498 802 200 2 402 699 900 2 096 309 397 926

EKENTVS entreprenör 259 406 3 554 3 410 546 46 720 722 849 9 902 161 383 2 211 260 706 3 571 226 793 3 107 72 646 995 63 382 868 67 623 926

TE GPT 167 015 3 554 2 778 963 59 127 764 753 16 271 103 904 2 211 167 852 3 571 283 832 6 039 90 916 1 934 79 322 1 688 43 538 926

SPRINT 255 852 3 554 7 200 042 100 001 659 992 9 167 159 172 2 211 257 135 3 571 500 880 6 957 160 440 2 228 139 980 1 944 66 696 926

SUMMA 4 434 769 63 187 990 10 471 604 2 758 983 4 457 000 8 346 523 2 673 527 2 332 587 1 156 072

Budget 2020 4 434 769 63 158 259 10 476 068 2 758 983 4 457 000 8 348 000 2 674 000 2 333 000 1 156 072



Programkostnad Viskastrand, 2020
Nettokostnader, per verksamhet (med hänsyn till statsbidragen som fristående huvudmän kan söka)

Program Lokal adm Undervisn Lärverktyg EHT Måltider Lokaler Städning Vaktm Övrigt  
Bygg och anl 1 335 995 6 100 10 758 348 49 125 2 046 411 9 344 619 158 2 827 1 133 374 5 175 3 922 598 17 911 605 068 2 763 327 655 1 496 135 046 617

Bygg och anl, anl ford 109 808 6 100 1 439 015 79 945 482 200 26 789 50 890 2 827 93 154 5 175 1 164 521 64 696 179 630 9 979 97 273 5 404 11 100 617

Estetik och media (avvecklas) 164 712 6 100 1 850 162 68 525 94 088 3 485 76 335 2 827 139 731 5 175 796 778 29 510 122 904 4 552 66 555 2 465 16 649 617

El och energi 1 067 576 6 100 10 758 348 61 476 1 423 079 8 132 494 761 2 827 905 664 5 175 2 308 613 13 192 356 108 2 035 192 839 1 102 107 913 617

Fordon och transp 1 006 571 6 100 10 621 299 64 372 1 846 474 11 191 466 489 2 827 853 912 5 175 3 207 541 19 440 494 769 2 999 267 927 1 624 101 747 617

Fordon & transp, transpford 305 022 6 100 5 002 289 100 046 541 005 10 820 141 360 2 827 258 761 5 175 1 389 254 27 785 214 295 4 286 116 045 2 321 30 832 617

Hantverk, textil (avvecklas) 54 904 6 100 342 623 38 069 176 415 19 602 25 445 2 827 46 577 5 175 837 638 93 071 129 207 14 356 69 968 7 774 5 550 617

Industritekniska 359 926 6 100 3 494 750 59 233 529 244 8 970 166 805 2 827 305 338 5 175 490 325 8 311 75 634 1 282 40 957 694 36 382 617

Samhällsvetenskap, unif 353 825 6 100 2 466 882 42 532 176 415 3 042 163 978 2 827 300 163 5 175 286 023 4 931 44 120 761 23 892 412 35 766 617

VVS och fastighet 396 528 6 100 3 631 799 55 874 1 046 727 16 103 183 768 2 827 336 389 5 175 1 041 940 16 030 160 721 2 473 87 033 1 339 40 082 617

IM Individuellt alt 597 842 6 100 15 418 015 157 327 2 904 963 29 642 277 066 2 827 507 172 5 175 4 515 074 46 072 696 459 7 107 377 145 3 848 60 431 617

SPRINT 115 908 6 100 2 740 980 144 262 493 961 25 998 53 717 2 827 98 329 5 175 469 895 24 731 72 482 3 815 39 250 2 066 11 716 617

SUMMA 5 868 616 68 524 510 11 760 983 2 719 770 4 978 564 20 430 200 3 151 396 1 706 539 593 215

Budget 5 868 616 68 524 510 11 760 983 2 719 770 4 978 564 20 430 200 3 151 396 1 706 539 593 215



Ansvar 2 pos: 25  Verksamhet 2 pos: 65 Helår 2020 Bidragsunderlag

Verksamhet Budget Rektorer, komp utv Personaladmin Särskilda verksamheter
65100 Administration 29 279 705 -12 375 469 -135 635
65200 Skolmåltidsverksamhet 20 155 564 20 155 564 -74 477 20 081 087 Måltider
65330 Skolhälsovård 5 692 793 5 692 793 -66 000 -86 658 5 540 135 Elevhälsa
65340 Psykologverksamhet 1 052 000 1 052 000 -4 241 1 047 759 Elevhälsa
65350 Kuratorsverksamhet 5 210 054 5 210 054 5 210 054 Elevhälsa
65400 Skolskjutsar 19 000 000
65450 Inackorderingsbidrag 600 000
65500 Lokaler och fysisk miljö 49 867 200 49 867 200 49 867 200 Lokaler
65550 Vaktmästeri 6 679 202 6 679 202 -30 489 6 648 713 Lokaler
65560 Städning och renhållning 12 181 396 12 181 396 -53 984 12 127 412 Lokaler
65630 Lärarledd undervisning 267 880 471 267 880 471 12 441 469 -1 092 587 -12 500 000 266 729 353 Undervisning
65650 Läromedel 37 114 619 37 114 619 -96 657 37 017 962 Läromedel
65700 Elevassistenter gymnasie 1 496 662
65830 APU-verksamhet 580 000 580 000 580 000 Undervisning
65840 SYO-verksamhet 3 977 334 3 977 334 3 977 334 Undervisning
65930 Statsbidrag -22 491 000 -22 491 000 1 800 000 -20 691 000
65950 Externa skolersättningar -33 220 000

Totalt 405 056 000 387 899 633 0 -1 574 728 -10 700 000 388 136 009
Särskilda verksamheter Måltider 20 081 087
Avdrag för modersmål 1 800 000 Elevhälsa 11 797 948
Avdrag för NIU 2 400 000 Lokaler 68 643 325
Avdrag för ASD 7 900 000 Undervisning 271 286 687
Avdrag för GVUN:s ansvar 16-20-åringar 400 000 Läromedel 37 017 962

12 500 000
Rektorer AL 3 547 079
Rektorer BÄ 3 075 446
Rektorer SE 2 692 151
Rektorer VS 4 336 405

13 651 081

Kompetensutv undervisning 1 209 612

Kompetensutv elevhälsa 66 000

Korrigerat i bidragsunderlagKorrigeringar



Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
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501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl 

Bilaga 
Sida 

1(1) 

Besvärshänvisning 

Vill ni överklaga Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut ska ni skriva 
till Förvaltningsrätten i Jönköping och klaga över beslutet. Skrivelsen ska dock 
lämnas in till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 501 80 Borås. 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att 
beslutet ska ändras. 

Överklagandet ska ha kommit in till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
inom tre veckor från det ni fick del av beslutet. 
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Datum 

2020-01-28 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00253 1.1.3.1 
 

  

 

Ansökan om medel från Arbetslivsnämnden för 

nyanlända ungdomar enligt nya gymnasielagen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att ansöka om 10 mnkr hos 

Arbetslivsnämnden för att finansiera utbildningsplatser till individer enligt den 

så kallade nya gymnasielagen.         

Ärendet i sin helhet 

Under år 2020 är bedömningen att det finns behov av 150 utbildningsplatser 

för nyanlända ungdomar som faller under den så kallade nya gymnasielagen.  

Antalet individer för elevprognosen till kommande år har tagits fram genom att 

en studie- och yrkesvägledare med samordnande roll kontaktat eleverna. De 

individer som inte gått att kontakta har organisationen Agape bistått med 

information om, för att bedöma antalet:  

 

Nya gymnasielagen (30 st under 20 år, 95 st över 20 år) 125 

Tillfälligt uppehållstillstånd, TUT  15 

Permanent uppehållstillstånd, PUT  10 

Summa individer                                       150 

 

Jämfört med tidigare år är detta en stor volymökning av denna specifika elev-

grupp. Samtidigt har etableringsersättningen som nämnden får för utbildning av 

nyanlända flyktingar minskat kraftigt, som tabellen visar (belopp i tkr): 

År Vuxenutbildningen Gymnasiet Summa per år 

2020, bgt 13 200 1 800 15 000 

2019 18 061 3 945 22 006 

2018 26 385 9 169 35 554 

2017 28 018 13 545 41 563 

 

Volymökningen och det kraftigt minskade ekonomiska utrymmet i 

förvaltningen gör att utbildningsplatserna för denna elevgrupp inte kan 

finansieras inom nämndens budget. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansöker därför om medel hos 

Arbetslivsnämnden för att finansiera dessa utbildningsplatser. Baserat på antalet 

individer och budgeterad kostnad för utbildningsplatserna beräknas 

finansieringsbehovet uppgå till 10 mnkr.                   

Samverkan 

FSG 2020-01-22 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämndens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås – 
risk- och konsekvensbedömning, lägesrapport 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
lägesrapport. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen får i uppdrag att i september 
2020 återkomma med en förnyad lägesrapport.   

        

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2019-06-19 om principer 
för lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås från och med augusti 2019. 
Berörda skolor är Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksons-
gymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.               

I beslutet gav nämnden förvaltningen i uppdrag att genomföra en risk- och 
konsekvensbedömning ur ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv. Vid 
nämndens sammanträde 2019-08-27 redovisades en lägesrapport. 

Vid nämndens sammanträde 2019-10-01 redovisades en sammanställning av 
verksamheternas bedömningar och arbete med organisationsförändringen och 
nämnden uppdrog förvaltningen att återkomma med en lägesrapport i januari 
2020.                

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2019-06-19 om principer 
för lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås från och med augusti 2019. 
Berörda skolor är Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksons-
gymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.               

I beslutet gav nämnden förvaltningen i uppdrag att genomföra en risk- och 
konsekvensbedömning ur ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv. Vid 
nämndens sammanträde 2019-08-27 redovisades en lägesrapport. 

Vid nämndens sammanträde 2019-10-01 redovisades en sammanställning av 
verksamheternas bedömningar och arbete med organisationsförändringen och 
nämnden uppdrog förvaltningen att återkomma med en lägesrapport i januari 
2020.  
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Verksamhetsperspektiv, elevperspektiv 

Uppdraget till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är att ge alla elever 
likvärdiga förutsättningar att fullfölja sin utbildning och lyckas i skolan. En av 
målsättningen är att alla elever på Introduktionsprogrammen (IM) efter 1 års 
studier ska gå vidare till ett nationellt program (NP), fortsatta studier, arbete 
eller annan sysselsättning. 

Verksamheten bedömer att progressionen för de elever som saknat ett eller två 
grundskolebetyg är god. Elever med många år av bristfällig skolgång alternativt 
elever som ej har någon skolbakgrund har en längre väg att gå.  

Verksamheten uppskattar att cirka 50 procent av eleverna på 
introduktionsprogrammen har en frånvaro som är problematisk. Orsakerna till 
frånvaron varierar från individ till individ och omfattningen varierar allt från 
enstaka tillfällen till hemmasittarproblematik. Elever med omfattande 
frånvaroproblematik kräver stora insatser från såväl skolan som externa aktörer 
(exempelvis individ- och familjeomsorgsförvaltningen, barn- ungdoms-
psykiatrin, närhälsan mm). För att de elever som har behov av stödinsatser från 
olika aktörer ska få en möjlighet att lyckas förutsätts en ökad samverkan och 
rutiner för att följa och stödja eleverna på bästa sätt. 

På grund av arbetet med byte av elevregistreringssystem har det varit svårt att få 
fram tillförlitlig statistik för att följa frånvaron under höstterminen 2019. 
Verksamheten uppskattar att frånvaromönstret inte är förändrat i förhållande 
till Björkäng-/Tullentiden. Andel avbrott är också i nivå med tidigare år. 
Förvaltningen har sedan tidigare i uppdrag att kontinuerligt rapportera 
elevernas närvaro och frånvaro till nämnden. En första rapportering kommer 
att ske vid nämndens sammanträde i februari. Så snart leverantören av 
elevregistreringssystemet kan säkerställa tillförlitlig frånvarostatistik kommer 
nämnden att få kontinuerliga rapporter. 

 

Rapport 2019-12-18 – Utvärdering Introduktionsprogram (IM) 

Förvaltningschefen har gett en projektgrupp bestående av representanter från 
alla skolor och från Utbildningskontoret i uppdrag att genomföra en 
utvärdering som ska utgöra underlag för framtida dimensionering och 
fördelning av IM på gymnasieskolorna. I rapporten presenteras tre förslag på 
organisering som förvaltningens ledningsgrupp ska ta ställning till under våren 
2020. I förslaget framgår också ett behov av förändringar i placerings-
förfarandet inför läsåret 20/21. Syftet med förändringarna är att fortsätta 
arbetet med att utveckla en hållbar organisation utifrån elevgruppens behov.  
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IM-ASD (autismspektrumdiagnos)  

Skolenheten för IM –ASD tillhör Viskastrandsgymnasiet. Vid förändringen 
beslutades en tillfällig lösning för lokaler mot bakgrund att anpassade 
gymnasieintegrerade lokaler inte var möjligt att bereda med så kort 
omställningstid. Verksamheten som idag bedrivs i lokaler på Bergslena-
gymnasiet löper på bra utifrån förutsättningarna. Det finns dock ett fortsatt 
stort behov att lokalintegrera verksamheten på någon av gymnasieskolorna. 
Arbete pågår med att försöka hitta lösningar på detta inför läsåret 20/21. 

 

Planerade aktiviteter för kvalitetsarbete på introduktionsprogrammen i 
Borås Stad 

Viskastrandsgymnasiet har fortsatt ett samordnande uppdrag för IM i 
förvaltningen.  

Under hösten 2019 har olika utredningar arbetats fram med syfte att stärka 
arbetet för alla elever på gymnasieskolorna. En utvärdering har också tagits 
fram med särskild inriktning mot Introduktionsprogram.  

- Rutin för att främja närvaro 

- Rutiner för att stärka det drogförebyggande arbetet 

- En organisationsförändring är initierad för att samla resurser och 
kompetens för arbetet inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret 
på en gemensam arena  

- Underlag för nämndens övervägande om framtida programstruktur och 
dimensionering av gymnasieskolan i Borås Stad 

- Rapport 2019-12-18 – Utvärdering Introduktionsprogram (IM) 

 

Sammanfattningsvis handlar slutsatserna av höstens arbete om behov av 
förändringar i arbetssätt och rutiner med syfte att inkludera eleverna i 
verksamheten och skapa förutsättningar för att på ett bättre sätt möta elevernas 
behov. Syftet med förändrade rutiner är också att skapa ökad tydlighet för 
medarbetare om vad som förväntas av olika funktioner samt var/när/hur man 
kan vända sig till andra aktörer för stöd.  

 

Ekonomi 

I budgetarbetet för 2020 har en ny resursfördelningsmodell för gymnasieskolan 
införts. Den bygger på att skolornas ekonomiska ramar på ett tydligt sätt knyts 
till de program som eleverna är antagna på, med två elevavläsningar under året. 
Den har även en tydlig fördelning av medel för vissa elevgruppers särskilda 
behov, för att främja lika villkor och måluppfyllelse. Eleverna inom 
introduktionsprogrammet och den ASD-anpassade verksamheten har den 
största andelen av denna särskilda resurstilldelning. 
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Prognosen för elevantalet inom introduktionsprogrammet till läsåret 2020/2021 
visar en kraftig minskning jämfört med budgeterat elevantal år 2019. Detta 
medför att organisationen måste anpassas utifrån elevgruppens storlek och 
behov. I förvaltningens pågår arbetet med åtgärdsprogram på alla skolor för att 
få en ekonomi i balans utifrån den resurstilldelning som gäller för år 2020. 

  

Arbetsmiljöperspektiv, medarbetarperspektiv 

Då omställningen av organisationen behövde ske med begränsade 
planeringsförutsättningar så har skolorna under hösten lagt ner stor kraft och 
genomfört ett mycket gott arbete för att möta och inkludera den verksamhet 
som tillkommit. Det gäller för såväl lärare, elevhälsa, skolledning som för andra 
medarbetare som har berörts av förändringen.  

Organisationsförändringen har inneburit att verksamheten har fått arbeta 
mycket med att lära känna förutsättningarna som elevgruppen kräver och ta 
tillvara den kunskap och erfarenhet som medarbetare som tidigare arbetat på 
Björkängsgymnasiet har. Sedan augusti har skolorna arbetat för att etablera och 
landa i den nya organisationen. Det har funnits oro utifrån att skolorna har haft 
olika rutiner och arbetssätt och i denna omställning har upplevelsen av hög 
arbetsbelastning varit stor bland skolledare, elevhälsopersonal och lärare. Flera 
av skolorna har arbetat med att stärka arbetsmiljöarbetet inom området hot och 
våld samt det drogförebyggande arbetet med syfte att skapa trygghet och 
studiero i verksamheten. Det återstår fortsatt ett behov av att stärka samverkan 
med Grundskoleförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och 
med externa aktörer för att få kunskap och möta elevernas behov på bästa sätt 
samt att säkerställa arbetssätt och metoder för elever med omfattande frånvaro 
och för det närvarofrämjande arbetet.  

I december månad har tre av femtio medarbetare som var berörda av 
organisationsförändringen sökt sig till andra tjänster inom förvaltningen, en 
medarbetare har börjat arbeta i Grundskoleförvaltningen och en medarbetare 
har sökt sig vidare till annan arbetsgivare. I övrigt har det inte varit någon 
personalomsättning för de medarbetare som fick en ny placering på 
gymnasieskolorna genom organisationsförändringen. Detta är positivt då 
mycket av kompetensen för att möta elevgruppens behov finns kvar i 
organisationen. 

Vid en granskning av sjukfrånvaron efter november månad så var den 
sammanfattningsvis lägre för de medarbetare som berördes av 
organisationsförändringen än vad den var under förra läsåret på 
Björkängsgymnasiet. Två medarbetare har en långtidssjukskrivning på hel- eller 
deltid och där rehabiliteringsarbete fortgår. Samtliga medarbetare är numer i 
arbete på hel- eller deltid. Skolorna arbetar för att fortsatt stödja alla 
medarbetare som har behov av insatser från exempelvis företagshälsovård eller 
annan uppföljning för att uppnå en god arbetsmiljö.  
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Respektive lokal samverkansgrupp (LSG) på gymnasieskolorna har i och med 
organisationsförändringen upprättat en riskbedömning på skolnivå och utifrån 
det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår olika insatser utifrån det behov som 
finns på respektive skola.  

Samtliga gymnasieskolor lyfter fram att arbetet med planering och organisation 
av IM inför läsåret 20/21 blir viktigt för att skapa hållbara och goda 
förutsättningar för såväl elever som medarbetare. 

Beslutsunderlag 

1. Rapport 2019-12-18 – Utvärdering Introduktionsprogram (IM)                                
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Sammanfattning 

I juni 2019 beslutades det att Björkängsgymnasiets flytt till Kyllaredsgymnasiet 

inte skulle verkställas. Gymnasieskolans alla befintliga och tilltänkta elever 

placerades ut på de fyra kvarvarande gymnasieskolorna (ej gymnasiesärskolan). 

Den placeringsprocess som användes inför hösten 2019 har fått viss kritik. För 

att förbättra och säkerställa eleverna att ”hamna rätt” har nuvarande 

placeringsprocess kartlagts och styrkor och utvecklingsområden identifierats.  

Ett exempel på hur andra städer placerar sina elever på introduktionsprogram 

har inhämtats och beskrivs. Därefter redovisas det förslag till ny 

placeringsprocess som tagits fram. Kortfattat innebär det ny förslaget att en 

placeringsenhet ansvarar för att efter elevers intresseanmälan placera ut eleverna 

på gymnasieskolorna.  

Tre olika förslag på ny organisation (inriktningarnas dimensionering och 

fördelning mellan gymnasieskolorna) har arbetats fram och presenteras. 
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1 Inledning och bakgrund 

Fram till läsåret 2018/19 har huvuddelen av IM eleverna haft sin undervisning 

på Björkängsgymnasiet (tidigare Tullengymnasiet). Fr o m augusti 2019 är 

verksamheten organiserad på övriga fyra gymnasieskolor. I samband med 

avvecklingen av Björkängsgymnasiet gjordes en fördelning av elever till de fyra 

gymnasieskolorna. Det finns en del synpunkter i organisationen hur den 

fördelningen blev. Bland annat har kritik framförts mot att  

 eleverna inte har tillfrågats om intresse (bland annat IMY),

 på vissa inriktningar har andelen IMV elever varit så hög som hälften,
vilket medfört att det varit svårt att få kvalitet på undervisningen för alla
elever,

 elever med mycket låg läs- och skrivförmåga hamnat på enheter där det
saknas kompetens (litteracitetsgruppen),

 fördelningen av IMA elever mellan skolorna varit ojämn.

Inför läsåret 2020/21 behöver en utvärdering av nuvarande placeringsrutiner 

göras för att säkerställa att fler elever hamnar på rätt utbildning. 
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2 Syfte och uppdrag 

Syfte 

 Säkerställa att elever placeras på ”rätt” utbildning utifrån intresse,

individuella och organisatoriska förutsättningar för en likvärdig

utbildning.

 Utvärdera nuvarande placeringsprocess.

 Ta fram förslag på ny placeringsprocess som underlag för en reviderad

IM-organisation

Uppdrag 

 Kartlägga och bedöma nuvarande placeringsprocess (styrkor och

utvecklingsområden)

 Hur säkerställer vi att eleverna hamnar rätt, kan gruppen ta ställning till

om platser kan bli sökbara samt ge en rekommendation om hur

förvaltningen bör göra i den frågan?

 Analysen bör bygga på att ni tar fram statistik för hur elevflödena ser ut.

 Ta fram förslag på ny placeringsprocess.

 Ta fram förslag på ny organisation (inriktningarnas dimensionering och

fördelning mellan gymnasieskolorna)
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3 Beskrivning av nuläge 

Nuvarande placeringsprocess styrkor och 
utvecklingsområden 

3.1.1 IMS - språkintroduktion 

Elever som är aktuella för IMS hänvisas från och med hösten 2019 till den sluss 

som finns på Almåsgymnasiet. Slussen för IMS på Almåsgymnasiet är uppdelad 

i två delar. Den är dels en undervisningsgrupp för helt nyanlända elever i 

Sverige, vilka stannar kvar på Almåsgymnasiet under en tid, och dels är den en 

testverksamhet för nyanlända elever som flyttat till Borås från annan kommun. 

Dessa sistnämnda elever får efter test i svenska, engelska och matematik en 

klassplacering på Almåsgymnasiet eller på annan gymnasieskola i Borås. 

Fram till och med vårterminen 2019 placerade Björkängsgymnasiet eleverna på 

de olika gymnasieskolorna utifrån förkunskaper, en bedömning baserad på 

skolbakgrund och testresultat. Elevens mål med sina studier var också en faktor 

och sattes i relation till hur många, och vilka, grundskoleämnen de olika 

skolorna erbjöd. Syftet var förstås att skapa så homogena undervisningsgrupper 

som möjligt för bästa möjliga lärandemiljö. 

I samband med Björkängsgymnasiet nedläggning placerades de elever som 

skulle varit kvar på skolan hastigt ut på övriga skolor, helt enkelt utifrån hur 

många elever varje skola sade sig kunna ta emot. Fortsatt under hösten har 

eleverna placerats ut på samma grund – där det finns plats/på den skola som 

ställt sig villig till att ta emot fler. Då mycket liten hänsyn har kunnat tas till 

elevernas förkunskaper så har förstås en oönskad spridning av kunskapsnivå 

uppstått i IMS-grupperna på samtliga gymnasieskolor. 

Att på samma gång undervisa elever som befinner sig på helt olika 

kunskapsnivåer, inte minst i det svenska språket, är givetvis en stor utmaning 

för lärarna – och därmed också ett framtida kompetensutvecklingsområde. 

Att ha en sluss för helt nyanlända elever är en nödvändighet för att berörda 

elever ska få en bra start i den svenska skolan och i det svenska språket. Att ha 

en testverksamhet är likaså en nödvändighet för att säkerställa en för eleven 

relevant klassplacering. En samlad enhet inom förvaltningen möjliggör också 

tillgång till rätt kompetens och en likvärdig bedömning av elevernas kunskaper. 

Att ha en egen sluss/testverksamhet inom förvaltningen innebär också en 

ekonomisk vinst som inte ska underskattas i sammanhanget då förvaltningen 

inte behöver köpa in tjänsten från annan organisation.  

Elevgruppen som ryms inom IMS är enligt CFL:s prognos krympande, om än 

marginellt. Den stora grupp av ungdomar som kom till Sverige 2015 kommer 

från och med 2020 inte längre tillhöra IMS då de fått undervisning i svensk 

skola i mer än fyra år.  
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Under läsåret 2018/2019 tog Björkängsgymnasiet emot ett knappt 50-tal helt 

nyanlända elever, de flesta från CFL. Under samma läsår nivåtestades ytterligare 

ett 60-tal IMS-elever som flyttat till Borås från annan kommun och som sedan 

placerades på Björkängsgymnasiet eller på någon av de övriga 

gymnasieskolorna.  

Under hösten 2019 har slussen på Almåsgymnasiet tagit emot och slussat vidare 

ett 15-tal helt nyanlända elever. Sex helt nyanlända elever väntar för närvarande 

på att nivåtestas och kommer sedan starta slussen i januari 2020. Under hösten 

har dessutom ett knappt 15-tal IMS-elever, inflyttade från annan kommun, 

nivåtestats och placerats på Almåsgymnasiet eller på någon av de övriga 

gymnasieskolorna.  

Läsåret 2019/2020 påbörjade 26 elever från grundskolan språkintroduktion på 

någon av gymnasieskolorna i Borås.   

En uppskattning av antalet IMS-elever som i nuläget kommer att vara kvar på 

IMS vid läsårsstarten 2020/2021 ser ut som följer: 

Almåsgymnasiet – 24 (från dagens 53) 

Viskastrandsgymnasiet – 12 (från dagens 20) 

Sven Eriksonsgymnasiet – 20 (från dagens 53) 

Bäckängsgymnasiet – 12 (från dagens 17) 

IMS-elever som på grund av mer än fyra års undervisningstid i svensk skola inte 

längre får vara kvar på IMS kommer att skrivas över till IMA. Detta innebär 

dock fortfarande att undervisningen i svenska och övriga ämnen måste vara 

anpassad till målgruppen på samma sätt som den är idag. 

Det har inom förvaltningen rått oklarheter om vilka elever som ska läsa SFI. 

Skolorna har gjort olika bedömningar och för att säkra likvärdigheten 

rekommenderas följande. Huvudregeln är att alla förvaltningens elever på 

introduktionsprogrammet ska erbjudas svenskundervisning inom ramen för 

kurserna svenska som andraspråk, SVA. 

Svenska för invandrare, SFI är en kurs på kommunala vuxenutbildningen och 

kan inte erbjudas i gymnasieskolans introduktionsprogram. En grupp som i 

undantagsfall kan komma i fråga för SFI är elever som har så låga 

litteracitetsvärden att de bedöms stå utanför vårt vanliga utbildningssystem 

under överskådlig tid. Den ansvarige rektorn för introduktionsprogrammet tar 

då kontakt med SFI-rektorn på vuxenutbildningen för en överenskommelse hur 

detta ska genomföras. Eleven kommer då att vara inskriven på både 

ungdomsgymnasium och vuxenutbildning samtidigt. Ett undantag som 

accepteras av gällande förordning. 
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3.1.2 IMA – individuellt alternativ 

Elever ska erbjudas IMA om de inte är behöriga till nationellt program och inte 

ska eller kan erbjudas ett annat introduktionsprogram. Hur många godkända 

slutbetyg som eleverna har med sig från grundskolan varierar. En del elever kan 

helt sakna godkända slutbetyg medan andra bara kan sakna något för att vara 

behörig till IMV eller nationellt program.   

I samband med Björkängsgymnasiets avveckling fördelades eleverna som 

tillhörde IMA ut på Almåsgymnasiet, Viskastrandsgymnasiet och 

Bäckängsgymnasiet.  

Inför hösten 2019 gjordes placeringen av elever som var aktuella för IMA av 

slussen på Viskastrandsgymnasiet. Obehöriga elever från årskurs 9 och 

Björkängsgymnasiet placerades på de olika skolorna med hjälp av vad eleverna 

gjort för val i sin ansökan till gymnasiet. Sökt gymnasieprogram och 

gymnasieskola spelade in vid placeringen tillsammans med vilka grundämnen 

som eleven saknade och till viss del vilka grundämnen som respektive 

gymnasieskola erbjuder.  

En upplevd styrka är att elevens önskemål om skola tillgodosågs till stor del och 

därmed upplevdes öka motivationsnivån hos eleverna. Många elever hade 

ansökt till program på och placerades på Almåsgymnasiet och 

Viskastrandsgymnasiet. Det var ett fåtal elever som önskade byta gymnasieskola 

efter att de fått besked om placering.  

IMA finns i nuläget på Viskastrandsgymnasiet, Almåsgymnasiet och 

Bäckängsgymnasiet. En uppskattning av antalet IMA-elever som i nuläget 

kommer att vara kvar på IMA vid läsårsstarten 2020/2021 ser ut som följer: 

Almåsgymnasiet – 24 (från dagens 35) 

Viskastrandsgymnasiet – 20 (från dagens 62) 

Bäckängsgymnasiet – 12 (från dagens 24) 

Viskastrandsgymnasiets uppskattning är baserad på att antalet elever på IMA 

var 44. Den senaste tiden har 18 elever tillkommit och därför kommer det med 

stor sannolikhet vara fler än 20 elever kvar till hösten. 

Den löpande placeringen av nya elever till IMA under hösten har enligt slussen 

koncentrerats till störst del till Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.   

Ett 20-tal elever har startat löpande på IMA under hösten. Exempelvis har det 

rört sig om inflyttande elever, elever som placerats på HVB-hem i Borås men 

som har en annan hemkommun och obehöriga elever som bestämt sig för att 

de vill börja studera. Samtidigt som det löpande tillkommer elever, avbryter 

också en del elever sina studier. Vanliga orsaker till att elever avbryter sina 

studier från IMA är att placeringar upphör, elever flyttar eller att de har så hög 

frånvaro att de skrivs ut. En uppskattning om hur många elever som avbryter 

sina studier på IMA saknas. 
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Möjligheterna för obehöriga elever som tillhör IMA och som har ett behov av 

stöd (AST) är i dag begränsade till Almåsgymnasiet och 

Viskastrandsgymnasiet/Bergslenagymnasiet. Att exempelvis start IMA på Sven 

Eriksonsgymnasiet ger möjlighet för stödverksamheten att ta emot obehöriga 

elever som är i behov av deras stöd.  

3.1.3 IMY – enskild yrkesintroduktion 

En elev kan erbjudas IMY så länge som eleven inte är behörig till ett nationellt 

program. Dock kan IMY inte erbjudas till elever som ska erbjudas IMS.  

Hösten 2019 var första gången som yrkesintroduktion för enskild elev 

anordnades på Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet. Precis som för 

språkintroduktion var tanken med placeringsprocessen att Björkängsgymnasiet 

skulle kartlägga aktuella elever (utifrån intresse och status i studier) och sedan 

placera dem på respektive program och gymnasieskola.  

Urvalet handplockades och målgruppen bestod av elever som bland annat inte 

bedömdes nå behörigheten till gymnasieskolan innan dess att de fyller 20 år. 

Under senare delen av våren 2019 fick eleverna skriva ett brev med 

motiveringen till varför de önskade att gå IMY och inom vilket program.  

Eleverna som var aktuella för uppstarten av IMY 2019 hade vid tidpunkten för 

tillfrågandet inget annat alternativ än att gå kvar på IMA på Kyllaredsgymnasiet 

ytterligare ett år om de inte lyckades nå behörigheten till ett nationellt program. 

Det var vid det tillfället inte känt att Kyllaredsgymnasiet inte skulle öppnas. 

Detta kan ha påverkat deras motivation till att visa intresse för byte av 

gymnasieskola och en förberedande yrkesutbildning. Det är gissningsvis något 

som inte kommer att påverka eleverna som visar intresse inför placeringen 

2020.  

IMY erbjuds på Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet. De har 16 elever 

vardera som går utbildningarna. Almåsgymnasiet erbjuder IMY mot 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Viskastrandsgymnasiet erbjuder 

det mot olika inriktningar inom Bygg- och anläggningsprogrammet, 

Industritekniska programmet och VVS- och fastighetsprogrammet.  

Upplägget ser olika ut på respektive gymnasieskola. På Almåsgymnasiet har 

samtliga elever samma schema och kursplan. På Viskastrandsgymnasiet har 

eleverna en individuell studieplan och ett individuellt schema. Ett 

utvecklingsområde som identifieras på Almåsgymnasiet är att få till en större 

flexibilitet för individuell anpassning, vilket förhoppning är att det blir med fler 

elever på utbildningen.  

På Viskastrandsgymnasiet ses det som en styrka att eleverna har individuella 

studieplaner eftersom den skapas utifrån elevernas förutsättningar och 

målsättning. Eleverna inom introduktionsprogrammet kan ibland ha ett större 

behov av stöd vad gäller exempelvis att hålla ordning på tider och scheman. 

Det har upplevts svårare att hjälpa eleverna till lektionerna när deras schema ser 

så olika ut.  
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Det ses som positivt att IMY nu startat på gymnasieskolorna. Det är något har 

varit efterfrågat från elever, men även yrkeslärare på några av utbildningarna. 

Detta ses som mycket positivt då engagemanget (både från elever och lärare) är 

viktigt. En förhoppning är att IMY ska utvecklas till att innefatta fler 

yrkesprogram och inriktningar. 

För att säkerställa att de platser som gymnasieskolorna anordnat för 

yrkesintroduktion tilldelades elever folkbokförda i Borås Stad har dessa 

anordnats som yrkesintroduktion för enskild elev. Platserna har då inte varit 

sökbara via webbansökan till gymnasiet och ingår inte i samverkansavtalet för 

Sjuhärad.  

Skillnaden mellan yrkesintroduktion för enskild elev och yrkesintroduktion för 

grupp av elev är dessutom ”antagningen” till utbildningen. Placeringen till 

yrkesintroduktion för enskild elev sker efter behovsprövning och sker inte efter 

rangordning av meritpoäng. Antagningen till yrkesintroduktion för grupp av 

elev sker via rangordning av meritvärde i en konkurrenssituation.  

En fördel med att ha antagning via ansökningswebben hos Antagningsenheten 

är att utbudet blir tydligt för eleven när hen gör sin ansökan till gymnasiet. En 

nackdel är att det inte finns några garantier att platserna som anordnas tillfaller 

en elev som är folkbokförd i Borås Stad.  

Om antagning sker utifrån rangordning av meritvärde antas de elever som har 

flest grundskolebetyg. Sannolikheten att de klarar behörigheten för 

gymnasieskolans program under utbildningstiden ökar. Dock blir konsekvensen 

att de elever som eventuellt aldrig kommer att klara sin behörighet under 

gymnasietiden har en lägre möjlighet till antagning.  

3.1.4 IMV – programinriktat val 

Ansökan till Programinriktat val görs via webbansökan till gymnasiet som 

administreras av Antagningsenheten. Platserna är då sökbara för alla elever och 

ingår i samverkansavtalet för Sjuhärad. För att vara behörig till IMV ska eleven 

ha lägst E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och/eller matematik 

samt fyra eller tre ytterligare ämnen. Antagningen sker efter rangordning av 

meritvärde. I juli 2019 ändrades skollagen och det går nu att anordna enskilda 

platser och placera elever efter behov (inte meritvärdesordning) på IMV. 

Enskilda platser ska inte vara beslutade på förhand utan uppstår när det 

bedöms finnas behov.  

2019 fanns det två nationella program med en hög andel elever på 

programinriktat val. Båda programmen är belägna på Almåsgymnasiet. Övriga 

platser på Programinriktat val har begränsas till ett fåtal per nationellt program. 

Sammanlagt finns det i nuläget 147 elever inom IMV. Elevernas hemkommuner 

är kommunerna inom Sjuhärad, majoriteten av eleverna är dock boråsare. 

Majoriteten av de 147 elever som går IMV, 97 elever, läser det på 

Almåsgymnasiet. 40 elever läser IMV på Viskastrandsgymnasiet och Sven 

Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet har 5-7 elever vardera.   
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I juli 2019 ändrades skollagen och kommunerna har ansvaret att erbjuda alla 

behöriga elever till IMV en utbildningsplats. För att kunna erbjuda eleverna en 

utbildningsplats behöver antalet utbildningsplatser inom IMV utökas. Inför 

läsåret 2020/2021 är det beslutat att utöka organisationen för IMV. Fler 

utbildningsplatser bör öka elevernas möjlighet att antas till det IMV som eleven 

har ett intresse för. Detta bör öka elevernas motivation att i högre utsträckning 

få gå det IMV mot det nationella program som de önskar.  

4 Placeringsprocess 

Björkängsgymnasiet och tidigare Tullengymnasiet gjorde kartläggningar av 

kommande elever genom att besöka grundskolorna under maj månad. Besöken 

upplevdes på senare år som omotiverade eftersom upplevelsen var att 

grundskolorna inte förberett informationen som skulle överlämnas. Våren 2019 

ändrades rutinerna och grundskolorna uppmanades i stället att lämna över 

dokumentation kring de elever som kunde tänkas vara aktuella för 

Björkängsgymnasiet. Detta upplevdes inte heller som framgångsrikt.  

Innan skolstart i augusti hämtades information in från avlämnade grundskola. 

Obehöriga elever som inte antagits till IMV kallades via Antagningsenheten till 

Björkängsgymnasiet där eleven utifrån vårens kartläggning hade placerats i 

klass. 

Göteborgs Stads placeringsprocess – ett exempel 

Göteborgs Stads utbildningsförvaltning har kartläggningssamordnare som inför 

antagningen åker ut till alla grundskolorna för att hjälpa till med att göra en 

samlad bedömning kring vilket program/skola som bäst kan möta respektive 

elevs behov. På varje skola möter kartläggningssamordnaren upp av en eller 

flera utsedda överlämningsansvariga som har i uppdrag att ta upp de elever som 

riskerar att inte uppnå full behörighet till nationella program samt ett ansvar för 

att fylla i överlämningsblanketter, en för elever till språkintroduktion och en 

annan för elever till övriga introduktionsprogram, som laddas upp i 

ansökningssystemet Indra 2. På skolans överlämningsmöte medverkar förutom 

överlämningsansvarig också studie-och yrkesvägledare och ibland även 

mentor/klassföreståndare, lärare eller annan personal som känner eleven väl. 

Eleverna väljer sedan IM och skola i antagningssystemet Indra 2 tillsammans 

med sin SYV.  

Planering och utvecklingsavdelningen gör sedan, utifrån 

kartläggarsamordnarnas rekommendationer, överlämningsblanketten och 

elevens val, en placering av eleven där hens behov bäst kan tillmötesgås.  

Just när det gäller IMA så har det ju blivit en väldigt heterogen grupp sedan 

preparand togs bort. För de elever som då inte vill gå IMY så kvarstår ju bara 

IMA.  
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De elever som placeras på IMA kan sakna i princip alla betyg till dem som bara 

saknar sv/sva betyget och därför inte behöriga till IMV. För att lösa 

gymnasiekurser för den elevkategorin som har många betyg på plats, har två 

rektorer fått i uppdrag att lösa så att även de kan få en skoldag på 23 timmar. 

Om antalet elever skulle överstiga antalet planerade platser på IMA utökas 

platserna så att alla erbjuds en plats.1 

 Förslag på ny placeringsprocess 

Den stora placeringen av obehöriga elever till de olika 

introduktionsprogrammen sker när eleverna avslutar årskurs 9 i mitten av juni. 

Grundskolans prognos är i nuläget att cirka 194 elever saknar minst de 8 ämnen 

(lägst E i ma, eng, sv/sva och ytterligare fem ämnen) som lägst krävs för att 

antas till ett nationellt program i gymnasieskolan. Detta innefattar elever som 

når behörigheten till IMV som kan ansöka och antas till en plats via 

Antagningsenheten i konkurrens med övriga elever i Sjuhärad. 

Projektgruppens förslag till ny placeringsprocess 

En placeringsenheten är ansvarig för att placera elever på IMA, IMS och 

enskild IMY. Placeringsenheten ska bland annat bestå av en person som har en 

samordnade roll och som ansvarar för arbetet med placeringarna till 

introduktionsprogrammet. Samordnaren bör exempelvis se till att följa och 

inhämta statistik löpande under året, ta fram och uppdatera dokument för 

intresseanmälningar och kartläggningar, planera för språktest, sitta med i 

nätverket för introduktionsprogram samt arbetsleda gruppen.  

Förutom en samordnare bör gruppen också bestå av en representant från varje 

gymnasieskola. Rektorerna för introduktionsprogrammen ansvarar för att utse 

representanten per skola. Exempelvis kan gruppen bestå av specialpedagog, 

studie- och yrkesvägledare och ansvarig för språktesterna för IMS.  

De huvudsakliga arbetsuppgifterna kring placeringsprocessen kommer sker i 

april - juni månad. Arbetsuppgifterna består exempelvis av att gå igenom 

intresseanmälningar och kartläggningar och med dessa som grund administrera 

placeringarna. Detta kan innebära en högre arbetsbelastning för 

representanterna i gruppen under tidsperioden och det är viktigt att det är 

tydligt för både representanterna och representanternas chefer.  

Samordnaren bör även ansvara för att det finns en flexibel och 

lösningsfokuserad arbetsgång kring placering på introduktionsprogrammet 

under hela läsåret. Det är viktigt att det finns möjlighet att placera elever på 

IMA och IMS under hela läsåret eftersom elevantalet är mycket rörligt. Det ska 

vara lätt för elever att röra sig från ett introduktionsprogram till ett annat, 

exempelvis från IMA till IMY eller från IMS till IMA.  

Alla elever folkbokförda i Borås Stad som är eller riskerar att bli obehöriga till 

ett nationellt program ska göra en intresseanmälan till 

introduktionsprogrammet.  

1 Avdelningen för Planering och utveckling, Göteborgs Stad 191206 
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Intresseanmälan ska förslagsvis göras under april - maj när en trolig prognos för 

slutbetygen finns och eleven och avlämnande skola eventuellt vet hur elevens 

behörighet ser ut. Intresseanmälan ska eleven göra tillsammans med sin studie- 

och yrkesvägledare. Anmälan ska göras via ett webbformulär som eleverna 

hittar till via boras.se.  

Avlämnande grundskola ska göra en överlämningskartläggning per obehörig 

eleven. I den ska framgå om eleven exempelvis har haft särskilda anpassningar, 

åtgärdsprogram och om eleven räknas som nyanländ. Detta ska kombineras 

med att placeringsenheten besöker samtliga grundskolor i Borås (både 

kommunala och fristående skolor) och samlar in information under april och 

maj månad. 

Om eleven räknas som nyanländ ska eleven göra ett språktest för att kartlägga 

om eleven är aktuell för placering på IMS. 

Därefter kartläggs eleverna som har visat intresse för IMY via intresseanmälan. 

Vid kartläggningarna kan exempelvis mottagande rektor involveras för att få till 

en optimal placering. Om eleven inte är aktuell för IMY ska eleven placeras på 

IMA och en gymnasieskola utifrån vilka grundskolebetyg som eleven saknar 

alternativt vilka gymnasieprogram som eleven har som målsättning när eleven 

gjort sig behörig.   

Sammanfattningsvis ska elevens intresseanmälan, behov, avlämnade skolas 

kartläggning och ett eventuellt språktest ligga till grund för en placering på rätt 

introduktionsprogram och gymnasieskola.  

Fördelningen av elever med hjälp av kartläggningen med intresseanmälan görs i 

juni. Besked om vart eleverna ska kallas lämnas till Antagningsenheten senast 

några dagar innan slutlig antagning. Antagningsenheten kan då kalla eleverna till 

respektive introduktionsprogram och gymnasieskola vid den slutliga 

antagningen.  

Den nya KAA-enhet som planeras att tillsättas ses som en naturlig 

samarbetspartner för placeringsenheten. Detta med tanke på att de nyinflyttade 

obehöriga elever som tillkommer i aktivitetsansvaret ska erbjudas en plats på ett 

introduktionsprogram. Förslagsvis kan studie- och yrkesvägledare på KAA-

enheten ansvara för den löpande placeringen av nya elever under året efter att 

den stora andelen av elever från årskurs 9 har placerats.  
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5 Förslag på ny organisation med dimensionering 

Nuvarande organisation med dimensionering 

Den huvudsakliga kärnan i två av förslagen är att skapa en jämnare fördelning 

av eleverna på introduktionsprogrammet mellan de fyra gymnasieskolorna. 

Almåsgymnasiet är den gymnasieskola i nuläget som tar emot flest elever på 

introduktionsprogrammet. Dels för att deras IMV är populära utbildningar och 

dels för att det är den gymnasieskola som har störst möjlighet att ta emot nya 

elever. Förslagen är framarbetade utifrån hur rimligt det är att gymnasieskolorna 

ska kunna ta emot fler elever på introduktionsprogrammet bland annat utifrån 

lediga lokaler och söktryck till nationella program.  

Borås Stad är skyldiga som hemkommun att erbjuda samtliga obehöriga elever 

en plats på ett introduktionsprogram. Det tillkommer elever löpande under året 

och de måste beredas plats. Platserna kan med andra ord aldrig vara fulla på 

introduktionsprogrammet. 

Anledningen till att det är tre förslag är för att vissa faktorer bedöms vara för 

oklara för att föreslå ett och har därför samlats i nedanstående frågeställningar. 

Frågeställningar som kan påverkar valet av förslag: 

 Kan gymnasieskolorna som i dag har ett högt söktryck organisera sig

för fler elever på introduktionsprogrammet?

 Hur påverkas det löpande placeringsarbetet när vissa gymnasieskolor är

”fulla” från skolstart?

HT2019 

Sven 

Eriksonsgymnasiet Bäckängsgymnasiet Viskastrandsgymnasiet Almåsgymnasiet 

IMV 5 IMV 5 IMV 40 IMV 97 

IMS 53 IMA 24 IMY 16 IMY 16 

58 IMS 17 IMA 62 IMA 35 

46 IMS 20 IMS 53 

138 201 

IMV- 147 IMA- 121 IMS- 143 IMY-32 

Summa totalt: 

443 
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 Vilken personalkompetens finns per gymnasieskola och hur tar vi

tillvara på den på bästa sätt?

 Enligt den kartläggning som gjordes vid placeringen av eleverna inför

hösten 2019 hade de flesta obehöriga eleverna gjort en

gymnasieansökan till ett yrkesförberedande program på

Almåsgymnasiet, Viskastrandsgymnasiet eller en fristående

gymnasieskola. Hur påverkar detta när fler elever eventuellt placeras på

Bäckängsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet?

För att föreslå en ny organisation har en grov uppskattning gjorts kring hur 

många nya utbildningsplatser som kan komma att behövas på IMS och IMA. 

Dessutom har gymnasieskolorna tillfrågats hur många elever de uppskattar 

kommer vara kvar på dessa introduktionsprogram.  

Uppskattningen av hur många nya elever som tillkommer till IMS har gjorts 

genom att se till hur många elever som togs emot från årskurs 9 hösten 2019 

samt hur många nya elever som tillkommit till IMS under 2019. Bedömningen 

är att det kan röra sig om cirka 60 nya elever till IMS inför 2020. De eleverna 

bedöms komma både från grundskolan och vara elever som kom till Sverige 

och som tillhör gymnasieskolan direkt.  

Elevgruppen för IMA är den största andelen av de 194 elever som 

grundskolorna räknar med är obehöriga till gymnasiet just nu. En uppskattning 

som personal på tidigare Björkängsgymnasiet gör är att de brukade ta emot 

mellan 110-130 nya elever till IMA varje år. Därför har en uppskattning gjorts 

att det kan röra sig om 110 nya elever till IMA. 

I statistiken som tagits fram har det gjorts en uppskattning att två tredjedelar av 

de befintliga eleverna på IMV kommer att gå kvar 2020, vilket ska motsvara två 

årskurser. En beräkning för IMY har tagits fram utifrån en blygsam gissning 

över hur intresset ser ut från eleverna. Det kommer eventuellt bli fler elever än 

beräkningen på Viskastrandsgymnasiet eftersom skolan har flaggat för att de 

ska satsa på utbyggnad av introduktionsprogrammet. 

Faktorer som kan komma att påverka det uppskattade antalet elever på de olika 

introduktionsprogrammen: 

IMA: 

 Tidigare år har elever som varit behöriga till IMV men som inte

erbjudits någon IMV-plats placerats på IMA. Inför 2020 utökas

antagningsorganisationen för IMV, vilket ger bättre utsikter för IMV-

behöriga elever att antas till en IMV-plats. Detta kan eventuellt innebära

att antalet elever till IMA minskar något. HT 2019 var det

uppskattningsvis 12 IMV-behöriga elever som inte erbjöds en IMV-

plats, 2018 var de 25 elever.
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IMS: 

 Många nyanlända elever kom till Sverige 2015 och 2016. Efter fyra års

undervisning i Sverige ska eleverna inte längre tillhöra målgruppen för

IMS. I beräkningarna har gymnasieskolorna gjort en uppskattning av

hur många elever som kommer gå kvar på IMS.

De eleverna som inte förväntas gå kvar har exempelvis undervisats

längre än fyra år i Sverige eller har gjort sig behöriga till IMV eller till ett

nationellt program. Det har inte gjorts någon uppskattning, och därefter

ett tillägg till organisationen för IMA, om hur många av eleverna som i

stället ska erbjudas IMA. Detta kan komma att påverka elevantalet till

IMA uppåt.

IMY: 

 Utbildningsplatserna fylls med elever enbart om det finns intresse att

läsa mot de yrkesprogram som yrkesintroduktion erbjuds mot. Om

intresset från eleverna inte finns, fylls inte utbildningsplatserna.

IMV: 

 Det är svårt att göra en uppskattning om eller när elever på IMV

kommer att klara de betyg som saknas för att de ska bli behöriga till

nationellt program under året och i samband med det inte längre tillhöra

introduktionsprogrammet. Detta kan göra att det uppskattade antal

elever i själva verket är färre än vad som beräknas.

En viss del av statistiken går att ta fram och kartlägga redan nu. Ett exempelvis 

är hur många elever på IMS som ska erbjudas plats på IMA framöver. Vad 

gäller statistik som rör elevernas behörighet kan det inte tas fram statistik innan 

betyg sätts alternativ sent i vår när prognoser för betyg eventuellt finns.  
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Förslag 1 

Förslag 1 

Sven 

Eriksonsgymnasiet   Bäckängsgymnasiet    Viskastrandsgymnasiet    Almåsgymnasiet  

Kvar: Till:  Kvar: Till:  Kvar: Till:  Kvar: Till:  

IMV 5 9   IMV 5 9   IMV 27 25   IMV 65 75 

IMS 20 20   IMS 12 20   IMY 16 10   IMY 16 10 

IMA 0 35   IMA 12 35   IMA-VS 20 35   IMS-AL 24 20 

  IMA-AL 25   IMS-VS 12 

Summa: 89   Summa: 93   Summa: 158   Summa: 222 

varav IM-

klasser 75   

varav IM-

klasser 79   

varav IM-

klasser 106   

varav IM-

klasser 82 

Det första förslaget gällande introduktionsprogrammen dimensionering är att 

ha IMA på tre gymnasieskolor precis som i nuläget. Förslaget innebär också att 

IMS samlas på tre gymnasieskolor i stället för fyra.  

Fördelningen av elever på introduktionsprogrammet blir jämnare per 

gymnasieskola än i nuläget.  

En fördel med detta förslag är att IMA och IMS finns tillsammans på två av 

skolorna, vilket skulle underlätta om det väntas flyttas elever från IMS till IMA 

inom den närmaste tiden. De elever som då ska byta introduktionsprogram 

behöver eventuellt inte byta gymnasieskola. Att ha IMS tillsammans med andra 

introduktionsprogram ses som positivt eftersom en viss samordning borde 

kunna ske med övrig IM-verksamhet då många elever inom de andra 

introduktionsprogrammen också har annat modersmål än svenska.  

Det innebär också att den kompetens som finns inom IMS-verksamheten vad 

gäller nyanländas lärande kan komma att understödja övrig undervisning på 

skolorna. Genom att samla IMS på tre i stället för fyra skolorna borde 

underlätta både organiseringen av undervisningen samt den löpande 

placeringen av elever under läsåret.  

Att IMA och IMY samlas på Viskastrandsgymnasiet skulle eventuellt också 

underlätta i att flexibelt kunna flytta eleverna från ett introduktionsprogram 

inom skolan till ett annat.  
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Förslaget att ha flera introduktionsprogram på flera skolor innebär en fördel 

om det skulle ske en drastisk minskning av något introduktionsprogram i 

framtiden. Det skulle eventuellt innebära att eleverna eller personal då inte 

måste flyttas till andra gymnasieskolor.  

En nackdel med att sprida ut introduktionsprogram på flera enheter är att 

kompetens sprids ut vilket kan påverkar möjligheterna att arbeta resurseffektivt. 

Förslag 2 

Förslag 2 

Sven 

Eriksonsgymnasiet Bäckängsgymnasiet Viskastrandsgymnasiet Almåsgymnasiet 

Kvar: Till: Kvar: Till: Kvar: Till: Kvar: Till: 

IMV 5 9 IMV 5 9 IMV 27 25 IMV 65 75 

IMA 0 35 IMA 12 35 IMY 16 10 IMY 16 10 

IMA-VS 20 35 IMS-AL 24 60 

IMA-AL 25 

Summa: 49 Summa: 61 IMS-SE 20 

varav IM-

klasser 35 

varav IM-

klasser 47 Summa: 158 IMS-BÄ 12 

varav IM-klasser 106 IMS-VS 12 

Summa: 294 

varav IM-

klasser 154 

Förslaget går i korthet ut på att samla IMS på en och samma gymnasieskola; 

Almåsgymnasiet. Det finns fördelar med att organisera IMS på en enhet. 

Elevgruppen minskar och att då sprida ut eleverna på flera/alla skolor innebär 

svårigheter att organisera verksamheten på ett resurseffektivt sätt. Med alla 

IMS-elever på en enhet ökar också möjligheterna att skapa individanpassade 

grupper, indelade efter elevernas nivå i de olika ämnena. Kraften i att ha mycket 

kompetens om nyanländas lärande samlad på en enhet borde också generera en 

hög kvalitet på undervisningen och därmed en större genomströmning.  



Borås Stad 
Datum 

2019-12-18 
Sida 

19(22) 

Utvärdering Introduktionsprogram (IM) 

Förlaget placerar IMA på tre gymnasieskolor; Bäckängsgymnasiet, Sven 

Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet. Förslaget utgår också utifrån 

det faktum att mest utrymme för introduktionsprogrammets elever finns på 

Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.  

Förslaget innebär också att den integration av IMS elever som det har inneburit 

att det har funnits på fyra gymnasieskolor försvinner. Dock ska det finnas med i 

åtanke att eleverna på IMS eventuellt succesivt kommer att flyttas över till IMA 

och att många av eleverna på introduktionsprogrammet har ett annat 

modersmål än svenska.  

Något som kan upplevas som en nackdel är att det innebär att eleverna på IMS 

måste byta gymnasieskola om de är i behov av fortsatt undervisning på IMA. 

En risk är elever spiller fram och tillbaka mellan skolor om vissa 

introduktionsprogram koncentreras till vissa skolor.  

Något som ses som negativt med förslaget är att antalet elever på 

introduktionsprogrammet blir större på Almåsgymnasiet än övriga 

gymnasieskolor. Eleverna fördelas således inte särskilt jämt på de fyra 

gymnasieskolorna.  
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Förslag 3 

Förslag 3 

Sven 

Eriksonsgymnasiet Bäckängsgymnasiet   Viskastrandsgymnasiet   Almåsgymnasiet 

Kvar: Till: Kvar: Till: Kvar: Till: Kvar: Till: 

IMV 5 9 IMV 5 9 IMV 27 25 IMV 65 75 

IMA 0 55 IMA 12 55 IMY 16 10 IMY 16 10 

IMA-AL 25 IMA-VS 20 IMS-VS 12 30 IMS-AL 24 30 

IMS-BÄ 12 IMS-SE 20 

Summa: 94 Summa: 101 

varav IM-

klasser 80 

varav IM-

klasser 87   Summa: 132 

varav IM-klasser 80   Summa: 240 

varav IM-

klasser 100 

Det tredje förslaget innebär i korthet att IMA och IMS delas upp på två 

gymnasieskolor var. Förslaget är en variant på förslag 2 men där det tas ett steg 

längre vad gäller fördelningen av eleverna. Fördelningen är mer jämn av 

obehöriga elever än i förslag 2 och bör göra det lättare att organisera 

undervisningsgrupper på skolorna exempelvis på IMS. Kompetens samlas 

dessutom på färre enheter och kommer eventuellt fler elever till handa. 



Borås Stad 
Datum 

2019-12-18 
Sida 

21(22) 

Utvärdering Introduktionsprogram (IM) 

6 Analys och tolkning 

Att arbeta för att fördela introduktionsprogrammen jämnare på alla fyra 

gymnasieskolor är viktigt av flera orsaker. Exempelvis för att ge ökade 

möjligheter att sprida ut och skilja på vissa grupper av elever till flera skolor. 

Det är en resurskrävande elevgrupp som kräver stort engagemang och genom 

att fördela dessa på flera enheter sprids arbetsbelastningen ut. Det är också 

viktigt att skapa den bästa dimensioneringen för att underlätta integrationen av 

elevgruppen i respektive gymnasieskolan. Om elevgruppen inte får rätt 

förutsättningar att göra sig behörig till gymnasiet är sannolikheten stor att det 

påverkar individers möjlighet till att vara en del av samhället i framtiden.  

Ett av uppdragen i den här utvärderingen var att rekommendera hur 

förvaltningen säkerställer att eleverna hamnar rätt. I nuläget placeras elever på 

IMS och IMA utifrån var det finns lediga platser. Den bästa placeringen bör 

vara att ha möjlighet att placera elever där deras behov möts på bästa sätt. Det 

kan innebära att elevgrupper måste samlas vilket på så vis bidrar till en ojämn 

fördelning av introduktionsprogrammet på gymnasieskolorna. Vilket är 

viktigast? Hur gör man för att få till det bästa av båda världarna? 

Något som studie- och yrkesvägledare upplever och som gäller alla fyra 

introduktionsprogram är att elever i nuläget upplever att de inte har en 

gemenskap med övriga elever på gymnasieskolan. Eleverna upplever dessutom 

att de står lägst i rang utifrån de program som erbjuds på gymnasieskolorna.  

”På Björkängsgymnasiet var vi alla lika”. 

På Björkängsgymnasiet lade personalen mycket fokus på relationerna till 

eleverna. Elevkännedom var en tillgång för personalen som jobbade aktivt med 

att stötta eleverna i det mesta kring skolarbetet. Elever som inte har klarat att 

göra sig behörig till gymnasieskolans program har inte allt för sällan en 

problematik med sig. Det är därför viktigt med mycket stöd och struktur kring 

elevgruppen. Hur arbetar gymnasieskolorna med relationerna till eleverna? Det 

är viktigt att ta tillvara på det som var bra med Björkängsgymnasiet. 

Samarbetet mellan gymnasieskolan och grundskolan vad gäller 

informationsöverlämning måste utvecklas och förbättras. Det behövs arbetssätt 

som tar tillvara på grundskolans kompetenser och som underlättar 

gymnasieskolornas planering och dimensionering. Det behövs naturligtvis 

också ett statistikverktyg som på ett enkelt sätt kan sammanställa informationen 

som behövs. Med lite tur kanske IST levererar ett sådant under 2020. 

Ett annat av uppdragen var att komma med rekommendationer kring om 

platserna till introduktionsprogram ska vara sökbara eller inte. Med ett 

eventuellt införande av intresseanmälan för samtliga obehöriga elever i Borås 

Stad där ett intresse för exempelvis yrkesintroduktion ska framgå 

rekommenderas det att det i nuläget inte ska göras platser sökbara via 

webbansökan till gymnasiet. Dels för att få möjlighet att se om en 

intresseanmälan kan generera ett bättre resultat för placeringarna för IMY men 

också för att det utifrån tidsperspektivet är sent att besluta om sökbara platser 

till IMY.  
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För att kunna anordna sökbara platser krävs att en organisation för IMY tillförs 

i det beslut om antagningsorganisation som Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen fattar i september inför kommande läsår. Ett 

alternativ är att lägga till detta vid ändringarna av beslutet i mars. Dock får dessa 

ett beslut i mars påverkan på att information sent kommer ut till studie- och 

yrkesvägledare och eleverna. 

7 Slutsats och rekommendationer 

Det har inte varit möjligt att kvalitetssäkra elevprognoserna i de tre förslagen 

fullt ut. Förvaltningen behöver göra en fördjupad analys under januari, i 

samverkan med grundskoleförvalningen med höstterminsbetygen som grund. 

Förslagen ska därför mer ses som olika handlingsalternativ än exakta 

bedömningar av elevantal. 

Oavsett hur placeringsprocessen kommer att se ut inför hösten 2020 är 

informationen ut i verksamheterna samt till grundskolorna i Borås Stad väldigt 

viktigt. Om ett beslut om ny placeringsprocess fattas bör arbetet med att 

informera ut om hur processen ska se ut till berörda parter påbörjas så snart 

som möjligt.  

Förslagsvis bör rektorerna för introduktionsprogrammet på de fyra 

gymnasieskolorna samlas och få information kring processen och den tilltänkta 

dimensioneringen av introduktionsprogrammet.  

Förslagsvis bör också grundskolans studie- och yrkesvägledare kallas till ett eller 

flera informationsmöten där de får ingående information om hur processen 

kommer se ut och vad som förväntas av avlämnande skola.  

2019 var ett händelserikt år för introduktionsprogrammet med införandet av ny 

lagstiftning och en förflyttning av både elever och lärare till nya verksamheter. 

Om ett beslut fattas om en ny organisation och dimensionering bör 

verksamheterna efter förändringarna ges tid för att hitta sin struktur, optimera 

sina arbetssätt och identifiera sina utvecklingsområden genom löpande 

utvärderingar.  

Det här är det bästa tillfället för att vässa samarbetena mellan gymnasieskolorna 

där fokus inte enbart ska läggas på den egna gymnasieskolan utan på eleverna i 

Borås Stad. 

Projektgruppen genom Anna Berner 
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Tillstyrkan av Lokalförsörjningsnämndens förslag 

avseende om- och tillbyggnad av Almåsgymnasiets 

innergård 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Lokalförsörjnings-

nämndens förslag avseende om- och tillbyggnad av Almåsgymnasiets innergård.    

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplan 2019-2021 lyft 

fram behovet av ombyggnation på Almåsgymnasiet och dess innergård. 

Almåsgymnasiet har idag behov av tillbyggnation för att skapa en central 

mötesplats på skolan kombinerat med studieplatser. Tillbyggnationen avhjälper 

även dagens problem med flödena av elever och personal på skolan. 

Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-03-19 och 

projektering planeras genomföras under våren 2020.               

Beslutsunderlag 

1. Beslut i Lokalförsörjningsnämnden 2019-12-10 Projektframställan för 

Almåsgymnasiets innergård 

                                

Samverkan 

FSG 2020-01-22 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämndens diarium 

2. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Tillstyrkan av Lokalförsörjningensnämndens förslag 

avseende ombyggnad av Almåsgymnasiets NO-salar 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker 

Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende tillbyggnad av Almåsgymnasiets 

NO-salar. 

        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplan 2019-2021 lyft 

fram behovet av att tillskapa NO-salar på Almåsgymnasiet. Almåsgymnasiet har 

behov av två stycken NO-salar för att kunna ta emot elever i de 

naturvetenskapliga utbildningarna. Dessa två salar skapas inom befintlig 

byggnad genom ombyggnation. Lokalförsörjningsnämnden öppnade 

förstudiekonto 2019-03-19 och förstudie genomfördes under hösten 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Beslut i Lokalförsörjningsnämnden 2019-12-10 Projekteringsframställan för 

Almåsgymnasiets NO-salar. 

Samverkan 

FSG 2020-01-22 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämndens diarium 

2. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Yttrande över motion av Andreas Exner (SD) och 

Anders Alftberg (SD) Stärk det finska språkets ställning 

i Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen i de delar som 

berör undervisning i gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från att yttra sig i övriga delar. 

  

Ärendet i sin helhet 

Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) har lämnat in en motion om att 

stärka det finska språkets ställning i Borås. Motionen har skickats på remiss till 

berörda nämnder. I motionen föreslås bland annat att Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden ska bedriva finskspråkig undervisning för elever i 

gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Finskspråkiga gymnasieelever har, liksom elever med ett annat minoritetsspråk, 

en utökad rätt till modersmålsundervisning jämfört med andra språk. 

Exempelvis finns det inget krav på att minoritetsspråket används som dagligt 

umgängesspråk i hemmet för att eleven ska ha rätt till 

modersmålsundervisningen.  

Med tanke på gymnasiets och vuxenutbildningens struktur framstår det dock 

inte som lämpligt att bedriva annan undervisning på finska. Förvaltningen 

bedömer att det kommer att vara svårt att bedriva en sådan verksamhet med 

god kvalitet. 

Gymnasiets verksamhet är indelad i ett stort antal program och kurser. För att 

få ihop ett elevunderlag skulle det i bästa fall vara möjligt att bedriva någon 

enstaka kurs för en grupp i något gymnasiegemensamt ämne. Schemat behöver 

då anpassas efter de program eleverna går på och förläggas så att det inte 

krockar med övrig undervisning. Liknande svårigheter med att få ihop grupper i 

lämpliga kurser finns på vuxenutbildningen i och med att eleverna studerar 

utifrån en helt individuell studieplan. En eventuell undervisningsgrupp skulle 

sannolikt bli mycket liten och utbudet skulle styras av i vilken kurs det finns en 

lärare med rätt kompetens, snarare än den individuella studieplanen.  
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Beslutsunderlag 

1. Motion, Stärk det finska språkets ställning i Borås, 2019-09-26.                                

Samverkan 

FSG den 22 januari 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 
 
Borås Kommunfullmäktige    2019-09-26 
 
Motion: Stärk det finska språkets ställning i Borås 
 
På 1960- och 1970-talet kom över 10 000 finnar till Borås, och slet bland annat i de svenska 
fabrikerna, inte sällan till låga löner och under svåra arbetsförhållanden. Med svett i sina 
anleten och värkande nävar var de med och byggde det svenska välståndet, och med sina 
skattekronor finansierade de välfärden som i dag står inför enorma utmaningar. Borås hade 
inte varit en så välmående stad som den nu är utan den stora insats som sverigefinnarna 
gjorde och fortfarande gör. 
 
År 2010 blev Borås ett så kallat finskt förvaltningsområde, vilket innebär att enskilda har rätt 
att använda det finska språket vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter. 
Kommunen har även särskilda skyldigheter att erbjuda förskola och äldreomsorg, helt eller 
till väsentlig del på minoritetsspråken, om någon i förvaltningsområdet önskar detta. 
 
Borås stad erbjuder i dag förskola på finska, men inte grundskoleundervisning. Istället 
hänvisas barnen till modersmålsundervisning i grundskolan för att kunna utveckla det finska 
språket. Finskspråkiga föräldrar riskerar därmed att utsätta sina barn för ensamhet och 
isolering genom att barnen inte har möjligheten till studier på finska i Borås grundskola. 
Detta är inte ett upplägg som främjar det finska språkets ställning och utveckling. 
 
Den speciella relation som Sverige, och därigenom Borås med flera andra kommuner, och 
Finland har lever vidare även i våra dagar. Varje år kommer många finländare till Borås med 
sina familjer för att arbeta, kortare eller längre tid, i våra nya framväxande företag. Vi 
behöver stärka kommunernas attraktionskraft och erbjuda en bredare service även för 
denna grupp finländare framöver. 
 

Yrkande 

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige att besluta: 

Att erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 

minoritetsspråket finska 

Att erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det nationella 

minoritetsspråket finska 

För Sverigedemokraterna 

Andreas Exner (SD), Kommunalråd 

Anders Alftberg (SD), Ledamot 
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Yttrande över remiss - Förslag till utredning om 

minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker förslaget.        

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige i Budget 2018 att 

utreda minskning av engångsartiklar i Borås Stad. Förslag till utredning har gått 

ut på remiss till alla nämnder och bolag.             

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden berörs inte direkt av de uppdrag 

som föreslås i utredningen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig 

positiv till ett konkret och ambitiöst miljöarbete och ser att flera av de åtgärder 

som föreslås sannolikt kan bidra till att minska resursförbrukningen. Flera av de 

åtgärderna genomförs redan eller har genomförts inom gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens verksamhet. Det gäller t.ex. användning av material 

i elevcafeterior, begränsning av pappersförbrukning mm.  

 

Vissa av de förslag som läggs fram innebär dock styrning på en sådan detaljnivå 

att det kan ifrågasättas om det bör beslutas på kommunövergripande nivå eller 

ens på nämndnivå. Det gäller sådana åtgärder som direkt berör vilken 

kompetensutveckling som ska erbjudas personal eller som anger specifika 

åtgärder i det dagliga arbetet. En viktig del av det pågående arbetet med 

tillitsbaserad styrning är att begränsa sådan detaljstyrning av verksamheterna. 

 

Många verksamheter i staden är dessutom redan miljöcertifierade och frågor av 

den typ som utredningen föreslår ingår som en del i det lokala miljöarbetet. 

Krav på miljöcertifiering är ett styrmedel som kommunen redan använder sig 

av och att besluta om åtgärder som rör det dagliga arbetet innebär att samma 

saker styrs två gånger på olika sätt. 

 

Givetvis kan det finnas behov av andra styrmedel än de som redan finns. Det är 

dock nämndens uppfattning att de i så fall bör vara av mer övergripande 

karaktär och bygga på en analys av hur kommunen i sin helhet kan minska sin 

miljöpåverkan. 
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Beslutsunderlag 

1. Remiss: Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad. 

Samverkan 

FSG den 22 januari 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Sammanfattning 
335 miljoner ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som 
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket 
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten. 
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna 
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det 
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det 
vanligaste skräpet i haven. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2018 att en utredning om att minska 
användningen av engångsartiklar ska genomföras av Kommunstyrelsen. Syftet 
med utredningen är att identifiera områden där engångsartiklar används och ge 
förslag på metoder för hur de kan minska.  

 

Engångsartiklar finns de flesta av kommunens verksamheter. Vissa åtgärder är 
enkla att genomföra och vissa projekt kräver en budget för att vara möjliga att 
genomföra. I många fall handlar det om beteendeförändringar och i vissa fall 
krävs praktiska förutsättningar för att skapa en förändring. Utredningen föreslår 
bland annat att Vård- och Äldreförvaltningen deltar i avfallsförebyggande 
projekt för att se över användning av engångsartiklar som plasthandskar, 
haklappar och draglakan. I kommunens cafeterior kan engångsmuggar plockas 
bort till förmån för flergångs. Koncerninköp kan ställa krav i upphandlingar på 
exempelvis minskad mängd emballage och förpackningar. 

  



Borås Stad 
Datum 

2019-09-17 
      

      
Sida 

3(10) 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

1 Bakgrund 
335 miljoner ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som 
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket 
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten. 
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna 
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det 
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det 
vanligaste skräpet i haven. 
 
Plast är billigt och praktiskt att använda, vilket gör att det erbjuds 
engångsartiklar av plast överallt. Förändrade konsumtionsmönster i samhället 
har gjort att det äts och dricks på språng och förpackningar och plastartiklar 
används därför bara en kort stund. Affärsmodeller bygger många gånger på att 
det är billigare att ta med sig till exempel kaffet i en engångsmugg än att sitta 
kvar och dricka ur en återanvändbar mugg. För att vända denna utveckling 
krävs både medvetna konsumenter och producenter, samt styrmedel som 
samverkar genom hela kedjan från råvaruutvinning till produktion och 
konsumtion.  
 
I mars 2019 beslutade EU-parlamentet att förbjuda flera engångsartiklar i plast i 
syfte att minska nedskräpningen. Sedan 1 juni 2017 är verksamheter och aktörer 
i Sverige som tillhandahåller plastbärkassar skyldiga att informera sina kunder 
om plastens påverkan på miljön. Försäljningen har sedan dess minskat drastiskt, 
vilket visar att politiska styrmedel gör nytta. Under 2019 ska regeringen tillsätta 
en utredning för att utreda förbud mot onödiga plastartiklar. Detta ska leda till 
ny lagstiftning från 1 januari 2022 samt en avgift/skatt på engångsartiklar. 
Sverige ska dessutom vara pådrivare inom EU för utfasning av engångsplast. 
 
Under 2019 ska Boråsregionen påbörja arbetet med att ta fram en gemensam 
avfallsplan för Sjuhäradskommunerna och mycket av arbetet kommer fokusera 
på avfallsförebyggande åtgärder. 
 

2 Uppdrag och syfte 
I Budget 2018 gavs Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda minskning av 
engångsartiklar. Syftet med utredningen är att identifiera de områden där 
engångsartiklar används och ge förslag på metoder för hur de kan minska.  
 

3 Förslag till metoder, verktyg och projekt 
Kommunala styrdokument 
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige formulerar målsättning för 
minskning av engångsartiklar och plast i kommunen. Det är ett viktigt 
styrmedel för att nedan beskrivet arbete ska bli av. 
 
Ansvar: Kommunfullmäktige 



Borås Stad 
Datum 

2019-09-17 
      

      
Sida 

5(10) 
 

Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

 
Cafeterior och lunchrestauranger 
På restauranger och caféer erbjuds många gånger engångsprodukter för att 
kunderna ska kunna ta mat och dryck med sig. Detta ger stora avfallsmängder 
för verksamheterna. Det är betydligt bättre för miljön att använda 
flergångsservis.  
 
Att dricka kaffe ur en porslinsmugg är bättre för miljön än att dricka ur en 
engångsmugg1. Tillverkningen av flergångsartiklar i glas eller porslin har större 
klimatpåverkan än tillverkning av motsvarande engångsartiklar i papper eller 
plast. Diskning av dricksglas och porslinsmuggar har lägre klimatpåverkan än 
vad tillverkningsprocessen för motsvarande engångsartiklar har. Efter ett visst 
antal användningscykler är därför den totala klimatpåverkan från användning av 
glas och porslinskoppar lägre än om engångsartiklar används. En porslinsmugg 
används i storleksordning ett par tusen gånger. Efter 60-70 användningar har 
den ”tjänat in” pappersmuggens miljöpåverkan. Är engångsmuggen av plast har 
porslinsmuggen lägre miljöpåverkan än engångsmuggen redan vid 16 
användningar.  
 
Utredningen föreslår att; 

- engångsmuggar i kommunens cafeterior tas bort 
- matgäster ska uppmuntras att ta med egen matlåda. Detta är enkelt om 

uppläggningen av mat sker ute i serveringen. Om uppläggning av mat 
sker inne i köket kan pantsystem för matlådor införas. Det innebär att 
gästen kan köpa en flergångsmatlåda som hen lämnar in i disken nästa 
gång hen kommer och köper mat och får med sig i ren låda. Detta för 
att uppfylla hygienkrav i livsmedelslagstiftningen.  

- automatiskt kvitton tas bort. Erbjud istället digitala kvitton. 
- inte förpacka smörgåsar och bakverk i engångsmaterial. Använd istället 

kupor som skydd över livsmedlen.  
- endast kranvatten ska serveras. Borås har ett fantastiskt kranvatten och 

därför bör inte flaskvatten serveras. 
- Borås Stad uppmuntrar även privata restauranger och caféer att erbjuda 

varm dryck i egen mugg och lunch i medhavd matlåda. Rabatt kan ges 
på detta. 

 
Ansvar: Servicenämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
 
Avfallsförebyggande projekt inom kärnverksamheterna äldreomsorgen, 
förskola och skola 
Göteborg Stad har genomfört framgångsrika avfallsförebyggande projekt inom 
de flera områden där staden är verksam. Syftet med projekten har varit att 
minska avfallet och därmed påverkan på klimat och miljö. Genom att identifiera 
hur och var avfallet uppstår har kostnaderna för engångsartiklar, livsmedel och 
avfallshantering minskat. Engångsprodukter står för en stor del av det totala 
avfallet. Lokaler har börjat nyttjats effektivare och arbetsmiljön förbättrats som 
en positiv bieffekt av deras arbete. Kostnaderna för inköp och avfall minskade 
och mer resurser kunde läggas på kärnverksamheten. 
 
 
 

                                                      
1 Stockholms läns landsting 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Äldreomsorgen 
Inom ett pilotprojekt på ett äldreboende i Göteborgs Stad minskades 
matavfallet med 23 procent och restavfallet med 10 procent på ett halvår. Små, 
ofta enkla, åtgärder som handlade om produktval, inköp, logistik, förvaring och 
användning genomfördes. Exempel på vad pilotprojektet gjorde var att prova 
ut inkontinensskydden individuellt, byta ut engångsprodukterna draglakan, 
underlägg till rullstolar, haklappar och duschförkläden till flergångs. 
Användningen av engångshandskar sågs över och det onödiga användandet 
minskade. Livsmedel förvarades i flergångslådor.  
 
Att använda flergångslakan är tio gånger bättre för klimatet än att använda 
engångslakan. Då är klimatpåverkan från både tillverkning och tvätt under 
lakanens hela livslängd inräknad (IVL). Ett tvättbart flergångsdraglakan har en 
livslängd på ca 400 tvättar. Klimatpåverkan från tvätt och torkning är inte mer 
än fyra procent av den klimatpåverkan som uppstår vid tillverkningen av 
engångsdraglakan. 
 
Engångshandskar har en relativt hög klimatpåverkan och dessutom har 
rapporter visat att tillverkningen ofta sker i länder där mänskliga rättigheter 
kränks. Antalet handskar kan minska om personalen får ökad kunskap om 
handhygien, rengöring och handhavande. I Uppsala genomfördes hösten 2018 
en plasthandskdag i syfte att minska klimatpåverkan från plasthandskar och 
utbilda i korrekt användning av plasthandskar. Liknande kan göras i Borås. 
 
Utredningen föreslår att  

- Vård- och äldreförvaltning startar ett liknande avfallsförebyggande 
projekt i syfte att minska engångsprodukter som finns i verksamheten. 

- Inför flergångsmatlådor i hemtjänsten. Pantsystem på detta kan 
användas för att lådorna ska kunna diskas i de offentliga köken och 
hygienkrav ska säkerställas. 

 
Ansvar: Vård- och äldrenämnden 
 
Förskola, skola och kök 
Användningen av exempelvis engångshandskar, skoskydd och plastblöjor kan 
minska på förskolor. En överdriven rädsla för att sprida smitta eller bryta mot 
exempelvis hygien- och livsmedelsregler bidrar till en för stor förbrukning av 
engångsartiklar. Skoskydd är enkla att ta bort genom att införa en skogräns. 
Ställ eventuellt fram en bänk att sitta på där skorna tas av. 
 
Förskolor kan uppmuntra personal och föräldrar till en tidigare potträning för 
att minska användningen av blöjor. Dagens engångsblöjor är så effektiva att de 
känns torra på ytan trots att barnet har kissat. Av olika anledningar som 
tidsbrist, stress eller bekvämlighet använder barn blöja längre än vad som 
egentligen behövs. De flesta barn är mogna att börja potträna redan vid 18 
månader. Det bör främjas av förskolepersonalen genom exempelvis 
rutinpottning. Kommunen kan erbjuda stöd och utbildning i detta. Även 
tygblöjor skulle kunna uppmuntras.  
 
Utredningen förslår att 

- Utbilda förskolepersonal och kökspersonal i handhygien för rätt 
användning av engångshandskar 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

- Lär barnen om handhygien och att undvika överanvändning av 
pappershanddukar 

- Inför skogräns eller se över städrutiner för minskad 
skoskyddsanvändning 

- Undvik slentrianmässiga byten av blöjor 
- Utbilda föräldrar och förskolepersonal i tidig potträning 

 
Ansvar: Förskolenämnden 
 
Vi håller rent 
Kampanjen Vi håller rent drivs av Håll Sverige Rent. 2018 deltog cirka 16 000 
personer i kampanjen bara i Borås. Genom att plocka skräp får elever och 
pedagoger lära sig om nedskräpning och avfallshantering. Mycket av det som 
slängs i naturen är onödiga engångsförpackningar.  
 
Som tack bjuds skolbarnen på Djurparksinträde en dag i samband med 
Kretsloppsveckan. I besöket ingår lunch där arrangörerna varje år kunnat göra 
förbättringar för att minska matsvinn och engångsförpackningar. Tidigare 
serverades mjölk i mindre förpackningar, men det ledde till ett stort mjölksvinn 
och nedskräpning. Nu tar barnen själva med muggar och engångsbestick har 
aldrig använts. Give-aways i form av inplastade reflexer och vattenflaskor i plast 
tagits bort. De första åren blev det mycket kött och mjölk över, så numera 
serveras vegetariska burgare och det säkras i större utsträckning att de anmälda 
verkligen kommer. Detta är ett gott exempel på hur kommunen arbetar för att 
minska både nedskräpning, engångsartiklar och matsvinn. 
 
Ansvar: Borås Rent och Snyggt 
 
Upphandling och inköp 
Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att minska mängden 
engångsartiklar inom staden. Utredningen har identifierat några exempel på 
upphandlingar med potential att minska engångsartiklar: 
 

- Sjukvårdsmaterial. Inom detta avtal finns väldigt många produkter som 
är engångs och dessutom gjorda av plast. Ett flertal projekt pågår runt 
om i landet som handlar om att dels byta ut den fossilbaserade plasten 
mot biobaserad och förnybar, men också om att identifiera hur 
användningen av produkter inom sjukvården ser ut för att kunna 
minska användningen. Plasthandskar ska användas på rätt sätt. Region 
Skåne har genomfört en innovationsupphandling för att byta ut de 
fossilbaserade engångsförklädena mot biobaserad och har därmed 
minskat klimatpåverkan samt förbättrat design och kvalitet på 
förklädena. 

- Hygien- och städupphandling. Avtalet innehåller produkter som 
avfallspåsar, säckar, engångsservis, engångshandskar. Ställ krav på 
biobaserade material och ta bort onödiga produkter från avtalet. 

- Profilprodukter. Eftersom det är mycket marknadsföringsmaterial i 
detta är det viktigt att fundera över hur kommunen profilerar sig och 
inte delar ut onödiga engångsprodukter med en kort livslängd. Ätbara 
produkter som är etiketterade med Borås Stads logga, exempelvis 
Fairtrade choklad eller lokalproducerad honung, alternativt produkter 
som är tillverkade av återbrukat material från Återbruk är bra alternativ 
till engångsmuggar eller powerbanks.  
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

- Konferenser/mat. Ställ krav på att flergångsalternativ ska användas och 
att engångsförpackningar och engångsservis inte ska användas.  

- Ställ krav på minskad mängd emballage eller returnerbar emballage vid 
varuupphandling 

- Livsmedel. Ställ krav på att minska mängden onödigt 
förpackningsmaterial. 

- Kontorsmaterial. Se över vilka pennor, plastmappar, plastfickor och 
dokumentförvaring som upphandlas. I en kartläggning av 
plastprodukter som gjorts i Norrköping och Linköping konstaterades 
att hundratals olika varianter av pennor köptes in till kommunerna. 
Efter att upphandlingen gjordes om finns endast ett trettiotal 
pennvarianter på avtal. Ta bort engångspennor och efterfråga 
återvunnen plast i plastprodukter. 

 
Utöver identifierade upphandlingar är det viktigt att utbilda upphandlare och 
inköpare i cirkulär ekonomi och avfallsförebyggande upphandlingar. 
Avfallsförebyggande arbete i samband med upphandling handlar inte bara om 
upphandlingskrav utan minst lika mycket om de avvägningar som görs innan 
beslutet om att köpa en ny produkt fattas. Kan köpet undvikas eller minskas, 
kan produkten lånas eller hyras, kan funktionen snarare än produkten 
upphandlas?  
 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
 
Evenemang 
Borås TME AB är en viktig aktör i staden för att möjliggöra konferenser och 
evenemang i staden. Genom ett aktivt miljöarbete kan de påverka arrangörerna 
att minska engångsartiklar och därmed mängden avfall som ett evenemang 
genererar. Miljöarbetet handlar inte bara om att skapa förutsättningar för 
återvinning av avfall som uppstår under evenemanget utan främst om att 
förebygga att det inte uppstår. Engångsmuggar och andra engångsförpackningar 
behöver bytas ut mot flergångs och flaskvatten bör inte delas ut eller serveras.  
 
Marknadsföringsmaterial bör tas fram så att det kan återanvändas. Rabatt kan 
ges till dem som har egen matlåda med sig. Använd inte sugrör och dela inte ut 
flyers. Eventuell marknadsföring kan ske i digitala kanaler. 
 
Utredningen förslår att Borås TME tillsammans med konferens- och 
evenemangsarrangörer ska arbeta för att bli engångsfria. 
 
Ansvar: Borås TME 
 
Kranmärk kommunen! 
Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer 
kranvatten framför flaskvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och 
externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. 
www.kranmarkt.se  
 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
 
Kontor 
På kontoren används flera engångsprodukter. Utredningen föreslår  
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

- Ta bort vattendunkar som finns på en del kontor. Om personalen 
önskar kolsyrat vatten går det att installera en kolsyramaskin kopplad till 
vattensystemet. 

- Skriv ut dubbelsidigt och inför rutin på utskrift väntar. 
- Minska antalet soppåsar genom att plocka bort papperskorgar, 

alternativt tömningen av dem, i kontorsutrymmen från lokalvårdarnas 
uppdrag. Istället kan tjänstepersoner själva slänga sitt avfall i 
sorteringsmöbler i gemensamma utrymmen. Sorteringskärlen bör vara 
små, för då uppmanas de flesta att sortera rätt och kärlet hinner bli fullt 
innan det töms.  

- Ta bort vattenmuggarna på toaletterna för att minska onödig 
användning av plast som används en gång. 

 
Ansvar: Alla nämnder 
 
Tillsyn 
Livsmedelstillsyn kan informera verksamhetsutövare om de nya krav som ställs 
i producentansvarsförordningen om att endast använda förpackningar som är 
nödvändiga. De kan därmed uppmuntra restauranger och caféer hur de kan 
minska användningen av engångsartiklar. 
 
Livsmedelstillsyns uppgift är att se att näringsidkare hanterar livsmedel på ett 
säkert sätt. Tillsynen får dock inte bidra till en överdriven rädsla för 
smittspridning så att exempelvis plasthandsanvändandet blir onödigt stort.  
 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden 
 

4 Slutsatser och rekommendationer 
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige ska ge utpekade nämnder i 
uppdrag att införa de föreslagna åtgärderna för att minska den onödiga 
användningen av engångsartiklar. 

Johanna Thorén 
Hållbarhetsstrateg 

 

 

Referenser 
https://www.regeringen.se/4aeebe/contentassets/9286487f6ecb45e2a2de0f90
bfeea8e8/det-gar-om-vi-vill---forslag-till-en-hallbar-plastanvandning-sou-
201884 
 
https://klimatprotokollet.uppsala.se/inspiration-och-
samverkan/klimateffektiv-plastupphandling/  
 
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news
_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_new
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s_pi1%5Bnews%5D=1928&cHash=0ba397803cce86ff30d7d47fde7a92b7#ne
ws-single-report__tabs-filepage 
 
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e3d90162-ebd3-4858-afc5-
438e7290b04d/F%C3%B6rebygg+avfall+p%C3%A5+%C3%A4ldreboendet+
v%C3%A4gledning_190225.pdf?MOD=AJPERES 
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Yttrande över remiss - Samverkan för barns och ungas 

bästa; överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker remiss Samverkan för 

barns och ungas bästa; överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 

och Västra Götalandsregionen. 

        

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Under 2018 har två uppdrag om framtagande av överenskommelser om barn 

och unga i Västra Götaland pågått i två parallella partsgemensamma 

arbetsgrupper, dels Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och 

unga som vårdas utanför det egna hemmet samt Västbus – Samverkan för barn 

och ungas bästa. I samband med beredningen av de båda förslagen har det 

under arbetets gång blivit allt tydligare att beröringspunkterna mellan 

uppdragen är många och att överenskommelserna skulle vinna på att slås 

samman till en.  

 

Överenskommelsen har som syfte att främja samverkan, samarbete och 

samordning mellan berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för 

olika insatser.   

Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och 

tillgodoses. Tidiga, samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska 

motverka svåra och komplexa problem senare i livet.  

Barnet, den unge och i förekommande fall, vårdnadshavare ska i möjligaste mån 

ges tillfälle att påverka stöd- och vårdinsatserna.  

Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till kontinuerlig 

skolgång och hälso- och sjukvård samt tandvård som alla andra barn. 

Detsamma gäller för stöd i skolarbetet, stöd i den dagliga livsföringen och 

miljöanpassningar i hem och skola. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ställningstagande 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att överenskommelsen i sin 

helhet saknar en tydlig struktur för hur samverkan mellan olika verksamheter 

hänger samman, vilka huvudmän som berörs samt att skolperspektivet i flera 

delar saknas helt eller delvis. Nämnden anser att skolans delaktighet i 

samverkan, samarbete och samordning av insatser bör tydliggöras så att inte 

helheten kring barnet/den unge går förlorat. I föreslagen 

samverkansöverenskommelse reduceras skolans roll till att i stort sett endast 

medverka i Samordnad individuell plan, SIP. Nedan följer Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens synpunkter kopplat till rubriker i 

överenskommelsen: 

 

1.4 Målgrupp 

Under denna rubrik föreslås en förändring av skrivningen så att det tydligare 

framgår att målgruppen är alla barn och unga som behöver samordnade 

insatser. Förslag på ny skrivning: Barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade 

insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och 

kommunerna. 

 

1.5 Omfattning och avgränsning 

I denna del nämns inte skolan alls vilket gör det svårt att ta ställning till om 

samverkansöverenskommelsen kan ersätta Västbus. Om samverkans-

överenskommelsen ska ersätta Västbus bör det framgå på vilket sätt detta 

påverkar skolans verksamhet. 

 

2.1 Huvudmännens ansvar 

Det är bra att skolan lyfts som samverkanspart men det bör förtydligas på vilket 

sätt samverkan ska ske inom samtliga områden.  

 

2.2 Struktur för samverkan 

Det är mycket bra att vikten av struktur för samverkan klargörs. Skolan lyfts 

fram som en samverkanspart inom området som berör SIP (2.2.1), men det bör 

förtydligas på vilket sätt samverkan ska ske även inom andra områden. 

 

3. Trygg och säker vård för barn och unga placerade utanför det egna 

hemmet… 

I detta avsnitt berörs samverkan kring vård för barn och unga placerade utanför 

hemmet, ett samverkansområde som skolan inte är direkt involverat i men som 

påverkar skolans verksamhet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill 

särskilt lyfta fram att skolan bör involveras och framförallt informeras så att 

skolgången för barnet/den unge blir så bra som möjligt. Skolan, både 

avlämnande och mottagande, bör vara med som en del i Socialtjänstens 

utredning, planering, genomförande och utvärdering av insats. 

 

3.1.3 Sekretess och samtycke 

Det är mycket bra att detta definieras tydligt. 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

 

4. Genomförande 

Här saknas skolperspektivet helt. 

 

5. Gemensamma utvecklingsområden 

Här saknas skolperspektivet helt. 
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Överenskommelse om samverkan för barns och ungas bästa  
 

1 Utgångspunkter 
1.1  Bakgrund 

Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn 

enligt FN:s barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får 

inte sina behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan 

stolarna då många verksamheter är involverade och ansvariga för olika insatser. Detta gäller särskilt 

barn som är placerade i samhällets vård (familjehem, hem för vård och boende, HVB, m.fl.). Ofta har 

dessa barn inte heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och som grupp 
har de sämre fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet. 
 
Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik 

antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra 

Götalandsregionen. Väsbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av 

lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och 

överenskommelser, vilket medför att det inte längre finns behov av separat reglering i Västbus 

riktlinjer. 

 
I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka 
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region.  
 
Alla barn har rätt att få få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra 
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående 
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och sjukvård 
och därför infördes nya bestämmelser 2017 i både SoL och HSL, om att kommuner och landsting ska 
ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.  
 
En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger 
att landstinget på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en 
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL 
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om 
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner 
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna. 

 
1.2 Syfte och mål 

Överenskommelsen ska främja samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter 

samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser.  

 

Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, 

samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i 

livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna.  

 

Barnet, den unge och i förekommande fall, vårdnadshavare ska i möjligaste mån ges tillfälle att 

påverka stöd- och vårdinsatserna. 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
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Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till kontinuerlig skolgång och hälso- 

och sjukvård samt tandvård som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i skolarbetet, stöd i den 

dagliga livsföringen och miljöanpassningar i hem och skola. 

 

1.3 Parter 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län. 
 
1.4 Målgrupp 
Barn och unga t.o.m.20 år, oavsett diagnos eller funktionsnedsättning, som behöver samordnade 
insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna.  

Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem 
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och 
stödboenden, med stöd av SoL, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga) 
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall).  

 
1.5 Omfattning och avgränsning 
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet  grunden för samverkan och ansvarsfördelning 
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälso-
och sjukvårdsavtalet-avtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är 
särskilt relevanta för denna överenskommelse. 

 
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 
med missbruk är ett underavtal till Hälso-och sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för 
personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk (inkl. missbruk av spel om pengar).  I 
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt 
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning 
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar 
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras 
 
Denna överenskommelse, Samverkan för barns och ungas bästa, fullgör i Västra Götaland 
lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring placerade barn respektive 
hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund) och ersätter Västbus tidigare riktlinjer.  
 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar och anger struktur och form för samverkan 
kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i den mån det inte 
regleras i andra avtal och överenskommelser.  Samarbetet i samband med placeringar utanför 
hemmet behandlas särskilt och överenskommelsen omfattar rutiner för lagstadgade 
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med 
placering i samhällsvård.  
 
Överenskommelsen reglerar respektive huvudmans åtaganden (kommun-region) och inte 
huvudmännens interna organisering och ansvarsfördelning.  
 

1.6 Giltighetstid 
2020-07-01 – 2022-12-31.   

En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen 
senast 9 månader innan giltighetstiden upphör förlängs överenskommelsen med ytterligare två år.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/723ec4c3-00e2-44c3-bb44-3166af24902a/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsavtalet%20i%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland%202017-2020%20Utskriftsv%C3%A4nlig.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20för%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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2 Ansvar och samverkan 
2.1 Huvudmännens ansvar 
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har 

gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå (avsnitt 1.1), vilka reglerar ansvarsfördelning mellan 

VGR:s hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i 

dessa avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse.  

 

Denna överenskommelse skiljer sig åt genom att ange skolan/förskolan som en likställd 

samverkanspart. Orsaken är att ett barns eller ungdoms skolgång och hälsa påverkar varandra 

ömsesidigt och en fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos barn och 

unga samt förebygger problem senare i livet. Skolan är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn när 

det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar.  

 

Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket 

tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett 

praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har 

tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell för hur skola och 

socialtjänst ska samverka för att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i skolgången och en 

bättre skolförankring, SAMS. 

 

En huvudman får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som ligger utanför 

sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att huvudmännens personal har god kunskap om sitt 

eget och sina samverkansparters ansvarsområden. 

 

2.2 Struktur för samverkan 
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom socialtjänst, VGR och skola ska samarbeta kring sina 

insatser i syfte att säkerställa att barn och unga i behov av samordnade insatser får tillgång till 

tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande 

arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta omfattar alla berörda verksamheter som möter 

barn och unga, oavsett vårdnivå. 

 

2.2.1 Samordnad individuell planering, SIP – samverkan kring den enskilde 
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och 
region har rätt att få en samordnad individuell plan, SIP, upprättad. SIP ska upprättas om kommunen 
eller regionen bedömer att insatser kring en enskild behöver samordnas för att hen ska få sina behov 
tillgodosedda, eller då den enskilde eller barnets/ungdomens närstående begär det. Den enskilde 
måste samtycka till den samordnade planeringen (se vidare avsnitt 3.1.3). Vårdnadshavare och 
barnet (beroende på ålder och mognad) eller den unge ska vara delaktiga i upprättandet av SIP. I 
Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska 
upprättas.  
 
SIP är det verktyg som anger vilka hälsa, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och vilken 
huvudman och verksamhet som har ansvar för resp. insats.  
 

 I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-process på samma 
villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och unga.  

 Åtagandet innebär en skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt skyldighet 
att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2013-1-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-6-13.pdf
https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/samverkan-vid-in--och-utskrivning-fran-sluten-vard/sip/
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 Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en 
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det 
verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt 
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för 
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som 
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig 
deltagare på mötet. 

 I de fall barnet/den unge inte är känd alls hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka 
som ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen SIP-möte inte hittar någon annan 
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet.  

 Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge deltar i planeringen och att hen är 
delaktig och har inflytande över de planerade insatserna, utifrån sina upplevda behov och 
önskemål 

 SIP-möte ska hållas så fort som möjligt efter det att behovet av samordning 
uppmärksammats och involverade verksamheter har att prioritera närvaro 

 
Av SIP ska framgå  

 Vilka behov den barnet/den unge har 

 Vilka insatser som ska genomföras  

 De inblandade huvudmännens ansvar för resp. insats, angivet på verksamhetsnivå 

 Vilka insatser som ev, ska utföras av annan än kommunen eller region 

 Vem som har huvudansvar för planen  

 När planen ska följas upp 
Planeringen ska dokumenteras skriftligt. 
 

Huvudmännens deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 3.1.1). 
 

2.2.2 Ledningsstruktur för styrning av samverkan – organisatorisk samverkan 
För samverkan för barns och ungas bästa krävs styrning på regional, delregional och lokal nivå. Det är 
viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott samarbetsklimat och 
samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant ömsesidig information 
och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och efterfråga resultat. 
 
Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska 
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam 
kompetensutveckling över huvudmannagränserna. 
 
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för 
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland, 
VVG. På delregional finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På motsvarande 
sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter företrädare för 
kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska ledningsgruppen eller 
en särskild temagrupp ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn och unga.  Den har att 
främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och ska vid behov genomföra 
gemensam, verksamhetsöverskridande kompetensutveckling. Både den delregionala och lokala nivån 
har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och unga, i de fall det behövs. 
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3 Trygg och säker vård för barn och unga placerade utanför det egna hemmet  
   -riktlinjer för insatser, samverkan och ansvarsfördelning   
 
Riktlinjerna ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till 
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att 
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid 
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas 
socialtjänst. 

 
3.1 Före placering 
 

3.1.1 Anmälningsplikt 
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Även annan personal (än de som direkt arbetar med barn) inom statliga myndigheter 
och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet och 
socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter. Anmälningsplikten gäller också enskild 
verksamhet gällande barn och unga samt all annan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 
socialtjänstens område.  
 
Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det 
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan 
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran, 
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt. 
 
Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas 
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av 
omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för 
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård 
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord 
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av 
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras.  

 
3.1.2 Samordningsansvar 
Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av 
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen 
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP. Socialtjänstens ansvar för 
placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn får den 
hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan som socialtjänsten 
ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska även omfatta insatser och åtgärder 

som andra huvudmän ansvarar för, bl.a. hälso- och sjukvårdens planerade insatser. 
 
3.1.3 Sekretess och samtycke 
Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från 
vårdnadshavare eller från ungdomen själv om hen är över 18 år och olika verksamheter behöver 
samverka kring barnet/ungdomen, t.ex. Vid informationsöverföring och upprättande av en 
Samordnad individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda ska samtycka.  
 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20för%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20för%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt. 
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och 
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när 
som helst återkallas av den enskilde. 
 
Barn under 18 år bör informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på 
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad, men det är vårdnadshavarnas 
ställningstagande som är juridiskt bindande. 
 
Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande har 
hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så länge 
uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning 

 
3.1.4 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård 
Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med 

placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför 

läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten, 

uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta 

socialtjänsten under pågående vård t.ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge 

eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan 

verksamheterna vara smidiga. 

 
Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla, 
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och 
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella 

kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare. 
 
3.1.5 Socialtjänstens utredning 

Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut 

om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda 

utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat fått uppgifter som kan föranleda 

någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en 

anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den 

inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens 

konsultationer.  

 

För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig 

av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar 

till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets 

behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning.  

 

Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och 
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om 
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten.  
 
3.1.6 Konsultation 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20för%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barns-behov-i-centrum/
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I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra 
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv 
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan 
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 3.1.3). 
 

 Rutin för konsultation och utlåtande 

IBIC:s  stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens 
skriftliga utlåtanden.  
 
Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande 
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet: 

 Konsultation BVC, elevhälsa 

 Konsultation tandvården 

 Konsultation pågående vårdkontakter 
 

Om skriftligt utlåtande behövs finns mallar för hälso- och sjukvårdens resp. tandvårdens utlåtande till 
socialtjänsten. Dessa mallar kan också användas som dokumentation av hälso- resp. 
tandhälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos sjukvårds-
/tandvårdsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället. 

 Utlåtande från hälso- och sjukvården 

 Utlåtande från tandvården 

 
 
3.2 I samband med placering 
 
3.2.1 Läkarundersökning vid LVU eller LVM 
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten 
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag   
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika 
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha 
behov av en hälsoundersökning.  
 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten.  
 

 Rutin för läkarundersökning  
Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som 
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s 
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och 
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral 
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget. Om detta inte är 
möjligt ska närmaste Barn- och ungdomsmedicinska mottagning (BUM) vara tillgänglig för 
konsultation.  
 
3.2.2 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa  
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande 
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge 
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och 
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen. 
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-bvc-och-elevhalsa.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-bvc-och-elevhalsa.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-barnets-vardkontakter.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
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genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Vid akuta placeringar får 
undersökningarna utföras efter placeringen på den nya orten.  
 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller 
patienten. 
 

 Rutin för hälsoundersökning  
Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om 
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning 
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och skolhälsovårdens 
hälsokontroller genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller 
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge 
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av 
asylsökande).  
 
Socialtjänsten kontaktar närmaste Barn- och Ungdomsmedicinska mottagning (BUM) för att 
genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att BUM får 
tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för hälsoundersökning ska 
erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om skriftligt utlåtande behövs 
används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, BUM ska vid behov bistå socialtjänsten 
med konsultation och tolkning av uppgifterna. Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk 
bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller 
specialistmottagning, inklusive eventuella undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, 
barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), 
röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral mm).  
 
Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta landstinget på 
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har 
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med 
placeringar av barn och unga.    

    
 Rutin för undersökning av tandhälsa 

Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge 
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon 
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge 
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett 
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från 
tandvården ska användas.   

 
3.2.3 Samordnad individuell plan, SIP 
I avsnittet 2.2.1 beskrivs SIP, som utgör grunden för planering av insatser i samverkan. I detta avsnitt 
redogörs för delar som särskilt handlar om placering av barn och unga.  
 
I samband med utredning eller före planerad placering ska samordnad individuell planering ske.  Vid 
akut placering ska SIP upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt 
sammankallande till SIP i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård 
är det dock primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP. 
 
SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken 
verksamhet som har ansvaret för resp. insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga fall en 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-halso-och-sjukvard-halsoundersokning.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/halsaplaceradebarn/kontaktuppgifterhalsoundersokningarannatlandsting.19177.html
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
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överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.  
 
Av SIP ska vid placering av barn och unga framgå  

 Vilka insatser den enskilde behöver 

 De inblandade huvudmännens ansvar angivet på verksamhetsnivå 

 Vilka insatser som ska utföras av annan än kommunen eller landstinget 

 Vem som ansvarar för underrättelse och överföring av information till berörda verksamheter 
på placeringsorten 

 Vem som har huvudansvar för planen 

 Fast vårdkontakt utses  

 När planen ska följas upp 
Planeringen ska dokumenteras skriftligt 

 
Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller 
avslut av placeringen.    
 
3.2.4 Överföring av information och ansvar 
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering: 
 
Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till 
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata 
vårdgivare).  
 
VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling) 
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på 
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på 
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats, 
ansvarar BUM för att remiss utfärdas. 
 
Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen, 
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om 
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen 
kontaktas.  
 
All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner 
för informationsöverföring genomföras. 
 
3.2.5 Akutplaceringar 
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och 
insatser, SIP, genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast 
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid 
planeringen av vårdinsatser på den nya orten.  
 
3.2.6 Fast vårdkontakt 
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiS-

institutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Påträngande sociala behov och akuta 

problem har kanske under lång tid tagit all uppmärksamhet i anspråk. Svårigheterna har inte sällan 

komplicerats av tidigare separationer och byten av hemort. Därför bedöms i Västra Götaland, alla 

placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
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barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården. 

Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare eller annan i vården involverad 

legitimerad vårdpersonal. Hen utses i samband med upprättandet av SIP. 

 
3.2.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vi vårdtillfället  
Vid en placering av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en fullmakt till 
familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet eller 
institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller behandlingstillfällen. 
Socialtjänsten avgör om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård eller närvara vid 
undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och annan stadigvarande 
vårdgivare om beslutet. 
  
3.2.7 Uppföljning av placeringen 
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna 
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget 
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den Samordnade 
individuella planen följs upp och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att 
medverka i uppföljningen. 
  

3.3 I samband med avslut av placering 
 

3.3.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort 
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att ny samordnad individuell 

vårdplanering genomförs och att ny SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser 

från båda huvudmännen. De riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas.  

 
3.3.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering 

Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter 

flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation 

efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört, om barnet bedöms vara i särskilt 

behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader.   

 
4 Genomförande 
 

4.1 Tillämpning och implementering 
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära brukaren. Detta förutsätter en organiserad 

delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt.  

 
Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att 

intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna 

bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. 

 
För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för 
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi.   

 
4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling 
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i 
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin. 
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Delregional vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och 
säkra kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG). 
 
Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG)  med 
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen. 
 
  
4.3 Tvister 
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt,  av närmaste chef 
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare 
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att 
komma fram till en gemensam lösning där den enskildes behov sätts i första rummet. Om parterna 
ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de delregional 
vårdsamverkansområdena. 
 
I avvaktan på tvistelösning har parterna ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om en 
tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte 
kommer i kläm. Den långsiktiga lösningen kan komma att innebära ansvarsjustering och 
kostnadsreglering i efterhand. 

 
4.4 Uppföljning 
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala 
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen 
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Inför att 
överenskommelsen löper ut ska under första halvåret 2021 en översyn göras för att avgöra om 
förändringar behövs eller om överenskommelsen ska förlängas. Vid förlängning av 
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny 
överenskommelse ska ingås. 
 

5 Gemensamma utvecklingsområden  
 Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan socialtjänsten och VGR:s vårdenheter när 

det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att använda Samsa bör 

särskilt utredas.  

 Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt 

Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för 

HSL-insatser i samband med placeringar. 

 Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU. Mallen tas fram av VGR med inspel 

från kommunerna. 

 Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för 

hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser för ungdomar som är placerade på SiS-

institutioner. 
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Bilaga 1: Definitioner  
 

Samverkan  

Sker inom och mellan olika enheter, myndigheter och samhällsaktörer. Det kan t.ex. handla om aktivt 
utbyte av information eller att planera gemensamma aktiviteter. 

 

Samordning  

Innebär att koordinera resurser och arbetsinsatser för att få högre kvalitet och större effektivitet i 
stödet, vården och omsorgen. 

 

Samarbete 

Är ett gemensamt bedrivet arbete som gäller en begränsad uppgift. Det kan handla om att olika 
yrkesgrupper hjälps åt med insatser till en enskild individ. 

 

Samsyn  

Är synonymt med konsensus och samstämmighet, dvs. ett likartat sätt att se på till exempel problem. 

 

Samverkan, samarbete och samordning har en avgörande betydelse för att barn och unga ska få 
behandling, stöd och insatser utifrån sina individuella behov. En grundläggande del av samverkan är 
att den unge görs delaktig i planering, genomförande och uppföljning. 

 

För att den unge personen ska få rätt stöd i vardagen behöver samverkan och samarbete på flera 
nivåer, mellan verksamheter, yrkesgrupper och olika huvudmän som ett landsting och en kommun. 
Det är viktigt att det finns planer och överenskommelser mellan aktörerna där ansvar befogenheter 
och resurser tydliggörs.  

 

En framgångsrik samverkan handlar om styrning, struktur och samsyn och kan nås genom att 
exempelvis: 

 Bygga upp och upprätthålla god kompetens kring samverkan inom organisationen 

 Identifiera vad som underlättar samverkan 

 Identifiera vad som försvårar samverkan 

 Följa utvecklingen fortlöpande 

 

Samordnad individuell plan (SIP) 

En samordnad individuell plan (SIP) är ett dokument som ger en samlad beskrivning av alla pågående 
och planerade insatser för en person som behöver samordnade insatser från flera parter/aktörer. SIP 
ger en helhetsbild och förenklar för alla berörda. SIP är ett instrument för samverkan och används för 
att förbättra och tydliggöra de insatser som kräver samverkan. 

 

Den enskildes delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete med SIP. Det är den unges behov och 
önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen. För minderåriga krävs samtycke av 
vårdnadshavare.   

 

I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för arbetet med SIP. I arbetet med barn och unga 
används de gemensamma dokument och mallar som är framtagna.  

 

Sammanhållen vård och omsorg 

https://www.synonymer.se/sv-syn/sätt
https://www.synonymer.se/sv-syn/problem
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20för%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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För de individer som är i behov av mer omfattande insatser behövs en effektiv och sammanhållen 
vård- och omsorgsprocess. Det innebär att vården ska vara individanpassad, samordnad och 
kontinuerlig. Det ska ske i en obruten kedja av insatser som personer behöver oavsett huvudman eller 
inom en huvudman. Sammanhållen vård-och-omsorg handlar om det dagliga samarbete mellan olika 
yrkesgrupper som finns nära den unge och familjen. Ett sätt att samarbeta mellan olika yrkesgrupper 
kan ske i form av team som har bred kompetens t.ex. läkare med från olika specialiteter, 
sjuksköterska, kurator, fysioterapeut och socialarbetare. 

 

Tvärprofessionell 

Berör flera olika yrkeskategorier och professioner.  
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Bilaga 2: Viktiga delar i huvudmännens ansvar för barn och unga  

– denna bilaga syftar till att beskriva övergripande ansvarsområden, den är på 

intet sätt fullständig och heltäckande. För utförlig information läs lagtexten i 

dess helhet.   
 

Västra Götalandsregionens ansvar – hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvård är de åtgärder som till att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, 

och omfattar därför såväl sjukvården och hälsovården. I det svenska sjukvårdssystemet är ansvaret för 

hälso- och sjukvården delat mellan stat, landsting och kommun. Hälso- och sjukvården regleras i hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL), men inom en rad områden finns speciallagstiftning som, tillsammans med 

Socialstyrelsens föreskrifter, är styrande för verksamheten. Staten är ansvarig för den övergripande 

hälso- och sjukvårdspolitiken samt, via Socialstyrelsen, för tillsynen av all hälso- och sjukvård i riket. 

Sedan 2013 är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarig för tillsynen. Regionerna ansvarar för 

att organisera vården så att alla medborgare har tillgång till en god vård. 

 

Mödrahälsovård  

Mödrahälsovården erbjuds alla gravida. Verksamhetens mål är att främja hälsa hos mor och barn 
under graviditet och förlossning och att genom psykosocialt stöd ge mödrar och deras partner goda 
förutsättningar för ett ansvarstagande föräldraskap.   

 

Barnhälsovård  

Barnhälsovården erbjuds alla barn 0 – 6 år. Verksamhetens övergripande mål är att främja barnens 
hälsa, trygghet och utveckling genom att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn. 
Barnet följs genom regelbundna hälsokontroller och utvecklingsbedömningar. Föräldrautbildning 
erbjuds alla och föräldrastödet är både generellt eller riktat.           

 

Ungdomsmottagning 

Målgruppen för ungdomsmottagningar är ungdomar och unga vuxna upp till 24 år. Det är en s.k. 
lågtröskelverksamhet där ungdomar lätt ska få hjälp. Ungdomsmottagningens huvudområden är 
levnadsvanor och livsvillkor, samlevnad och relationer, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
samt psykisk hälsa. Huvudman för ungdomsmottagningen kan vara kommun eller region, var för sig 
eller tillsammans. För verksamheten finns ett huvudmannagemensamt inriktningsdokument som 
syftar till att beskriva uppdrag, mål och målgrupp samt principer för ansvar och kostnadsfördelning. 
Inriktningsdokumntet innebär en gemensam grund för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 
oavsett huvudmannaskap.  

 

Primärvården - vårdcentraler och rehabenheter 

Primärvården arbetar förebyggande och hälsofrämjande och riktar sig till alla i befolkningen.  

Vårdcentralen är den hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller diagnoser, 
ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, 
omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och 
tekniska resurser.  

 

Barn- och ungdomsmedicin (BUM)  

BUM bedriver specialiserad sjukvård för barn och ungdomar upp till 18 år. BUM utför planerad 
undersökning och behandling i öppen och sluten vård av de flesta sjukdomar hos barn och ungdomar.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukv%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsov%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stat
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_landsting
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_kommuner
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialstyrelsen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialstyrelsen
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Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)  

Barn- och ungdomspsykiatri är en del av den specialiserade vården för barn och unga med psykiatrisk 
problematik upp till 18 år. Utredning och behandling sker främst i öppen vård men akutvård och 
heldygnsvård bedrivs också.  

 

Habilitering   

Habiliteringen ger stöd, till barn, ungdomar och vuxna som har varaktiga funktionsnedsättningar och 
deras närstående. Målgruppen är personer med rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning, 
autism eller förvärvar hjärnskada. 

 

Vuxenpsykiatrin 

Allmänpsykiatrin erbjuder vård till den vuxna befolkningen över 18 år och omfattar alla vårdplatser 
förutom barnpsykiatri och rättspsykiatri. Inom allmänpsykiatrin förekommer ofta subspecialisering i 
psykosvård, beroende- och missbruksvård, äldrepsykiatri, vård till personer med affektiva störningar 
och ätstörningsvård. 

 

Regionala medicinska riktlinjer 

Syftet med regionala medicinska riktlinjer (RMR) är att bidra till jämlik vård och utjämna skillnader i 
vården genom standardisering och att sprida nytillkommen kunskap. RMR riktas till vårdpersonal, 
verksamhets- och förvaltningschefer och hanterar delar av vården för ett specifikt diagnosområde 
eller för att förtydliga ansvarsfördelning mellan vårdnivåer.  

 

Kommunen ansvar - socialtjänst 

Socialtjänsten ansvarar för ett förebyggande socialt arbete riktat direkt till  

barn, ungdomar och föräldrar. Socialtjänsten ansvarar också för myndighetsutövning, stöd och 
insatser för barn och unga enligt lagarna SoL, LSS samt tvångslagarna LVU, Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga och LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall.  

Tvångslagstiftningen kompletterar socialtjänstlagen och möjliggör tvångsvård, men utgångspunkten är 
alltid att motivera individer till frivilliga insatser. Den grundläggande principen i SoL är frivillighet och 
att insatser av socialtjänsten skall bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 
integritet. Socialtjänsten ska alltid inleda en utredning om de får information om att barnet är utsatt 
för våld eller andra övergrepp av en närstående, alternativt har bevittnat våld eller andra övergrepp av 
eller mot närstående.  

 

SoL 

Socialtjänsten har ett övergripande ansvar för att barn och ungdomar växer upp under trygga och 
goda förhållanden. När hjälp eller stöd inte räcker eller när barnet behöver skydd är det 
socialtjänstens uppgift att ingripa. Socialtjänsten ska i nära samarbete med hemmen bl a främja en 
allsidig personlighetsutveckling, en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdomar, och 
sörja för att barn och ungdomar får det skydd och stöd som hen behöver.  

 

I frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa har socialtjänsten också ett huvudansvar för 
att se till att samverkan med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs kommer till stånd. 
Kommunernas organisation av socialtjänsten varierar vilket gör att ansvar kan ligga på olika 
verksamhetsområden i kommunen. 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/regionala-medicinska-riktlinjer/
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Varje insats av socialtjänsten vilar på en utredning, bedömning av barnets behov och beslut om 
bistånd. Det innebär att en ansökan om en specifik insats kan avslås om behovet kan bedöms 
tillgodoses på annat sätt. Ett biståndsbeslut kan överklagas. När en enskild person ansöker om en 
insats är socialtjänsten skyldig att göra en utredning. Vid en anmälan om barn som far illa är bedömer 
socialtjänsten om en utredning ska inledas. Utredningen ligger till grund för beslut om eventuella 
insatser.  

 

Insatser inom socialtjänsten för barnet ska göras i samförstånd med barnet dess vårdnadshavare och 
anpassas efter barnets behov. Insatser kan ges i öppen regi eller genom att barnet placeras för i 
familjehem eller HVB-hem. 

 

LSS 

LSS är en rättighetslag som syftar till att den som har en funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv på 
samma villkor som alla andra. En insats enligt LSS förutsätter att den enskilde själv ansöker om den. 
För att bli beviljad en insats enligt LSS måste barnet tillhöra den personkrets som definieras i lagen och 
ha behov av insatsen.   

 

Kommunens ansvar - skola 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska 
hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 
utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.  

 

Förskola  

Målgrupp för förskolan är barn 1-6 år. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och 
stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska  

utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 
utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje 
barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Enligt förskolans riktlinjer ska personalen 
uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. 

 

Förskoleklass/Grundskola/gymnasieskola/grundsärskola/gymnasiesärskola   

Skolplikt gäller för nästan alla barn och unga som är bosatta i Sverige och börjar det året barnet fyller 
sex år och upphör för de allra flesta efter det nionde skolåret.  

 

Skolans huvuduppdrag är värdegrunds- och kunskapsuppdraget och elevens rätt till utbildning gäller 
under hela skoltiden. I utbildningen ska hänsyn tas till elevernas olika behov. Skolan ska fortlöpande 
informera eleven och vårdnadshavaren om elevens utveckling.  

 

Rektor har ansvar för att genomföra utbildningen enligt fastställda mål och tillgodose elevernas 
särskilda behov för att nå kunskapsmålen. Enligt skollagen kan elever som bedöms inte kunna nå upp 
till grundskolans kunskapskrav, för att de har en utvecklingsstörning eller hjärnskada, tas emot i 



Remissversion 

2019-11-01 

  20 

 

 

 

särskolan. Vårdnadshavaren ansöker om en plats i särskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som 
omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.   

 

Det kan förekomma att en elev för närvarande når de kunskapskrav som minst ska uppnås, men 
uppvisar andra svårigheter som gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre fram under 
skoltiden kan få svårt att nå kunskapskraven. Det kan till exempel handla om en elev med en 
funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, 
koncentrationssvårigheter samt upprepad eller långvarig frånvaro.  Även i dessa fall kan eleven vara i 
behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. 

 

Elevhälsan  

Skollagen klargör att elevhälsan ska innehålla psykologiska, medicinska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator 
samt tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av stöd och specialpedagogiska 
insatser kan tillgodoses. Rektor har ansvar för elevhälsan. 

 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 

utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsans arbete bedrivs på organisations-, grupp- och individnivå. 

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att främja elevers lärande, utveckling och hälsa, 

förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter samt bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, 

utveckling och hälsa. Hinder för en enskild individ ska undanröjas och åtgärder och anpassningar 

utifrån varje enskild elevs behov av särskilt stöd ska ges. Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga 

och stödja elevens utveckling mot skolans mål. Elevhälsan utför sjukvårdande behandlingsarbete vid 

smärre åkommor, men i övrigt är landstinget ansvarig för barnens vård och behandling. 
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Bilaga 3: Lagstiftning 
 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400)  

Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande av och 
övrig hantering av allmänna handlingar. Den innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt och om 
förbud att lämna ut allmänna handlingar. Lagen gäller för många personalgrupper i Sverige, bland 
annat personal inom hälso- och sjukvård och kommun.  

 

Hälso- och sjukvårdslag, HSL (2017:30)  

HSL reglerar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och  

skador. Målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 
Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården och vården ska så 
långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Hälso- och sjukvårdslagen är en 
ramlag, inte en rättighetslag. Det innebär bl.a. att det inte går att överklaga om man till exempel inte 
får den läkare eller den utredning eller behandling man vill ha.   

 

Patient lag (2014:821) 

Patient lagen infördes 1/1 2015 med målet att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att 
främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patient lagen innehåller bland annat 
bestämmelser om tillgänglighet, information, samtycke, delaktighet, fast vårdkontakt och individuell 
planering, val av behandlingsalternativ och hjälpmedel, val av utförare samt personuppgifter och 
intyg.  

 

Socialtjänstlagen, SoL (2001:453)  

Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och i 
nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och 
social utveckling hos barn och unga. Där står även att socialnämnden, i frågor som rör barn som far illa 
eller riskerar att fara illa, ska samverka med andra samhällsorgan, organisationer och andra som 
berörs.  

  

Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 
svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Här 
avses också barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Insatserna ska utformas och genomföras 
tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 
organisationer och föreningar.  

  

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387)  

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga  

funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, och att de får och kan påverka den hjälp och 
service de behöver i det dagliga livet. Socialnämnden ska fortlöpande följa upp vilka som  

omfattas av LSS och vilka deras behov av stöd och service är.  Verksamheterna ska vara av god 
kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. 
Kommunen ska samverka med organisationer som företräder människor med 
funktionsnedsättningar.  

  

Skollagen (2010:800)  

Skolans ansvar regleras i skollagen. Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans  



Remissversion 

2019-11-01 

  22 

 

 

 

som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Om det på 
något sätt framkommer att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd 
skyndsamt utreds. Behov av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart 
obehövligt. Vidare står att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt 
stöd. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram 
utarbetas.  

  

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128)  

LPT innehåller de centrala bestämmelserna om psykiatrisk tvångsvård i Sverige. En  

huvudregel i svensk sjukvård är att ingen ska vårdas mot sin vilja eller behandlas utan  

samtycke. I vissa fall kan dock undantag göras från detta. Kriterier för tvångsvård enligt  

LPT är allvarlig psykisk störning, oundgängligt behov av psykiatrisk heldygnsvård och att 
patienten motsätter sig vård.  

  

Lagen om vård av unga, LVU (1990:52)  

Den som är under 18 år ska beredas vård enligt LVU om det kan antas att behövlig vård  

inte kan ges den unge med samtycke av vårdnadshavaren och, när den unge har fyllt 15 år, av 
honom eller henne själv. Vård kan beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk  

misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i  

hemmet, gör att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Vård 
ska också beslutas om den unge utsätter sin egen hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 
skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 
annat socialt nedbrytande beteende. Även personer över 18 år (men inte 20 år) kan beredas 
vård under särskilda omständigheter beskriva i lagen.   

 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM (1988:807)  

LVM är en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen möjliggör sluten tvångsvård 
av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätt. För missbrukare under 18 år ska istället 
LVU tillämpas. För dem som är 19–20 år kan det vara svårt att avgöra om 3 § LVU eller LVM 
skall tillämpas. Syftet med LVM är att motivera personen i fråga att istället medverka frivilligt 
till behandlingsinsatser.  

  

Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU (1998:603)  

Sluten ungdomsvård är en påföljd för brott för unga lagöverträdare som alternativ till  

fängelse. Straffet verkställs på ett särskilt ungdomshem som drivs av Statens 
institutionsstyrelse (SIS). Straffet är tidsbestämt och kan vara mellan 14 dagar och upp till 4 
år. Till skillnad från fängelsedömda kan inte den som blivit dömd till sluten ungdomsvård bli 
frigiven efter att två tredjedelar av strafftiden avtjänats.   

  

 

 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5ngslag
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialtj%C3%A4nstlagen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5ngsv%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Beslut
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rvaltningsr%C3%A4tt_(domstol)
https://sv.wikipedia.org/wiki/LVU
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Yttrande över remiss - Förslag till nya 
programstrukturer och ämnesplaner för yrkesprogram 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningen godkänner upprättat förslag till yttrande och 
översänder detta till kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

 
Skolverket har på regeringens uppdrag föreslagit förändringar i 
programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen barn- och 
fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet, naturbruksprogrammet, 
restaurang- och livsmedelsprogrammet samt VVS och fastighetsprogrammet.  

Skolverket föreslår också ändringar av ämnesplanerna hantverk, socialt arbete 
samt naturbruk och skogsmaskiner. Skolverket föreslår också en ny ämnesplan i 
ämnet naturturism. 

Borås stad är remissinstans. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har 
utarbetat ett förslag till svar. Svaret är baserat på synpunkter som samlats in 
från berörda rektorer.  

Svar angående förändrade programstrukturer   

Borås stad är positiv till att Engelska 6 föreslås ingå i programfördjupningen på 
barn- och fritidsprogrammet för att underlätta att läsa in grundläggande 
behörighet till högskolan. En översyn av namnet på barn- och 
fritidsprogrammet bör övervägas då ordet barn får för stort fokus med tanke på 
de inriktningar som finns utöver den pedagogiska inriktningen.  
 
Borås stad instämmer i bedömningen att inriktningen Godshantering bör tas 
bort. Antalet sökande till utbildningen är i stort sett obefintligt och det saknas 
behov av utbildningen från företagen i vårt närområde. 
 
Borås stad är positiv till att inriktningen frisör slås samman med yrkesutgången 
hår- och makeupstylist. Detta ligger i linje hur utbildningen planerar att 
organiseras i kommunen, med en frisörinriktning med profil mot 
frisör/barberare samt mot hår- och makeup- stylist. 
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Det finns skäl att överväga att ersätta kursen ventilationsisolering på VVS- och 
fastighetsprogrammet med luftbehandlingssystem 100 p. Ventilationsisolering 
utförs vanligen inte av ventilationsmontörer i installationsarbetet, åtminstone 
inte i Boråsområdet. Kursen luftbehandlingssystem belyser energieffektiva 
luftbehandlingssystem vilket bedöms stämma väl med den framtida 
arbetsmarknadens behov utifrån ett klimat- och miljöperspektiv.   
 
Svar angående förslaget till innehåll i ämnet socialt arbete på barn- och 
fritidsprogrammet 

Borås stad är positiv till sammanslagningen av de sociala- och pedagogiska 
inriktningarna. Teckenspråk 1 kan med fördel bli en valbar kurs inom 
programfördjupningen. Eleverna kommer att ha stor nytta av kursen både inom 
socialt och pedagogiskt arbete   

Beslutsunderlag 

 
1. Remiss av förslag till en ny ämnesplan, ändringar av ämnesplaner och 

ändrad programstruktur inom barn- och fritidsprogrammet, fordons- 
och transportprogrammet,  hantverksprogrammet,  hotell- och 
turismprogrammet, naturbruksprogrammet, restaurang- och 
livsmedelsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet samt 
förslag till ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om 
vilka yrkeskunskaper som krävs för att under visa i ett yrkesämne 

                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 22 januari 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter 
om  

- ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:127) om ämnesplan för 
ämnet hantverk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning 
på gymnasial nivå, 

- ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:142) om ämnesplan för 
ämnet socialt arbete i gymnasieskolan och inom kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå, 

- ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:190) om ämnesplan för 
ämnet naturbruk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning 
på gymnasial nivå, 

- ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:69) om ämnesplan för 
ämnet skogsmaskiner i gymnasieskolan och inom kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå, 

- ämnesplan för ämnet naturturism i gymnasieskolan och inom kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå,  

- ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:38) om kurser för barn- 
och fritidsprogrammet, 

- ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:41) om kurser för 
fordons- och transportprogrammet, 

- ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:43) om kurser för 
hantverksprogrammet, 

- ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:44) om kurser för hotell- 
och turismprogrammet, 

- ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:46) om kurser för 
naturbruksprogrammet, 

- ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:47) om kurser för 
restaurang- och livsmedelsprogrammet, och 

- ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka 
yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne. 

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6–8 §§ i förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning. 
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Sammanfattning 
Skolverket har haft i uppdrag att till regeringen bland annat föreslå ändrade examensmål 
och inriktningar på vissa nationella program i gymnasieskolan. Skolverket redovisade 
uppdraget till regeringen den 18 maj 2018.1 Vid samma tid har Skolverket hemställt om 
ändrade examensmål och ändringar av en inriktning och programgemensamma ämnen 
inom VVS- och fastighetsprogrammet.2 

Baserat på Skolverkets förslag till inriktningar och i förekommande fall omfattningen av 
programgemensamma ämnen inom de nationella programmen har regeringen ändrat i 
bilaga 1 till gymnasieförordningen (2010:2039).3  
 

Ändringarna i bilaga 1 till gymnasieförordningen innebär följande 

• Barn- och fritidsprogrammet – sammanslagning av inriktningarna pedagogiskt arbete 
och socialt arbete till den nya inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. 

• Fordons- och transportprogrammet – inriktningen godshantering tas bort, 

• Hantverksprogrammet – sammanslagning av inriktningen frisör och yrkesutgången 
hår- och makeupstylist samt tillägg av yrkesutgången barberare till den nya 
inriktningen frisör, barberare och hår- och makeupstylist. 

• Hotell- och turismprogrammet – sammanslagning av inriktningarna hotell och 
konferens samt turism och resor, samt utökning av programgemensamma ämnen. 

• Naturbruksprogrammet – inriktningen djur delas i inriktningarna djurvård respektive 
hästhållning, ny inriktning naturturism skapas och inriktningen skog byter namn till 
skogsbruk,  

• Restaurang- och livsmedelsprogrammet – inriktningen färskvaror, delikatesser och 
catering tas bort. 

• VVS- och fastighetsprogrammet – inriktningen ventilationsteknik byter namn till 
ventilation samt ändring till ämnet elektroteknik i stället för ämnet ellära som 
programgemensamt ämne. 

Efter ändringar i bilaga 1 föreslår Skolverket nedanstående ändringar i 
ämnesplaner och programstrukturer för aktuella nationella program 

• Barn- och fritidsprogrammet – den befintliga kursen socialt arbete, 200 poäng, tas 
bort ur ämnesplanen för ämnet socialt arbete och ersätts med de nya kurserna 
socialt arbete 1 respektive socialt arbete 2 om vardera 100 poäng. Den befintliga 
kursen engelska 6, 100 poäng, samt de nya kurserna socialt arbete 1 respektive 2 om 
vardera 100 poäng tillförs programstrukturen. 

 
1 Uppdrag givet i ändring av regleringsbrev 2017-10-12. Uppdrag att, med utgångspunkt i 
gymnasieutredningens förslag om justeringar av programutbudet i betänkandet En gymnasieutbildning för 
alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77), föreslå 
justeringar i programstruktur och examensmål för flera yrkesprogram (U2016/02057/GV, 
U2016/05059/GV, U2017/04020/S). Se Skolverkets redovisning (dnr 2018:570). 
2 Skolverket Hemställan avseende VVS- och fastighetsprogrammets examensmål, namn på inriktning och programgemensamt 
ämne (dnr 2018:1079). 
3 Se förordning (2019:1266) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039). 
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• Fordons- och transportprogrammet – utöver att inriktningen godshantering tas 
bort föreslås ingen ändring.  

• Hantverksprogrammet – de befintliga kurserna kemi 1, 100 poäng, massage 1 och 2 
om vardera 100 poäng, medicin 1, 150 poäng, medicin 2, 100 poäng, samt kursen 
personlig försäljning 3, 100 poäng, tas bort ur programstrukturen. De befintliga 
kurserna service och bemötande 1 respektive 2 om vardera 100 poäng, och 
servicekunskap 1, 100 poäng, tillförs programstrukturen. De nya kurserna barberare 
2, 3, 4 och 5 om vardera 200 poäng, barberare 4 – specialisering, barberare 5 – 
specialisering och barberare 6b om vardera 50 poäng, och barberare 6a, 100 poäng, 
samt hår- och makeupstylist 2, 3 respektive 4 om vardera 200 poäng, läggs till 
ämnesplanen för ämnet hantverk och tillförs programstrukturen.  

• Hotell- och turismprogrammet – de befintliga kurserna barteknik, 100 poäng, 
eventteknik, 100 poäng, ljudproduktionsteknik, 100 poäng, ljus- och 
bildproduktionsteknik, 100 poäng, service och bemötande 2, 100 poäng, samt 
svenska 2, 100 poäng, tillförs programstrukturen. Kursen hållbar turism, 100 poäng, 
läggs till som programgemensam kurs. Kursen telefon- och internetservice tas bort 
ur programstrukturen. 

• Naturbruksprogrammet – ett nytt ämne naturturism med kurserna naturturism 1, 2 
och 3 om 100 poäng vardera tas fram tillförs programstrukturen. Ämnena 
naturbruk och skogsmaskiner om 100 poäng vardera ändras i mindre omfattning. I 
ämnet naturbruk föreslås också ändringar i kunskapskraven av redaktionell art och 
innebär ingen ändring i sak. Vidare tillförs de befintliga kurserna handel – 
specialisering, 100 poäng, samt service och bemötande 1, 100 poäng, 
programstrukturen. En ny inriktning naturturism tillförs programstrukturen. 
Inriktningen djur som delats i inriktningarna djurvård respektive hästhållning tillförs 
programstrukturen. Omfattningen utökas. Inriktningen skog som bytt namn till 
skogsbruk tillförs programstrukturen och omfattningen utökas. Inriktningarna 
lantbruk och trädgård får båda utökad omfattning.  

• Restaurang- och livsmedelsprogrammet – kursen telefon- och internetservice tas 
bort från programstrukturen.  

• VVS- och fastighetsprogrammet – inriktningen ventilationsteknik som ersatts av den 
nya inriktningen ventilation tillförs programstrukturen. Kursen praktisk ellära, 100 
poäng, tas bort från de programgemensamma ämnena. Istället läggs kursen 
elkraftteknik, 100 poäng, till de programgemensamma ämnena. Inriktningen 
ventilationsteknik byter namn till ventilation och får nytt innehåll i form av ämnet 
ventilation – installation med kurserna ventilationsisolering 100 poäng, 
ventilationsmontering 1, 100 poäng, ventilationsmontering 2, 200 poäng och 
ventilationsservice, 100 poäng. Inriktningens omfattning ökar från 300 poäng till 
500 poäng.  I inriktningarna fastighet och kyl- och värmepumpsteknik byts ämnet 
elektroteknik med kursen elkraftteknik ut mot ämnet ellära med kursen praktisk 
ellära.  
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Bakgrund 
Ett nationellt program inom gymnasieskolan består av gymnasiegemensamma ämnen, 
programgemensamma ämnen, i förekommande fall för inriktningen gemensamma 
karaktärsämneskurser, programfördjupning, kurser inom det individuella valet, och 
gymnasiearbetet. De nationella inriktningarna i gymnasieskolan framgår av bilaga 1 till 
gymnasieförordningen (2010:2039). Skolverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka 
ämnen och kurser som ska ingå i respektive program och i de nationella inriktningarna och 
om vilka kurser som får erbjudas som programfördjupning för varje program.4  

Enligt 16 kap. 21 § och 19 kap. 22 § skollagen (2010:800) ska det för varje ämne finnas en 
ämnesplan. Den ska ge läraren och eleverna utrymme att själva planera undervisningen. Av 
ämnesplanen ska framgå ämnets syfte, varje kurs som ingår i ämnet, det centrala innehållet 
för varje kurs, antalet gymnasiepoäng eller gymnasiesärskolepoäng som varje kurs omfattar, 
och kunskapskraven för varje kurs. Förutom när det gäller de gymnasiegemensamma 
ämnena får Skolverket meddela föreskrifter om ämnesplaner. Sådana föreskrifter får 
innebära att vissa kurser eller ämnen bara får anordnas på vissa utbildningar.5 

Den 1 juni 2018 redovisade Skolverket ett regeringsuppdrag som innehöll följande förslag. 
En sammanslagning av barn- och fritidsprogrammets inriktningar pedagogiskt arbete och 
socialt arbete samt en sammanslagning av hotell- och turismprogrammets inriktningar hotell 
och konferens samt turism och resor och en ökad omfattning av gymnasiepoäng för det 
programgemensamma ämnet reseproduktion och marknadsföring. En översyn av 
hantverksprogrammets inriktning frisör och konsekvensändringar för inriktningen övriga 
hantverk. Förslag till en ny inriktning mot naturturism på naturbruksprogrammet och förslag 
till utökning av de befintliga inriktningarna gällande inriktningars namn, omfång och 
innehåll. Skolverket lämnade också förslag gällande fordons- och transportprogrammet 
samt restaurang- och livsmedelsprogrammet om avveckling av inriktningen godshantering och 
inriktningen färskvaror, delikatess och catering. Förslagen innebär också konsekvensändringar 
av examensmålen för ovanstående program och bland annat en ändring att det 
arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna reflekterar över yrkeskulturen och blir en 
del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Skolverket redovisade uppdraget till regeringen 
den 18 maj 2018.6  

Vid samma tid har Skolverket hemställt om ändrade examensmål och ändringar av en 
inriktning och programgemensamma ämnen inom VVS- och fastighetsprogrammet.7   

Baserat Skolverkets förslag till ändrade inriktningar och i förekommande fall omfattningen 
av programgemensamma ämnen inom de nationella programmen har regeringen ändrat i 
bilaga 1 till gymnasieförordningen (2010:2039).8  

 

 
4 4 kap. 1, 2 och 5 §§ gymnasieförordningen (2010:2039).  
5 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039).  
6 Uppdrag givet i ändring av regleringsbrev 2017-10-12. Se Skolverkets redovisning av uppdrag om 
förändringar av nationella program i gymnasieskolan samt av förslag utifrån propositionen Ökade möjligheter 
till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program (dnr 2018:570). 
7 Skolverket, Hemställan avseende VVS- och fastighetsprogrammets examensmål, namn på inriktning och programgemensamt 
ämne (dnr 2018:1079). 
8 Se förordning (2019:1266) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039). 
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Denna remittering rör Skolverkets förslag till nya ämnen, ändrade ämnen och ändrade 
programstrukturer samt i förekommande fall vilka ämnen och kurser som ska ingå i 
aktuella nationella inriktningar, programgemensamma ämnen och programfördjupningar. 

A Allmänt 

1. Beskrivning av problemet och vad Skolverket vill uppnå  

Barn- och fritidsprogrammet 
Regeringen har ändrat i bilaga 1 till gymnasieförordningen. Ändringarna innebär en 
sammanslagning av de två nuvarande inriktningarna pedagogiskt arbete och socialt arbete. Den 
nya inriktningen har fått namnet pedagogiskt och socialt arbete. Barn- och fritidsprogrammet 
kommer därmed att ha två inriktningar, fritid och hälsa samt pedagogiskt och socialt arbete. 

I den nya inriktningen föreslås att kursen pedagogiskt arbete och den nya kursen socialt 
arbete 1 ingår. Det innebär att nuvarande kurs socialt arbete, 200 poäng, utgår från ämnet 
socialt arbete. Kursen har delats upp i socialt arbete 1 och socialt arbete 2 om vardera 100 
poäng, med motsvarande innehåll som den ursprungliga kursen socialt arbete, 200 poäng. 
Kursen socialt arbete 1 föreslås ingå i den nya inriktningen pedagogiskt och socialt arbete, 
kursen socialt arbete 2 föreslås få erbjudas inom programfördjupningen.  

För att möjliggöra innehållet i den nya inriktningen föreslås kursen barns lärande och 
växande från den tidigare inriktningen pedagogiskt arbete respektive kursen sociologi från den 
tidigare inriktningen socialt arbete utgå som inriktningskurser men ska som idag fortsatt 
kunna läsas inom programfördjupningen. 

Genom föreslagna förändringar bedömer Skolverket, bland annat efter samråd med det 
nationella programrådet för barn- och fritidsprogrammet, att programmet ger en bättre 
grund för anställning eftersom både det pedagogiska och det sociala perspektivet beaktas 
utifrån dagens behov inom förskola och skola samt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). En tänkbar konsekvens av att inriktningarna slås samman skulle 
kunna vara att den nya föreslagna inriktningen pedagogiskt och socialt arbete inte på 
motsvarande sätt som den nuvarande inriktningen socialt arbete bedöms utbilda mot det 
sociala området, exempelvis funktionshinderområdet. Vid samråd med skolhuvudmän samt 
det nationella programrådet för barn- och fritidsprogrammet har dock detta inte bedömts 
vara någon större risk. 

I och med skollagen 2010 tydliggjordes förskollärarens pedagogiska roll inom förskolan, 
något som medfört att skolhuvudmän strävat efter att i förskolan endast tillsvidareanställa 
förskollärare. Det kraftigt ökande behovet av personal inom förskolan och det faktum att 
skolhuvudmän med tiden tagit fasta på att skollagen möjliggör för flera personalgrupper att 
bidra till förskolans pedagogiska uppdrag har dock förändrat läget. Efterfrågan på såväl 
barnskötare som förskollärare är därför idag omfattande och bedöms så vara även i 
framtiden, vilket bland annat bekräftas av såväl skolhuvudmän som det nationella 
programrådet för barn- och fritidsprogrammet.  

Skolverket föreslår därför att kursen engelska 6 i ämnet engelska tillförs programstrukturen 
i barn- och fritidsprogrammet, vilket skulle underlätta för eleverna att läsa in grundläggande 
behörighet till högskolan samt bidra till att öka attraktionskraften för programmet där det 
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är en majoritet av eleverna som läser in grundläggande behörighet.9 Detta kan förklaras 
med att barn- och fritidsprogrammet i hög utsträckning utbildar elever till yrken som är 
närliggande yrken som kräver högre studier än gymnasial utbildning och som elever inte 
sällan väljer att vidareutbilda sig till (barnskötare till förskollärare, personlig tränare till 
idrottslärare, väktare till polis). 

En tänkbar konsekvens av att engelska 6 tillförs programfördjupningen kan vara att kursen 
riskerar konkurrera ut vissa yrkeskurser. Vid samråd med skolhuvudmän framkommer 
dock att det inte finns någon entydig bild av vilka eventuella kurser det i sådana fall skulle 
vara och de uttrycker sig istället positivt till engelska 6 i programfördjupningen.  

Ovanstående förslag påverkar ämnesplanen för ämnet socialt arbete och 
programstrukturen för barn- och fritidsprogrammet (se förslag till föreskrifter om ändring i 
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:142) om ämnesplan för ämnet socialt arbete i 
gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och förslag till 
föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:38) om kurser för barn- 
och fritidsprogrammet). 

Fordons- och transportprogrammet 
Inriktningen godshantering är mycket liten med totalt sju elever läsåret 2018/19, vilket 
motsvarar 0,2 procent av det totala antalet elever på fordons- och transportprogrammet. I 
Gymnasieutredningen (SOU 2016:77) framkom även att denna inriktning är relativt okänd 
inom arbetslivet.10 Vidare har det nationella programrådet för fordons- och 
transportprogrammet framfört att inriktningen bör läggas ned. Branschen pekar dock på att 
det finns behov av att det ska gå att fördjupa sig mot lager och terminal, även om det inte 
är i form av egen inriktning på fordons- och transportprogrammet.  

Regeringen har efter Skolverkets förslag ändrat i bilaga 1 till gymnasieförordningen. 
Ändringen innebär att inriktningen godshantering har tagits bort. Skolverket föreslår dock att 
samtliga kurser i inriktningen också fortsättningsvis ska erbjudas i programfördjupningen. 
Detta gör det möjligt för skolhuvudmän att erbjuda dessa kurser i anslutning till fordons- 
och transportprogrammets övriga inriktningar, exempelvis inom ramen för en yrkesutgång.  

Ovanstående förslag påverkar programstrukturen för fordons- och transportprogrammet 
(se förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:41) om 
kurser för fordons- och transportprogrammet).  

Tidigare remiss och denna remiss 

Skolverket har den 6 november 2019 remitterat ett första förslag till ändringar inom 
fordons- och transportprogrammet.11 Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och 
tillämpas för elever som påbörjat sin utbildning från höstterminen 2019. Det innebär att 
elever i år 1 och år 2 från och med höstterminen 2020 ska läsa enligt den ändrade och nya 
lydelsen av programstrukturen. Elever i år 3 föreslås däremot läsa klart sin utbildning enligt 
den äldre lydelsen av programstrukturen.  

 
9 Skolverket rapport 480 (2019) Uppföljning av gymnasieskolan, sid 43. 
10 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77). 
11 Skolverket har den 6 november 2019 remitterat ett förslag till ändringar inom fordons- och 
transportprogrammet (dnr 2019:979). 
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Förslagen till ytterligare ändringar i fordons- och transportprogrammet i denna remiss utgår 
från en sammanslagning av de båda förslagen. Ändringarna i denna del föreslås träda i kraft 
den 31 mars 2020 och tillämpas för elever som påbörjar sin utbildning efter den 30 juni 
2021.  

En sammanslagning av förslagen till höstterminen 2021 

Enligt ovanstående förslag ska ändringarna i de olika remisserna träda i kraft 2020 men 
tillämpas på utbildning som påbörjats 2019 respektive påbörjas 2021. 
Övergångsbestämmelserna till förslagen i denna remiss innebär att elever som påbörjar sin 
utbildning från och med höstterminen 2021 ska läsa enligt en sammanslagning av de båda 
förslagen. Se mer nedan under avsnitt 7 om förslag till övergångsbestämmelser för 
ändringarna inom programmet i denna remiss.  

Hantverksprogrammet 
Hantverksprogrammet har fem inriktningar, varav en övriga hantverk för närvarande 
omfattar 18 hantverksyrken som skolor kan profilera sig mot. Gymnasieutredningen såg 
det som problematiskt att frisör är en egen inriktning samtidigt som hår- och makeupstylist 
ligger i inriktningen övriga hantverk, och att styrdokumenten för en rad olika yrkesutgångar 
inom inriktningen övriga hantverk är så generella att de inte upplevs ge önskad styrning.12  
Regeringen har efter Skolverkets förslag ändrat i bilaga 1 till gymnasieförordningen så att 
inriktningens namn stämmer överens med de yrkesutgångar som introduceras. Ändringarna 
innebär att inriktningen frisör har slagits samman med yrkesutgången hår- och 
makeupstylist. Eftersom frisörbranschen har drivit frågan om en utbildning till 
barberaryrket, vilket även kan motiveras av att gesällbrev för yrket fastställdes av Sveriges 
Hantverksråd 2016, har regeringen efter Skolverkets förslag också ändrat så att utbildning 
till barberaryrket numera ingår i den nya inriktningen, frisör, barberare och hår- och makeupstylist. 

Hantverksprogrammets examensmål anger att utbildningen ska utveckla elevernas 
kunskaper från idé till färdig produkt. Av de nätverksutbyten som Skolverket har med 
skolhuvudmän och skolor framgår att utbildningen vid många skolor har utvecklats bort 
från hår- och makeuphantverket till förmån för generell styling samt att hybrider mellan 
styling, spa och hudvård har vuxit fram. I vissa fall har styling även kommit att omfatta 
inredningsdekoration. Skolverkets bedömning är att utvecklingen bort från det 
hantverksmässiga kommer att fortsätta såvida inte en reglering kommer till, vilket med 
tiden medför att utbildningen riskerar att inte rymmas inom hantverksprogrammets 
examensmål. 

För att uppnå önskad styrning föreslår Skolverket nya kurser för såväl hår- och 
makeupstylister som barberare. Därmed kommer kurserna hantverksteknik inte längre att 
vara tillgängliga för utbildning av hår- och makeupstylister. Utbildningen till antingen 
frisöraspirant, hår- och makeupstylist eller barberare bygger i förslaget på kursen frisör 1. 
Ändringen medför därför också att kursen frisör 2 utgår från inriktningen frisör, barberare och 
hår- och makeupstylist för att istället ingå i programfördjupningen. En konsekvens av detta är 
att inriktningen därmed består av 300 poäng, till skillnad från de övriga inriktningarna som 
fortsättningsvis består av 500 poäng. 

Med kurserna hår- och makeupstylist 2, 3 och 4 ges eleverna möjlighet att läsa 600 poäng 
inom yrket. Dessutom föreslås att kursen frisör 4 – specialisering ska kunna bygga på hår- 

 
12 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77). 
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och makeupstylist 3 och därmed kunna läsas inom yrkesutgången, hår- och makeupstylist. 
Denna specialiseringskurs kan läsas flera gånger med olika innehåll, till exempel underhåll 
av peruker och hårersättningar eller behandling av afrohår, och på så sätt kan ytterligare 
specialiseringspoäng läsas inom yrket. Med förslaget styrs kursernas innehåll tydligt mot 
yrket hår- och makeupstylist.  

Därtill föreslår Skolverket kurserna barberare 2, 3, 4, 5, 6a och 6b med syftet att eleverna 
ska kunna uppnå tillräckliga kunskaper inom området för att efter gymnasieexamen kunna 
erhålla gesällbrev. Hantverksprogrammet är starkt könssegregerat och Skolverkets 
bedömning är att dessa kurser kan attrahera fler pojkar att söka sig till utbildningen. 
Omfattningen av förslaget följer även frisörbranschens rekommendationer.  

Skolverket föreslår även att kurserna service och bemötande 1 respektive 2 samt 
servicekunskap tillförs programstrukturen Detta mot bakgrund av att en betydande andel 
elever som studerar mot yrkesområdet hår- och makeupstylist söker sig till fackhandeln, 
vilket motiverar att kurser som stärker elevernas kunskaper inom service och bemötande 
tillförs programfördjupningen. Kurserna skulle även kunna medföra ett mervärde för elever 
som läser mot andra yrkesområden inom hantverksprogrammet där hantverkskunnandet 
kombineras med yrken inom handelns område. De befintliga kurserna kemi 1, massage 1 
respektive 2, medicin 1 respektive medicin 2 samt kursen personlig försäljning 3 föreslås tas 
bort ur programstrukturen.  

Mindre justeringar föreslås även i ämnet hantverk inom kurserna finsnickeri 2, florist 3, 
florist 4, frisör 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 5 – specialisering, hantverksteknik 2, 4 och 6a – 
specialisering. 

De föreslagna revideringarna kommer att påverka kraven för behörighet för yrkeslärare och 
har därför hanterats i samarbete med Universitets- och högskolerådet (UHR). 

Ovanstående förslag påverkar ämnesplanen för ämnet hantverk och programstrukturen för 
hantverksprogrammet (se förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter 
(SKOLFS 2010:127) om ämnesplan för ämnet hantverk i gymnasieskolan och inom 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och förslag till föreskrifter om ändring i 
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:43) om kurser för hantverksprogrammet).  

Hotell- och turismprogrammet  
I samband med att regeringen har ändrat i bilaga 1 till gymnasieförordningen och 
inriktningarna turism och resor samt hotell och konferens på hotell- och turismprogrammet har 
slagits samman föreslår Skolverket, i linje med betänkandet Ett land att besöka – En samlad 
politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95), att kursen hållbar turism läggs 
till bland de programgemensamma ämnena. I nämnda betänkande föreslås att ”regeringen 
utvecklar, antar och genomför en nationell strategi för hållbar turism och växande 
besöksnäring”. Skolverkets bedömning är att kursen hållbar turism kommer att ge eleverna 
på hotell- och turismprogrammet kunskaper som stämmer väl överens med betänkandets 
intentioner. Skolverket föreslår vidare att ämnet eventteknik och kurserna eventteknik, 
ljudproduktionsteknik och ljus- och bildteknik läggs in i programfördjupningen. Ämnet har 
efterfrågats av både branscher och skolor för att ge elever möjlighet att utveckla kunskaper 
om bland annat teknisk utrustning. Dessutom föreslår Skolverket att kurserna barteknik i 
ämnet dryckeskunskap samt service och bemötande 2 i ämnet service och bemötande 
också läggs in i programfördjupningen för att möta efterfrågan från skolor och branscher. 
Skolverket föreslår också att kursen telefon- och internetservice tas bort från 
programstrukturen. 
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Skolverket föreslår att kurserna svenska 2 och svenska som andraspråk 2 i ämnen svenska 
och svenska som andraspråk läggs till i programfördjupningen för hotell- och 
turismprogrammet. Många av eleverna på hotell- och turismprogrammet läser in 
grundläggande behörighet och ett tillägg av svenska 2 i programfördjupningen bör ge 
programmet större attraktionskraft. En potentiell risk skulle kunna vara att eleverna inte 
väljer yrkeskurser utan att fler elever istället väljer att läsa in grundläggande behörighet. 
Skolverket har efter samtal med skolhuvudmän gjort bedömningen att sammanslagningen 
av hotell- och turismprogrammets inriktningar ger utrymme både för yrkeskurser och 
grundläggande behörighet.  

Ovanstående förslag påverkar programstrukturen för hotell- och turismprogrammet (se 
förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:44) om kurser 
för hotell- och turismprogrammet).  

Naturbruksprogrammet 
Naturbruksprogrammet som det är utformat i dag uppfattas som otydligt för elever och 
arbetsgivare, vilket bland annat framgår av Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande 
Välja yrke (SOU 2015:29) och Gymnasieutredningen. I båda dessa utredningar angavs 
också att programmets innehåll varierade stort mellan skolor och att större likvärdighet var 
att föredra. En omfördelning av poäng från programfördjupningen till inriktningarna 
ansågs kunna bidra till detta.  

I Yrkesprogramsutredningen fördes även ett resonemang om inriktningen djur vilken 
bedömdes omfatta en alltför omfattande bredd av yrkesutgångar inom djursektorn. Som 
svar på ett regeringsuppdrag föreslog Skolverket därför i april 2016 att inriktningarna på 
naturbruksprogrammet skulle vara djurvård, hästhållning, lantbruk, skogsbruk och trädgård.13  

För att möta arbetsmarknadsbehovet inom naturturismsektorn gavs Skolverket senare även 
i uppdrag att lämna förslag till en ny inriktning mot naturturism på naturbruksprogrammet, 
samt förslag till eventuella konsekvensändringar för de inriktningar som Skolverket föreslog 
2016 som ytterligare en inriktning kunde medföra.  

Efter Skolverkets förslag om en ny inriktning naturturism inom naturbruksprogrammet har 
regeringen ändrat i bilaga 1 till gymnasieförordningen. Genom att införa ytterligare en 
inriktning blir programmet tydligare och ger eleverna bättre möjligheter till fördjupade 
yrkeskunskaper. Skolverket föreslår att de andra inriktningarna ska omfatta 700 poäng för 
inriktningarna hästhållning, lantbruk, skogsbruk och trädgård samt 500 poäng för inriktningen 
djurvård. Inriktningen naturturism föreslås omfatta 600 poäng.  

Skolverket anser att den nya inriktningen kombinerar en biologisk bas med ett 
yrkeskunnande inom naturbruk och kunskaper inom turism och upplevelser där naturen 
står i fokus. Vidare bedöms det vara av stor vikt att inriktningen ger kunskaper inom 
säkerhet, riskbedömning och praktisk tillämpning av gällande regelverk. Då ämnen och 
kurser med lämpligt innehåll för detta saknas behöver ett nytt ämne skapas. Ämnet och de 
ingående kurserna föreslås ges namnet naturturism. Kursen terrängtransporter i ämnet 
skogsmaskiner behöver också revideras så att markpåverkan och säkerhetsaspekter lyfts 

 
13 Redovisning av Skolverkets uppdrag att med utgångspunkt i delbetänkande av Yrkesprogramsutredningens 
förslag (SOU 2015:29) om nya inriktningar inom naturbruksprogrammet föreslå hur många gymnasiepoäng 
som de nya inriktningarna ska omfatta och examensmål för programmet (dnr 2015:1247). 
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fram ytterligare. Dessutom behöver begreppet naturturism föras in i kursen naturbruk i 
ämnet naturbruk.  

De föreslagna revideringarna och det nya ämnet kommer att påverka kraven för behörighet 
för yrkeslärare och har därför hanterats i samarbete med UHR. 

Ovanstående förslag innebär en ny ämnesplan i naturturism och påverkar befintliga 
ämnesplaner i ämnet skogsmaskiner och ämnet naturbruk, samt programstrukturen för 
naturbruksprogrammet (se föreskrifter om ämnesplan för ämnet naturturism i 
gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, förslag till 
föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 20140:69) om ämnesplan för 
ämnet skogsmaskiner i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial 
nivå, förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:190) om 
ämnesplan för ämnet naturbruk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå samt förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 
2010:46) om kurser för naturbruksprogrammet).  

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Regeringen har efter Skolverkets förslag ändrat i bilaga 1 till gymnasieförordningen. 
Ändringarna innebär att inriktningen färskvaror, delikatesser och catering har utgått. Skolverket 
förslår därför att inriktningen tas bort från programstrukturen. De kurser som har ingått i 
inriktningen färskvaror, delikatess och catering återfinns sedan tidigare i programfördjupningen. 
Skolverket föreslår också att kursen telefon- och internetservice tas bort från 
programstrukturen. 

Ovanstående förslag påverkar programstrukturen för restaurang- och 
livsmedelsprogrammet (se förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter 
(SKOLFS 2010:47) om kurser för restaurang- och livsmedelsprogrammet). 

VVS- och fastighetsprogrammet 
Regeringen har efter Skolverkets förslag ändrat bilaga 1 till gymnasieförordningen. 
Regeringens beslut påverkar programstrukturen för VVS- och fastighetsprogrammet. 
Ändringarna innebär att det programgemensamma ämnet ellära med kursen praktisk ellära 
ersätts av ämnet elektroteknik med kursen elkraftteknik. Inriktningen ventilationsteknik byter 
namn till ventilation innehållande ämnet ventilation – installation med kurserna 
ventilationsisolering 100 poäng, ventilationsmontering 1, 100 poäng, ventilationsmontering 
2, 200 poäng och ventilationsservice, 100 poäng. Inriktningens omfattning ökar från 300 
poäng till 500 poäng.  I inriktningarna fastighet och kyl- och värmepumpsteknik byts ämnet 
elektroteknik med kursen elkraftteknik ut mot ämnet ellära med kursen praktisk ellära.  

Ovanstående förslag påverkar programstrukturen för VVS- och fastighetsprogrammet (se 
förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:49) om kurser 
för VVS- och fastighetsprogrammet). 

Förslag till ändrade föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i 
ett yrkesämne 
En lärare är endast behörig att undervisa i det eller de yrkesämnen i gymnasieskolan för 
vilka lärarens yrkeskunskaper är relevanta.14 Skolverket får meddela föreskrifter om vilka 

 
14 Se 2 kap. 25 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. 
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yrkeskunskaper som krävs för att de ska vara relevanta för ett yrkesämne.15 Eftersom 
Skolverket föreslår ett nytt ämne och ändringar av befintliga ämnen innebär det att 
myndigheten samtidigt behöver föreslå ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 
2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne. I bilaga 1 till 
föreskrifterna anges bestämmelser om vad som krävs för att en lärares yrkeskunskaper ska 
vara relevanta för ett yrkesämne i gymnasieskolan. Ändringarna innebär förslag till så 
kallade kunskapskriterier för ämnena hantverk, hantverkskunskap och naturturism. 
Observera att Skolverket inte föreslår några ändringar i ämnet hantverkskunskap, utan 
endast förslag till kriterier om vilka yrkeskunskaper som krävs för att de ska vara relevanta 
för yrkesämnet. Ändringen är en följd av den nya inriktningen frisör, barberare och hår- 
och makeupstylist. När de gäller ämnena naturbruk, skogsmaskiner och socialt arbete så 
föreslår Skolverket tvärtom ändringar i ämnesplanerna, men inte ändringar i kriterierna om 
vilka yrkeskunskaper som krävs för att de ska vara relevanta för yrkesämnena. 

Flera förslag inom ramen för olika remisser 

Skolverket har den 6 november 2019 remitterat förslag till ändringar inom fordons- och 
transportprogrammet (dnr 2019:979). Skolverket har inom ramen för samma remiss 
föreslagit ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper 
som krävs för att undervisa i ett yrkesämne. I föreskrifterna föreslår Skolverket bland annat 
de yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i 16 nya yrkesämnen inom fordons- och 
transportprogrammet.  

Inom ramen för denna remissomgång föreslår Skolverket ytterligare tre ändringar i 
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att 
undervisa i ett yrkesämne. Ändringarna avser de yrkeskunskaper som krävs för att 
undervisa i yrkesämnena hantverk, hantverkskunskap och naturturism. I föreskrifterna 
föreslår Skolverket också de yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ytterligare tio 
yrkesämnen inom vård- och omsorgsprogrammet. Dessa förslag behandlas i 
konsekvensutredningen med dnr 2019:177. Förslagen remitteras samtidigt, men med olika 
konsekvensutredningar och skilda remissinstanser.  

Förslagen till ändringar i denna remiss och i remiss med dnr 2019:177 utgår från en 
sammanslagning av de två förslagen.16  

Kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper 

Särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen har den som genom 
yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning har tillägnat sig 
kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. UHR får meddela närmare föreskrifter om vad 
som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.17 Eftersom Skolverket i remisserna 
föreslår nya ämnen, upphävande av ämnen och ändringar av ämnen och med det föreslår 
ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs 
för att undervisa i ett yrkesämne innebär det att UHR behöver ändra i sina motsvarande 
föreskrifter – Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om 
kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder 

 
15 Se 2 kap. 26 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. 
16 Skolverket har den 6 november 2019 remitterat ett förslag till ändringar inom fordons- och 
transportprogrammet (dnr 2019:979). 
17 Se 4 § förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen. 
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till yrkeslärarexamen. Myndigheterna skickar ut respektive förslag till ändrade föreskrifter 
på remiss var för sig.18 

Skolverket och UHR har enats om principer för hur föreskrifterna ska vara 
utformade 

• Ett ämne bör inte vara bredare än att en lärare kan undervisa i hela ämnet. 

• Myndigheternas föreskrifter ska utformas så att de är likalydande. 

• Det som myndigheterna kan föreskriva om är yrkeskunskaper. I ämnesplanerna, 
som lärarna ska undervisa utifrån, ingår även andra mer generella 
kunskapsområden. Dessa kunskaper och förmågor får lärarna antas ha bland annat 
utifrån den grundläggande behörigheten för högskolestudier.  

• Yrkeskunskaperna ska vara såväl erfarenhetsbaserade som teoretiska.19  

• Med kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper avser myndigheterna innehåll (vad 
man ska kunna), nivå (hur väl man ska kunna det) och aktualitet (att kunskapen är 
giltig i nutid). För att definiera vad som är nödvändig kunskap använder sig 
myndigheterna av Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, nivå 5.20   

• De kvalificerade och relevanta yrkeskunskaperna uttrycks i form av 
kunskapskriterier. Kunskapskriterierna ska ge en förutsägelse om vilka 
yrkeskunskaper som, tillsammans med yrkeslärarutbildningen eller 
lärarutbildningen21, ger optimala förutsättningar för att kunna undervisa i det 
aktuella ämnet.  

• En viktig utgångspunkt för kunskapskriterierna är ämnesplanerna för de enskilda 
yrkesämnena i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, eftersom det är 
ämnesplanerna som anger vad läraren kommer att undervisa i. Kunskapskriterierna 
utgår också från yrkeskunskaper förvärvade genom yrkesutövandet i arbetslivet och 
som anses nödvändiga som grund för att undervisa i ett yrkesämne.  

• SeQF som utgångspunkt för kunskapskriterierna. För att definiera vad som är 
nödvändiga kunskaper för att undervisa i ett yrkesämne använder sig 
myndigheterna av Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Ramverket 
innehåller åtta referensnivåer - från grundläggande nivå (nivå 1) till avancerad nivå 
(nivå 8). De åtta referensnivåerna uttrycks som resultat av lärande, som definieras 
som vad en person vet, förstår och kan göra när en lärandeprocess är avslutad, inte 
för hur lärandet uppnåtts. Myndigheterna har i framtagandet av kunskapskriterier 
utgått från principen att den som undervisar ska ha kunskaper som ligger minst en 
nivå över de kunskaper en elev förvärvar i gymnasieskolan. Gymnasieutbildning är 
inplacerat på nivå 4 i SeQF. Det innebär att den som vill undervisa i yrkesämnen i 
gymnasieskolan ska ha yrkeskunskaper motsvarande minst nivå 5 i SeQF. 

 
18 UHR:s remiss med dnr 4.1.2-02016-2019. 
19 Detta innebär att en person genom yrkesutövning anses kunna förvärva såväl erfarenhetsbaserade som teoretiska 
yrkeskunskaper. Det innebär däremot inte att en person som genom utbildning förvärvat teoretiska yrkeskunskaper också 
anses ha förvärvat erfarenhetsbaserade yrkeskunskaper.  
20 För ett fåtal yrkesämnen inom vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år har SeQF nivå 6. 
21 För behörighet enligt 2 kap. 25 § punkt 3 behörighetsförordningen krävs ej nödvändigtvis en yrkeslärarexamen. 
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2. Beskrivning av alternativa lösningar för det Skolverket vill uppnå och vilka 
effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd  

Barn- och fritidsprogrammet 
I arbetet med olika lösningar för barn- och fritidsprogrammet har diskussionen främst 
fokuserat kring ämnes- och kursinnehållet i den nya inriktningen pedagogiskt och socialt arbete 
samt hur detta bör hanteras utifrån ett helhetsperspektiv på programmet. Alternativa 
lösningar för inriktningen pedagogiskt och socialt arbete har problematiserats genom att 
överväga olika ämnen och kurser i programstrukturen. I huvudsak har de alternativa 
lösningarna bidragit till att betona antingen det pedagogiska eller det sociala perspektivet, 
vilket innebär en risk för att det sker på bekostnad av något av perspektiven och i 
förlängningen att eleverna inte får nödvändig grund för anställning. Som exempel hade ett 
alternativ varit att kursen sociologi från den nuvarande inriktningen socialt arbete blir en del 
av den föreslagna inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. Denna lösning valdes bort då den 
inte ligger i linje med Gymnasieutredningens förslag. Kursen sociologi föreslås istället 
erbjudas inom programfördjupningen.  

Ett alternativ som diskuterats är att utöka omfattningen på inriktningen pedagogiskt och socialt 
arbete till 400 poäng. Av hänsyn till yrkesutgången väktare är dock detta inte möjligt 
eftersom det för denna yrkesutgång inte finns utrymme för mer än 300 poäng inom 
inriktningen. 

Ett alternativ till att tillföra kursen engelska 6 i programfördjupningen är att inte göra det. 
Detta skulle innebära att eleverna på barn- och fritidsprogrammet fortsättningsvis är 
hänvisade till att läsa kursen som individuellt val eller som utökat program, vilket försvårar 
möjligheterna att läsa in grundläggande behörighet. Vidare är risken att barn- och 
fritidsprogrammet av vårdnadshavare och potentiella elever betraktas som ett program utan 
möjligheter till vidareutbildning, något som inte stärker attraktionskraften för programmet. 

Sammanfattningsvis bedömer Skolverket att den lösning som nu föreslagits ger en väl 
avvägd balans mellan det pedagogiska respektive det sociala perspektivet. 

Fordons- och transportprogrammet  
Gällande fordons- och transportprogrammet bedömer Skolverket att regeringsuppdragets 
tydliga skrivningar om en avveckling av inriktningen godshantering inte medger några 
alternativa förslag.  

Hantverksprogrammet  
Barberare införs som ett yrke inom inriktningen – ett alternativ är att inte införa en 
utbildning till barberare. Bedömningen är att det finns ett stort intresse och en växande 
arbetsmarknad som inte kan tillgodoses om inte yrket läggs till i utbildningen. Dessutom 
finns det ett intresse hos unga män att bli barberare och alternativet skulle motverka 
möjligheter att främja att en könsutjämning inom programmet kan komma till stånd.  

Gymnasieutredningen påtalade att de styrdokument som idag är gemensamma för en rad 
olika yrkesutgångar är så generella att de inte upplevs ge önskad styrning för hår- och 
makeupstylist. Gymnasieutredningen påtalade vidare att arbetsmarknaden är relativt 
begränsad och att det ofta är svårt att få ett arbete som hår- och makeupstylist. Ett 
alternativ som skulle stärka styrningen av utbildningen vore att besluta att utbildningen till 
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hår- och makeupstylist ska upphöra. Denna lösning valdes bort då den inte ligger i linje 
med Gymnasieutredningens förslag.22 

Hotell- och turismprogrammet 
Gällande hotell- och turismprogrammet bedömer Skolverket att regeringsuppdragets 
tydliga skrivningar om en sammanslagning av inriktningarna hotell och konferens samt turism 
och resor inte medger några alternativa förslag.  

Naturbruksprogrammet  
Ett alternativ till Skolverkets förslag skulle kunna vara att behålla dagens relativt små 
inriktningar, i dagsläget 300 poäng, och istället öppna upp för fler ämnen och kurser 
kopplade mot naturturismområdet i programfördjupningen. Detta skulle dock inte bidra till 
en ökad tydlighet, och variationen av yrkesutgångar inom varje inriktning skulle snarare öka 
än minska. 

Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara att lägga antalet inriktningspoäng för inriktningen 
naturturism på samma nivå som inriktningarna djurvård, lantbruk, skogsbruk och trädgård, d.v.s.  
700 poäng. Den stora variationen av olika områden av naturturismaktiviteter, till exempel 
jakt och viltvård, sportfiske eller naturguidning, medför dock att det behöver finnas ett 
något högre mått av friutrymme för skolhuvudmännen att utforma utbildningen mot dessa.   

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Gällande restaurang- och livsmedelsprogrammet bedömer Skolverket att 
regeringsuppdragets tydliga skrivningar om avveckling av inriktningen färskvaror, delikatesser 
och catering inte medger några alternativa förslag.  

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

Gymnasieskolan 
Skolhuvudmän23 som bedriver eller avser att bedriva verksamhet inom barn- och 
fritidsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och 
turismprogrammet, naturbruksprogrammet samt restaurang- och livsmedelsprogrammet 
kommer att beröras eftersom inriktningar slås samman, tas bort eller läggs till och ämnen 
förändras och tillkommer. 
 
Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 

Skolhuvudmän och utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial 
nivå berörs på så sätt att det efter den 30 juni 2021 kommer finnas en ny ämnesplan och 
ändrade ämnesplaner i yrkesämnen.  
  
Elever  

Elever som har för avsikt att påbörja utbildning i gymnasieskolan inom barn- och 
fritidsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och 
turismprogrammet, naturbruksprogrammet eller restaurang- och livsmedelsprogrammet får 

 
22 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77), 
sid 481. 
23 Skolhuvudmän är dels kommuner, dels enskilda som har fått ett godkännande av Skolinspektionen att 
bedriva utbildning i en fristående skola. Även landsting (från den 1 januari 2020 regioner) kan vara huvudmän 
för en viss utbildning i gymnasieskolan. 
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en förändring i de val som är möjliga att göra inom programmet inför hösten 2021. Även 
elever i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå berörs av de ändrade eller nya 
ämnesplaner. 

Elever som går på de aktuella programmen ska avsluta sin utbildning enligt äldre 
bestämmelser om de inte gör studieuppehåll. Elever som gör studieuppehåll på högst ett 
läsår för studier utomlands och som sedan återupptar sina studier berörs av förändringarna 
då de i så fall kan välja att fullfölja sin utbildning enligt de äldre bestämmelserna eller enligt 
de nya bestämmelserna inom de nya inriktningarna. Elever som gör ett annat avbrott i 
studierna och därefter återupptar sin utbildning berörs av förändringarna eftersom de ska 
fullfölja sin utbildning enligt de nya bestämmelserna på de nya inriktningarna. 
 
Yrkeslärare och branscher 

Yrkeslärare och branscher inom programmen och berörda yrkesområden kommer att 
påverkas i olika omfattning. De föreslagna ändringarna i ämnet hantverk och det nya ämnet 
naturturism kommer att påverka kraven på behörighet för yrkeslärare. Skolverket föreslår 
också följdändringar gällande kraven för behörighet i ämnet hantverkskunskap, men inga 
ändringar i ämnet.  Förslagen till ändrade behörighetskrav har hanterats i samarbete med 
UHR.  

De yrkeslärare som har behörighet i de aktuella ämnena kommer fortsatt vara behöriga att 
undervisa i ämnena. Ämnet naturturism är nytt och lärare kommer därför behöva yrka för 
att få behörighet.24  

Barn- och fritidsprogrammet 
Läsåret 2018/19 var det 199 skolenheter i 139 kommuner som bedrev utbildning inom 
barn- och fritidsprogrammet år 1. Totalt var det 9 391 elever som läsåret 2018/19 
studerade på barn- och fritidsprogrammet, varav 2 731 i år 3. Andelen elever som samma 
läsår studerade inom programmets olika inriktningar var för inriktningen fritid och hälsa 29,2 
procent, inriktningen pedagogiskt arbete 60,2 procent och inriktningen socialt arbete 10,5 
procent.25 

Fordons- och transportprogrammet 
Läsåret 2018/19 var det 204 skolenheter i 143 kommuner som bedrev utbildning inom 
fordons- och transportprogrammet år 1. Totalt var det 11 016 elever som läsåret 2018/19 
studerade på fordons- och transportprogrammet, varav 3 359 i år 3. Andelen elever som 
samma läsår studerade inom programmets olika inriktningar var för inriktningen 
godshantering 0,2 procent, inriktningen karosseri och lackering 4,9 procent, inriktningen lastbil och 
mobila maskiner 9,7 procent, inriktningen personbil 37,8 procent och inriktningen transport 47,4 
procent.26  

Hantverksprogrammet 
Läsåret 2018/19 var det 137 skolenheter i 70 kommuner som bedrev utbildning inom 
hantverksprogrammet år 1. Totalt var det 6 422 elever som läsåret 2018/19 studerade på 
hantverksprogrammet, varav 1 989 i år 3. Andelen elever som samma läsår studerade inom 

 
24 Se 4 kap. 5 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. 
Skolverket ska ta ut en avgift för ansökan om legitimation eller komplettering av legitimation. Avgiften är  
1 500 kronor för ansökan om legitimation, och 750 kronor för ansökan om komplettering av legitimation. 
25 Skolverket rapport 480 (2019) Uppföljning av gymnasieskolan, sid 44 ff.  
26 Ibid, sid 65 ff. 
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programmets olika inriktningar var för inriktningen finsnickeri 2,8 procent, inriktningen florist 
3,1 procent, inriktningen frisör 42,1 procent, inriktningen textil design 4,4 procent och 
inriktningen övriga hantverk 47,6 procent.27  

Hotell- och turismprogrammet 
Läsåret 2018/19 var det 87 skolenheter i 65 kommuner som bedrev utbildning inom hotell- 
och turismprogrammet år 1. Totalt var det 2 834 elever som läsåret 2018/19 studerade på 
hotell- och turismprogrammet, varav 959 i år 3. Andelen elever som samma läsår studerade 
inom programmets olika inriktningar var för inriktningen hotell och konferens 49,5 procent 
samt inriktningen turism och resor 50,5 procent.28   

Naturbruksprogrammet 
Läsåret 2018/19 var det 98 skolenheter i 74 kommuner som bedrev utbildning inom 
naturbruksprogrammet år 1. Totalt var det 8 835 elever som läsåret 2018/19 studerade på 
naturbruksprogrammet, varav 2 749 i år 3. Andelen elever som samma läsår studerade 
inom programmets olika inriktningar för inriktningen djur 61,1 procent, inriktningen 
lantbruk 19,7 procent, inriktningen skog 17,6 procent och inriktningen trädgård 1,6 procent.29 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Läsåret 2018/19 var det 123 skolenheter i 97 kommuner som bedrev utbildning inom 
restaurang- och livsmedelsprogrammet år 1. Totalt var det 4 688 elever som läsåret 
2018/19 studerade på restaurang- och livsmedelsprogrammet, varav 1 533 i år 3. Andelen 
elever som samma läsår studerade inom programmets olika inriktningar var för 
inriktningen bageri och konditori 19,8 procent, inriktningen färskvaror, delikatesser och catering 0,3 
procent samt inriktningen kök och servering 79,9 procent.30 

VVS- och fastighetsprogrammet  
Läsåret 2018/19 var det 107 skolenheter i 71 kommuner som bedrev utbildning inom 
VVS- och fastighetsprogrammet år 1. Totalt var det 3 491 elever som läsåret 2018/19 
studerade på VVS- och fastighetsprogrammet, varav 1 086 i år 3. Andelen elever som 
samma läsår studerade inom programmets olika inriktningar var för inriktningen fastighet 5,1 
procent, inriktningen kyl- och värmepumpsteknik 6,5 procent, inriktningen ventilationsteknik 1,7 
procent och inriktningen VVS 86,6 procent.31 

4. Uppgifter om de bemyndiganden som Skolverkets beslutanderätt grundar sig 
på 
Skolverket föreskriver med stöd av 1 kap. 4 §, 4 kap. 1 och 5 §§ gymnasieförordningen 
(2010:2039), 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning samt 2 kap.  
26 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. 

 
27 Ibid, sid 83 ff. 
28 Skolverket rapport 480 (2019) Uppföljning av gymnasieskolan, sid 91 ff. 
29 Skolverket rapport 480 (2019) Uppföljning av gymnasieskolan, sid 106 ff. 
30 Ibid, sid 115 ff. 
31 Ibid, sid 123 ff. 



17 (21) 
 
 

 

  

5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen 
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda 
regleringsalternativen  

Kostnadsmässiga konsekvenser  
Skolverket förslagen innebär mindre kostnadsmässiga konsekvenser för skolhuvudmän 
respektive utbildningsanordnare inom gymnasial utbildning som bedriver utbildning inom 
barn- och fritidsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hotell- och 
turismprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet samt VVS- och 
fastighetsprogrammet. De kostnadsmässiga konsekvenser som förslagen medför hänvisas 
till kostnader för viss anpassning av undervisningssalar, uppdatering av 
informationsmaterial och vissa administrativa åtgärder. Kostnaderna bedöms vara ringa. 

Hantverksprogrammet 

I det fall en skolhuvudman som idag enbart erbjuder yrkesutgången hår- och makeupstylist 
kommer den att behöva tillse att kursen frisör 1 ingår i utbildningen. Det kan komma att 
kräva viss anpassning av verksamheten med vissa kostnader för uppdatering av 
informationsmaterial, hemsidor och vissa administrativa åtgärder. I det fall en 
skolhuvudman idag enbart erbjuder inriktningen frisör kommer ingen förändring att behöva 
ske. De förändringar som föreslås i ämnesplanen för frisör 1-6b är begränsade. 
Yrkesutgången barberare är ny. Utbildningen bedöms inte påverka en skolhuvudman som 
idag bedriver utbildning till frisöraspirant eller hår- och makeupstylist. Utbildning mot 
yrkesutgången till barberare är frivillig att bedriva och därför lämnar Skolverket ingen 
bedömning om eventuella kostnader för att inrätta utbildningen.  

Naturbruksprogrammet 

I dagsläget ges samma elevpeng för alla elever på en inriktning oaktat utbildningens faktiska 
kostnader, vilken kan variera stort för naturbruksprogrammets inriktningar beroende på 
yrkesutgång. Detta är särskilt märkbart för inriktningen skogsbruk. I lagda förslag förs vissa 
av de utbildningar med låga kostnader som idag bedrivs inom inriktningen skogsbruk över 
till en egen inriktning benämnd naturturism. Det är ett rimligt antagande att de av 
skolhuvudmännen budgeterade kostnaderna för den inriktningen kommer vara lägre än för 
inriktningen skogsbruk, vilket i förlängningen bör få genomslag i den s.k. riksprislistan. 

Andra konsekvenser 
Barnets bästa   

Skolverket bedömer att förslagen är förenliga med barnkonventionens artiklar och 
bestämmelsen i 1 kap. 10 § skollagen (2010:800) om att barnets bästa ska vara 
utgångspunkten i all utbildning. Bedömningen grundas på att förslagen ger en bättre 
förberedelse för arbetslivet och fortsatta studier. 

Skolverket har vid referensskolbesök presenterat förslagen och diskuterat dem med elever 
som till övervägande del stödjer förslagen. Skolverket bedömer att myndigheten har ett 
tillräckligt underlag för att kunna bedöma att förslagen är förenliga med barnets bästa.  

Jämställdhetsperspektivet, funktionshinderperspektivet och de nationella 
minoriteterna                              

Skolverket bedömer att inga särskilda hänsyn behöver vidtas i förslagen med anledning av 
jämställdhetsperspektivet, funktionshinderperspektivet eller de nationella minoriteterna. 
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6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

Skolverket bedömer att inga särskilda hänsyn behöver vidtas i förslagen med anledning av 
de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller andra 
internationella överenskommelser och bestämmelser. 

7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser 

Övergångsbestämmelser till ändringar i gymnasieförordningen 
Regeringen har bland annat ändrat inriktningarna inom ovan nämnda nationella program i 
bilaga 1 till gymnasieförordningen.32 Ändringarna har övergångsbestämmelser33 som är 
relevanta för Skolverkets förslag till övergångsbestämmelser till ändringar i 
programstrukturer och ämnesplaner. Se också information om övergångsbestämmelser om 
undantag från villkoren för individuellt anpassat program.34 Skolverket avser att informera 
om ändringarna genom olika kommunikations- och implementeringsinsatser. 

Ändringarna i bilaga 1 träder i kraft den 15 januari 2020. Bestämmelserna ska tillämpas 
första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021. För utbildning som 
påbörjats före utgången av juni 2021 gäller äldre bestämmelser.   

En elev som har påbörjat sin utbildning före utgången av juni 2021 och som efter 
studieuppehåll enligt 16 kap. 40 § första stycket skollagen (2010:800) återupptar sin 
gymnasieutbildning efter den 30 juni 2021 och vars påbörjade studieväg på grund av 
ändringarna i gymnasieförordningen inte längre erbjuds i gymnasieskolan får välja att 
fullfölja utbildningen enligt äldre bestämmelser eller enligt de bestämmelser som gäller för 
utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021.  

En elev som har påbörjat sin utbildning före utgången av juni 2021 och som efter ett annat 
avbrott i studierna återupptar sin gymnasieutbildning efter den 30 juni 2021 och vars 
påbörjade studieväg på grund av ändringarna i gymnasieförordningen inte längre erbjuds i 
gymnasieskolan ska fullfölja utbildningen enligt de bestämmelser som gäller för utbildning 
som påbörjas efter den 30 juni 2021. Detsamma gäller för en elev som går om ett läsår.  

Information om övergångsbestämmelser om undantag från villkoren för 
individuellt anpassat program 

Enligt övergångsbestämmelserna till ändringarna i gymnasieförordningen får undantag 
göras från några av de villkor som gäller för beslut om individuellt anpassat program i 9 
kap. 4 § gymnasieförordningen, om en elev fullföljer sin utbildning genom ett individuellt 
anpassat program. Övergångsbestämmelserna innebär att beslut om individuellt anpassat 
program ska kunna fattas även efter utgången av det andra läsåret och att en elev ska kunna 
byta ut en kurs även efter det att eleven har påbörjat kursen.  

 
32 Se förordning (2019:1266) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) 
33 Se punkt 1-4 i övergångsbestämmelserna till förordning (2019:1266) om ändring i gymnasieförordningen 
(2010:2039). 
34 Se punkt 4 i övergångsbestämmelserna till förordning (2019:1266) om ändring i gymnasieförordningen 
(2010:2039). 
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Skolverket förslag till förslag till ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till 
ändrade programstrukturer för berörda nationella program 

Eftersom de förslag som behandlas i denna konsekvensutredning är föranledda av de 
ändringar som har gjorts i bilaga 1 till gymnasieförordningen föreslår Skolverket 
ikraftträdande- och övergångsbestämmelser som följer de övergångsbestämmelser som 
regeringen har beslutat om.  

Skolverket föreslår att ändringarna i myndighetens föreskrifter ska träda ikraft den 31 mars 
2020, och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021. Skolverket föreslår 
att äldre bestämmelser fortsatt ska gälla för utbildning som påbörjats före utgången av juni 
2021. Övergångsbestämmelserna i denna del innebär alltså att elever som påbörjar sin 
utbildning i år 1 höstterminen 2021 ska läsa enligt den nya ändrade programstrukturen. 
Elever som påbörjar sin utbildning dessförinnan och höstterminen 2021 ska läsa år 2 och 
eller 3 ska däremot läsa klart sin utbildning enligt den äldre lydelsen av programstrukturen. 
 
Särskilt om vissa elever som har påbörjat utbildningen före utgången av juni 2021 

Skolverket föreslår vidare att de nya bestämmelserna även ska tillämpas för elever som har 
påbörjat sin utbildning före utgången av juni 2021 och som efter studieuppehåll enligt 16 
kap. 40 § första stycket skollagen (2010:800) återupptar sin gymnasieutbildning efter den 30 
juni 2021 och vars påbörjade studieväg på grund av ändringar i gymnasieförordningen 
(2010:2039) inte längre erbjuds i gymnasieskolan och som väljer att fullfölja utbildningen enligt de 
bestämmelser som gäller efter utgången av juni 2021. De nya bestämmelserna föreslås även gälla 
för elever som har påbörjat sin utbildning före utgången av juni 2021 och som efter ett 
annat avbrott i studierna återupptar sin gymnasieutbildning efter den 30 juni 2021 och vars 
påbörjade studieväg på grund av ändringarna i gymnasieförordningen (2010:2039) inte 
längre erbjuds i gymnasieskolan. Detsamma gäller för elever som går om ett läsår.  

För elever som har påbörjat sin utbildning före utgången av juni 2021 och som efter 
studieuppehåll enligt 16 kap. 40 § första stycket skollagen (2010:800) återupptar sin 
gymnasieutbildning efter den 30 juni 2021 och vars påbörjade studieväg på grund av 
ändringar i gymnasieförordningen (2010:2039) inte längre erbjuds i gymnasieskolan och som 
väljer att fullfölja utbildningen enligt de bestämmelser som gäller före utgången av juni 2021, ska äldre 
bestämmelser fortsatt gälla. 

Skolverkets förslag till ikraftträdande- och övergångsbestämmelser för nya och 
ändrade ämnesplaner  

Den nya ämnesplanen för ämnet naturturism föreslås, i linje med 
övergångsbestämmelserna för den ändrade programstrukturen för naturbruksprogrammet, 
träda i kraft den 31 mars 2020 och tillämpas på kurser som påbörjas efter den 30 juni 2021 i 
gymnasieskolan. Detsamma gäller för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.  
 
Skolverket föreslår att ändringar i ämnesplanen för ämnet naturbruk och ändringar i 
ämnesplanen för ämnet skogsmaskiner ska hanteras på samma sätt. Skolverket föreslår att 
ändringarna ska träda i kraft den 31 mars 2020 och tillämpas på kurser som påbörjas efter 
den 30 juni 2021. Skolverket bedömer att ändringarna i ämnesplanerna är så pass ringa att 
det inte är motiverat att med någon övergång för elever som påbörjat utbildningen före 
utgången av juni 2021. Det innebär att endast den nya lydelsen av ämnesplanerna ska 
tillämpas på kurser som påbörjas efter den 30 juni 2021. Kurser som påbörjats innan dess 
ska däremot läsas klart enligt den äldre lydelsen av ämnesplanen. Det gäller såväl i 
gymnasieskolan som inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.  



20 (21) 
 
 

 

  

 
Ändringar i ämnesplanen för ämnet socialt arbete och ändringar i ämnesplanen för ämnet 
hantverk föreslås på samma sätt som ovan träda i kraft den 31 mars 2020. Däremot 
bedömer Skolverket att ändringarna, som bland annat innehåller nya kurser, är så pass 
omfattande att ändringarna i linje med övergångsbestämmelserna för de ändrade 
programstrukturerna för barn- och fritidsprogrammet respektive hantverksprogrammet 
inte ska tillämpas på utbildning som påbörjats före utgången av juni 2021. Utbildning som 
påbörjats innan dess ska läsas klart enligt den äldre lydelsen av ämnesplanen.  Det gäller 
såväl i gymnasieskolan som inom kommunal vuxenutbildning.  

Skolverket förslag till övergångsbestämmelser till ämnesplan för ämnet naturturism  

Skolverket föreslår att Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet naturturism i 
gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska träda i kraft 
den 31 mars 2020 och tillämpas på kurser som påbörjas efter den 30 juni 2021. 
Ämnesplanen är ny och föreslås kunna läsas av alla elever från och med den 1 juli 2021.  

Skolverkets förslag till ikraftträdande- och övergångsbestämmelser för 
ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper 
som krävs för att undervisa i ett yrkesämne 

Skolverket föreslår att ändringarna i föreskrifterna ska träda i kraft den 30 april 2020. 
Lärare som vill yrka på behörighet enligt kriterierna för det nya ämnet naturturism eller de 
ändrade ämnena ska kunna göra det i nära anslutning till att ämnena träder i kraft.  
 

B Kommuner och landsting 
Skolverket bedömer att förslagen inte får effekter för kommuner och landsting utöver det 
som framkommit under avsnitt A ovan.  Konsekvensutredningen innehåller därför inte 
någon beskrivning av punkterna i avsnitt B. 

C Företag 
I begreppet företag ingår även enskilda skolhuvudmän. 
Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt, utöver vad som beskrivs under avsnitt A ovan.  

D Samråd 
Skolverket har i sitt beredningsarbete utgått från Gymnasieutredningens förslag och 
regeringsuppdraget.35 Myndigheten har samrått med representanter för referensskolor i 
form av elever, lärare och rektorer. Skolverket har inhämtat synpunkter från de nationella 
programråden. I arbetet har myndigheten även rådfrågat sakkunniga experter, 
ämnesexperter och branschorganisationer. Skolverket har också samrått med UHR vid 
framtagande av förslag till likalydande behörighetsföreskrifter i Skolverkets föreskrifter 
(SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne.  

 
35  Uppdrag givet i ändring av regleringsbrev 2017-10-12. Uppdrag att, med utgångspunkt i 
gymnasieutredningens förslag om justeringar av programutbudet i betänkandet En gymnasieutbildning för 
alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77), föreslå 
justeringar i programstruktur och examensmål för flera yrkesprogram (U2016/02057/GV, 
U2016/05059/GV, U2017/04020/S). Se Skolverkets redovisning (dnr 2018:570). 
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E Kontaktperson 
Vid eventuella frågor, kontakta undervisningsråden: 

Eva Ekstedt Salzmann, eva.ekstedt.salzmann@skolverket.se 
Anna Jägberg, anna.jagberg@skolverket.se  
Johan Pellberg, johan.pellberg@skolverket.se 
 

mailto:eva.ekstedt.salzmann@skolverket.se
mailto:anna.jagberg@skolverket.se
mailto:johan.pellberg@skolverket.se
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Föreskrifter  
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:38) 
om kurser för barn- och fritidsprogrammet; 
 
beslutade den -- ----- 2020. 

Med stöd av 4 kap. 1 och 5 §§ gymnasieförordningen 
(2010:2039) föreskriver Skolverket att bilaga 1 och 2 till 
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:38) om kurser för barn- 
och fritidsprogrammet ska ha följande lydelse. 
____________________ 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2020. 
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som 

påbörjas efter den 30 juni 2021. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande för utbildning som har påbörjats före utgången av juni 
2021. 

3. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för elever som har 
påbörjat sin utbildning före utgången av juni 2021 och som efter 
studieuppehåll enligt 16 kap. 40 § första stycket skollagen 
(2010:800) återupptar sin gymnasieutbildning efter den 30 juni 
2021 och vars påbörjade studieväg på grund av ändringar i 
gymnasieförordningen (2010:2039) inte längre erbjuds i 
gymnasieskolan och som väljer att fullfölja utbildningen enligt de 
bestämmelser som gäller efter utgången av juni 2021. Detsamma 
gäller för elever som har påbörjat sin utbildning före utgången av 
juni 2021 och som efter ett annat avbrott i studierna återupptar sin 
gymnasieutbildning efter den 30 juni 2021 och vars påbörjade 
studieväg på grund av ändringarna i gymnasieförordningen 
(2010:2039) inte längre erbjuds i gymnasieskolan, eller som går om 
ett läsår. 
 
 



 

2 
 

På Skolverkets vägnar 
 
GENERALDIREKTÖREN 
 Föredragande 
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Bilaga 11 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 
Engelska Engelska 5 100 
Historia Historia 1a1 50 
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 
Matematik Matematik 1a 100 
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50 
Religionskunskap Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50 
Svenska Svenska 1 100 
eller   
Svenska som 
andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 
Hälsa Hälsopedagogik 100 
Naturkunskap Naturkunskap 1a2 50 
Pedagogik Kommunikation 100 
 Lärande och utveckling 100 
 Människors miljöer 100 
 Pedagogiskt ledarskap 100 
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a2 50 
Svenska Svenska 2 100 
eller   
Svenska som 
andraspråk 

Svenska som andraspråk 2 100 

 
  

 
1 Ändringen innebär bl.a. att inriktningen pedagogiskt arbete och inriktningen 
socialt arbete utgår. 



 

4 
 

Kurser i inriktningarna 
Inriktning Fritid och hälsa 300 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 
Fritids- och 
friskvårdsverksamheter 

Fritids- och 
friskvårdsverksamheter 

200 

Fritids- och 
idrottskunskap 

Fritids- och idrottskunskap 100 

Pedagogiskt och socialt arbete 300 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 
Pedagogiskt arbete Pedagogiskt arbete 200 
Socialt arbete Socialt arbete 1 100 
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Bilaga 22 

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 
Aktiviteter och 
värdskap 

Besöksnäringen 100 

 Aktiviteter och upplevelser 100 
 Guide och reseledare 100 
Brand, bevakning och 
säkerhet 

Akut omhändertagande 100 

 Bevakning och säkerhet 300 
 Brand och räddning 200 
 Vardagsolyckor 100 
Dansorientering Dansorientering 100 
Digitalt skapande Digitalt skapande 1 100 
Engelska Engelska 6 100 
Entreprenörskap Entreprenörskap 100 
Estetisk 
kommunikation 

Estetisk kommunikation 1 100 

Eventteknik Eventteknik 100 
Fritids- och 
friskvårdsverksamheter 

Bad- och 
friskvårdsanläggningar 

100 

 Drift och underhåll av 
fritidsanläggningar 

100 

 Fritidsmiljöer och arenor 100 
Fritids- och 
idrottskunskap 

Fritids- och idrottskunskap 100 

Grundläggande vård 
och omsorg 

Grundläggande vård och 
omsorg 

100 

Historia Historia 1a2 50 
Hälsa Kost och hälsa 100 
 Mental träning 100 
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 2 100 
Juridik Rätten och samhället 100 

 
2 Senaste lydelse SKOLFS 2017:56.  



 

6 
 

Ämne Kurs Poäng 
Konferens och 
evenemang 

Konferens och evenemang 100 

Larm och 
säkerhetsteknik 

Larm-, övervaknings- och 
säkerhetssystem 

100 

Massage Massage 1 100 
 Massage 2 100 
Matematik Matematik 2a 100 
Mediekommunikation Textkommunikation 100 
Musik Bruksspel och ackompanjemang 100 
 Rytmik 100 
Naturguidning Naturguidning 1 100 
 Naturguidning 2 200 
Naturkunskap Naturkunskap 2 100 
Pedagogik Aktivitetsledarskap 100 
 Barns lärande och växande 100 
 Pedagogiska teorier och 

praktiker 
100 

Pedagogiskt arbete Dramapedagogik 100 
 Skapande verksamhet 100 
Programmering Programmering 1 100 
Psykologi Psykologi 1 50 
 Psykologi 2b 50 
Reseproduktion och 
marknadsföring 

Marknadsföring och försäljning 100 

Socialt arbete Socialt arbete 2 100 
Sociologi Etnicitet och kulturmöten 100 
 Sociologi 100 
 Ungdomskulturer 100 
Specialpedagogik Specialpedagogik 1 100 
 Specialpedagogik 2 100 
Svenska Svenska 3 100 
eller   
Svenska som 
andraspråk 

Svenska som andraspråk 3 100 
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Ämne Kurs Poäng 
Tillämpad 
programmering 

Tillämpad programmering 100 

Träningslära Träningslära 1 100 
 Träningslära 2 100 
Yttre miljö Yttre miljö – anläggningar 100 
 Yttre miljö – maskiner och 

verktyg 
100 
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Föreskrifter 
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 
2010:41) om kurser för fordons- och 
transportprogrammet; 
beslutade den -- ----- 2020. 

Med stöd av 4 kap. 1 och 5 §§ gymnasieförordningen 
(2010:2039) föreskriver Skolverket att bilaga 1 och 2 till 
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:41) om kurser för fordons- 
och transportprogrammet ska ha följande lydelse.  
____________________ 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2020. 
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som 

påbörjas efter den 30 juni 2021. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande för utbildning som har påbörjats före utgången av juni 
2021. 

3. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för elever som har 
påbörjat sin utbildning före utgången av juni 2021 och som efter 
studieuppehåll enligt 16 kap. 40 § första stycket skollagen 
(2010:800) återupptar sin gymnasieutbildning efter den 30 juni 
2021 och vars påbörjade studieväg på grund av ändringar i 
gymnasieförordningen (2010:2039) inte längre erbjuds i 
gymnasieskolan och som väljer att fullfölja utbildningen enligt de 
bestämmelser som gäller efter utgången av juni 2021. Detsamma 
gäller för elever som har påbörjat sin utbildning före utgången av 
juni 2021 och som efter ett annat avbrott i studierna återupptar sin 
gymnasieutbildning efter den 30 juni 2021 och vars påbörjade 
studieväg på grund av ändringarna i gymnasieförordningen 
(2010:2039) inte längre erbjuds i gymnasieskolan, eller som går om 
ett läsår. 



 

2 
 

På Skolverkets vägnar 
 
GENERALDIREKTÖREN 
 Föredragande 
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Bilaga 11 

Fordons- och transportprogrammet (FT) 
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 
Engelska Engelska 5 100 
Historia Historia 1a1 50 
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 
Matematik Matematik 1a 100 
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50 
Religionskunskap Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50 
Svenska Svenska 1 100 
Eller   
Svenska som 
andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 
Fordons- och 
transportbranschen 

Fordons- och 
transportbranschens villkor och 
arbetsområden 

200 

Fordonsteknik Fordonsteknik – introduktion 200 

Kurser i inriktningarna 
Inriktning Karosseri och lackering 400 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 
Karosseriteknik Riktningsteknik – introduktion 200 
Lackeringsteknik Lackeringsteknik – introduktion 200 
 

 

 
1 Senaste lydelse SKOLFS 2020:XX. Ändringen innebär att inriktningen 
godshantering utgår.  
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Inriktning Lastbil och mobila maskiner 400 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 
Lastbilar och mobila 
maskiner – service och 
underhållsteknik 

Lastbilar och mobila maskiner – 
verkstad och elteknik 

100 

 Lastbilar och mobila maskiner – 
basteknik 

100 

 Lastbilar och mobila maskiner – 
service och underhåll 1 

100 

 Lastbilar och mobila maskiner – 
service och underhåll 2 

100 

Inriktning Personbil 400 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 
Personbilar – service 
och underhållsteknik 

Personbilar – verkstad och 
elteknik 100 

 Personbilar – basteknik 100 

 
Personbilar – service och 
underhåll 1 100 

 
Personbilar – service och 
underhåll 2 100 

Inriktning Transport 500 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 
Transportteknik Yrkestrafik 1a 200 
 Yrkestrafik 1b 300 
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Bilaga 22 

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 
ATV- och 
motorcykelteknik 

ATV och motorcykel 200 

Aktiviteter och värdskap Guide och reseledare 100 
Bussteknik Bussteknik 100 
El- och 
hybridfordonsteknik 

El- och hybridfordon 1 100 

 El- och hybridfordon 2 100 
Engelska Engelska 6 100 
Entreprenörskap Entreprenörskap 100 
Flerbränslefordonsteknik Flerbränslefordon 100 
Flygplatsteknik Flygplatsen 200 
 Fälthållning 200 
Försäljning och 
kundservice 

Servicekunskap  100 

 Personlig försäljning 1 100 
 Personlig försäljning 2 100 
 Telefon- och internetservice 100 
Godshantering Hantering av varor och gods 200 
 Lastbärare 200 
 Maskinell godshantering 200 
 Tunga arbetsmaskiner 200 
Godstransporter Godstrafik 200 
 Godstransporter – 

specialisering 
100 

 Lastbilsmonterad kran 100 
Grönyte- och 
småmaskinsteknik 

Grönyte- och 
småmaskinsteknik 

100 

Handel Handel – specialisering 100 
Hjulutrustningsteknik Hjulutrustning 200 

 
2 Senaste lydelse SKOLFS 2020:XX.  
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Ämne Kurs Poäng 
 Hjulutrustning – 

specialisering 
100 

Husvagns- och 
husbilsteknik 

Husvagnar och husbilar 300 

Inköp och logistik Inköp 1 100 
 Logistik 1 100 
Karosseriteknik Karosserikonstruktioner och 

inredning 
200 

 Riktbänkssystem 200 
 Riktningsteknik – 

introduktion 
200 

 Skadebesiktning och 
produktionsflöde 

100 

 Skarvnings- och 
sammanfogningsteknik 

300 

 Småreparationer – karosseri 100 
Lackeringsteknik Baskurs i lackering 300 
 Färg och dekorationslackering 100 
 Industriell lackering 200 
 Lackeringssystem 200 
 Lackeringsteknik för tunga 

fordon 
200 

 Lackeringsteknik – 
applicering 

100 

 Lackeringsteknik – 
introduktion 

200 

 Produktionsflöden 100 
 Småreparationer – lackering 100 
Lager och terminal Lageradministration och 

terminallogistik 
200 

 Lagerprocesser 200 
 Plocklagerhantering 100 
Lantbruksmaskinsteknik Lantbruksmaskinteknik 100 
Lastbilar och mobila Lastbilar och mobila maskiner 200 
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Ämne Kurs Poäng 
maskiner – motorteknik – förbränningsmotorer 
Lastbilar och mobila 
maskiner – service och 
underhållsteknik 

Lastbilar och mobila maskiner 
– verkstad och elteknik 

100 

 Lastbilar och mobila maskiner 
– basteknik 

100 

 Lastbilar och mobila maskiner 
– service och underhåll 1 

100 

 Lastbilar och mobila maskiner 
– service och underhåll 2 

100 

Lastbilar – reparations- 
och systemteknik 

Lastbilar – kraftöverföring 100 

 Lastbilar – chassi och bromsar 100 
 Lastbilar – system- och 

diagnosteknik 1 
100 

 Lastbilar – system- och 
diagnosteknik 2 

100 

Lastbilspåbyggnadsteknik Lastbilspåbyggnadsteknik 100 
Marinmotorteknik Diagnos och reparation 100 
 Intervallservice 100 
Matematik Matematik 2a 100 
Mobila maskiner – 
reparations- och 
systemteknik 

Mobila maskiner – 
kraftöverföring 

100 

 Mobila maskiner – 
hydraulsystem 

200 

 Mobila maskiner – system- 
och diagnosteknik 1 

100 

 Mobila maskiner – system- 
och diagnosteknik 2 

100 

Personbilar – reparations- 
och systemteknik 

Personbilar - 
förbränningsmotorer 

100 

 Personbilar – kraftöverföring 100 
 Personbilar – chassi och 100 
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Ämne Kurs Poäng 
bromsar 

 Personbilar – system- och 
diagnosteknik 1 

200 

 Personbilar – system- och 
diagnosteknik 2 

100 

Personbilar – service och 
underhållsteknik 

Personbilar – verkstad och 
elteknik 

100 

 Personbilar – basteknik 100 
 Personbilar – service och 

underhåll 1 
100 

 Personbilar – service och 
underhåll 2 

100 

Persontransporter Persontrafik 1a 200 
 Persontrafik 1b 200 
 Persontransporter – 

specialisering 
100 

 Taxitrafik 100 
Programmering Programmering 1 100 
Reseproduktion och 
marknadsföring 

Resmål och resvägar 100 

Service och bemötande Service och bemötande 1 100 
Skogsbruksmaskinsteknik Skogsbruksmaskinsteknik 100 
Snöfordonsteknik Reparation av snöskoter 100 
Tillämpad 
programmering 

Tillämpad programmering 100 

Transportteknik Fordonskombinationer – 
godstransporter 

200 

 Fordonskombinationer – 
persontransporter 

100 

Truckteknik Truckteknik 200 
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Föreskrifter 
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:127) 
om ämnesplan för ämnet hantverk i gymnasieskolan och 
inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; 
beslutade den XX 2020. 

Med stöd av 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och  
2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 
föreskriver Skolverket att bilagan till Skolverkets föreskrifter 
(SKOLFS 2010:127) om ämnesplan för ämnet hantverk i 
gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå1 ska ha följande lydelse. 
____________________ 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2020 och ska 
tillämpas på kurser som påbörjas efter den 30 juni 2021.  

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som 
påbörjats före utgången av juni 2021.   
 
På Skolverkets vägnar 
 
GENERALDIREKTÖREN 
 Föredragande 
  

 
1 Senaste lydelse av föreskrifternas rubrik SKOLFS 2012:24. 
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Bilaga 

Hantverk 

Ämnet hantverk behandlar hantverkstekniker och material, verktyg, 
maskiner och annan utrustning inom det hantverksområde som 
eleven har valt. Det behandlar också yrkesetik under 
arbetsprocessen och resultatets kvalitet. 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet hantverk ska syfta till att eleverna 
utvecklar förmåga att genomföra alla steg i hantverksprocessen från 
idé till färdig produkt: identifiera behov, planera med skiss eller 
ritning, välja lämpliga material och tekniker, genomföra och 
redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet. 
Undervisningen ska stimulera eleverna till att utveckla 
initiativförmåga, idérikedom, självständighet, personligt 
ansvarstagande, samarbetsförmåga, egen drivkraft och 
skaparglädje. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kreativt 
tänkande, känsla för form och ett estetiskt förhållningssätt. Därför 
ska undervisningen ge såväl kunskaper om färg och form som 
färdigheter i design och formgivning. 

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att 
använda yrkets fackspråk och att kommunicera med kunder, 
uppdragsgivare och leverantörer. Den ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla kunskaper om och färdigheter i ett målinriktat säljarbete 
som leder till goda kundrelationer. Undervisningen ska även leda 
till att eleverna utvecklar ett kreativt förhållningssätt till 
affärsmässiga och serviceinriktade verksamheter. Hantverkssektorn 
består delvis av små företag och därför ska undervisningen 
stimulera elevernas intresse för entreprenörskap. 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla och 
tillämpa kunskaper om ergonomi, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor 
inom hantverksområdet. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att träna och 
förfina hantverkstekniker och metoder. Eleverna ska också ges 
möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper om tekniker och 
om materialens olika egenskaper i det praktiska arbetet. I 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper 
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om hur man väljer lämpliga material och tekniker utifrån den tänkta 
slutprodukten, med hänsyn till kostnad och miljö. Undervisningen 
ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 
digitala tekniker i arbetet. 

Undervisningen i ämnet hantverk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
följande: 

1. Färdigheter i att utföra hantverkstekniker. Färdigheter i att 
planera, välja och använda lämpliga material, tekniker, verktyg och 
maskiner. 

2. Förmåga att beräkna kostnader, material- och tidsåtgång. 
3. Färdigheter i att utföra skisstekniker, rittekniker och 

tekniska beskrivningar som är relevanta för det valda 
hantverksområdet. 

4. Kunskaper om färg- och formlära samt färdigheter i att 
använda dem under skapandeprocessen. 

5. Förståelse av och färdigheter i att använda fackspråk. 
6. Förmåga att utvärdera och analysera arbetsprocess och 

resultat. 
7. Färdigheter i att använda digitala tekniker i yrkesutövandet. 
8. Färdigheter i att sköta och underhålla material, verktyg och 

maskiner. 
9. Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till 

miljö, arbetsmiljö och säkerhet. 
10. Kunskaper om och färdigheter i att utföra service och 

försäljning. 

Kurser i ämnet 

Hantverk – introduktion, 200 poäng. 
Barberare 2, 200 poäng, som bygger på kursen frisör 1. 
Barberare 3, 200 poäng, som bygger på kursen barberare 2. 
Barberare 4, 200 poäng, som bygger på kursen barberare 3. 
Barberare 5, 200 poäng, som bygger på kursen barberare 4. 
Barberare 6a, 100 poäng, som bygger på kursen barberare 5. Betyg 
i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i 
kursen barberare 6b. 
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Barberare 6b, 50 poäng, som bygger på kursen barberare 5. Betyg i 
kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i 
kursen barberare 6a. 
Finsnickeri 1, 200 poäng, som bygger på kursen hantverk – 
introduktion med innehåll finsnickeri. 
Finsnickeri 2, 200 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 1. 
Finsnickeri 3, 200 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 2. 
Finsnickeri 4, 200 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 3. 
Finsnickeri 5, 200 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 4. 
Finsnickeri 6a, 100 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 5. 
Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med 
betyg i kursen finsnickeri 6b. 
Finsnickeri 6b, 50 poäng, som bygger på kursen finsnickeri 5. 
Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med 
betyg i kursen finsnickeri 6a. 
Finsnickeri 4 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen 
finsnickeri 3. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från 
vald inriktning. 
Finsnickeri 5 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen 
finsnickeri 4. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från 
vald inriktning. 
Florist 1, 200 poäng, som bygger på kursen hantverk – introduktion 
med innehåll florist. 
Florist 2, 200 poäng, som bygger på kursen florist 1. 
Florist 3, 200 poäng, som bygger på kursen florist 2. 
Florist 4, 200 poäng, som bygger på kursen florist 3. 
Florist 5, 200 poäng, som bygger på kursen florist 4. 
Florist 6a, 100 poäng, som bygger på kursen florist 5. Betyg i 
kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i 
kursen florist 6b. 
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Florist 6b, 50 poäng, som bygger på kursen florist 5. Betyg i kursen 
kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen 
florist 6a. 
Florist 4 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen florist 3. 
Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald 
inriktning. 
Florist 5 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen florist 4. 
Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll från vald 
inriktning. 
Frisör 1, 200 poäng, som bygger på kursen hantverk – introduktion 
med innehåll frisör. 
Frisör 2, 200 poäng, som bygger på kursen frisör 1. 
Frisör 3, 200 poäng, som bygger på kursen frisör 2. 
Frisör 4, 200 poäng, som bygger på kursen frisör 3. 
Frisör 5, 200 poäng, som bygger på kursen frisör 4. 
Frisör 6a, 100 poäng, som bygger på kursen frisör 5. Betyg i kursen 
kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen 
frisör 6b. 
Frisör 6b, 50 poäng, som bygger på kursen frisör 5. Betyg i kursen 
kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen 
frisör 6a. 
Frisör 4 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen barberare 
3, kursen hår- och makeupstylist 3 eller kursen frisör 3. Kursen kan 
läsas flera gånger med olika innehåll från vald inriktning. 
Frisör 5 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen barberare 
4 eller kursen frisör 4. Kursen kan läsas flera gånger med olika 
innehåll från vald inriktning. 
Hår- och makeupstylist 2, 200 poäng, som bygger på kursen frisör 
1. 
Hår- och makeupstylist 3, 200 poäng, som bygger på kursen hår- 
och makeupstylist 2. 
Hår- och makeupstylist 4, 200 poäng, som bygger på kursen hår- 
och makeupstylist 3. 
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Textil design 1, 200 poäng, som bygger på kursen hantverk – 
introduktion med innehåll textil design. 
Textil design 2, 200 poäng, som bygger på kursen textil design 1. 
Textil design 3, 200 poäng, som bygger på kursen textil design 2. 
Textil design 4, 200 poäng, som bygger på kursen textil design 3. 
Textil design 5, 200 poäng, som bygger på kursen textil design 4. 
Textil design 6a, 100 poäng, som bygger på kursen textil design 5. 
Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med 
betyg i kursen textil design 6b. 
Textil design 6b, 50 poäng, som bygger på kursen textil design 5. 
Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med 
betyg i kursen textil design 6a. 
Textil design 4 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen 
textil design 3. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll 
från vald inriktning. 
Textil design 5 – specialisering, 50 poäng, som bygger på kursen 
textil design 4. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll 
från vald inriktning. 
Hantverksteknik 1, 200 poäng, som bygger på kursen hantverk – 
introduktion med innehåll från vald profil. 
Hantverksteknik 2, 200 poäng, som bygger på kursen 
hantverksteknik 1 med innehåll från vald profil. 
Hantverksteknik 3, 200 poäng, som bygger på kursen 
hantverksteknik 2 med innehåll från vald profil. 
Hantverksteknik 4, 200 poäng, som bygger på kursen 
hantverksteknik 3 med innehåll från vald profil. 
Hantverksteknik 5, 200 poäng, som bygger på kursen 
hantverksteknik 4 med innehåll från vald profil. 
Hantverksteknik 6a, 100 poäng, som bygger på kursen 
hantverksteknik 5 med innehåll från vald profil. Betyg i kursen kan 
inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen 
hantverksteknik 6b. 
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Hantverksteknik 6b, 50 poäng, som bygger på kursen 
hantverksteknik 5 med innehåll från vald profil. Betyg i kursen kan 
inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen 
hantverksteknik 6a. 
Hantverksteknik 4 – specialisering, 50 poäng, som bygger på 
kursen hantverksteknik 3 med innehåll från vald profil. Kursen kan 
läsas flera gånger med olika innehåll från vald profil. 
Hantverksteknik 5 – specialisering, 50 poäng, som bygger på 
kursen hantverksteknik 4 med innehåll från vald profil. Kursen kan 
läsas flera gånger med olika innehåll från vald profil. 

Hantverk – introduktion, 200 poäng 

Kurskod: HAVHAV0 

Kursen hantverk – introduktion omfattar punkterna 1–10 under 
rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande 
kunskaper inom den valda inriktningen eller profilen. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Material, verktyg, maskiner och tekniker för att utföra enkla 
arbetsuppgifter. I samband med det behandlas materialberäkning 
och planering av tidsåtgång. 

– Produkt- och materialkunskap i samband med planering och 
genomförande. Skissteknik, ritteknik och konstruktion. 

– Färg och form. 
– Fackspråk för att förstå och följa instruktioner. 
– Utvärdering av arbetsprocess och resultat. 
– Digitala tekniker för inspiration och dokumentation, till exempel 

fotografering av arbetet. 
– Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg. 
– Ergonomiskt, säkert och arbetsmiljömässigt arbetssätt samt hur 

man använder skyddsutrustning. 
– Miljöhänsyn i arbetet, till exempel med återvinning och 

källsortering. 
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– Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med 
viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 
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Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med 
viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 
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Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  
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När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Barberare 2, 200 poäng 
Kurskod: HAVBAR02 

Kursen barberare 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3–4 och 6–7. I 
kursen befästs grundkunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Tekniker och metoder för att utföra enklare herrklipptekniker 
samt skäggdesign på alla hårstrukturer. I samband med det 
behandlas terminologi samt skiss- och ritteknik. 

– Designtekniker på korta och långa hår samt skägg. 
– Beräkning av materialkostnader och tidsåtgång. 
– Terminologi samt skiss- och ritteknik för att beskriva idéer, 

process och resultat. 
– Färgers, formers och proportioners betydelse vid idéutveckling 

och skisstekniker. 
– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Beskrivning och dokumentation av idéer och arbetsprocesser 

med hjälp av fackspråk och digitala tekniker. 
– Hantering och vård av maskiner och verktyg. 
– Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert 

arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Säljarbete, försäljningstekniker och kundbemötande. 
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Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 
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Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 
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Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 
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Barberare 3, 200 poäng 
Kurskod: HAVBAR03 

Kursen barberare 3 omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 5 och 10. I 
kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Varierade herrklipptekniker, designtekniker av hår och skägg, 
vid kundbehandlingar med fokus på kvalitet. I samband med det 
behandlas produkter och material från olika leverantörer. 

– Detaljerad planering av tidsåtgång samt kostnadsberäkning och 
val av material. 

– Terminologi samt skiss- och ritteknik för att beskriva idé, 
process och resultat. 

– Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare. 
– Betydelse av färg, form och proportion för resultatets kvalitet. 
– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Digitala tekniker för dokumentation av arbetsprocessen och det 

färdiga resultatet. 
– Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert 

arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid behandling, 

försäljning och service, till exempel vid kundsamtal. I samband 
med det behandlas kassasystem och hantering av olika 
betalningsmedel. 
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Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 
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Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 
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Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 
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Barberare 4, 200 poäng 
Kurskod: HAVBAR04 

Kursen barberare 4 omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 5 och 10. I 
kursen behandlas utökade fördjupade kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Kombinerade och varierade klipp- och designtekniker av hår 
och skägg, vid kundbehandlingar med fokus på lönsamhet och 
med kvalitet. I samband med det behandlas produkter och 
material från olika leverantörer. 

– Effektivisering och planering av tidsåtgång samt 
kostnadsberäkning och val av material. 

– Terminologi samt skiss- och rittekniker för vidareutveckling av 
idéer, process och resultat. 

– Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare, till exempel 
vid kommunikation med bransch och kund. 

– Användning av färg, form och proportioner för kvalitetshöjning 
av resultat. 

– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Digitala tekniker för enkel marknadsföring samt dokumentation 

av arbetsprocessen och det färdiga resultatet. 
– Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert 

arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kroppsspråk och kulturella skillnader i kommunikation med 

kunder. 
– Tillämpning av god säljetik. 
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Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 
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Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 
  



 

22 
 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 
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Barberare 5, 200 poäng 
Kurskod: HAVBAR05 
Kursen frisör 5 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild 
betoning på punkterna 1–2 och 6. I kursen befästs fördjupade kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Avancerade klipp- och designtekniker av hår och skägg vid 
kundbehandling. 

– Effektivisering och kreativitet med resultatets kvalitet i fokus. 
– Planering av inköp och prissättning av varor. 
– Skiss- och ritteknik för detaljerade tekniska beskrivningar och 

vidareutveckling av idéer. 
– Användning av form, proportioner och stil för kvalitetshöjning 

av resultat. 
– Kommunikation kring arbetsprocessen och utvärdering av det 

färdiga resultatet. 
– Digitala tekniker för presentation av det färdiga arbetet. 
– Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert 

arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid 

kundbehandling, försäljning och service. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 
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I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 
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I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 
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I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Barberare 6a, 100 poäng 
Kurskod: HAVBAR06a 

Kursen barberare 6a omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 6 och 10. I 
kursen behandlas fördjupad färdighetsträning. 

Centralt innehåll 
Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Avancerade klipp- och designtekniker av hår och skägg vid 
kundbehandling. 
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– Effektivisering och kreativitet med resultatets kvalitet i fokus. 
– Arbete i projektsammanhang. I samband med det behandlas 

utveckling av arbetet och möjligheter till utveckling inom 
yrkesområdet. 

– Planera inköp och prissätta produkter, varor och tjänster för 
bättre lönsamhet. I samband med det behandlas 
exponeringstekniker. 

– Detaljerad skiss- och ritteknik för utveckling och beskrivning av 
arbetsprocess och resultat. 

– Användning av form och proportioner för kvalitetshöjning av 
resultat. 

– Kommunikation kring arbetsprocessen samt utvärdering och 
analys av det färdiga resultatet. 

– Digitala tekniker vid försäljning samt vid presentation av idé 
och resultat. 

– Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert 
arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning. 

– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid 
kundbehandling, försäljning och service. 

– Kreativt och positivt agerande i servicesituationer. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Barberare 6b, 50 poäng 
Kurskod: HAVBAR06b 

Kursen barberare 6b omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 6. I kursen 
behandlas fördjupad färdighetsträning. 

Centralt innehåll 
Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Avancerade klipp- och designtekniker av hår och skägg vid 
kundbehandlingar. 

– Effektivisering och kreativitet med resultatets kvalitet i fokus. 
– Detaljerad skiss- och ritteknik för utveckling och beskrivning av 

arbetsprocess och resultat. 
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– Användning av form och proportioner för kvalitetshöjning av 
resultatet. 

– Kommunikation kring arbetsprocessen och utvärdering av det 
färdiga resultatet. 

– Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert 
arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning. 

– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 
och källsortering. 

– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid 
kundbehandling, försäljning och service. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 
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Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Finsnickeri 1, 200 poäng 
Kurskod: HAVFIN01 

Kursen finsnickeri 1 omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3–4 och 8–9. I 
kursen behandlas utökade grundkunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Vanligt förekommande snickeritekniker och metoder för att 
förverkliga en idé till en färdig produkt. 

– Arbete med ämnestillverkning. 
– Produkt- och materialkunskap i samband med planering och 

genomförande. Hur man bedömer, sorterar och väljer material. 
– Materialberäkningar med hjälp av kapnota. 
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– Skissteknik, ritteknik och konstruktion i tillverkningsprocessen. 
– Färg- och formlära. 
– Fackspråk för att förstå och följa instruktioner och för att 

kommunicera kring arbetsprocessen. 
– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Digitala tekniker för inspiration och dokumentation. 
– Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg enligt 

säkerhetsföreskrifter. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt och 

användande av skyddsutrustning. 
– Miljöhänsyn i arbetet, till exempel med återvinning och 

källsortering. 
– Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Finsnickeri 2, 200 poäng 
Kurskod: HAVFIN02 

Kursen finsnickeri 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3–4 och 6–7. I 
kursen befästs grundkunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Produktion med fokus på funktion och konstruktion, utifrån 
material- och kvalitetstänkande. 

– Introduktion i digitala produktionstekniker. 
– Produkt- och materialkunskap i samband med planering och 

genomförande. Hur materials egenskaper utnyttjas i 
konstruktioner, till exempel ramkonstruktioner. 
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– Grundläggande formgivning med digitala tekniker. 
– Utförande av enkla konstruktionsritningar. 
– Materialberäkningar och enkla tidsberäkningar av enskilda 

moment och av helheten i tillverkningsprocessen. 
– Färgers, formers och proportioners betydelse vid idéutveckling 

och skisstekniker. 
– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Beskrivning och dokumentation av idéer och arbetsprocesser, 

med hjälp av fackspråk och digitala tekniker. 
– Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg enligt 

säkerhetsföreskrifter. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt och 

användande av skyddsutrustning. 
– Miljöhänsyn i arbetet, till exempel med återvinning och 

källsortering. 
– Säljarbete och försäljningstekniker, till exempel 

kundbemötande. 
 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Finsnickeri 3, 200 poäng 
Kurskod: HAVFIN03 

Kursen finsnickeri 3 omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 5 och 10. I 
kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Produktion med varierade tekniker utifrån material- och 
kvalitetstänkande, till exempel skivmaterial. 

– Digitala produktionstekniker. 
– Produkt- och materialkunskap i samband med planering och 

genomförande. 
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– Arbetsgångsplanering. I samband med det behandlas material-, 
tids- och kostnadskalkyler. 

– Idéutveckling och skisstekniker samt färgers, formers och 
proportioners betydelse för resultatets kvalitet. 

– Formgivning och konstruktionsritning med digitala tekniker. 
– Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare. 
– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Digitala tekniker för dokumentation av arbetsprocessen och det 

färdiga resultatet. 
– Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg enligt 

säkerhetsföreskrifter. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt och 

användande av skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid tillverkning, 

försäljning och service, till exempel vid kundsamtal. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Finsnickeri 4, 200 poäng 
Kurskod: HAVFIN04 

Kursen finsnickeri 4 omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 5 och 10. I 
kursen behandlas utökade fördjupade kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Varierade och kombinerade tekniker i produktion utifrån 
kvalitets- och lönsamhetstänkande, till exempel digitala 
produktionstekniker. 

– Svängda och böjda konstruktioner. 
– Produkt- och materialkunskap i samband med planering och 

genomförande. 
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– Produktionsplanering för effektivisering. I samband med det 
behandlas material-, tids- och kostnadskalkyler. 

– Skissteknik, ritteknik och konstruktion för vidareutveckling av 
idéer. 

– Analys av färg, form och proportioner för kvalitetshöjning av 
resultat. 

– Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare, till exempel 
vid kommunikation med bransch och kund. 

– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Digitala tekniker för enkel marknadsföring samt dokumentation 

av arbetsprocessen och det färdiga resultatet. I samband med det 
behandlas efterkalkyler. 

– Systematiskt arbetsmiljöarbete vid arbetsplatsen enligt 
säkerhetsföreskrifter samt hur man använder skyddsutrustning. 

– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt och 
användande av skyddsutrustning. 

– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 
och källsortering. 

– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad 
tillverkning, försäljning och service i olika sammanhang. I 
samband med det behandlas målgrupper, kundsamtal och 
behovsanalys. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Finsnickeri 5, 200 poäng 
Kurskod: HAVFIN05 

Kursen finsnickeri 5 omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2 och 6. I 
kursen befästs fördjupade kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Kreativt produktionsarbete där effektivisering, lönsamhet och 
resultatets kvalitet ligger i fokus, till exempel utveckling av 
digitala produktionstekniker. I samband med det behandlas 
produktionsplanering samt material-, tids- och kostnadskalkyler. 

– Skiss- och ritteknik för detaljerade tekniska beskrivningar och 
vidareutveckling av idéer. 
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– Analys av färg, form och proportioner för kvalitetshöjning av 
resultatet. 

– Kommunikation kring arbetsprocessen och utvärdering av det 
färdiga resultatet. 

– Digitala tekniker för presentation av det färdiga arbetet. 
– Systematiskt arbetsmiljöarbete vid arbetsplatsen enligt 

säkerhetsföreskrifter samt hur man använder skyddsutrustning. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt och 

användande av skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad 

tillverkning, försäljning och service. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Finsnickeri 6a, 100 poäng 
Kurskod: HAVFIN06a 

Kursen finsnickeri 6a omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 6 och 10. I 
kursen behandlas fördjupad färdighetsträning. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Varierade tekniker i komplexa konstruktioner. Effektivitet och 
kreativitet i produktionsarbetet, med lönsamhet och resultatets 
kvalitet i fokus. I samband med det behandlas miljöhänsyn i 
produktionsarbete och vid materialhantering. 
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– Arbete i projektsammanhang. I samband med det behandlas 
utveckling av arbetet och möjligheter till utveckling inom 
yrkesområdet. 

– Planering av inköp och prissättning av produkter, varor och 
tjänster för bättre lönsamhet. I samband med det behandlas 
exponeringstekniker. 

– Skissteknik för att presentera idéer för kunder och för 
vidareutveckling av kreativa avancerade snickeriarbeten. I 
samband med det teknisk beskrivning för att kommunicera inom 
branschen. 

– Analys av färg, form och proportioner för kvalitetshöjning av 
resultatet. 

– Kommunikation kring arbetsprocessen och utvärdering och 
analys av det färdiga resultatet. 

– Digitala tekniker i produktionsarbete eller för beskrivning av 
arbetsprocess och resultat. 

– Systematiskt arbetsmiljöarbete vid arbetsplatsen enligt 
säkerhetsföreskrifter samt hur man använder skyddsutrustning. 

– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt och 
användande av skyddsutrustning. 

– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 
och källsortering. 

– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad 
produktion, försäljning och service. 

– Kreativt och positivt agerande i servicesituationer. 
– Kroppsspråk och kulturella skillnader i kommunikation med 

kunder. 
– Tillämpning av god säljetik. 
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Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 



 

57 
 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 
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Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 
  



 

59 
 

Finsnickeri 6b, 50 poäng 
Kurskod: HAVFIN06b 

Kursen finsnickeri 6b omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 6. I kursen 
behandlas fördjupad färdighetsträning. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Varierade tekniker i komplexa konstruktioner. Effektivitet och 
kreativitet i produktionsarbetet, med lönsamhet och resultatets 
kvalitet i fokus. I samband med det behandlas miljöhänsyn i 
produktionsarbete och vid materialhantering. 

– Skissteknik för att presentera idéer för kunder samt teknisk 
beskrivning för att kommunicera inom branschen. 

– Analys av färg, form och proportioner för kvalitetshöjning av 
resultatet. 

– Kommunikation kring arbetsprocessen och utvärdering av det 
färdiga resultatet. 

– Systematiskt arbetsmiljöarbete vid arbetsplatsen enligt 
säkerhetsföreskrifter samt hur man använder skyddsutrustning. 

– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt och 
användande av skyddsutrustning. 

– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 
och källsortering. 

– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad 
produktion, försäljning och service. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 
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I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 
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I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 
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I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Finsnickeri 4 – specialisering, 50 poäng 
Kurskod: HAVFIN04S 

Kursen finsnickeri 4 – specialisering omfattar punkterna 1–9 under 
rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1. I kursen 
behandlas grundläggande kunskaper om tekniker och metoder inom 
valt specialiseringsområde närliggande inriktningen, eller mindre 
vanligt förekommande tekniker och metoder inom inriktningen. 
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Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Material, verktyg, maskiner, tekniker och metoder för att 
genomföra arbeten inom valt specialiseringsområde, till exempel 
inredningssnickeri eller byggnadssnickeri. I samband med det 
behandlas arbetsplanering, till exempel materialberäkning och 
planering av tidsåtgång. 

– Produkt- och materialkunskap. Hur man väljer lämpliga material 
och produkter för arbetsuppgiften. I samband med det behandlas 
miljöaspekter. 

– Fackspråk, skissteknik och ritteknik för arbetsbeskrivning och 
utveckling av idéer. 

– Analys av färgers, formers och proportioners betydelse för 
resultatet. 

– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Systematiskt arbetsmiljöarbete vid arbetsplatsen enligt 

säkerhetsföreskrifter samt hur man använder skyddsutrustning. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt och 

användande av skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Finsnickeri 5 – specialisering, 50 poäng 
Kurskod: HAVFIN05S 

Kursen finsnickeri 5 – specialisering omfattar punkterna 1–9 under 
rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1. I kursen 
behandlas kunskaper om komplexa tekniker och metoder inom valt 
specialiseringsområde inom inriktningen. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Material, verktyg, maskiner, tekniker och metoder för att 
genomföra arbeten inom valt specialiseringsområde, till exempel 
intarsia eller inredningssnickeri. I samband med det behandlas 
arbetsplanering, till exempel materialberäkning och planering av 
tidsåtgång. 
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– Produkt- och materialkunskap. Hur man väljer lämpliga material 
och produkter för arbetsuppgiften. I samband med det behandlas 
miljöaspekter. 

– Fackspråk, skissteknik och ritteknik för arbetsbeskrivning och 
utveckling av idéer. 

– Analys av färgers, formers och proportioners betydelse för 
resultatet. 

– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Systematiskt arbetsmiljöarbete vid arbetsplatsen enligt 

säkerhetsföreskrifter samt hur man använder skyddsutrustning. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt och 

användande av skyddsutrustning. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 
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Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Florist 1, 200 poäng 
Kurskod: HAVFLO01 

Kursen florist 1 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets 
syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3–4 och 8–9. I kursen 
behandlas utökade grundkunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Tekniker och metoder för att utföra vanligt förekommande 
floristiska arbeten, med fokus på teknik och yttre form. 

– Dekorationsmaterial. 
– Krukväxter och snittblommor, samt deras namn, egenskaper och 

skötsel. 
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– Planering av enklare floristiska arbeten. I samband med det 
behandlas uppskattning av tids- och materialåtgång. 

– Snabbtextningsteknik, till exempel hur man skriver prisskyltar. 
– Färg- och formlära i enklare floristiska arbeten. 
– Beskrivning av idéer och arbeten med hjälp av skisser och 

fackspråk. 
– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Digitala tekniker för inspiration och dokumentation. 
– Hantering och vård av maskiner och verktyg. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Florist 2, 200 poäng 
Kurskod: HAVFLO02 

Kursen florist 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets 
syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3–4 och 6–7. I kursen 
befästs grundkunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Utveckling av floristiska arbeten, med fokus på form och teknik. 
I samband med det används och övas olika tekniker, till exempel 
trådning och skaftning. 

– Dekorationsmaterial. 
– Krukväxters och snittblommors namn, egenskaper och skötsel. 
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– Planering av tidsåtgång samt beräkning och val av material till 
floristiska arbeten. I samband med det används och utvecklas 
skisstekniker. 

– Kompositionslära i floristiska arbeten. 
– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Beskrivning och dokumentering av idéer och arbetsprocesser 

med hjälp av fackspråk och digitala tekniker. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Säljarbete och försäljningstekniker, till exempel kundsamtal och 

exponering. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 
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Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Florist 3, 200 poäng 
Kurskod: HAVFLO03 

Kursen florist 3 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets 
syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 5 och 10. I kursen 
behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Floristiska arbeten med varierande tekniker med fokus på 
proportioner och färg. I samband med det behandlas mer 
utvecklad planering av tidsåtgång samt kostnadsberäkning och 
val av material med ett kvalitetsperspektiv. 

– Utveckling av tekniker. 
– Moderna dekorationsmaterial. 
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– Moderna krukväxters och snittblommors namn, egenskaper och 
skötsel. 

– Utvecklade textningstekniker, till exempel begravningsband. 
– Skissteknik för idéutveckling av komplexa floristiska arbeten. 
– Kompositionslära i komplexa floristiska arbeten, till exempel 

gruppering och rörelser. 
– Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare. 
– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Digitala tekniker för dokumentation av arbetsprocessen och det 

färdiga resultatet. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid tillverkning, 

försäljning och service i bekanta situationer, till exempel vid 
kundsamtal. I samband med det behandlas kassasystem och 
hantering av olika betalningsmedel. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Florist 4, 200 poäng 
Kurskod: HAVFLO04 

Kursen florist 4 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets 
syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 5 och 10. I kursen 
behandlas utökade fördjupade kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Tekniker i avancerade floristiska arbeten med fokus på kvalitet 
och lönsamhet. I samband med det behandlas detaljerad 
planering av tidsåtgång samt detaljerad kostnadsberäkning och 
val av material med miljöhänsyn. 

– Moderna dekorationsmaterial. 
– Krukväxters och snittblommors namn, egenskaper och skötsel. 
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– Inköpsplanering för högre effektivitet och lönsamhet. 
– Skissteknik för vidareutveckling av avancerade floristiska 

arbeten. 
– Kompositionslära i avancerade floristiska arbeten, till exempel 

gruppering och rörelse. I samband med det behandlas analys av 
färg, form och komposition. 

– Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare, till exempel 
vid kommunikation med bransch och kund. 

– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Digitala tekniker för enkel marknadsföring samt dokumentation 

av arbetsprocessen och det färdiga resultatet. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad 

tillverkning, försäljning och service i olika sammanhang. I 
samband med det behandlas målgrupper, kundsamtal och 
behovsanalys. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Florist 5, 200 poäng 
Kurskod: HAVFLO05 

Kursen florist 5 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets 
syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2 och 6. I kursen 
befästs fördjupade kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Avancerade floristiska arbeten. Kreativt produktionsarbete med 
effektivisering, lönsamhet och resultatets kvalitet i fokus. I 
samband med det behandlas planering av tidsåtgång och 
kostnadsberäkning med hjälp av kalkyleringsprogram samt val 
av material med ett miljöperspektiv. 

– Moderna dekorationsmaterial. 
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– Krukväxter och snittblommor och deras namn, egenskaper och 
skötsel. 

– Inköpsplanering för högre effektivitet och lönsamhet. 
– Skissteknik för vidareutveckling av avancerade och kreativa 

floristiska arbeten. 
– Kompositionslära och kombination av olika material i 

avancerade floristiska arbeten. I samband med det behandlas 
analys av färg och komposition. 

– Kommunikation kring arbetsprocessen och utvärdering av det 
färdiga resultatet. 

– Digitala tekniker för presentation av det färdiga arbetet. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad 

tillverkning, försäljning och service. I samband med det 
behandlas särskilt säljtekniker och exponeringstekniker. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 



 

88 
 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Florist 6a, 100 poäng 
Kurskod: HAVFLO06a 

Kursen florist 6a omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets 
syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 6 och 10. I kursen 
behandlas fördjupad färdighetsträning. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Avancerade floristiska arbeten. Effektivt och kreativt 
produktionsarbete med lönsamhet och resultatets kvalitet i 
fokus. I samband med det behandlas planering av tidsåtgång och 
kostnadsberäkning med hjälp av kalkyleringsprogram samt val 
av material med miljöhänsyn. 
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– Arbete i projektsammanhang. I samband med det behandlas 
utveckling av arbetet och möjligheter till utveckling inom 
yrkesområdet. 

– Planering av inköp och prissättning av produkter, varor och 
tjänster för bättre lönsamhet. I samband med det behandlas 
exponeringstekniker. 

– Kommunikation kring arbetsprocessen samt utvärdering och 
analys av det färdiga resultatet. 

– Digitala tekniker vid försäljning samt vid presentation av idé 
och resultat. 

– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad 

produktion, försäljning och service. 
– Kreativt och positivt agerande i servicesituationer. 
– Kroppsspråk och kulturella skillnader i kommunikation med 

kunder. 
– Tillämpning av god säljetik. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Florist 6b, 50 poäng 
Kurskod: HAVFLO06b 

Kursen florist 6a omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets 
syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 6. I kursen 
behandlas fördjupad färdighetsträning. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Avancerade floristiska arbeten. Effektivt och kreativt 
produktionsarbete med lönsamhet och resultatets kvalitet i 
fokus. I samband med det behandlas planering av tidsåtgång och 
kostnadsberäkning med hjälp av kalkyleringsprogram samt val 
av material med miljöhänsyn. 
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– Kommunikation kring arbetsprocessen samt utvärdering och 
analys av det färdiga resultatet. 

– Digitala tekniker vid försäljning samt vid presentation av idé 
och resultat. 

– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad 

produktion, försäljning och service. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 
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Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Florist 4 – specialisering, 50 poäng 
Kurskod: HAVFLO04S 

Kursen florist 4 – specialisering omfattar punkterna 1–9 under 
rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1. I kursen 
behandlas grundläggande kunskaper om tekniker och metoder inom 
valt specialiseringsområde närliggande inriktningen, eller mindre 
vanligt förekommande tekniker och metoder inom inriktningen. 
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Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Material, verktyg, maskiner, tekniker och metoder för att 
genomföra arbeten inom valt specialiseringsområde, till exempel 
pipskaftning eller blomstersmycken. I samband med det 
behandlas arbetsplanering, till exempel materialberäkning och 
planering av tidsåtgång. 

– Produkt- och materialkunskap. Hur man väljer lämpliga material 
och produkter för arbetsuppgiften. I samband med det behandlas 
miljöaspekter. 

– Fackspråk, skissteknik och ritteknik för arbetsbeskrivning och 
utveckling av idéer. 

– Analys av färgers, formers och proportioners betydelse för 
resultatet. 

– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Florist 5 – specialisering, 50 poäng 
Kurskod: HAVFLO05S 

Kursen florist 5 – specialisering omfattar punkterna 1–9 under 
rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1. I kursen 
behandlas kunskaper om komplexa tekniker och metoder inom valt 
specialiseringsområde inom inriktningen. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Material, verktyg, maskiner, tekniker och metoder för att 
genomföra arbeten inom valt specialiseringsområde, till exempel 
dekorationer i offentliga miljöer. I samband med det behandlas 
arbetsplanering, till exempel materialberäkning och planering av 
tidsåtgång. 
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– Produkt- och materialkunskap. Hur man väljer lämpliga material 
och produkter för arbetsuppgiften. I samband med det behandlas 
miljöaspekter. 

– Fackspråk, skissteknik och ritteknik för arbetsbeskrivning och 
utveckling av idéer. 

– Analys av färgers, formers och proportioners betydelse för 
resultatet. 

– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 
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Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Frisör 1, 200 poäng 
Kurskod: HAVFRI01 

Kursen frisör 1 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets 
syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3–4 och 8–9. I kursen 
behandlas utökade grundkunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Tekniker och metoder för att utföra vanligt förekommande 
designtekniker på korta och långa hår, till exempel fön-, tång-, 
curler-, maskin- och clipstekniker samt långhårstekniker. 

– Användning av hårvårds-, styling- och makeupprodukter på 
olika hårtyper. I samband med det behandlas uppskattning av 
tids- och materialåtgång. 
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– Terminologi samt skiss- och ritteknik för att förstå och följa 
instruktioner, men också för att beskriva idéer och kommunicera 
kring arbetsprocessen. 

– Färg-, form-, design- och proportionslära för ansikten och på 
korta och långa hår samt skägg. 

– Fackspråk för att förstå och följa instruktioner och för att 
kommunicera kring arbetsprocessen. 

– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Digitala tekniker för inspiration och dokumentation. 
– Hantering och vård av maskiner och verktyg. 
– Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert 

arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Frisör 2, 200 poäng 
Kurskod: HAVFRI02 

Kursen frisör 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets 
syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3–4 och 6–7. I kursen 
befästs grundkunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Tekniker och metoder för att utföra enklare dam- och 
herrklipptekniker på olika hårtyper. I samband med det 
behandlas terminologi samt skiss- och ritteknik. 

– Designtekniker på korta och långa hår. 
– Strukturförändrande behandlingar, till exempel traditionella och 

nya permanenttekniker. 
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– Planering av tidsåtgång samt beräkning och val av material till 
arbetet. 

– Terminologi samt skiss- och ritteknik för att beskriva idéer, 
process och resultat. 

– Tekniker och metoder vid färgförändrande behandlingar. I 
samband med det behandlas färgkunskap. 

– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Beskrivning och dokumentation av idéer och arbetsprocesser 

med hjälp av fackspråk och digitala tekniker. 
– Hantering och vård av maskiner och verktyg. 
– Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert 

arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Säljarbete, försäljningstekniker och kundbemötande. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Frisör 3, 200 poäng 
Kurskod: HAVFRI03 

Kursen frisör 3 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets 
syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 5 och 10. I kursen 
behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Varierade dam- och herrklipptekniker, designtekniker samt färg- 
och strukturförändrade tekniker vid kundbehandlingar med 
fokus på kvalitet på olika hårtyper. I samband med det 
behandlas produkter och material från olika leverantörer. 

– Detaljerad planering av tidsåtgång samt kostnadsberäkning och 
val av material. 
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– Terminologi samt skiss- och ritteknik för att beskriva idé, 
process och resultat. 

– Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare. 
– Betydelsen av färg, form och proportion för resultatets kvalitet. 
– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Digitala tekniker för dokumentation av arbetsprocessen och det 

färdiga resultatet. 
– Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert 

arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid behandling, 

försäljning och service, till exempel vid kundsamtal. I samband 
med det behandlas kassasystem och hantering av olika 
betalningsmedel. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 



 

117 
 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Frisör 4, 200 poäng 
Kurskod: HAVFRI04 

Kursen frisör 4 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets 
syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 5 och 10. I kursen 
behandlas utökade fördjupade kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Kombinerade och varierade klipp- och designtekniker samt färg- 
och strukturförändrande tekniker vid kundbehandlingar med 
fokus på lönsamhet och kvalitet. I samband med det behandlas 
produkter och material från olika leverantörer. 

– Effektivisering och planering av tidsåtgång samt 
kostnadsberäkning och val av material. 



 

119 
 

– Terminologi samt skiss- och ritteknik för vidareutveckling av 
idéer, process och resultat. 

– Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare, till exempel 
vid kommunikation med bransch och kund. 

– Användning av färg, form och proportioner för kvalitetshöjning 
av resultat. 

– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Digitala tekniker för enkel marknadsföring samt dokumentation 

av arbetsprocessen och det färdiga resultatet. 
– Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert 

arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kroppsspråk och kulturella skillnader i kommunikation med 

kunder. 
– Tillämpning av god säljetik. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Frisör 5, 200 poäng 
Kurskod: HAVFRI05 

Kursen frisör 5 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets 
syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2 och 6. I kursen 
befästs fördjupade kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Avancerade klipp- och designtekniker samt färg- och 
strukturförändrande tekniker vid kundbehandling. 
Effektivisering och kreativitet med resultatets kvalitet i fokus. 

– Planering av inköp och prissättning av varor. 
– Skiss- och ritteknik för detaljerade tekniska beskrivningar och 

vidareutveckling av idéer. 
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– Användning av färg, form, proportioner och stil för 
kvalitetshöjning av resultat. 

– Kommunikation kring arbetsprocessen och utvärdering av det 
färdiga resultatet. 

– Digitala tekniker för presentation av det färdiga arbetet. 
– Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert 

arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid 

kundbehandling, försäljning och service. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 
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Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Frisör 6a, 100 poäng 
Kurskod: HAVFRI06a 

Kursen frisör 6a omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets 
syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 6 och 10. I kursen 
behandlas fördjupad färdighetsträning. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Avancerad klipp- och designteknik samt färg- och 
strukturförändrande tekniker vid kundbehandlingar. 

– Effektivisering och kreativitet med resultatets kvalitet i fokus. 
– Arbete i projektsammanhang. I samband med det behandlas 

utveckling av arbetet och möjligheter till utveckling inom 
yrkesområdet. 
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– Planering av inköp och prissättning av produkter, varor och 
tjänster för bättre lönsamhet. I samband med det behandlas 
exponeringstekniker. 

– Detaljerad skiss- och ritteknik för utveckling och beskrivning av 
arbetsprocess och resultat. 

– Användning av färg, form och proportioner för kvalitetshöjning 
av resultat. 

– Kommunikation kring arbetsprocessen samt utvärdering och 
analys av det färdiga resultatet. 

– Digitala tekniker vid försäljning samt vid presentation av idé 
och resultat. 

– Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert 
arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning. 

– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid 
kundbehandling, försäljning och service. 

– Kreativt och positivt agerande i servicesituationer. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Frisör 6b, 50 poäng 
Kurskod: HAVFRI06b 

Kursen frisör 6b omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets 
syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 6. I kursen 
behandlas fördjupad färdighetsträning. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Avancerade klipp- och designtekniker samt färg- och 
strukturförändrande tekniker vid kundbehandlingar. 
Effektivisering och kreativitet med resultatets kvalitet i fokus. 

– Detaljerad skiss- och ritteknik för utveckling och beskrivning av 
arbetsprocess och resultat. 



 

131 
 

– Användning av färg, form och proportioner för kvalitetshöjning 
av resultat. 

– Kommunikation kring arbetsprocessen och utvärdering av det 
färdiga resultatet. 

– Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert 
arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning. 

– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 
och källsortering. 

– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid 
kundbehandling, försäljning och service. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 
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Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Frisör 4 – specialisering, 50 poäng 
Kurskod: HAVFRI04S 

Kursen frisör 4 – specialisering omfattar punkterna 1–9 under 
rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1. I kursen 
behandlas grundläggande kunskaper om tekniker och metoder inom 
valt specialiseringsområde närliggande inriktningen, eller mindre 
vanligt förekommande tekniker och metoder inom inriktningen. 
  



 

135 
 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Material, verktyg, maskiner, tekniker och metoder för att 
genomföra arbeten inom valt specialiseringsområde, till exempel 
underhåll av peruker, tupéer och hårersättningar eller behandling 
av afrohår. I samband med det behandlas arbetsplanering, till 
exempel materialberäkning och planering av tidsåtgång. 

– Produkt- och materialkunskap. Hur man väljer lämpliga material 
och produkter för arbetsuppgiften. I samband med det behandlas 
miljöaspekter. 

– Fackspråk, skissteknik och ritteknik för arbetsbeskrivning och 
utveckling av idéer. 

– Analys av färgers, formers och proportioners betydelse för 
resultatet. 

– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert 

arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Frisör 5 – specialisering, 50 poäng 
Kurskod: HAVFRI05S 

Kursen frisör 5 – specialisering omfattar punkterna 1–9 under 
rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1. I kursen 
behandlas kunskaper om komplexa tekniker och metoder inom valt 
specialiseringsområde inom inriktningen. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Material, verktyg, maskiner, tekniker och metoder för att 
genomföra arbeten inom valt specialiseringsområde, till exempel 
tävlingsfrisyrer, hårförlängning eller skäggdesign. I samband 
med det behandlas arbetsplanering, till exempel 
materialberäkning och planering av tidsåtgång. 
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– Produkt- och materialkunskap. Hur man väljer lämpliga material 
och produkter för arbetsuppgiften. I samband med det behandlas 
miljöaspekter. 

– Fackspråk, skissteknik och ritteknik för arbetsbeskrivning och 
utveckling av idéer. 

– Analys av färgers, formers och proportioners betydelse för 
resultatet. 

– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert 

arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 
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Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med 
säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Hår- och makeupstylist 2, 200 poäng 
Kurskod: HAVHAR02 

Kursen hår- och makeupstylist 2 omfattar punkterna 1–10 under 
rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3–4 
och 6–7. I kursen befästs grundkunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Tekniker och metoder för att utföra enklare skönhetsmakeup. I 
samband med det behandlas terminologi samt skiss- och 
ritteknik. 

– Designtekniker på korta och långa hår. 
– Tekniker och metoder för lättare uppsättningar till bal och 

bröllop. 
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– Beräkning av materialkostnader och tidsåtgång. 
– Terminologi samt skiss- och ritteknik för att beskriva idéer, 

process och resultat. 
– Färgers, formers och proportioners betydelse vid idéutveckling 

och skisstekniker. 
– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Beskrivning och dokumentation av idéer och arbetsprocesser 

med hjälp av fackspråk och digitala tekniker. 
– Hantering och vård av maskiner och verktyg. 
– Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert 

arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Säljarbete, försäljningstekniker och kundbemötande. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Hår- och makeupstylist 3, 200 poäng 
Kurskod: HAVHAR03 

Kursen hår- och makeupstylist 3 omfattar punkterna 1–10 under 
rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 5 
och 10. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Tekniker och metoder för avancerad hårstyling och 
skönhetsmakeup vid kundbehandlingar med fokus på kvalitet på 
olika hårtyper. I samband med det behandlas produkter och 
material från olika leverantörer. 

– Detaljerad planering av tidsåtgång samt kostnadsberäkning och 
val av material. 
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– Terminologi samt skiss- och ritteknik för att beskriva idé, 
process och resultat. 

– Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare. 
– Betydelse av färg, form och proportion för resultatets kvalitet. 
– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Digitala tekniker för dokumentation av arbetsprocessen och det 

färdiga resultatet. 
– Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert 

arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid behandling, 

försäljning och service, till exempel vid kundsamtal. I samband 
med det behandlas kassasystem och hantering av olika 
betalningsmedel. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Hår- och makeupstylist 4, 200 poäng 
Kurskod: HAVHAR04 

Kursen hår- och makeupstylist 4 omfattar punkterna 1–10 under 
rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 5 
och 10. I kursen behandlas utökade fördjupade kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Tekniker och metoder för avancerad hårstyling på olika hårtyper 
och makeup för foto, TV, scen och catwalk. 

– Effektivisering och planering av tidsåtgång samt 
kostnadsberäkning och val av material. 

– Terminologi samt skiss- och rittekniker för vidareutveckling av 
idéer, process och resultat. 



 

151 
 

– Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare, till exempel 
vid kommunikation med bransch och kund. 

– Användning av färg, form och proportioner för kvalitetshöjning 
av resultat. 

– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Digitala tekniker för enkel marknadsföring samt dokumentation 

av arbetsprocessen och det färdiga resultatet. 
– Hygieniskt, ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert 

arbetssätt samt hur man använder skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kroppsspråk och kulturella skillnader i kommunikation med 

kunder. 
– Tillämpning av god säljetik. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Textil design 1, 200 poäng 
Kurskod: HAVTEX01 

Kursen textil design 1 omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3–4 och 8–9. I 
kursen behandlas utökade grundkunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Vanligt förekommande sömnadstekniker och metoder för att 
förverkliga en idé till en färdig produkt. Enklare 
mönsterförändringar och mönsteranpassningar. 

– Produkt- och materialkunskap i samband med planering och 
genomförande, till exempel hur man skriver och tolkar 
skötselråd. 
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– Idéskisser, modeteckningar och arbetsgångsplanering. I 
samband med det behandlas beräkning av materialåtgång och -
kostnader. 

– Färg- och formlära. 
– Fackspråk för att förstå och följa instruktioner och för att 

kommunicera kring arbetsprocessen. 
– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Digitala tekniker för inspiration och dokumentation. 
– Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Textil design 2, 200 poäng 
Kurskod: HAVTEX02 

Kursen textil design 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3–4 och 6–7. I 
kursen befästs grundkunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Produktion med fokus på funktion och konstruktion utifrån 
material- och kvalitetstänkande med avseende på både dam- och 
herrkläder, till exempel fodrade plagg. 

– Produkt- och materialkunskap i samband med planering och 
genomförande. 

– Utnyttjande av materials egenskaper vid tillverkningen. 
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– Beräkning av materialåtgång, materialkostnader och tidsåtgång. 
– Färgers, formers och proportioners betydelse vid modeteckning 

och planering av produkt. 
– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Beskrivning och dokumentation av idéer och arbetsprocesser 

med hjälp av fackspråk och digitala tekniker. 
– Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Säljarbete och försäljningstekniker, till exempel 

kundbemötande. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 
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Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Textil design 3, 200 poäng 
Kurskod: HAVTEX03 

Kursen textil design 3 omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 5 och 10. I 
kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Produktion med varierade tekniker utifrån material- och 
kvalitetstänkande, med avseende på både dam- och herrkläder. I 
samband med det behandlas mönsterförändringar och 
mönsteranpassningar. 

– Produkt- och materialkunskap i samband med planering och 
genomförande. 
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– Utnyttjande av materials egenskaper vid tillverkningen. 
– Färgers, formers och proportioners betydelse vid 

modeteckningar, tekniska plaggskisser och för resultatets 
kvalitet. I samband med det behandlas arbetsgångsplanering, 
konstruktion och beräkning av material-, tids- och 
kostnadskalkyler. 

– Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare. 
– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Digitala tekniker för dokumentation av arbetsprocessen och det 

färdiga resultatet. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid tillverkning, 

försäljning och service, till exempel vid kundsamtal. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Textil design 4, 200 poäng 
Kurskod: HAVTEX04 

Kursen textil design 4 omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 5 och 10. I 
kursen behandlas utökade fördjupade kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Produktion med varierade tekniker i kombinationer av 
plaggmodeller utifrån kvalitets- och lönsamhetstänkande, till 
exempel en kollektion. I samband med det behandlas 
mönsterförändringar och mönsteranpassningar. 

– Produkt- och materialkunskap i samband med planering och 
genomförande. 
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– Produktionsplanering för effektivisering. I samband med det 
behandlas material-, tids- och kostnadskalkyler. 

– Modeteckningar och tekniska plaggskisser för vidareutveckling 
av idéer. I samband med det behandlas konstruktion. 

– Analys av färger, former och proportioner för kvalitetshöjning 
av resultat. 

– Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare, till exempel 
vid kommunikation med bransch och kund. 

– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Digitala tekniker för enkel marknadsföring samt dokumentation 

av arbetsprocessen och det färdiga resultatet. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad 

tillverkning, försäljning och service, till exempel behovsanalys. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Textil design 5, 200 poäng 
Kurskod: HAVTEX05 

Kursen textil design 5 omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2 och 6. I 
kursen befästs fördjupade kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Kreativt produktionsarbete med effektivisering, lönsamhet och 
resultatets kvalitet i fokus. I samband med det behandlas 
produktionsplanering material-, tids- och kostnadskalkyler. 

– Modeteckningar och tekniska plaggskisser för vidareutveckling 
av idéer. I samband med det behandlas konstruktion. 



 

171 
 

– Analys av färger, former och proportioner för kvalitetshöjning 
av resultatet. 

– Kommunikation kring arbetsprocessen och utvärdering av det 
färdiga resultatet. 

– Digitala tekniker för presentation av det färdiga arbetet. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad 

tillverkning, försäljning och service. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 
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Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Textil design 6a, 100 poäng 
Kurskod: HAVTEX06a 

Kursen textil design 6a omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 6 och 10. I 
kursen behandlas fördjupad färdighetsträning. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Varierade textila tekniker i komplexa konstruktioner. 
Effektivitet och kreativitet i produktionsarbetet, med lönsamhet 
och resultatets kvalitet i fokus. I samband med det behandlas 
miljöhänsyn i produktionsarbete och vid materialhantering. 
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– Arbete i projektsammanhang. I samband med det behandlas 
utveckling av arbetet och möjligheter till utveckling inom 
yrkesområdet. 

– Planera inköp och prissätta produkter, varor och tjänster för 
bättre lönsamhet. I samband med det behandlas 
exponeringstekniker. 

– Skissteknik för att presentera idéer för kunder och för 
vidareutveckling av kreativa avancerade textila arbeten. I 
samband med det behandlas tekniska plaggskisser och 
konstruktioner för att beskriva och kommunicera inom 
branschen. 

– Analys av färg, form och proportioner för kvalitetshöjning av 
resultatet. 

– Kommunikation kring arbetsprocessen och utvärdering av det 
färdiga resultatet. 

– Digitala tekniker i produktionsarbete eller för beskrivning av 
arbetsprocess och resultat. 

– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad 

produktion, försäljning och service. 
– Kreativt och positivt agerande i servicesituationer. 
– Kroppsspråk och kulturella skillnader i kommunikation med 

kunder. 
– Tillämpning av god säljetik. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 
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I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 
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I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 



 

178 
 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Textil design 6b, 50 poäng 
Kurskod: HAVTEX06b 

Kursen textil design 6b omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 6. I kursen 
behandlas fördjupad färdighetsträning. 
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Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Varierade textila tekniker i komplexa konstruktioner. 
Effektivitet och kreativitet i produktionsarbetet, med lönsamhet 
och resultatets kvalitet i fokus. I samband med det behandlas 
miljöhänsyn i produktionsarbete och vid materialhantering. 

– Skissteknik för att presentera idéer för kunder samt tekniska 
plaggskisser och konstruktioner för att beskriva och 
kommunicera inom branschen. 

– Analys av färg, form och proportioner för kvalitetshöjning av 
resultatet. 

– Kommunikation kring arbetsprocessen och utvärdering av det 
färdiga resultatet. 

– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad 

produktion, försäljning och service. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Textil design 4 – specialisering, 50 poäng 
Kurskod: HAVTEX04S 

Kursen textil design 4 – specialisering omfattar punkterna 1–9 
under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1. I 
kursen behandlas grundläggande kunskaper om tekniker och 
metoder inom valt specialiseringsområde närliggande inriktningen, 
eller mindre vanligt förekommande tekniker och metoder inom 
inriktningen. 
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Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Material, verktyg, maskiner, tekniker och metoder för att 
genomföra arbeten inom valt specialiseringsområde, till exempel 
i trikåteknik eller maskinstickning. I samband med det 
behandlas arbetsplanering, till exempel materialberäkning och 
planering av tidsåtgång. 

– Produkt- och materialkunskap. Hur man väljer lämpliga material 
och produkter för arbetsuppgiften. I samband med det behandlas 
miljöaspekter. 

– Fackspråk, skissteknik och ritteknik för arbetsbeskrivning och 
utveckling av idéer. 

– Analys av färgers, formers och proportioners betydelse för 
resultatet. 

– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Textil design 5 – specialisering, 50 poäng 
Kurskod: HAVTEX05S 

Kursen textil design 5 – specialisering omfattar punkterna 1–9 
under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1. I 
kursen behandlas kunskaper om komplexa tekniker och metoder 
inom valt specialiseringsområde inom inriktningen. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Material, verktyg, maskiner, tekniker och metoder för att 
genomföra arbeten inom valt specialiseringsområde, till exempel 
i korsettsömnad eller skrädderiteknik. I samband med det 
behandlas arbetsplanering, till exempel materialberäkning och 
planering av tidsåtgång. 
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– Produkt- och materialkunskap. Hur man väljer lämpliga material 
och produkter för arbetsuppgiften. I samband med det behandlas 
miljöaspekter. 

– Fackspråk, skissteknik och ritteknik för arbetsbeskrivning och 
utveckling av idéer. 

– Analys av färgers, formers och proportioners betydelse för 
resultatet. 

– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 
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Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Hantverksteknik 1, 200 poäng 
Kurskod: HAVHNT01 

Kursen hantverksteknik 1 omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3–4 och 8–9. I 
kursen behandlas utökade grundkunskaper i ämnet, inom den valda 
profilen. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Vanligt förekommande tekniker och metoder för att utföra 
arbeten eller förverkliga idéer till färdiga produkter. 

– Produkt- och materialkunskap i samband med planering och 
genomförande. 
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– Materialberäkning och planering av tidsåtgång, samt hur man 
väljer lämpliga material för arbetsuppgiften. 

– Skissteknik, ritteknik och konstruktion. 
– Färg- och formlära. 
– Fackspråk för att förstå och följa instruktioner och för att 

kommunicera kring arbetsprocessen. 
– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Digitala tekniker för inspiration och dokumentation. 
– Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt 

samt hur man använder eventuell skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel med återvinning och 

källsortering. 
– Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Hantverksteknik 2, 200 poäng 
Kurskod: HAVHNT02 

Kursen hantverksteknik 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3–4 och 6–7. I 
kursen befästs grundkunskaper i ämnet, inom den valda profilen. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Produktion med fokus på funktion utifrån material och 
kvalitetstänkande. 

– Produkt- och materialkunskap i samband med planering och 
genomförande. 

– Beräkning av materialkostnader och tidsåtgång. 
– Utförande av enkla konstruktionsritningar. 
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– Färgers, formers och proportioners betydelse vid idéutveckling 
och skisstekniker. 

– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Beskrivning och dokumentation av idéer och arbetsprocesser 

med hjälp av fackspråk och digitala tekniker. 
– Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt 

samt hur man använder eventuell skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Säljarbete, försäljningstekniker och kundbemötande. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 
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Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Hantverksteknik 3, 200 poäng 
Kurskod: HAVHNT03 

Kursen hantverksteknik 3 omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 5 och 10. I 
kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet, inom den valda 
profilen. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Produktion med varierade tekniker utifrån material- och 
kvalitetstänkande. 

– Introduktion i digitala produktionstekniker. 
– Produkt- och materialkunskap i samband med planering och 

genomförande. 
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– Arbetsgångsplanering. I samband med det behandlas material-, 
tids- och kostnadskalkyler. 

– Idéutveckling och skisstekniker samt färgers, formers och 
proportioners betydelse för resultatets kvalitet. 

– Formgivning och konstruktionsritning med digitala tekniker. 
– Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare. 
– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Digitala tekniker för dokumentation av arbetsprocessen och det 

färdiga resultatet. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt 

samt hur man använder eventuell skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid tillverkning, 

försäljning och service, till exempel vid kundsamtal. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Hantverksteknik 4, 200 poäng 
Kurskod: HAVHNT04 

Kursen hantverksteknik 4 omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 5 och 10. I 
kursen behandlas utökade fördjupade kunskaper i ämnet, inom den 
valda profilen. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Varierade och kombinerade tekniker i produktion utifrån 
kvalitets- och lönsamhetstänkande. 

– Produkt- och materialkunskap i samband med planering och 
genomförande. 
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– Produktionsplanering för effektivisering. I samband med det 
behandlas material-, tids- och kostnadskalkyler. 

– Skissteknik, ritteknik och konstruktion för vidareutveckling av 
idéer. Analys av färg, form och proportioner för kvalitetshöjning 
av resultat. 

– Fackspråk, anpassat efter situation och mottagare, till exempel 
vid kommunikation med bransch och kund. 

– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Digitala tekniker för enkel marknadsföring samt dokumentation 

av arbetsprocessen och det färdiga resultatet. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt 

samt hur man använder eventuell skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kroppsspråk och kulturella skillnader i kommunikation med 

kunder. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Hantverksteknik 5, 200 poäng 
Kurskod: HAVHNT05 

Kursen hantverksteknik 5 omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2 och 6. I 
kursen befästs fördjupade kunskaper i ämnet, inom den valda 
profilen. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Kreativt produktionsarbete med effektivisering, lönsamhet och 
resultatets kvalitet i fokus. I samband med det behandlas 
produktionsplanering samt material-, tids- och kostnadskalkyler. 

– Skissteknik, ritteknik, konstruktion och teknisk beskrivning. 
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– Analys av färg, form och proportioner för kvalitetshöjning av 
resultatet. 

– Kommunikation kring arbetsprocessen och utvärdering av det 
färdiga resultatet. 

– Digitala tekniker för presentation av det färdiga arbetet. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt 

samt hur man använder eventuell skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 
– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad 

tillverkning, försäljning och service. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 



 

208 
 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 
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Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Hantverksteknik 6a, 100 poäng 
Kurskod: HAVHNT06a 

Kursen hantverksteknik 6a omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 6 och 10. I 
kursen behandlas fördjupad färdighetsträning inom profilen. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Varierade tekniker i komplexa konstruktioner. Effektivitet och 
kreativitet i produktionsarbetet, med lönsamhet och resultatets 
kvalitet i fokus. I samband med det behandlas miljöhänsyn i 
produktionsarbete och vid materialhantering. 



 

211 
 

– Arbete i projektsammanhang. I samband med det behandlas 
utveckling av arbetet och möjligheter till utveckling inom 
yrkesområdet. 

– Planera inköp och prissätta produkter, varor och tjänster för 
bättre lönsamhet. I samband med det behandlas 
exponeringstekniker. 

– Skissteknik för att presentera idéer för kunder och för 
vidareutveckling av kreativa avancerade arbeten. I samband med 
det behandlas teknisk beskrivning för att kommunicera inom 
branschen. 

– Analys av färg, form och proportioner för kvalitetshöjning av 
resultatet. 

– Kommunikation kring arbetsprocessen samt utvärdering och 
analys av det färdiga resultatet. 

– Digitala tekniker i produktionsarbete eller för beskrivning av 
arbetsprocess och resultat. 

– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt 
samt hur man använder eventuell skyddsutrustning. 

– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad 
produktion, försäljning och service. 

– Kreativt och positivt agerande i servicesituationer. 
– Kroppsspråk och kulturella skillnader i kommunikation med 

kunder. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 
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I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 
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I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 
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I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Hantverksteknik 6b, 50 poäng 
Kurskod: HAVHNT06b 

Kursen hantverksteknik 6b omfattar punkterna 1–10 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 6. I kursen 
behandlas fördjupad färdighetsträning inom profilen. 
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Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Varierade tekniker i komplexa konstruktioner. Effektivitet och 
kreativitet i produktionsarbetet, med lönsamhet och resultatets 
kvalitet i fokus. I samband med det behandlas miljöhänsyn i 
produktionsarbete och vid materialhantering. 

– Skissteknik för att presentera idéer för kunder samt teknisk 
beskrivning eller konstruktion för att kommunicera inom 
branschen. 

– Analys av färg, form och proportioner för kvalitetshöjning av 
resultatet. 

– Kommunikation kring arbetsprocessen och utvärdering av det 
färdiga resultatet. 

– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt 
samt hur man använder eventuell skyddsutrustning. 

– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 
och källsortering. 

– Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad 
produktion, försäljning och service. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 

Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Hantverksteknik 4 – specialisering, 50 poäng 
Kurskod: HAVHNT04S 

Kursen hantverksteknik 4 – specialisering omfattar punkterna 1–9 
under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1. I 
kursen behandlas grundläggande kunskaper om tekniker och 
metoder inom valt specialiseringsområde närliggande profilen, eller 
mindre vanligt förekommande tekniker och metoder inom profilen. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Material, verktyg, maskiner, tekniker och metoder för att 
genomföra arbetet inom valt specialiseringsområde. I samband 
med det behandlas arbetsplanering, till exempel 
materialberäkning och planering av tidsåtgång. 
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– Produkt- och materialkunskap. Hur man väljer lämpliga material 
och produkter för arbetsuppgiften. I samband med det behandlas 
miljöaspekter. 

– Fackspråk, skissteknik och ritteknik för arbetsbeskrivning och 
utveckling av idéer. 

– Analys av färgers, formers och proportioners betydelse för 
resultatet. 

– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt 

samt hur man använder eventuell skyddsutrustning. 
– Arbete med hänsyn till miljön, till exempel genom återvinning 

och källsortering. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 
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Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Hantverksteknik 5 – specialisering, 50 poäng 
Kurskod: HAVHNT05S 

Kursen hantverksteknik 5 – specialisering omfattar punkterna 1–9 
under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1. I 
kursen behandlas kunskaper om komplexa tekniker och metoder 
inom valt specialiseringsområde inom profilen. 

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Material, verktyg, maskiner, tekniker och metoder för att 
genomföra arbeten inom valt specialiseringsområde. I samband 
med det behandlas arbetsplanering, till exempel 
materialberäkning och planering av tidsåtgång. 
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– Produkt- och materialkunskap. Hur man väljer lämpliga material 
och produkter för arbetsuppgiften. I samband med det behandlas 
miljöaspekter. 

– Fackspråk, skissteknik och ritteknik för arbetsbeskrivning och 
utveckling av idéer. 

– Analys av färgers, formers och proportioners betydelse för 
resultatet. 

– Utvärdering och analys av arbetsprocess och resultat. 
– Ergonomiskt riktigt och arbetsmiljömässigt säkert arbetssätt 

samt hur man använder eventuell skyddsutrustning. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör 
en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför 
sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer 
eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta 
slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar 
översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 
förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet 
beräkningar. 

Eleven använder, i samråd med handledare, med viss säkerhet 
tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och 
estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner 
med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven, i 
samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer. 
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat 
samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen 
innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I 
beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta 
facktermer. 
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Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker. 
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt 
material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt 
riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga 
arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss 
säkerhet beräkningar. 

Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och 
uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet 
hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin 
arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade 
omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med viss säkerhet relevant fackspråk. 



 

225 
 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder. 

Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller 
servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt 
gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar 
och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med 
handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den 
tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven 
motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till 
ekonomi och miljö. 

I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk 
utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger 
välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och 
gör med säkerhet beräkningar. 
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Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår 
resultat med en teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar 
eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under 
arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, 
eventuella problem som uppkommer Eleven beskriver utförligt 
och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar 
dessa med välgrundade och nyanserade omdömen. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på 
förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven 
med säkerhet relevant fackspråk. 

Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala 
tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och 
säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett 
ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och 
lämpliga arbetskläder.  

Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya 
försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och 
nyanserat sitt agerande.  

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 



 

Remiss 

 2019-12-18 
Dnr 2017:1728 

1 (9) 
 

 
 

1 
 

Föreskrifter  
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:43) 
om kurser för hantverksprogrammet; 

 
beslutade den -- ----- 2020. 

Med stöd av 4 kap. 1 och 5 §§ gymnasieförordningen 
(2010:2039) föreskriver Skolverket att bilaga 1 och 2 till 
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:43) om kurser för 
hantverksprogrammet ska ha följande lydelser. 
____________________ 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2020. 
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som 

påbörjas efter den 30 juni 2021. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande för utbildning som har påbörjats före utgången av juni 
2021. 

3. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för elever som har 
påbörjat sin utbildning före utgången av juni 2021 och som efter 
studieuppehåll enligt 16 kap. 40 § första stycket skollagen 
(2010:800) återupptar sin gymnasieutbildning efter den 30 juni 
2021 och vars påbörjade studieväg på grund av ändringar i 
gymnasieförordningen (2010:2039) inte längre erbjuds i 
gymnasieskolan och som väljer att fullfölja utbildningen enligt de 
bestämmelser som gäller efter utgången av juni 2021. Detsamma 
gäller för elever som har påbörjat sin utbildning före utgången av 
juni 2021 och som efter ett annat avbrott i studierna återupptar sin 
gymnasieutbildning efter den 30 juni 2021 och vars påbörjade 
studieväg på grund av ändringarna i gymnasieförordningen 
(2010:2039) inte längre erbjuds i gymnasieskolan, eller som går om 
ett läsår.  
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På Skolverkets vägnar 
 
GENERALDIREKTÖREN 
 Föredragande 
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Bilaga 11 

Hantverksprogrammet (HV) 
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 5 100 
Historia Historia 1a1 50 
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 
Matematik Matematik 1a 100 
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50 
Religionskunskap Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50 
Svenska Svenska 1 100 
eller   
Svenska som 
andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 
Ämne Kurs Poäng 

Entreprenörskap Entreprenörskap 100 
Hantverk Hantverk – introduktion 200 
Hantverkskunskap Tradition och utveckling 100 

Kurser i inriktningarna 
Inriktning Finsnickeri 500 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 

Hantverk Finsnickeri 1 200 
 Finsnickeri 2 200 

 
1 Ändringen innebär bl.a. att kursen frisör 2 utgår från inriktningen Frisör, 
barberare och hår- och makeupstylist.  
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Hantverkskunskap Material och miljö 100 
Inriktning Florist 500 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 

Hantverk Florist 1 200 
 Florist 2 200 
Hantverkskunskap Material och miljö 100 

 

Inriktning Frisör, barberare och hår- och makeupstylist 300 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 

Hantverk Frisör 1 200 
Hantverkskunskap Material och miljö 100 

Inriktning Textil design 500 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 

Hantverk Textil design 1 200 
 Textil design 2 200 
Hantverkskunskap Material och miljö 100 

Inriktning Övriga hantverk 500 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 

Hantverk Hantverksteknik 1 200 
 Hantverksteknik 2 200 
Hantverkskunskap Material och miljö 100 
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Bilaga 22 

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 
Ämne Kurs Poäng 

Administration Administration 1 100 
Affärskommunikation Affärskommunikation 100 
Arkitektur Arkitektur – rum 100 
Bild Bild 100 
 Bild och form 1a1 50 
 Bild och form 1a2 50 
 Bild och form 1b 100 
 Bild och form – specialisering 100 
 Form 100 
Cad Cad 1 50 
 Cad 2 50 
Datoriserad 
mönsterhantering Datoriserad mönsterhantering 1 100 
 Datoriserad mönsterhantering 2 100 
Datorstyrd produktion Cad/cam 100 
 Datorstyrd produktion 1 100 
Design Design 1 100 
 Design 2 100 
 Designmodeller 100 
Digitalt skapande Digitalt skapande 1 100 
 Digitalt skapande 2 100 
Elektroteknik Elektromekanik 100 

 
2 Senaste lydelse SKOLFS 2017:61. Ändringen innebär bl.a. att ämnena massage, 
kemi och medicin samt kursen personlig försäljning 3 utgår.  
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 Elkraftteknik 100 
Formgivning Fackteckning och design 100 
 Formgivning 1 100 
 Formgivning 2 100 
 Formgivning 3 100 
 Textil färg och form 100 
Företagsekonomi Företagsekonomi 1 100 
 Företagsekonomi 2 100 

 
Entreprenadskap och 
företagande 100 

 Marknadsföring 100 
 Redovisning 1 100 
 Redovisning 2 100 
Försäljning och 
kundservice Personlig försäljning 1 100 
 Personlig försäljning 2 100 
 Servicekunskap 100 
Handel Praktisk marknadsföring 1 100 
Hantverk Barberare 2 200 
 Barberare 3 200 
 Barberare 4 200 
 Barberare 5 200 
 Barberare 6a 100 
 Barberare 6b 50 
 Finsnickeri 3 200 
 Finsnickeri 4 200 
 Finsnickeri 4 – specialisering 50 
 Finsnickeri 5 200 
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 Finsnickeri 5 – specialisering 50 
 Finsnickeri 6a 100 
 Finsnickeri 6b 50 
 Florist 3 200 
 Florist 4 200 
 Florist 4 – specialisering 50 
 Florist 5 200 
 Florist 5 – specialisering 50 
 Florist 6a 100 
 Florist 6b 50 
 Frisör 2 200 
 Frisör 3 200 
 Frisör 4 200 
 Frisör 4 – specialisering 50 
 Frisör 5 200 
 Frisör 5 – specialisering 50 
 Frisör 6a 100 
 Frisör 6b 50 
 Hantverksteknik 3 200 
 Hantverksteknik 4 200 

 
Hantverksteknik 4 – 
specialisering 50 

 Hantverksteknik 5 200 

 
Hantverksteknik 5 – 
specialisering 50 

 Hantverksteknik 6a 100 
 Hantverksteknik 6b 50 
 Hår- och makeupstylist 2 200 
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 Hår- och makeupstylist 3 200 
 Hår- och makeupstylist 4 200 
 Textil design 3 200 
 Textil design 4 200 
 Textil design 4 – specialisering 50 
 Textil design 5 200 
 Textil design 5 – specialisering 50 
 Textil design 6a 100 
 Textil design 6b 50 
Hantverkskunskap Material 50 
 Miljö 50 
Historia Historia 1a2 50 
 Historia 2a 100 
 Historia 2b – kultur 100 
Inköp och logistik Inköp 1 100 
 Inköp 2 100 
Larm och 
säkerhetsteknik 

Larm-, övervaknings- och 
säkerhetssystem 100 

Manuell 
mönsterkonstruktion Mönsterkonstruktion 1 100 
 Mönsterkonstruktion 2 100 
Matematik Matematik 2a 100 
 Matematik 3b 100 
 Matematik 3c 100 
Naturkunskap Naturkunskap 1a2 50 
 Naturkunskap 2 100 
Programmering Programmering 1 100 
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a2 50 
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 Samhällskunskap 2 100 
Service och bemötande Service och bemötande 1 100 
 Service och bemötande 2 100 
Svenska Svenska 2 100 
eller   
Svenska som 
andraspråk Svenska som andraspråk 2 100 
Tillämpad 
programmering Tillämpad programmering 100 
Utställningsdesign Utställningsdesign 1 100 
 Utställningsdesign 2 100 
 Utställningsdesign 3 100 
Växtkunskap Växtkunskap 1 100 
 Växtkunskap 2 100 
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Föreskrifter  
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 
2010:44) om kurser för hotell- och 
turismprogrammet; 

 
beslutade den -- ----- 2020. 

Med stöd av 4 kap. 1 och 5 §§ gymnasieförordningen 
(2010:2039) föreskriver Skolverket att bilaga 1 och 2 till 
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:44) om kurser för hotell- 
och turismprogrammet ska ha följande lydelse. 
____________________ 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2020. 
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som 

påbörjas efter den 30 juni 2021. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande för utbildning som har påbörjats före utgången av juni 
2021. 

3. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för elever som har 
påbörjat sin utbildning före utgången av juni 2021 och som efter 
studieuppehåll enligt 16 kap. 40 § första stycket skollagen 
(2010:800) återupptar sin gymnasieutbildning efter den 30 juni 
2021 och vars påbörjade studieväg på grund av ändringar i 
gymnasieförordningen (2010:2039) inte längre erbjuds i 
gymnasieskolan och som väljer att fullfölja utbildningen enligt de 
bestämmelser som gäller efter utgången av juni 2021. Detsamma 
gäller för elever som har påbörjat sin utbildning före utgången av 
juni 2021 och som efter ett annat avbrott i studierna återupptar sin 
gymnasieutbildning efter den 30 juni 2021 och vars påbörjade 
studieväg på grund av ändringarna i gymnasieförordningen 
(2010:2039) inte längre erbjuds i gymnasieskolan, eller som går om 
ett läsår. 
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På Skolverkets vägnar 
 
GENERALDIREKTÖREN 
 Föredragande 
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Bilaga 11 

Hotell- och turismprogrammet (HT) 
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 
Engelska Engelska 5 100 
Historia Historia 1a1 50 
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 
Matematik Matematik 1a 100 
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50 
Religionskunskap Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50 
Svenska Svenska 1 100 
Eller   
Svenska som 
andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 
Aktiviteter och 
värdskap 

Besöksnäringen 100 

Engelska Engelska 6 100 
Entreprenörskap Entreprenörskap 100 
Konferens och 
evenemang 

Konferens och evenemang 100 

Reception Logi 100 
Reseproduktion och 
marknadsföring 

Hållbar turism 100 

 Resmål och resvägar 100 
Service och bemötande Service och bemötande 1 100 

 
1 Senaste lydelse SKOLFS 2015:6. Ändringen innebär bl.a. att inriktningen 
hotell och konferens och inriktningen turism och resor utgår. 
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Bilaga 22 

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 
Administration Administration 1 100 
 Personaladministration 100 
Affärskommunikation Affärskommunikation 100 
Aktiviteter och 
värdskap 

Aktiviteter och upplevelser 100 

 Guide och reseledare 100 
 Turistbyråservice 100 
 Värdskap på resmålet 100 
Dryckeskunskap Barteknik 100 
 Drycker och ansvarsfull 

alkoholservering 
100 

Eventteknik Eventteknik 100 
 Ljudproduktionsteknik 100 
 Ljus- och bildproduktionsteknik 100 
Företagsekonomi Företagsekonomi 1 100 
 Entreprenörskap och 

företagande 
100 

Försäljning och 
kundservice 

Personlig försäljning 1 100 

Konferens och 
evenemang 

Konferens 1 100 

 Konferens 2 100 
 Konferens 3 100 
 Evenemang 100 
 Rums- och konferensbokning 100 
Moderna språk Moderna språk 1 100 
 Moderna språk 2 100 
 Moderna språk 3 100 
 Moderna språk 4 100 

 
2 Senaste lydelse SKOLFS 2017:62. Ändringen innebär bl.a. att kursen telefon- 
och internetservice och kursen hållbar turism utgår.  
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 Moderna språk 5 100 
 Moderna språk 6 100 
 Moderna språk 7 100 
 Kinesiska 1 100 
 Kinesiska 2 100 
 Kinesiska 3 100 
 Kinesiska 4 100 
 Kinesiska 5 100 
 Kinesiska 6 100 
 Kinesiska 7 100 
Naturguidning Naturguidning 1 100 
 Naturguidning 2 200 
Programmering Programmering 1 100 
Reception Reception 1 100 
 Reception 2 100 
 Reception 3 100 
Reseproduktion och 
marknadsföring 

Marknadsföring och försäljning 100 

 Reseproduktion och försäljning 100 
Serveringskunskap Frukost och bufféservering 100 
 Servering 1 100 
 Arrangemang 100 
Service och bemötande Service och bemötande 2 100 
Svenska Retorik 100 
 Svenska 100 
eller   
Svenska som 
andraspråk 

Svenska som andraspråk 2 100 

Tillämpad 
programmering 

Tillämpad programmering 100 

Våningsservice Våningsservice 1 100 
 Våningsservice 2 100 
 Våningsservice 3 100 
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Föreskrifter 
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:190) 
om ämnesplan för ämnet naturbruk i gymnasieskolan 
och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; 
beslutade den XX 2020. 

Med stöd av 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 
2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 
föreskriver Skolverket att bilagan till Skolverkets föreskrifter 
(SKOLFS 2010:190) om ämnesplan för ämnet naturbruk i 
gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå1 ska ha följande lydelse. 
____________________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2020 och ska 
tillämpas på kurser som påbörjas efter den 30 juni 2021.  

 
På Skolverkets vägnar 
 
 
GENERALDIREKTÖREN 
 Föredragande 

 
1 Senaste lydelse av föreskrifternas rubrik SKOLFS 2012:24. 
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Bilaga 

Naturbruk 

Naturbruk omfattar olika verksamheter för produktion av varor och 
tjänster. Praktiska erfarenheter och naturvetenskaplig forskning har 
bidragit och bidrar till att utveckla naturbrukets metoder och 
redskap. Ämnet naturbruk är en introduktion till naturbrukets 
arbetsmiljöer med växter, djur, natur och skog samt yrken inom 
dessa områden. För att man bättre ska förstå dagens naturbruk och 
roll inom hållbar utveckling omfattar ämnet även naturbrukets 
historiska utveckling. 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet naturbruk ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om naturbrukets olika miljöer och branscher, 
dess förutsättningar och villkor samt om hur naturbruket kan bidra 
till att främja en hållbar utveckling. 

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att 
utföra praktiska arbetsuppgifter inom naturbrukets olika områden. 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
tilltro till den egna arbetsförmågan samt utveckla förmåga att lösa 
problem och samverka med andra. Kunskaper om arbetsmiljö- och 
säkerhetsfrågor ska ingå i undervisningen. Eleverna ska också ges 
möjlighet att utveckla grundläggande färdigheter i att köra någon 
basmaskin inom naturbruket.  

Genom kontakter med naturbrukets olika arbetsmiljöer ska 
undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av 
naturbrukets roll i samhället. Undervisningen ska också ge eleverna 
möjlighet att utveckla praktiska färdigheter i att utföra 
arbetsuppgifter med växter, djur, natur eller skog på ett ansvarsfullt 
sätt. 
Undervisningen i ämnet naturbruk ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande: 
 

1. Kunskaper om naturbrukets olika arbetsmiljöer och om 
yrkesområden inom naturbruket. 
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2. Kunskaper om naturbrukets produkter och tjänster samt om 
naturbrukets historiska utveckling. 

3. Kunskaper om hur naturresurser används inom naturbruket 
och hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling. 

4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom naturbrukets olika 
områden. 

5. Förmåga att arbeta säkert samt kunskaper om lagar och 
andra bestämmelser som gäller säkerhet i arbetet. 

6. Färdigheter i att köra någon basmaskin inom naturbruket. 
Kurser i ämnet 

Naturbruk, 200 poäng. 

Naturbruk, 200 poäng 
Kurskod: NAUNAU0 

Kursen naturbruk omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets 
syfte. 
Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
Introduktion av naturbrukets verksamhetsområden 
– Naturbrukets olika yrkesområden och yrkesmiljöer, till exempel 

arbete inom djurvård, hästhållning, lantbruk, naturturism, 
skogsbruk eller trädgård. 

– Arbetsuppgifter med hantering av växter eller djur samt 
dokumentation av genomförda arbetsuppgifter. 

– Naturbruksprodukter och naturbrukstjänster, till exempel 
livsmedel, växtmaterial, träråvara, energiråvara, natur- och 
landskapsvård samt naturupplevelser. 

– Naturens biologiska mångfald och dess betydelse för ett hållbart 
naturbruk. 

– Naturbrukets användning av naturresurser samt naturbruket som 
resurs för en hållbar utveckling. 

– Naturbrukets utveckling med ett historiskt och globalt 
perspektiv. 
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– Miljöhänsyn inom naturbruk, till exempel i samband med 
gödselhantering, växtnäringstillförsel, maskinanvändning, 
djurhållning, nyttjande av mark för upplevelsebaserade tjänster 
samt skogsskötsel. 

Arbetsuppgifter 
– Arbetsuppgifter inom naturbruk med användning av 

handredskap och teknisk utrustning. 
– Materialkunskap, materialval och materialanvändning när 

arbetsuppgifter utförs. 
– Underhåll av handredskap och teknisk utrustning. 
– Arbetsuppgifter med utgångspunkt från handböcker och 

instruktioner. 
– Körning av basmaskin. 
Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor 
– Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor samt skyddsarbete och 

skyddsronder. 
– Första hjälpen. 
– Elarbeten enligt lagar och andra bestämmelser om elsäkerhet. 
– Brandskydd, brand och brandbekämpning. 
– Naturolyckor, till exempel översvämningar, ras och stormar. 
– Funktions- och säkerhetskontroll i samband med användning av 

teknisk utrustning. 
– Ergonomi i samband med att olika arbetsuppgifter utförs. 
– Lagar och andra bestämmelser som gäller säkerhet i arbetet. 
 

Kunskapskrav 
Betyget E 
Eleven redogör översiktligt för olika yrkesområden inom 
naturbruket och ger exempel på yrken, arbetsuppgifter, produkter 
och tjänster. Eleven beskriver också översiktligt naturbrukets 
historiska utveckling. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur 
naturresurser används inom naturbruket och hur naturbruket kan 
bidra till att främja en hållbar utveckling. 
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Eleven följer arbetsinstruktioner och utför, i samråd med 
handledare, avgränsade arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Eleven 
använder med visst handlag lämpliga verktyg och redskap för att 
genomföra arbetsuppgifterna. I arbetet tar eleven ansvar för 
materiella värden och för sig själv samt håller välordnat på 
arbetsplatsen. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel 
dokumentation av sitt arbete. 

Eleven utför, i samråd med handledare, praktiskt 
brandskyddsarbete och redogör översiktligt för lagar och andra 
bestämmelser som gäller brandskydd och säkerhet i arbetet. Eleven 
utför, i samråd med handledare, första hjälpen vid ett simulerat 
olycksfall. 

Eleven kör basmaskin inom ett övningsområde på ett säkert sätt. 
I samråd med handledare läser eleven av och ställer in instrument 
samt ställer in och använder basmaskinens olika reglage. Eleven 
utför, i samråd med handledare, funktions- och säkerhetskontroller 
vid användning av maskiner och redskap. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 
Betyget D 
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 
Betyget C 
Eleven redogör utförligt för olika yrkesområden inom naturbruket 
och ger exempel på yrken, arbetsuppgifter, produkter och tjänster. 
Eleven beskriver också utförligt naturbrukets historiska 
utveckling. Dessutom redogör eleven utförligt för hur 
naturresurser används inom naturbruket och hur naturbruket kan 
bidra till att främja en hållbar utveckling. 
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Eleven följer arbetsinstruktioner och utför, efter samråd med 
handledare, sammanhållna arbetsuppgifter på ett säkert sätt. 
Eleven väljer, samt använder med gott handlag, lämpliga verktyg 
och redskap för att genomföra arbetsuppgifterna. I arbetet tar 
eleven ansvar för materiella värden och för sig själv samt håller 
välordnat på arbetsplatsen. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven 
en noggrann dokumentation av sitt arbete. 

Eleven utför, efter samråd med handledare, praktiskt 
brandskyddsarbete och redogör utförligt för lagar och andra 
bestämmelser som gäller brandskydd och säkerhet i arbetet. Eleven 
utför, efter samråd med handledare, första hjälpen vid ett 
simulerat olycksfall. 

Eleven kör basmaskin inom ett övningsområde på ett säkert sätt 
och med god framförhållning. Efter samråd med handledare 
läser eleven av och ställer in instrument samt ställer in och 
använder basmaskinens olika reglage. Eleven utför, efter samråd 
med handledare, funktions- och säkerhetskontroller vid användning 
av maskiner och redskap. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 
Betyget B 
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 
Betyget A 
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika yrkesområden 
inom naturbruket och ger exempel på yrken, arbetsuppgifter, 
produkter och tjänster. Eleven beskriver också utförligt och 
nyanserat naturbrukets historiska utveckling. Dessutom redogör 
eleven utförligt och nyanserat för hur naturresurser används inom 
naturbruket och hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar 
utveckling. 
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Eleven följer arbetsinstruktioner och utför, efter samråd med 
handledare, sammanhållna arbetsuppgifter på ett säkert sätt. 
Eleven väljer, samt använder med mycket gott handlag, lämpliga 
verktyg och redskap för att genomföra arbetsuppgifterna. I arbetet 
tar eleven ansvar för materiella värden och för sig själv samt håller 
välordnat på arbetsplatsen. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven 
en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete. 

Eleven utför, efter samråd med handledare, praktiskt 
brandskyddsarbete och redogör utförligt för lagar och andra 
bestämmelser som gäller brandskydd och säkerhet i arbetet. Eleven 
utför, efter samråd med handledare, första hjälpen vid ett 
simulerat olycksfall. 

Eleven kör basmaskin med olika körtekniker inom ett 
övningsområde på ett säkert sätt och med mycket god 
framförhållning. Efter samråd med handledare läser eleven av 
och ställer in instrument samt ställer in och använder basmaskinens 
olika reglage. Eleven utför, efter samråd med handledare, 
funktions- och säkerhetskontroller vid användning av maskiner och 
redskap. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 
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Föreskrifter  
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:46) 
om kurser för naturbruksprogrammet; 

 
beslutade den -- ----- 2020. 

Med stöd av 4 kap. 1 och 5 §§ gymnasieförordningen 
(2010:2039) föreskriver Skolverket att bilaga 1 och 2 till 
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:46) om kurser för 
naturbruksprogrammet ska ha följande lydelse. 
____________________ 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2020. 
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som 

påbörjas efter den 30 juni 2021. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande för utbildning som har påbörjats före utgången av juni 
2021. 

3. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för elever som har 
påbörjat sin utbildning före utgången av juni 2021 och som efter 
studieuppehåll enligt 16 kap. 40 § första stycket skollagen 
(2010:800) återupptar sin gymnasieutbildning efter den 30 juni 
2021 och vars påbörjade studieväg på grund av ändringar i 
gymnasieförordningen (2010:2039) inte längre erbjuds i 
gymnasieskolan och som väljer att fullfölja utbildningen enligt de 
bestämmelser som gäller efter utgången av juni 2021. Detsamma 
gäller för elever som har påbörjat sin utbildning före utgången av 
juni 2021 och som efter ett annat avbrott i studierna återupptar sin 
gymnasieutbildning efter den 30 juni 2021 och vars påbörjade 
studieväg på grund av ändringarna i gymnasieförordningen 
(2010:2039) inte längre erbjuds i gymnasieskolan, eller som går om 
ett läsår.  
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På Skolverkets vägnar 
 
GENERALDIREKTÖREN 
 Föredragande 
 
  



 

3 
 

Bilaga 11 

Naturbruksprogrammet (NB) 
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 
Ämne Kurs Poäng 

Engelska Engelska 5 100 
Historia Historia 1a1 50 
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 
Matematik Matematik 1a 100 
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50 
Religionskunskap Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50 
Svenska Svenska 1 100 
eller   
Svenska som 
andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 

Biologi Biologi 1 100 
Entreprenörskap Entreprenörskap 100 
Naturbruk Naturbruk 200 

Kurser i inriktningarna 
Inriktning Djurvård 500 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 

Biologi – naturbruk Djurens biologi 100 
Djur Djuren i naturbruket 100 
 Djurhållning 100 
 Sällskapsdjur 1 100 
Djurvård inom djurens Djurvård inom djurens hälso- 100 

 
1 Senaste lydelse SKOLFS 2014:93. Ändringen innebär bl.a. att inriktningen djur 
och inriktningen skog utgår.  
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hälso- och sjukvård och sjukvård 1 

Inriktning Hästhållning 700 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 

Biologi – naturbruk Djurens biologi 100 
Djur Djurhållning 100 
Fordon och redskap 
inom naturbruk Fordon och redskap 100 
Hästkunskap Hästkunskap 1 100 
 Hästkunskap 2 100 
Ridning och körning Ridning och körning 200 

Inriktning Lantbruk 700 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 

Biologi – naturbruk Marken och växternas biologi 100 
Djur Djuren i naturbruket 100 
Fordon och redskap 
inom naturbruk Fordon och redskap 100 
Lantbruksdjur Lantbruksdjur 1 100 
Lantbruksmaskiner Lantbruksmaskiner 1 100 
Naturbrukets byggnader Byggnadsunderhåll 100 
Växtodling Växtodling 1 100 

Inriktning Naturturism 600 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 

Biologi – naturbruk Marken och växternas biologi 100 
Motor- och röjmotorsåg Motor- och röjmotorsåg 1 100 
Naturturism Naturturism 1 100 
 Naturturism 2 100 
Skog, mark och vatten Mångbruk av skog 100 
Skogsmaskiner Terrängtransporter 100 
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Inriktning Skogsbruk 700 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 

Biologi – naturbruk Marken och växternas biologi 100 
Motor- och röjmotorsåg Motor- och röjmotorsåg 1 100 
Skog, mark och vatten Mångbruk av skog 100 
Skogsmaskiner Terrängtransporter 100 
 Virkestransport med skotare 100 
Skogsproduktion Skogsskötsel 1 100 
 Virkeslära 100 

Inriktning Trädgård 700 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 

Biologi – naturbruk Marken och växternas biologi 100 
Fordon och redskap 
inom naturbruk Fordon och redskap 100 
Skötsel av utemiljöer Beskärning och trädvård 100 
 Skötsel av utemiljöer 100 
Trädgårdsanläggning Trädgårdsanläggning 1 100 
Trädgårdsodling Trädgårdsodling 100 
Växtkunskap Växtkunskap 1 100 
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Bilaga 22 

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 
Ämne Kurs Poäng 

Aktiviteter och 
värdskap Besöksnäringen 100 
 Aktiviteter och upplevelser 100 
Arkitektur Arkitektur – rum 100 
Biodling Biodling 100 
Biologi – naturbruk Djurens biologi  100 
 Marken och växternas biologi 100 
 Bevarandebiologi 100 

 
Biologi – naturbruk – 
specialisering  100 

Design Design 1 100 
Djur Djuren i naturbruket 100 
 Djurhållning  100 
 Sällskapsdjur 1 100 
 Sällskapsdjur 2 100 
 Djur i zoohandel 200 
 Djur – specialisering 100 
Djur för 
forskningsändamål Djur för forskningsändamål 200 
Djurparksdjur Djurparksdjur 1 100 
 Djurparksdjur 2 100 
Djurvård inom djurens 
hälso- och sjukvård 

Djurvård inom djurens hälso- 
och sjukvård 1 100 

 
Djurvård inom djurens hälso- 
och sjukvård 2 200 

Energiteknik Förnybar energi 100 
Fordon och redskap 
inom naturbruk Fordon och redskap 100 
Fysik Fysik 1b1 100 
Företagsekonomi Företagsekonomi 1 100 

 
2 Senaste lydelse SKOLFS 2017:64. 
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 Företagsekonomi 2 100 

 
Entreprenörskap och 
företagande 100 

Försäljning och 
kundservice Servicekunskap 100 
 Personlig försäljning 1 100 
Geografi Geografi 1 100 
Handel Handel – specialisering 100 
Hundkunskap Hundkunskap 1 100 
 Hundkunskap 2 100 
 Hundkunskap 3 100 
 Träning av hund 100 
Hygienkunskap Hygien 100 
Hästkunskap Hästkunskap 1 100 
 Hästkunskap 2 100 
 Hästkunskap 3 100 
Kemi Kemi 1 100 
Lantbruksdjur Lantbruksdjur 1 100 
 Lantbruksdjur 2 100 
 Lantbruksdjur – specialisering 100 
Lantbruksmaskiner Lantbruksmaskiner 1 100 
 Lantbruksmaskiner 2 100 
Lastmaskiner och 
truckar inom naturbruk Lastmaskiner och truckar 100 
Livsmedels- och 
näringskunskap 

Livsmedels- och 
näringskunskap 1 100 

Matematik Matematik 2a 100 
 Matematik 3b 100 
 Matematik 3c 100 
Matlagningskunskap Matlagning 1 100 
Mobila arbetsmaskiner Grävmaskiner 200 
Motor- och röjmotorsåg Motor- och röjmotorsåg 1 100 
 Motor- och röjmotorsåg 2 100 
Natur- och 
landskapsvård Natur- och landskapsvård 100 
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Naturbrukets byggnader Byggnadsunderhåll 100 
Naturguidning Guidning i naturbruksmiljöer 100 
 Naturguidning 1 100 
 Naturguidning 2 200 
Naturturism Naturturism 1 100 
 Naturturism 2 100 
 Naturturism 3 100 
Odling i växthus Odling i växthus 1 100 
 Odling i växthus 2 100 

 
Odling i växthus – 
specialisering 100 

Pedagogik Aktivitetsledarskap 100 
 Kommunikation 100 
Programmering Programmering 1 100 
Ridning och körning Ridning och körning 200 
 Körning 1 100 
 Körning 2 100 
 Ridning 1 100 
 Ridning 2 100 
Service och bemötande Service och bemötande 1 100 
Serviceteknik – 
naturbruk Serviceteknik – naturbruk 1 100 
 Serviceteknik – naturbruk 2 100 

 
Serviceteknik – naturbruk – 
specialisering 100 

Skog, mark och vatten Fiske och vattenvård 1 100 
 Fiske och vattenvård 2 200 
 Jakt och viltvård 1 100 
 Jakt och viltvård 2 200 

 
Jakt och viltvård – 
specialisering 100 

 Mångbruk av skog 100 
Skogsmaskiner Småskalig skogsteknik 100 
 Terrängtransporter 100 
 Virkestransport med skotare 100 
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 Avverkningsmaskiner 100 
 Skogsmaskiner – specialisering 200 
Skogsproduktion Skogsskötsel 1 100 
 Skogsskötsel 2 100 
 Skogsskötsel – specialisering 100 
 Virkeslära 100 
 Virkesmätning 100 
Skötsel av utemiljöer Skötsel av utemiljöer 100 
 Beskärning och trädvård 100 

 
Skötsel av utemiljöer – 
specialisering 100 

Svenska Svenska 2 100 
eller   
Svenska som 
andraspråk Svenska som andraspråk 2 100 
Tillämpad 
programmering Tillämpad programmering 100 
Travkunskap Trav 1 100 
 Trav 2 100 
Trädgårdsanläggning Trädgårdsanläggning 1 100 
 Trädgårdsanläggning 2 100 

 
Trädgårdsanläggning – 
specialisering 100 

Trädgårdsmaskiner Trädgårdsmaskiner 100 
Trädgårdsodling Trädgårdsodling 100 

 
Trädgårdsodling – grönsaker, 
frukt och bär 100 

 
Trädgårdsodling – 
plantskoleväxter 100 

 Trädgårdsodling – specialisering 100 
Växtkunskap Växtkunskap 1 100 
 Växtkunskap 2 100 
Växtodling Odling av djurfoder 100 
 Växtodling 1 100 
 Växtodling 2 100 
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 Växtodling – specialisering 100 
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Skolverkets föreskrifter 
om ämnesplan för ämnet naturturism i gymnasieskolan 
och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; 
beslutade den XX 2020. 

Skolverket föreskriver följande med stöd av 1 kap. 4 § 
gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen 
(2011:1108) om vuxenutbildningen.  
1 § 1 § Ämnesplanen för ämnet naturturism finns i bilagan till 
dessa föreskrifter.  
____________________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2020 och ska 
tillämpas på kurser som påbörjas efter den 30 juni 2021. 

På Skolverkets vägnar 
 
GENERALDIREKTÖREN 
 Föredragande 
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Bilaga 

Naturturism 

Ämnet naturturism handlar om hur natur- och kulturmiljöer kan 
nyttjas för rekreation, naturupplevelser och företagande inom 
naturturism. I ämnet ingår vägledning i samband med vistelse i 
naturen, arrangerade aktiviteter och besök i naturbrukets olika 
miljöer. 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet naturturism ska syfta till att eleverna 
utvecklar förmåga att bedriva verksamhet för individer och grupper 
i natur- och kulturmiljöer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla 
förmåga att förstärka naturupplevelser och förmedla kunskap om 
biologiska samband i naturen. Undervisningen ska också leda till 
att eleverna utvecklar serviceanda och social förmåga. 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att med olika 
metoder planera, genomföra och utvärdera naturturismaktiviteter 
för olika målgrupper. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla förmåga att välja, använda och vårda utrustning och teknik 
i samband med verksamheten. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att informera och berätta om växter, djur och om 
ekologiska samband i naturen. I undervisningen ska eleverna också 
ges möjlighet att utveckla kunskaper om ledarskap och 
kommunikation samt om hur människor fungerar i grupp. 
Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap om 
värdskap och service samt hur naturen kan nyttjas i samband med 
rekreation och rehabilitering. 
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Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar 
kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller för olika 
natur- och kulturmiljöer, om allemansrätten och om naturturism på 
annans mark samt hur affärsverksamheter kan utvecklas inom 
ramarna för gällande regelverk. Eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla förmåga att ta ansvar för andra människors säkerhet i 
samband med arrangerade aktiviteter samt förmåga att förebygga 
och vidta åtgärder vid olycksfall och tillbud. 

Genom övningar i realistiska situationer ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla förmåga att vägleda andra till rikare 
naturupplevelser samt förmåga att använda redskap och utrustning 
för olika aktiviteter. Praktiska övningar ska också ge eleverna 
möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhet, första hjälpen och 
livräddning. Genom vistelse och exkursioner i olika natur- och 
kulturmiljöer ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
naturen och förmåga att iaktta och upptäcka naturens mångfald. 

Undervisningen i ämnet naturturism ska ge eleverna förutsättningarna att 
utveckla följande: 

1. Kunskaper om naturturismens olika metoder samt förmåga 
att planera, genomföra och utvärdera olika aktiviteter efter 
deltagarnas förutsättningar. 

2. Förmåga att levandegöra och förmedla kunskaper om 
naturen och därigenom vägleda andra till upplevelser i natur- och 
kulturmiljöer på ett yrkesmässigt sätt. 

3. Kunskaper om ledarskap och kommunikation och om hur 
människor fungerar i grupp samt förmåga att möta deltagare på ett 
serviceinriktat sätt med tydlig målgruppsanpassning. 

4. Kunskaper om samband mellan natur och hälsa och hur 
naturen kan nyttjas i samband med rekreation och rehabilitering. 

5. Förmåga att välja, använda, vårda och underhålla redskap 
och utrustning för olika aktiviteter. 

6. Kunskaper om olycksrisker och säkerhetsåtgärder samt 
förmåga att förebygga och vidta åtgärder vid olycksfall och tillbud. 

7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller för 
olika natur- och kulturmiljöer samt förutsättningar för naturturism 
på annans mark. 
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8. Kunskaper om utveckling av affärsverksamheter med 
inriktning mot naturturism. 

Kurser i ämnet 

Naturturism 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens 
examen tillsammans med betyg i kursen aktivitetsledarskap eller 
kursen naturguidning 1. 
Naturturism 2, 100 poäng, som bygger på kursen naturturism 1. 
Naturturism 3, 100 poäng, som bygger på kursen naturturism 2. 

Naturturism 1, 100 poäng 
Kurskod: NAMNAT01 

Kursen naturturism 1 omfattar punkterna 1–3 och 5–7 under 
rubriken Ämnets syfte. 

Centralt innehåll 
Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Olika metoder inom naturturism, till exempel guidning, 
utställning och naturstigar, inklusive enkla kostnadsberäkningar 
för dessa. 

– Val av aktiviteter efter deltagarnas förutsättningar, till exempel 
ålder, kondition och erfarenheter. 

– Planering, genomförande och utvärdering av olika aktiviteter för 
längre och kortare vistelse i naturen. 

– Presentation, information och berättande om aktiviteter, natur- 
och kulturmiljöer på ett yrkesmässigt sätt. 

– Värdskap och service i samband med naturturismaktiviteter. 
– Ledarskap, gruppdynamik och kommunikation i samband med 

naturturism-aktiviteter, inklusive ledarens roll för deltagarnas 
upplevelse. 

– Val av utrustning och materiel för olika naturturismområden, 
inklusive konstruktion och funktion. Hantering och vård av 
materiel och utrustning. 

– Orientering i olika terräng med och utan tekniska hjälpmedel. 
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– Planering av säkerhet vid aktiviteter för att minimera 
olycksrisker. 

– Första hjälpen och hjärt-lungräddning i samband med vistelse i 
naturen. 

– Eldning och matlagning under varierande förhållanden i naturen. 
– Hygien och livsmedelshantering i samband med vistelse i 

naturen. 
– Innebörden av allemansrätten och förutsättningar för naturturism 

på annans mark, inklusive markägarkontakter. 
– Lagar och andra bestämmelser som rör säkerhet, natur- och 

kulturmiljöer. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven redogör översiktligt för naturturismens olika metoder samt 
planerar, genomför och utvärderar, i samråd med handledare, 
aktiviteter i olika miljöer. Eleven förmedlar kunskaper till 
deltagarna med ett tillfredsställande resultat. I samband med 
naturturismaktiviteter vägleder eleven med viss säkerhet 
deltagarna i syfte att ge en rikare naturupplevelse. Eleven redogör 
översiktligt för ledarskapets, gruppdynamikens och 
kommunikationens betydelse i samband med aktiviteter inom 
naturturism. Eleven bemöter deltagare på ett serviceinriktat sätt och 
värderar med enkla omdömen sitt bemötande. Dessutom gör 
eleven enkla anpassningar till aktuell målgrupp och svarar på 
frågor. 

Eleven väljer, använder och vårdar utrustning, verktyg och 
material för olika aktiviteter med visst handlag. Dessutom löser 
eleven, i samråd med handledare, de materielproblem som uppstår. 
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Eleven tar hänsyn till säkerhetsbestämmelser inom området, gör 
en bedömning av olycksrisker samt vidtar, i samråd med 
handledare, åtgärder vid olycksfall och tillbud. I samband med 
aktiviteter på annans mark tar eleven hänsyn till och samarbetar 
med markägaren. Eleven redogör för och arbetar i enlighet med 
lagar och andra bestämmelser som rör säkerhet, natur- och 
kulturmiljöer samt redogör översiktligt för innebörden i 
allemansrätten. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven redogör utförligt för naturturismens olika metoder samt 
planerar, genomför och utvärderar, efter samråd med handledare, 
aktiviteter i olika miljöer. Eleven förmedlar kunskaper till 
deltagarna med ett tillfredsställande resultat. I samband med 
naturturismaktiviteter vägleder eleven med viss säkerhet 
deltagarna i syfte att ge en rikare naturupplevelse. Eleven redogör 
utförligt för ledarskapets, gruppdynamikens och 
kommunikationens betydelse i samband med aktiviteter inom 
naturturism. Eleven bemöter deltagare på ett serviceinriktat sätt och 
värderar med nyanserade omdömen sitt bemötande. Dessutom gör 
eleven välgrundade anpassningar till aktuell målgrupp och svarar 
på frågor. 

Eleven väljer, använder och vårdar utrustning, verktyg och 
material för olika aktiviteter med gott handlag. Dessutom löser 
eleven, efter samråd med handledare, de materielproblem som 
uppstår. 
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Eleven tar hänsyn till säkerhetsbestämmelser inom området, gör 
en bedömning av olycksrisker samt vidtar, efter samråd med 
handledare, åtgärder vid olycksfall och tillbud. I samband med 
aktiviteter på annans mark tar eleven hänsyn till och samarbetar 
med markägaren. Eleven redogör för och arbetar i enlighet med 
lagar och andra bestämmelser som rör säkerhet, natur- och 
kulturmiljöer samt redogör utförligt för innebörden i 
allemansrätten. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för naturturismens olika 
metoder samt planerar, genomför och utvärderar, efter samråd 
med handledare, aktiviteter i olika miljöer. Eleven förmedlar 
kunskaper till deltagarna med ett gott resultat. I samband med 
naturturismaktiviteter vägleder eleven med säkerhet deltagarna i 
syfte att ge en rikare naturupplevelse. Eleven redogör utförligt och 
nyanserat för ledarskapets, gruppdynamikens och 
kommunikationens betydelse i samband med aktiviteter inom 
naturturism. Eleven bemöter deltagare på ett serviceinriktat sätt och 
värderar med nyanserade omdömen sitt bemötande, samt ger 
förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom gör eleven 
välgrundade och nyanserade anpassningar till aktuell målgrupp 
och svarar på frågor. 

Eleven väljer, använder och vårdar utrustning, verktyg och 
material för olika aktiviteter med mycket gott handlag. Dessutom 
löser eleven, efter samråd med handledare, de materielproblem 
som uppstår. 
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Eleven tar hänsyn till säkerhetsbestämmelser inom området, gör 
en bedömning av olycksrisker samt vidtar, efter samråd med 
handledare, åtgärder vid olycksfall och tillbud. I samband med 
aktiviteter på annans mark tar eleven hänsyn till och samarbetar 
med markägaren. Eleven redogör för och arbetar i enlighet med 
lagar och andra bestämmelser som rör säkerhet, natur- och 
kulturmiljöer samt redogör utförligt och nyanserat för innebörden 
i allemansrätten. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Naturturism 2, 100 poäng 
Kurskod: NAMNAT02 

Kursen naturturism 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken 
Ämnets syfte. 

Centralt innehåll 
Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter med 
olika metoder inom något av områdena natur- och kulturmiljöer, 
jakt och viltvård eller fiske och vattenvård. Hänsyn tas till 
deltagarnas förutsättningar till exempel ålder, kondition, 
eventuella funktionsnedsättningar och erfarenhet. 

– Berättande information kring naturturism samt hantering av 
uppkomna frågor på ett yrkesmässigt och målgruppsanpassat 
sätt. 

– Konflikter och konflikthantering med exempel från 
naturturismaktiviteter. 

– Tillgänglighet, service och värdskap för olika målgrupper i 
samband med naturturism. 

– Kommunikation, reflektion och lärande i samband med 
naturturism. 

– Naturturismens roll i sambandet mellan miljö, hälsa, rekreation 
och rehabilitering. 
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– Olika former av funktionsnedsättningar och hur 
naturturismaktiviteter kan anpassas efter dessa. 

– Aktuell teknisk utrustning inom naturturism, bland annat 
geografisk informationsteknologi. 

– Riskanalys i samband med naturturism för att minimera 
olycksrisker och påverkan på natur- och kulturmiljöer. 

– Utformning av bestämmelser och överenskommelser att ta 
hänsyn till vid genomförande av aktiviteter inom naturturism. 

– Allemansrättens möjligheter och värde samt nyttjande av annans 
mark i samverkan med andra aktörer och andra områden inom 
naturbruket. 

Kunskapskrav 

Betyget E 
Eleven planerar, genomför och utvärderar, i samråd med 
handledare, aktiviteter med olika metoder och i olika miljöer. 
Eleven utformar aktiviteter för deltagarna med ett 
tillfredsställande resultat. Eleven redogör översiktligt för 
naturturismens roll för lärande om naturen och ger exempel på 
vilken betydelse kunskaper om naturen har för utvecklingen i 
samhället. 

Eleven bemöter deltagare utifrån deras förväntningar och 
hanterar reaktioner från deltagare med tillfredsställande resultat. 
Eleven värderar med enkla omdömen sitt bemötande. 

Eleven redogör översiktligt för samband mellan natur och hälsa 
och ger exempel på hur naturen kan nyttjas i samband med 
rekreation och rehabilitering även för deltagare med 
funktionsnedsättningar. 

Eleven använder med viss säkerhet digital teknik och annan 
utrustning i samband med aktiviteter inom naturturism. Eleven gör 
en bedömning av olycksrisker samt vidtar, i samråd med 
handledare, åtgärder vid olycksfall och tillbud. 
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I samband med planering och genomförande tar eleven hänsyn 
till lagar och andra bestämmelser inom området, allemansrätten och 
nyttjande av annans mark med tillfredsställande resultat. I 
planeringen gör eleven enkla reflektioner kring naturturismens 
påverkan på natur- och kulturmiljöer. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven planerar, genomför och utvärderar, efter samråd med 
handledare, aktiviteter med olika metoder och i olika miljöer. 
Eleven utformar aktiviteter för deltagarna med ett 
tillfredsställande resultat. Eleven redogör utförligt för 
naturturismens roll för lärande om naturen och ger exempel på 
vilken betydelse kunskaper om naturen har för utvecklingen i 
samhället. 

Eleven bemöter deltagare utifrån deras förväntningar och 
hanterar reaktioner från deltagare med tillfredsställande resultat. 
Eleven värderar med välgrundade omdömen sitt bemötande. 

Eleven redogör utförligt för samband mellan natur och hälsa och 
ger exempel på hur naturen kan nyttjas i samband med rekreation 
och rehabilitering även för deltagare med funktionsnedsättningar. 

Eleven använder med viss säkerhet digital teknik och annan 
utrustning i samband med aktiviteter inom naturturism. Eleven gör 
en bedömning av olycksrisker samt vidtar, efter samråd med 
handledare, åtgärder vid olycksfall och tillbud. 

I samband med planering och genomförande tar eleven hänsyn 
till lagar och andra bestämmelser inom området, allemansrätten och 
nyttjande av annans mark med tillfredsställande resultat. I 
planeringen gör eleven välgrundade reflektioner kring 
naturturismens påverkan på natur- och kulturmiljöer. 
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När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven planerar, genomför och utvärderar, efter samråd med 
handledare, aktiviteter med olika metoder och i olika miljöer. 
Eleven utformar aktiviteter för deltagarna med ett gott resultat. 
Eleven redogör utförligt och nyanserat för naturturismens roll för 
lärande om naturen och ger exempel på vilken betydelse kunskaper 
om naturen har för utvecklingen i samhället. 

Eleven bemöter deltagare utifrån deras förväntningar och 
hanterar reaktioner från deltagare med gott resultat. Eleven 
värderar med välgrundade och nyanserade omdömen sitt 
bemötande. 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för samband mellan 
natur och hälsa och ger exempel på hur naturen kan nyttjas i 
samband med rekreation och rehabilitering även för deltagare med 
funktionsnedsättningar. 

Eleven använder med säkerhet digital teknik och annan 
utrustning i samband med aktiviteter inom naturturism. Eleven gör 
en bedömning av olycksrisker samt vidtar, efter samråd med 
handledare, åtgärder vid olycksfall och tillbud. 

I samband med planering och genomförande tar eleven hänsyn 
till lagar och andra bestämmelser inom området, allemansrätten och 
nyttjande av annans mark med gott resultat. I planeringen gör 
eleven välgrundade och nyanserade reflektioner kring 
naturturismens påverkan på natur- och kulturmiljöer. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 
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Naturturism 3, 100 poäng 
Kurskod: NAMNAT03 

Kursen naturturism 3 omfattar punkterna 1–3 och 5–8 under 
rubriken Ämnets syfte. 

Centralt innehåll 
Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Planering, genomförande och utvärdering av lokalt anpassade 
naturturism-aktiviteter för olika målgrupper, till exempel 
guidning i fjällmiljö, jakt, fiske, viltskådning eller besök i parker 
och trädgårdar. 

– Berättandets roll inom naturturismen. 
– Naturturismföretagandets möjligheter kopplat till 

landsbygdsutveckling, och som komplement till redan befintlig 
företagsverksamhet inom naturbrukssektorn. 

– Den egna rollen som ledare och innebörden av ett 
situationsanpassat ledarskap. 

– Hantering och vård av materiel och utrustning inom valt 
specialområde. 

– Planering av säkerhet, första hjälpen och hjärt-lungräddning i 
samband med valt specialområde. 

– Lagar, andra bestämmelser och överenskommelser att ta hänsyn 
till vid verksamhet inom naturturism och valt specialområde. 

– Affärsmässiga kundanpassningar inklusive kostnadsberäkningar 
och intäktskalkyler. 
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Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven planerar, genomför och utvärderar, i samråd med 
handledare, lokalt anpassade naturturismaktiviteter. Eleven väljer 
metod efter deltagarnas förutsättningar och förmedlar kunskaper till 
deltagarna med tillfredsställande resultat. Eleven sätter i samband 
med naturturismaktiviteter med viss säkerhet in berättelser i ett 
större sammanhang och svarar på deltagarnas frågor. Eleven 
vägleder med viss säkerhet deltagarna i syfte att ge en rikare 
naturupplevelse. Eleven löser, i samråd med handledare, de 
problem som uppstår. 

Eleven kommunicerar med och bemöter deltagarna på ett 
tillfredsställande sätt. Efter genomförd verksamhet diskuterar 
eleven och bedömer med enkla omdömen resultat och den egna 
rollen i samband med naturturismaktiviteter. Eleven gör 
anpassningar till aktuell målgrupp. 

I arbetet väljer, använder och vårdar eleven utrustning, verktyg 
och materiel för aktiviteterna. Eleven tar hänsyn till 
säkerhetsbestämmelser inom området, gör en bedömning av 
olycksrisker samt vidtar, i samråd med handledare, åtgärder vid 
olycksfall och tillbud. 

I samband med aktiviteter på annans mark visar eleven hänsyn 
till och samarbetar med markägaren och andra verksamheter med 
tillfredsställande resultat. Eleven utför, i samråd med handledare, 
naturturismaktiviteter i enlighet med lagar och andra bestämmelser 
som rör natur- och kulturmiljöer och säkerhet. Eleven kan föra 
enkla resonemang kring naturturism som komplement till 
befintliga företagsverksamheter. Eleven gör efter ekonomiska 
avväganden enkla affärsmässiga anpassningar till aktuell 
målgrupp. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 
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Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven planerar, genomför och utvärderar, efter samråd med 
handledare, lokalt anpassade naturturismaktiviteter. Eleven väljer 
metod efter deltagarnas förutsättningar och förmedlar kunskaper till 
deltagarna med tillfredsställande resultat. Eleven sätter i samband 
med naturturismaktiviteter med viss säkerhet in berättelser i ett 
större sammanhang och svarar på deltagarnas frågor. Eleven 
vägleder med viss säkerhet deltagarna i syfte att ge en rikare 
naturupplevelse. Eleven löser, efter samråd med handledare, de 
problem som uppstår. 

Eleven kommunicerar med och bemöter deltagarna på ett 
tillfredsställande sätt. Efter genomförd verksamhet diskuterar 
eleven och bedömer med välgrundade omdömen resultat och den 
egna rollen i samband med naturturismaktiviteter. Eleven gör 
anpassningar till aktuell målgrupp. 

I arbetet väljer, använder och vårdar eleven utrustning, verktyg 
och materiel för aktiviteterna. Eleven tar hänsyn till 
säkerhetsbestämmelser inom området, gör en bedömning av 
olycksrisker samt vidtar, efter samråd med handledare, åtgärder 
vid olycksfall och tillbud. 

I samband med aktiviteter på annans mark visar eleven hänsyn 
till och samarbetar med markägaren och andra verksamheter med 
tillfredsställande resultat. Eleven utför, efter samråd med 
handledare, naturturismaktiviteter i enlighet med lagar och andra 
bestämmelser som rör natur- och kulturmiljöer och säkerhet. 
Eleven kan föra välgrundade resonemang kring naturturism som 
komplement till befintliga företagsverksamheter. Eleven gör efter 
ekonomiska avväganden välgrundade affärsmässiga anpassningar 
till aktuell målgrupp. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 
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Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven planerar, genomför och utvärderar, efter samråd med 
handledare, lokalt anpassade naturturismaktiviteter. Eleven väljer 
metod efter deltagarnas förutsättningar och förmedlar kunskaper till 
deltagarna med gott resultat. Eleven sätter i samband med 
naturturismaktiviteter med säkerhet in berättelser i ett större 
sammanhang och svarar på deltagarnas frågor. Eleven vägleder 
med säkerhet deltagarna i syfte att ge en rikare naturupplevelse. 
Eleven löser, efter samråd med handledare, de problem som 
uppstår. 

Eleven kommunicerar med och bemöter deltagarna på ett gott 
sätt. Efter genomförd verksamhet diskuterar eleven och bedömer 
med välgrundade och nyanserade omdömen resultat och den 
egna rollen i samband med naturturismaktiviteter. Eleven gör 
anpassningar till aktuell målgrupp. 

I arbetet väljer, använder och vårdar eleven utrustning, verktyg 
och materiel för aktiviteterna. Eleven tar hänsyn till 
säkerhetsbestämmelser inom området, gör en bedömning av 
olycksrisker samt vidtar, efter samråd med handledare, åtgärder 
vid olycksfall och tillbud. 

I samband med aktiviteter på annans mark visar eleven hänsyn 
till och samarbetar med markägaren och andra verksamheter med 
gott resultat. Eleven utför, efter samråd med handledare, 
naturturismaktiviteter i enlighet med lagar och andra bestämmelser 
som rör natur- och kulturmiljöer och säkerhet. Eleven kan föra 
välgrundade och nyanserade resonemang kring naturturism som 
komplement till befintliga företagsverksamheter. Eleven gör efter 
ekonomiska avväganden välgrundade och nyanserade 
affärsmässiga anpassningar till aktuell målgrupp. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 
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Föreskrifter  
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 
2010:47) om kurser för restaurang- och 
livsmedelsprogrammet; 
 
beslutade den -- ----- 2020. 

Med stöd av 4 kap. 1 och 5 §§ gymnasieförordningen 
(2010:2039) föreskriver Skolverket att bilaga 1 och 2 till 
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:47) om kurser för 
restaurang- och livsmedelsprogrammet ska ha följande lydelse. 
____________________ 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2020. 
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som 

påbörjas efter den 30 juni 2021. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande för utbildning som har påbörjats före utgången av juni 
2021. 

3. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för elever som har 
påbörjat sin utbildning före utgången av juni 2021 och som efter 
studieuppehåll enligt 16 kap. 40 § första stycket skollagen 
(2010:800) återupptar sin gymnasieutbildning efter den 30 juni 
2021 och vars påbörjade studieväg på grund av ändringar i 
gymnasieförordningen (2010:2039) inte längre erbjuds i 
gymnasieskolan och som väljer att fullfölja utbildningen enligt de 
bestämmelser som gäller efter utgången av juni 2021. Detsamma 
gäller för elever som har påbörjat sin utbildning före utgången av 
juni 2021 och som efter ett annat avbrott i studierna återupptar sin 
gymnasieutbildning efter den 30 juni 2021 och vars påbörjade 
studieväg på grund av ändringarna i gymnasieförordningen 
(2010:2039) inte längre erbjuds i gymnasieskolan, eller som går om 
ett läsår. 
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På Skolverkets vägnar 
 
GENERALDIREKTÖREN 
 Föredragande 
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Bilaga 11 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 
Engelska Engelska 5 100 
Historia Historia 1a1 50 
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 
Matematik Matematik 1a 100 
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50 
Religionskunskap Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50 
Svenska Svenska 1 100 
eller   
Svenska som 
andraspråk 

Svenska som andraspråk 1 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 
Hygienkunskap Hygien 100 
Livsmedels- och 
näringskunskap 

Livsmedels- och 
näringskunskap 1 100 

Måltids- och 
branschkunskap 

Branschkunskap inom 
restaurang och livsmedel 100 

Service och bemötande Service och bemötande 1 100 

Kurser i inriktningarna 

Inriktning Bageri och konditori 300 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 
Bageri- och 
konditorikunskap 

Bageri 1 100 

 
1Ändringen innebär att inriktningen färskvaror, delikatess och catering utgår. 2 
Senaste lydelse SKOLFS 2017:65. Ändringen innebär att kursen telefon- och 
internetservice utgår.  
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Ämne Kurs Poäng 
 Choklad och konfektyr 100 
 Konditori 1 100 

Inriktning Kök och servering 300 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 
Matlagningskunskap  Matlagning 1 100 
Mat och dryck i 
kombination 

Mat och dryck i kombination  100 

Serveringskunskap Servering 1 100 
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Bilaga 22 

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 
Aktiviteter och 
värdskap 

Besöksnäringen 100 

 Aktiviteter och upplevelser 100 
Bageri- och 
konditorikunskap 

Bageri 1 100 

 Bageri 2 200 
 Bageri 3 100 
 Bageri 4 100 
 Bageri – specialisering 100 
 Choklad och konfektyr 100 
 Konditori 1 100 
 Konditori 2 200 
 Konditori 3 100 
 Konditori 4 100 
 Konditori – specialisering 100 
Charkuterikunskap Charkuteri 1 100 
 Charkuteri 2 100 
 Charkuteri 3 200 
 Charkuteri 4 100 
 Charkuteri – specialisering 100 
Dryckeskunskap Barteknik 100 
 Drycker 100 
 Drycker och ansvarsfull 

alkoholservering 
100 

 Drycker – specialisering 100 
Engelska Engelska 6 100 
Entreprenörskap Entreprenörskap 100 
Företagsekonomi Företagsekonomi 1 100 
 Företagsekonomi 2 100 

 
2 Senaste lydelse SKOLFS 2017:65. Ändringen innebär att kursen telefon- och 
internetservice utgår.  
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Ämne Kurs Poäng 
 Entreprenörskap och 

företagande 
100 

Försäljning och 
kundservice 

Personlig försäljning 1 100 

 Personlig försäljning 2 100 
Handel Affärsutveckling och ledarskap 100 
 Praktisk marknadsföring 1 100 
 Praktisk marknadsföring 2 100 
Konferens och 
evenemang 

Konferens och evenemang 100 

Ledarskap och 
organisation 

Ledarskap och organisation 100 

Livsmedels- och 
näringskunskap 

Livsmedels- och 
näringskunskap 2 

100 

Matlagningskunskap Matlagning 1 100 
 Matlagning 2 200 
 Matlagning 3 200 
 Matlagning 4 200 
 Matlagning – specialisering 100 
 Specialkoster 100 
Mat och butik Mat och butik 1 100 
 Mat och butik 2 100 
 Mat och butik – specialisering 100 
Mat och dryck i 
kombination 

Mat och dryck i kombination 100 

Moderna språk Moderna språk 1 100 
 Moderna språk 2 100 
 Moderna språk 3 100 
 Moderna språk 4 100 
 Moderna språk 5 100 
 Moderna språk 6 100 
 Moderna språk 7 100 
 Kinesiska 1 100 
 Kinesiska 2 100 
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Ämne Kurs Poäng 
 Kinesiska 3 100 
 Kinesiska 4 100 
 Kinesiska 5 100 
 Kinesiska 6 100 
 Kinesiska 7 100 
Programmering Programmering 1 100 
Reception Logi 100 
Serveringskunskap Arrangemang 100 
 Frukost och bufféservering 100 
 Matsalshantverk 100 
 Servering 1 100 
 Servering 2 200 
 Servering – specialisering 100 
Service och bemötande Service och bemötande 2 100 
Styckningskunskap Finstyckning 100 
 Styckning 1 100 
 Styckning 2 100 
 Styckning 3 200 
 Styckning 4 100 
 Styckning – specialisering 100 
Tillämpad 
programmering 

Tillämpad programmering 100 

 



 

Remiss 

 2019-12-18 
Dnr 2017:1728 

1 (22) 
 

 
 

1 
 

Föreskrifter 
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:69) 
om ämnesplan för ämnet skogsmaskiner i 
gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning 
på gymnasial nivå; 
beslutade den XX 2020. 

Med stöd av 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och  
2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 
föreskriver Skolverket att bilagan till Skolverkets föreskrifter 
(SKOLFS 2014:69) om ämnesplan för ämnet skogsmaskiner i 
gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå ska ha följande lydelse. 
____________________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2020 och ska 
tillämpas på kurser som påbörjas efter den 30 juni 2021.  

 
På Skolverkets vägnar 
 
 
GENERALDIREKTÖREN 
 Föredragande 
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Bilaga 

Skogsmaskiner 

Ämnet skogsmaskiner behandlar den tekniska utrustning som 
används inom skogsbrukets olika verksamhetsområden. Teknisk 
utrustning som används i samspel med biologiska förutsättningar 
och biologiska metoder bidrar till en hög kvalitet på skogsbrukets 
produkter och tjänster samt till en hållbar utveckling. Med hjälp av 
teknisk utrustning kan arbetsuppgifter utföras rationellt och med en 
ökad precision. Ämnet behandlar hur teknik och teknisk utveckling 
kan bidra till att den biologiska potentialen utnyttjas bättre. I ämnet 
ingår körning av fordon samt trafikkunskap. 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet skogsmaskiner ska syfta till att eleverna 
utvecklar förmåga att använda teknisk utrustning på rätt sätt och i 
rätt sammanhang. Den ska bidra till att eleverna får redskap för att 
söka kunskap om och utnyttja nya tekniska lösningar. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om den tekniska utrustningens konstruktion, funktion och 
inställningsmöjligheter samt förmåga att utföra service och 
underhåll av teknisk utrustning. 

Praktiska övningar, fältstudier, undersökande arbetssätt och 
laborationer i fält ska ingå i undervisningen. 

Undervisningen i ämnet skogsmaskiner ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande: 

1. Kunskaper om konstruktion och funktion av samt 
användningsområden för teknisk utrustning. 
2. Förmåga att manövrera och köra fordon, 
fordonskombinationer och maskiner för att utföra olika 
arbetsuppgifter. 
3. Förmåga att manövrera och köra fordon och 
fordonskombinationer i trafik och i terräng på ett säkert, 
ansvarsfullt och miljöanpassat sätt samt kunskaper om gällande 
trafikregler. 
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4. Förmåga att använda teknisk utrustning. 
5. Förmåga att utföra service, underhåll och enklare 
reparationer av teknisk utrustning. 
6. Förmåga att ställa in teknisk utrustning för olika 
arbetsuppgifter samt att utföra funktionskontroller. 
7. Förmåga att arbeta ekonomiskt, säkert och ergonomiskt 
samt med hänsyn till miljön. 
8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser. 
9. Förmåga att bedöma och rapportera arbetsresultatet. 
 
Kurser i ämnet 

Småskalig skogsteknik, 100 poäng, som bygger på kursen motor- 
och röjmotorsåg 1. 
Terrängtransporter, 100 poäng, som bygger på kursen naturbruk 
eller kursen renen och rennäringen. Betyg i kursen kan inte ingå i 
elevens examen tillsammans med betyg i kursen fordon och 
redskap. 
Virkestransport med skotare, 100 poäng, som bygger på kursen 
terrängtransporter eller kursen fordon och redskap. 
Avverkningsmaskiner, 100 poäng, som bygger på kursen 
virkestransport med skotare, kursen virkeslära och kursen 
skogsskötsel 1. 
Skogsmaskiner – specialisering, 200 poäng, som bygger på kursen 
virkestransport med skotare. Kursen kan läsas flera gånger med 
olika innehåll. 

Småskalig skogsteknik, 100 poäng 
Kurskod: SKMSMA0 

Kursen småskalig skogsteknik omfattar punkterna 1–2 och 4–9 
under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 
2, 4 och 6. 
Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Teknisk grund 
– Konstruktions- och funktionsbeskrivningar samt 

användningsområden för maskiner och teknisk utrustning. 
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– Inställningar av teknisk utrustning. 
– Tillsyn, underhåll och service enligt instruktionsböcker. 
Arbete med småskalig skogsteknik 
– Arbete med småskalig skogsteknik, till exempel 

griplastarvagnar, miniprocessorer, minilunnare och småskalig 
sågning. 

– Användning av tilläggsutrustning. 
– Bedömning av kvalitet på utfört arbete och ekonomiskt resultat. 
Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser 
– Ergonomiskt lämplig arbetsteknik. 
– Risker i arbetet vid arbete med småskalig skogsteknik. 
– Användning av skyddsutrustning. 
– Brandförebyggande åtgärder. 
– Miljö- och säkerhetsföreskrifter. 
 
Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven beskriver översiktligt konstruktion och funktion av samt 
användningsområden för maskiner och teknisk utrustning. 

Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar, i 
samråd med handledare, maskiner för att utföra arbetsuppgifter 
inom småskalig skogsteknik. Eleven gör också en enkel ekonomisk 
kalkyl för användning av småskalig teknik inom skogsbruk och tar 
i kalkylen hänsyn till kvalitet, säkerhet och miljö. Dessutom 
beskriver eleven översiktligt kalkylens olika delar. 

Eleven använder med visst handlag teknisk utrustning samt 
utför, i samråd med handledare, service och underhåll av 
maskinerna och den tekniska utrustningen. Dessutom ställer eleven, 
i samråd med handledare, in maskinerna och den tekniska 
utrustningen samt utför, i samråd med handledare, 
funktionskontroller. I arbetet använder eleven i samråd med 
handledare, instruktions- och handböcker. Dessutom löser eleven, i 
samråd med handledare, de problem som uppstår. Resultatet av 
arbetet är tillfredsställande. 
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Eleven arbetar säkert och ergonomiskt med maskinerna och den 
tekniska utrustningen. Dessutom redogör eleven översiktligt för 
och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller 
i aktuella situationer. När arbetet är utfört gör eleven en enkel 
bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven beskriver utförligt konstruktion och funktion av samt 
användningsområden för maskiner och teknisk utrustning. 

Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar, efter 
samråd med handledare, maskiner för att utföra arbetsuppgifter 
inom småskalig skogsteknik. Eleven gör också en ekonomisk 
kalkyl för användning av småskalig teknik inom skogsbruk och tar 
i kalkylen hänsyn till kvalitet, säkerhet och miljö. Dessutom 
beskriver eleven utförligt kalkylens olika delar. 

Eleven använder med gott handlag teknisk utrustning samt utför, 
efter samråd med handledare, service och underhåll av 
maskinerna och den tekniska utrustningen. Dessutom ställer eleven, 
efter samråd med handledare, in maskinerna och den tekniska 
utrustningen samt utför, efter samråd med handledare, 
funktionskontroller. I arbetet använder eleven, efter samråd med 
handledare, instruktions- och handböcker. Dessutom löser eleven, 
efter samråd med handledare, de problem som uppstår. Resultatet 
av arbetet är tillfredsställande. 

Eleven arbetar säkert och ergonomiskt med maskinerna och den 
tekniska utrustningen. Dessutom redogör eleven utförligt för och 
arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i 
aktuella situationer. När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad 
bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det. 
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När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven beskriver utförligt och nyanserat konstruktion och 
funktion av samt användningsområden för maskiner och teknisk 
utrustning. 

Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar, efter 
samråd med handledare, maskiner för att utföra arbetsuppgifter 
inom småskalig skogsteknik. Eleven gör också en avancerad 
ekonomisk kalkyl för användning av småskalig teknik inom 
skogsbruk och tar i kalkylen hänsyn till kvalitet, säkerhet och miljö. 
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat kalkylens 
olika delar. 

Eleven använder med mycket gott handlag teknisk utrustning 
samt utför, efter samråd med handledare, service och underhåll av 
maskinerna och den tekniska utrustningen. Dessutom ställer eleven, 
efter samråd med handledare, in maskinerna och den tekniska 
utrustningen samt utför, efter samråd med handledare, 
funktionskontroller. I arbetet använder eleven, efter samråd med 
handledare, instruktions- och handböcker. Dessutom löser eleven, 
efter samråd med handledare, de problem som uppstår. Resultatet 
av arbetet är gott. 

Eleven arbetar säkert och ergonomiskt med maskinerna och den 
tekniska utrustningen. Dessutom redogör eleven utförligt för och 
arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i 
aktuella situationer. När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad 
och nyanserad bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 
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Terrängtransporter, 100 poäng 
Kurskod: SKMTER0 

Kursen terrängtransporter omfattar punkterna 1–8 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3 och 5. 

 
Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Teknisk grund 
– Konstruktions- och funktionsbeskrivningar samt 

användningsområden för olika fordon och för teknisk utrustning. 
– Motorbränslen och smörjmedel. 
– Daglig tillsyn, periodisk kontroll och service. 
Körning 
– Körning av terrängfordon och fordonskombinationer på väg och 

i terräng för att genomföra förekommande arbetsuppgifter. 
– Tillämpning av trafikföreskrifter och annan aktuell lagstiftning. 
– Användning av fordonets reglage samt tolkning av instrument. 
– Hantering av tilläggsutrustning. 
– Inställning av förarplatsens utrustning för ergonomisk, effektiv 

och säker körning. 
– Användning av instruktions- och handböcker vid körning och 

tillsyn. 
– Ekonomisk och situationsanpassad körteknik i terräng och på 

väg inklusive minimering av körskador och markslitage vid 
körning i terräng. 

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser 
– Ergonomi och arbetsmiljö i samband med körning av fordon. 
– Säkerhetskontroll inför användning av fordon, redskap och 

tilläggsutrustning. 
– Brandförebyggande åtgärder. 
– Lagar och andra bestämmelser inom området. 
 
Kunskapskrav 
Betyget E 
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Eleven beskriver översiktligt konstruktion och funktion av samt 
användningsområden för olika fordon och för teknisk utrustning. 
Beskrivningen innehåller enkla samband mellan service, funktion 
och ekonomi. Eleven redogör också översiktligt för fordonets olika 
reglage och instrument och hur de används. Dessutom redogör 
eleven översiktligt för hur olika funktioner styrs och kontrolleras. 

Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar, i 
samråd med handledare, terrängfordon och fordonskombinationer. 
Eleven kör och manövrerar också, i samråd med handledare, 
terrängfordon och fordonskombinationer på väg och följer då 
trafikföreskrifterna. Eleven använder med visst handlag teknisk 
utrustning samt utför, i samråd med handledare, service, underhåll 
och enklare reparationer av fordonen och utrustningen. Dessutom 
ställer eleven, i samråd med handledare, in förarplatsen för en 
ergonomisk, effektiv och säker körning samt utför, i samråd med 
handledare, kontroller av sina inställningar. I arbetet använder 
eleven, i samråd med handledare, instruktions- och handböcker. 
Dessutom löser eleven, i samråd med handledare, de problem som 
uppstår. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. 

Eleven arbetar säkert och ergonomiskt med fordonen och 
utrustningen samt kör miljömässigt och ekonomiskt. Dessutom 
redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och 
andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 
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Eleven beskriver utförligt konstruktion och funktion av samt 
användningsområden för olika fordon och för teknisk utrustning. 
Beskrivningen innehåller välgrundade samband mellan service, 
funktion och ekonomi. Eleven redogör också utförligt för 
fordonets olika reglage och instrument och hur de används. 
Dessutom redogör eleven utförligt för hur olika funktioner styrs 
och kontrolleras. 

Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar, efter 
samråd med handledare, terrängfordon och fordonskombinationer. 
Eleven kör och manövrerar också, efter samråd med handledare, 
terrängfordon och fordonskombinationer på väg och följer då 
trafikföreskrifterna. Eleven använder med gott handlag teknisk 
utrustning samt utför, efter samråd med handledare, service, 
underhåll och enklare reparationer av fordonen och utrustningen. 
Dessutom ställer eleven, efter samråd med handledare, in 
förarplatsen för en ergonomisk, effektiv och säker körning samt 
utför, efter samråd med handledare, kontroller av sina 
inställningar. I arbetet använder eleven, efter samråd med 
handledare, instruktions- och handböcker. Dessutom löser eleven 
efter samråd med handledare de problem som uppstår. Resultatet 
av arbetet är tillfredsställande. 

Eleven arbetar säkert och ergonomiskt med fordonen och 
utrustningen samt kör miljömässigt och ekonomiskt. Dessutom 
redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och 
andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 
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Eleven beskriver utförligt och nyanserat konstruktion och 
funktion av samt användningsområden för olika fordon och för 
teknisk utrustning. Beskrivningen innehåller välgrundade och 
nyanserade samband mellan service, funktion och ekonomi. 
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för fordonets olika 
reglage och instrument och hur de används. Dessutom redogör 
eleven utförligt och nyanserat för hur olika funktioner styrs och 
kontrolleras. 

Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar, efter 
samråd med handledare, terrängfordon och fordonskombinationer. 
Eleven kör och manövrerar också, efter samråd med handledare, 
terrängfordon och fordonskombinationer på väg och följer då 
trafikföreskrifterna. Eleven använder med mycket gott handlag 
teknisk utrustning samt utför, efter samråd med handledare, 
service, underhåll och enklare reparationer av fordonen och 
utrustningen. Dessutom ställer eleven, efter samråd med 
handledare, in förarplatsen för en ergonomisk, effektiv och säker 
körning samt utför, efter samråd med handledare, kontroller av 
sina inställningar. I arbetet använder eleven, efter samråd med 
handledare, instruktions- och handböcker. Dessutom löser eleven, 
efter samråd med handledare, de problem som uppstår. Resultatet 
av arbetet är gott. 

Eleven arbetar säkert och ergonomiskt med fordonen och 
utrustningen samt kör miljömässigt och ekonomiskt. Dessutom 
redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och 
andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Virkestransport med skotare, 100 poäng 
Kurskod: SKMVIE0 

Kursen virkestransport med skotare omfattar punkterna 1–5 och 7–
9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 
2 och 7. 
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Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Teknisk grund  
– Konstruktions- och funktionsbeskrivningar samt 

användningsområden för skotare och tilläggsutrustning. 
– Motorbränslen och smörjmedel. 
– Daglig tillsyn, periodisk kontroll och service. 
Arbete med skotare 
– Arbete med skotare samt hantering av kran, instrument och 

reglage. 
– Virkestransport med skotare i ett avverkningsområde. 
– Hantering av tilläggsutrustning, till exempel band och kedjor. 
– Körteknik som minimerar risken för skador på mark, bestånd 

och miljö samt minskar bränsleförbrukningen. 
– Olika virkessortiment och krav på virkesavlägg. 
– Körning på vägar samt trafikkunskap. 
– Ekonomisk körteknik. 
– Arbete enligt traktdirektiv, arbetsplanering, rapportering och 

uppföljning. 
Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser 
– Arbetsmiljö och ergonomi samt miljö- och säkerhetsfrågor. 
– Säker hantering av farligt gods och farligt avfall. 
– Säkerhetskontroll inför användning av fordon, redskap och 

tilläggsutrustning. 
– Säkerhet på väg. 
– Brandförebyggande åtgärder. 
– Lagar och andra bestämmelser inom området. 
 
Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven beskriver översiktligt konstruktion och funktion av samt 
användningsområden för skotare och teknisk utrustning. 
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Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar, i 
samråd med handledare, skotare för att utföra arbete med 
virkestransporter. Under körningen hanterar eleven 
tilläggsutrustning på ett metodiskt sätt och med ett minimum av 
skador på virke, kvarvarande bestånd, mark, miljö, natur och 
kulturvärden. I arbetet ordnar eleven med visst handlag 
virkesavlägg för vidaretransport. Eleven gör också en enkel 
ekonomisk kalkyl på en virkestransport från ett avverkningsområde 
och tar i kalkylen hänsyn till kvalitet, säkerhet och miljö. Dessutom 
beskriver eleven översiktligt kalkylens olika delar. 

Eleven kör och manövrerar, i samråd med handledare, skotare 
och följer då trafikföreskrifterna. 

Eleven använder med visst handlag teknisk utrustning och 
lämpliga verktyg samt utför, i samråd med handledare, daglig 
service av skotaren enligt instruktioner. Dessutom löser eleven, i 
samråd med handledare, de problem som uppstår. Resultatet av 
arbetet är tillfredsställande. 

Eleven arbetar säkert och ergonomiskt samt kör miljömässigt 
och ekonomiskt. Dessutom redogör eleven översiktligt för och 
arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i 
aktuella situationer. När arbetet är utfört gör eleven en enkel 
bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven beskriver utförligt konstruktion och funktion av samt 
användningsområden för skotare och teknisk utrustning. 
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Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar, efter 
samråd med handledare, skotare för att utföra arbete med 
virkestransporter. Under körningen hanterar eleven 
tilläggsutrustning på ett metodiskt sätt och med ett minimum av 
skador på virke, kvarvarande bestånd, mark, miljö, natur och 
kulturvärden. I arbetet ordnar eleven med gott handlag 
virkesavlägg för vidaretransport. Eleven gör också en ekonomisk 
kalkyl på en virkestransport från ett avverkningsområde och tar i 
kalkylen hänsyn till kvalitet, säkerhet och miljö. Dessutom 
beskriver eleven utförligt kalkylens olika delar. 

Eleven kör och manövrerar, efter samråd med handledare, 
skotare och följer då trafikföreskrifterna. 

Eleven använder med gott handlag teknisk utrustning och 
lämpliga verktyg samt utför, efter samråd med handledare, daglig 
service av skotaren enligt instruktioner. Dessutom löser eleven, 
efter samråd med handledare, de problem som uppstår. Resultatet 
av arbetet är tillfredsställande. 

Eleven arbetar säkert och ergonomiskt samt kör miljömässigt 
och ekonomiskt. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar 
i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella 
situationer. När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad 
bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven beskriver utförligt och nyanserat konstruktion och 
funktion av samt användningsområden för skotare och teknisk 
utrustning. 
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Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar, efter 
samråd med handledare, skotare för att utföra arbete med 
virkestransporter. Under körningen hanterar eleven 
tilläggsutrustning på ett metodiskt sätt och med ett minimum av 
skador på virke, kvarvarande bestånd, mark, miljö, natur och 
kulturvärden. I arbetet ordnar eleven med mycket gott handlag 
virkesavlägg för vidaretransport. Eleven gör också en avancerad 
ekonomisk kalkyl på en virkestransport från ett avverkningsområde 
och tar i kalkylen hänsyn till kvalitet, säkerhet och miljö. Dessutom 
beskriver eleven utförligt och nyanserat kalkylens olika delar. 

Eleven kör och manövrerar, efter samråd med handledare, 
skotare och följer då trafikföreskrifterna. 

Eleven använder med mycket gott handlag teknisk utrustning 
och lämpliga verktyg samt utför, efter samråd med handledare, 
daglig service av skotaren enligt instruktioner. Dessutom löser 
eleven, efter samråd med handledare, de problem som uppstår. 
Resultatet av arbetet är gott. 

Eleven arbetar säkert och ergonomiskt samt kör miljömässigt 
och ekonomiskt. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar 
i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella 
situationer. När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad och 
nyanserad bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Avverkningsmaskiner, 100 poäng 
Kurskod: SKMAVV0 

Kursen avverkningsmaskiner omfattar punkterna 1–2 och 4–5 och 
7–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på 
punkterna 2 och 4. 

 
Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Teknisk grund 
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– Konstruktions- och funktionsbeskrivningar samt 
användningsområden för avverkningsmaskiner och teknisk 
utrustning. 

– Avverkningsmaskiners datautrustning. 
– Motorbränslen och smörjmedel. 
– Daglig tillsyn, periodisk kontroll och service. 
Arbete med avverkningsmaskiner 
– Arbete med avverkningsmaskiner på ett avverkningsområde. 
– Hantering av kran, instrument och reglage. 
– Markskador och miljöpåverkan. 
– Datorstyrd skördaraptering. 
– Arbete enligt traktdirektiv, arbetsplanering av avverkning, 

rapportering och uppföljning. 
Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser 
– Arbetsmiljö och ergonomi samt miljö- och säkerhetsfrågor. 
– Säkerhetskontroll inför användning av fordon, redskap och 

tilläggsutrustning. 
– Brandförebyggande åtgärder. 
– Lagar och andra bestämmelser inom området. 
 
Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven beskriver översiktligt konstruktion och funktion av samt 
användningsområden för avverkningsmaskiner och teknisk 
utrustning. 

Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar, i 
samråd med handledare, avverkningsmaskiner för att utföra 
arbetsuppgifter. Under körningen orsakar eleven ett minimum av 
skador på virke, kvarvarande bestånd, mark, miljö, natur och 
kulturvärden. I arbetet särskiljer eleven med viss säkerhet 
virkessortimenten för vidaretransport med skotare. Eleven gör 
också en enkel ekonomisk kalkyl på ett avverkningsuppdrag och 
tar i kalkylen hänsyn till kvalitet, säkerhet och miljö. Dessutom 
beskriver eleven översiktligt kalkylens olika delar. 
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Eleven använder med visst handlag teknisk utrustning och 
lämpliga verktyg samt utför, i samråd med handledare, daglig 
service av avverkningsmaskinerna enligt instruktioner. Dessutom 
löser eleven, i samråd med handledare, de problem som uppstår. 
Resultatet av arbetet är tillfredsställande. 

Eleven arbetar säkert och ergonomiskt med 
avverkningsmaskinerna. Dessutom redogör eleven översiktligt för 
och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller 
i aktuella situationer. När arbetet är utfört gör eleven en enkel 
bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven beskriver utförligt konstruktion och funktion av samt 
användningsområden för avverkningsmaskiner och teknisk 
utrustning. 

Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar, efter 
samråd med handledare, avverkningsmaskiner för att utföra 
arbetsuppgifter. Under körningen orsakar eleven ett minimum av 
skador på virke, kvarvarande bestånd, mark, miljö, natur och 
kulturvärden. I arbetet särskiljer eleven med viss säkerhet 
virkessortimenten för vidaretransport med skotare. Eleven gör 
också en ekonomisk kalkyl på ett avverkningsuppdrag och tar i 
kalkylen hänsyn till kvalitet, säkerhet och miljö. Dessutom 
beskriver eleven utförligt kalkylens olika delar. 

Eleven använder med gott handlag teknisk utrustning och 
lämpliga verktyg samt utför, efter samråd med handledare, daglig 
service av avverkningsmaskinerna enligt instruktioner. Dessutom 
löser eleven, efter samråd med handledare, de problem som 
uppstår. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. 
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Eleven arbetar säkert och ergonomiskt med 
avverkningsmaskinerna. Dessutom redogör eleven utförligt för och 
arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i 
aktuella situationer. När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad 
bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven beskriver utförligt och nyanserat konstruktion och 
funktion av samt användningsområden för avverkningsmaskiner 
och teknisk utrustning. 

Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar, efter 
samråd med handledare, avverkningsmaskiner för att utföra 
arbetsuppgifter. Under körningen orsakar eleven ett minimum av 
skador på virke, kvarvarande bestånd, mark, miljö, natur och 
kulturvärden. I arbetet särskiljer eleven med säkerhet 
virkessortimenten för vidaretransport med skotare. Eleven gör 
också en avancerad ekonomisk kalkyl på ett avverkningsuppdrag 
och tar i kalkylen hänsyn till kvalitet, säkerhet och miljö. Dessutom 
beskriver eleven utförligt och nyanserat kalkylens olika delar. 

Eleven använder med mycket gott handlag teknisk utrustning 
och lämpliga verktyg samt utför, efter samråd med handledare, 
daglig service av avverkningsmaskinerna enligt instruktioner. 
Dessutom löser eleven, efter samråd med handledare, de problem 
som uppstår. Resultatet av arbetet är gott. 

Eleven arbetar säkert och ergonomiskt med 
avverkningsmaskinerna. Dessutom redogör eleven utförligt för och 
arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i 
aktuella situationer. När arbetet är utfört gör eleven en välgrundad 
och nyanserad bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det. 
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När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Skogsmaskiner – specialisering, 200 poäng 
Kurskod: SKMSKO00S 

Kursen skogsmaskiner – specialisering omfattar punkterna 1–2 och 
4–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på 
punkterna 4, 6 och 7. I kursen behandlas fördjupade kunskaper 
inom vald skogsmaskinstyp. 

 
Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  

Teknisk grund 
– Användningsområden för vald maskin, tilläggsutrustning och 

teknisk utrustning. 
– Tekniska system för styrning, kontroll och datainsamling. 
– Maskin- och avverkningsekonomi samt investeringskalkyler. 
– Aktuell teknisk utveckling – försök och forskning. 
Arbete med skogsmaskiner 
– Arbetsmetodik och användning av digitala system, datorprogram 

och GIS vid körning med aktuell skogsmaskin. 
– Planering av körmetoder för att minimera markskador och 

miljöpåverkan. 
– Inställning och körning av maskiner för optimalt utnyttjande i 

samband med olika arbetsmoment. 
– Funktionskontroll och felsökning på maskiner och teknisk 

utrustning samt kvalitetsuppföljning. 
– Arbete enligt traktdirektiv. 
Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser 
– Arbetsmiljö och ergonomi samt miljö- och säkerhetsfrågor. 
– Säkerhetskontroll inför användning av fordon, redskap och 

tilläggsutrustning. 
– Brandförebyggande åtgärder. 
– Lagar och andra bestämmelser inom området. 
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Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven beskriver översiktligt konstruktion och funktion av samt 
användningsområden för skogsmaskiner och för teknisk utrustning 
för styrning, kontroll och insamling av data. Beskrivningen 
innehåller enkla samband mellan hur maskinerna och den tekniska 
utrustningen används och kvaliteten på det uppnådda 
arbetsresultatet. Eleven redogör också översiktligt för hur olika 
maskiner och maskiners tekniska utrustning passar för olika 
förutsättningar och arbetsuppgifter. Dessutom redogör eleven 
översiktligt för hur biologiska, tekniska och ekonomiska faktorer 
påverkar val av maskiner, teknisk utrustning, arbetsmetoder och 
tidpunkt för att utföra olika arbetsuppgifter. 

Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar, i 
samråd med handledare, skogsmaskiner för att utföra 
arbetsuppgifter. I arbetet gör eleven, i samråd med handledare, 
enkla bedömningar av hur arbetsuppgifterna ska genomföras med 
tanke på önskat arbetsresultat och miljöhänsyn. Eleven använder 
med visst handlag teknisk utrustning för styrning, kontroll och 
insamling av data samt utför, i samråd med handledare, daglig 
service av skogsmaskinerna enligt instruktioner. Dessutom ställer 
eleven, i samråd med handledare, in maskinerna och den tekniska 
utrustningen samt utför, i samråd med handledare, 
funktionskontroller. Eleven löser, i samråd med handledare, de 
problem som uppstår. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. 

Eleven arbetar säkert och ergonomiskt med skogsmaskinerna. 
Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet 
med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. 
När arbetet är utfört gör eleven en enkel bedömning av 
arbetsresultatet och rapporterar det. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 
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Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven beskriver utförligt konstruktion och funktion av samt 
användningsområden för skogsmaskiner och för teknisk utrustning 
för styrning, kontroll och insamling av data. Beskrivningen 
innehåller välgrundade samband mellan hur maskinerna och den 
tekniska utrustningen används och kvaliteten på det uppnådda 
arbetsresultatet. Eleven redogör också utförligt för hur olika 
maskiner och maskiners tekniska utrustning passar för olika 
förutsättningar och arbetsuppgifter. Dessutom redogör eleven 
utförligt för hur biologiska, tekniska och ekonomiska faktorer 
påverkar val av maskiner, teknisk utrustning, arbetsmetoder och 
tidpunkt för att utföra olika arbetsuppgifter. 

Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar, efter 
samråd med handledare, skogsmaskiner för att utföra 
arbetsuppgifter. I arbetet gör eleven, efter samråd med handledare, 
välgrundade bedömningar av hur arbetsuppgifterna ska 
genomföras med tanke på önskat arbetsresultat och miljöhänsyn. 
Eleven använder med gott handlag teknisk utrustning för styrning, 
kontroll och insamling av data samt utför, efter samråd med 
handledare, daglig service av skogsmaskinerna enligt instruktioner. 
Dessutom ställer eleven, efter samråd med handledare, in 
maskinerna och den tekniska utrustningen samt utför, efter samråd 
med handledare, funktionskontroller. Eleven löser, efter samråd 
med handledare, de problem som uppstår. Resultatet av arbetet är 
tillfredsställande. 

Eleven arbetar säkert och ergonomiskt med skogsmaskinerna. 
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med 
lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. När 
arbetet är utfört gör eleven en välgrundad bedömning av 
arbetsresultatet och rapporterar det. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 
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Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven beskriver utförligt och nyanserat konstruktion och 
funktion av samt användningsområden för skogsmaskiner och för 
teknisk utrustning för styrning, kontroll och insamling av data. 
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade samband 
mellan hur maskinerna och den tekniska utrustningen används och 
kvaliteten på det uppnådda arbetsresultatet. Eleven redogör också 
utförligt och nyanserat för hur olika maskiner och maskiners 
tekniska utrustning passar för olika förutsättningar och 
arbetsuppgifter. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat 
för hur biologiska, tekniska och ekonomiska faktorer påverkar val 
av maskiner, teknisk utrustning, arbetsmetoder och tidpunkt för att 
utföra olika arbetsuppgifter. 

Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar, efter 
samråd med handledare, skogsmaskiner för att utföra 
arbetsuppgifter. I arbetet gör eleven, efter samråd med handledare, 
välgrundade och nyanserade bedömningar av hur 
arbetsuppgifterna ska genomföras med tanke på önskat 
arbetsresultat och miljöhänsyn. Eleven använder med mycket gott 
handlag teknisk utrustning för styrning, kontroll och insamling av 
data samt utför, efter samråd med handledare, daglig service av 
skogsmaskinerna enligt instruktioner. Dessutom ställer eleven, 
efter samråd med handledare, in maskinerna och den tekniska 
utrustningen samt utför, efter samråd med handledare, 
funktionskontroller. Eleven löser, efter samråd med handledare, 
de problem som uppstår. Resultatet av arbetet är gott. 

Eleven arbetar säkert och ergonomiskt med skogsmaskinerna. 
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med 
lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. När 
arbetet är utfört gör eleven en välgrundad och nyanserad 
bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det. 
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När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 
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Föreskrifter  
om ändring i Skolverkets föreskrifter  
(SKOLFS 2010:142) om ämnesplan för ämnet socialt 
arbete i gymnasieskolan och inom kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå; 
beslutade den XX 2020. 

Med stöd av 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och  
2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 
föreskriver Skolverket att bilagan till Skolverkets föreskrifter 
(SKOLFS 2010:142) om ämnesplan för ämnet socialt arbete i 
gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå1  ska ha följande lydelse.  
____________________ 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2020 och ska 
tillämpas på kurser som påbörjas efter den 30 juni 2021. 

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som 
påbörjats före utgången av juni 2021. 

3. Betyg i kursen socialt arbete 1 eller i kursen socialt arbete 2 
kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen socialt 
arbete i den äldre lydelsen av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 
2010:142) om ämnesplan för ämnet socialt arbete i gymnasieskolan 
och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. 
På Skolverkets vägnar 
 
GENERALDIREKTÖREN 
 Föredragande  

 
1 Senaste lydelse av föreskrifternas rubrik SKOLFS 2012:24. 



 

2 
 

Bilaga2 

Socialt arbete 

Ämnet socialt arbete är tvärvetenskapligt och har sin grund i 
socialvetenskap, sociologi, pedagogik och statsvetenskap. Det är 
också yrkesrelaterat och handlar om arbete som inriktas på sociala 
frågor samt deras konsekvenser och lösningar. 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet socialt arbete ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om sociala frågor och verksamheter. Eleverna 
ska ges möjlighet att utifrån lagar, styrdokument, en demokratisk 
värdegrund och överenskommelser om mänskliga rättigheter 
utveckla förmåga att arbeta inom sociala verksamheter. 
Undervisningen ska leda till att eleverna ges möjlighet att utveckla 
förmåga att möta och arbeta med människor utifrån ett etiskt och 
ett inkluderande förhållningssätt där även hänsyn tas till arbetsmiljö 
och säkerhet. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om hur samhällets skyddsnät och stödinsatser växt fram 
historiskt och hur synen förändrats över tid samt hur det har 
påverkat människor i utsatta situationer.  
I undervisningen ska därför såväl egna som samhällets attityder till, 
samt värderingar och bemötande av, människors sociala utsatthet 
behandlas. 

 
2 Ändringen innebär bl.a. att kursen socialt arbete utgår.  
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Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i 
undervisningen och tillfällen ska ges för eleverna att medverka vid 
val av arbetsformer och innehåll. Eleverna ska ges möjlighet att få 
inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang 
samt delaktighetens betydelse. Eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om centrala begrepp och teorier inom sociala 
verksamheter. Vidare ska eleverna ges möjlighet att reflektera över 
och diskutera ämnesinnehållet samt egna och andras handlingar och 
attityder. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att 
utveckla färdigheter i att arbeta med, utvärdera och dokumentera 
förekommande arbetsuppgifter samt förmåga att kritiskt söka, 
bearbeta, värdera och använda information från olika källor. 

 

Undervisningen i ämnet socialt arbete ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla följande: 

 
1. Kunskaper om olika sociala verksamheter och deras 

organisation och roll i samhället. 
2. Kunskaper om sociala frågor på samhälls-, grupp- och 

individnivå. 
3. Förmåga att använda centrala begrepp och teorier inom 

kunskapsområdet. 
4. Förmåga att arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser 

som styr sociala verksamheter samt ta hänsyn till arbetsmiljö, 
säkerhet och yrkesetik. 

5. Färdigheter i att arbeta med samt utvärdera och 
dokumentera förekommande arbetsuppgifter inom sociala 
verksamheter. 

6. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att 
möta och arbeta med människor i sociala sammanhang. 

7. Förmåga att diskutera egna, andras och samhällets attityder 
till och värderingar av människors olika levnadsvillkor. 

8. Färdigheter i att kritiskt granska och använda information 
från olika källor. 
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Kurser i ämnet 

Socialt arbete 1, 100 poäng. 
Socialt arbete 2, 100 poäng, som bygger på kursen socialt arbete 1. 

 

Socialt arbete 1, 100 poäng 
 
Kurskod: SOCSOC01 

Kursen socialt arbete 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken 
Ämnets syfte. 

Centralt innehåll 
Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Framväxt och organisation av samhällets socialpolitik och 
socialt arbete. 

– Sociala myndigheter och ombudsmän, deras funktioner och 
roller i samhället. 

– Samhällets hantering av sociala frågor avseende 
samhällsplanering, utsatta gruppers levnadsvillkor och 
samhällets stödinsatser. 

– Centrala begrepp och teorier inom sociala verksamheter. 
– Lagar och förordningar för social verksamhet, däribland 

Offentlighets- och sekretesslagen och Socialtjänstlagen. 
– Bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö och säkerhet 

samt yrkesetik inom sociala verksamheter. 
– Vanligt förekommande arbetsuppgifter inom sociala 

verksamheter. 
– Kommunikation, samarbete och samverkan med människor i 

sociala sammanhang inom aktuellt yrkesområde. 
– Attityder till och värderingar som gäller människors 

levnadsvillkor. 
– Kritisk granskning och bearbetning av information från olika 

källor. 
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Kunskapskrav 

Betyget E 

Eleven beskriver översiktligt sociala verksamheter. Dessutom 
redogör eleven översiktligt för hur sociala frågor hanteras i 
samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med 
viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband 
och drar enkla slutsatser. 

Eleven redogör för olika lagar och andra bestämmelser som styr 
verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete. 

Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande 
arbetsuppgifter, i samråd med handledare, och på ett yrkesmässigt 
sätt. Eleven gör en enkel dokumentation av utförda uppgifter och 
aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet 
relevanta begrepp. 

Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till 
mottagaren och samarbetar med andra. 

Eleven diskuterar översiktligt egna, andras och samhällets 
attityder, värderingar och handlingar i relation till 
arbetsuppgifterna. I diskussionen framför eleven enkla argument 
för sina åsikter. 

Eleven söker och bearbetar information från olika källor samt 
värderar den med enkla omdömen. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven beskriver utförligt sociala verksamheter. Dessutom redogör 
eleven utförligt för hur sociala frågor hanteras i samhället. I 
beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet 
centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar 
välgrundade slutsatser. 
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Eleven redogör för olika lagar och andra bestämmelser som styr 
verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete. 

Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande 
arbetsuppgifter, efter samråd med handledare, och på ett 
yrkesmässigt sätt. Eleven gör en dokumentation av utförda 
uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med 
viss säkerhet relevanta begrepp. 

Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till 
mottagaren och samarbetar med andra. 

Eleven diskuterar utförligt egna, andras och samhällets attityder, 
värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna. I 
diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina 
åsikter samt visar respekt för andras åsikter. 

Eleven söker och bearbetar information från olika källor samt 
värderar den med nyanserade omdömen. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven beskriver utförligt och nyanserat sociala verksamheter. 
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur sociala 
frågor hanteras i samhället. I beskrivningar och redogörelser 
använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt 
förklarar samband och drar välgrundade och nyanserade 
slutsatser. 

Eleven redogör för olika lagar och andra bestämmelser som styr 
verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete. 
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Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande 
arbetsuppgifter, efter samråd med handledare, och på ett 
yrkesmässigt sätt. Eleven gör en noggrann och utförlig 
dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I 
dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta 
begrepp. 

Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till 
mottagaren och samarbetar med andra. 

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna, andras och 
samhällets attityder, värderingar och handlingar i relation till 
arbetsuppgifterna. I diskussionen framför eleven välgrundade och 
nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras 
åsikter. 

Eleven söker och bearbetar information från olika källor samt 
värderar den med välgrundade och nyanserade omdömen. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Socialt arbete 2, 100 poäng 
Kurskod: SOCSOC02 

Kursen socialt arbete 2 omfattar punkterna 1–2 samt 4–7 under 
rubriken Ämnets syfte. 

Centralt innehåll 
Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

– Offentliga, frivilliga och privata sociala verksamheter, deras 
organisationer, innehåll och ideologier samt roller i samhället. 

– Samhällets hantering av sociala frågor avseende 
samhällsplanering, utsatta gruppers levnadsvillkor och 
samhällets stödinsatser, dess konsekvenser och möjliga 
lösningar. 

– Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och 
riktlinjer för sociala verksamheter, däribland Offentlighets- och 
sekretesslagen och Socialtjänstlagen. 

– Etiska frågeställningar inom sociala verksamheter. 
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– Etiska begrepp och riktlinjer, förhållningssätt, normer och 
värdekonflikter inom social verksamhet. 

– Arbete med vanligt förkommande arbetsuppgifter inom sociala 
verksamheter. 

– Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av 
uppgifter och aktiviteter inom sociala verksamheter. 

– Yrkesroll och ledarskap inom sociala verksamheter. 
– Kommunikation, samarbete och samverkan med människor i 

olika sociala sammanhang inom aktuellt yrkesområde. 
– Attityder till och värderingar av människors olika 

levnadsvillkor. 

Kunskapskrav 
Betyget E 

Eleven beskriver översiktligt sociala verksamheter. Dessutom 
redogör eleven översiktligt för hur sociala frågor hanteras i 
samhället. Eleven redogör även för olika lagar och andra 
bestämmelser som styr verksamheterna och tar utgångspunkt i dem 
i sitt arbete. 

Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande 
arbetsuppgifter, i samråd med handledare, och på ett yrkesmässigt 
sätt. Eleven gör en enkel dokumentation av utförda uppgifter och 
aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet 
relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven 
uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta 
mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga 
alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. 

Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till 
mottagaren och samarbetar med andra. 

Eleven diskuterar översiktligt egna, andras och samhällets 
attityder, värderingar och handlingar i relation till 
arbetsuppgifterna. I diskussionen framför eleven enkla argument 
för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 
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Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande 
del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven beskriver utförligt sociala verksamheter. Dessutom redogör 
eleven utförligt för hur sociala frågor hanteras i samhället. Eleven 
redogör även för olika lagar och andra bestämmelser som styr 
verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete. 

Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande 
arbetsuppgifter, efter samråd med handledare, och på ett 
yrkesmässigt sätt. Eleven gör en noggrann dokumentation av 
utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder 
eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört 
utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med välgrundade 
omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven 
utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov 
förbättringar. 

Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till 
mottagaren och samarbetar med andra. 

Eleven diskuterar utförligt egna, andras och samhällets attityder, 
värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna. I 
diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina 
åsikter samt visar respekt för andras åsikter. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande 
del för A är uppfyllda. 

Betyget A 
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Eleven beskriver utförligt och nyanserat sociala verksamheter. 
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur sociala 
frågor hanteras i samhället. Eleven redogör även för olika lagar och 
andra bestämmelser som styr verksamheterna och tar utgångspunkt 
i dem i sitt arbete. 

Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande 
arbetsuppgifter, efter samråd med handledare, och på ett 
yrkesmässigt sätt samt anpassar vid behov genomförandet till 
ändrade förutsättningar. Eleven gör en noggrann och utförlig 
dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I 
dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta 
begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och 
aktiviteterna med välgrundade och nyanserade omdömen utifrån 
uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och 
nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov 
förbättringar. 

Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till 
mottagaren och samarbetar med andra. 

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna, andras och 
samhällets attityder, värderingar och handlingar i relation till 
arbetsuppgifterna. I diskussionen framför eleven välgrundade och 
nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras 
åsikter. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 
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Föreskrifter  
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:49) 
om kurser för VVS- och fastighetsprogrammet; 
beslutade den -- ----- 2020. 

Med stöd av 4 kap. 1 och 5 §§ gymnasieförordningen 
(2010:2039) föreskriver Skolverket att bilaga 1 och 2 till 
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:49) om kurser för VVS- 
och fastighetsprogrammet ska ha följande lydelse. 
 
____________________ 
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2020. 
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som 
påbörjas efter den 30 juni 2021. Äldre bestämmelser gäller 
fortfarande för utbildning som har påbörjats före utgången av juni 
2021. 
3. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för elever som 
har påbörjat sin utbildning före utgången av juni 2021 och som 
efter studieuppehåll enligt 16 kap. 40 § första stycket skollagen 
(2010:800) återupptar sin gymnasieutbildning efter den 30 juni 
2021 och vars påbörjade studieväg på grund av ändringar i 
gymnasieförordningen (2010:2039) inte längre erbjuds i 
gymnasieskolan och som väljer att fullfölja utbildningen enligt de 
bestämmelser som gäller efter utgången av juni 2021. Detsamma 
gäller för elever som har påbörjat sin utbildning före utgången av 
juni 2021 och som efter ett annat avbrott i studierna återupptar sin 
gymnasieutbildning efter den 30 juni 2021 och vars påbörjade 
studieväg på grund av ändringarna i gymnasieförordningen 
(2010:2039) inte längre erbjuds i gymnasieskolan, eller som går om 
ett läsår.  
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På Skolverkets vägnar 
 
 
GENERALDIREKTÖREN 
 Föredragande 
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Bilaga 11 

VVS- och fastighetsprogrammet 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 
Engelska Engelska 5 100 
Historia Historia 1a1 50 
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 
Matematik Matematik 1a 100 
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50 
Religionskunskap Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50 
Svenska Svenska 1 100 
eller   
Svenska som 
andraspråk Svenska som andraspråk 1 100 

Kurser inom programgemensamma ämnen 

Ämne Kurs Poäng 
Elektroteknik Elkraftteknik 100 
Systemkunskap Systemuppbyggnad 100 
 Värmelära 100 
Verktygs- och 
materialhantering Verktygs- och materialhantering 100 

Kurser i inriktningarna 

Inriktning Fastighet 300 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 
Ellära Praktisk ellära 100 
Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning 100 
Fastighetsservice Fastighetsservice – byggnader 100 

 
1 Senaste lydelse SKOLFS 2018:40. Ändringen innebär bl.a. att ämnet ellära 
utgår som programgemensamt ämne. 



 

4 
 

 

Inriktning Kyl- och värmepumpsteknik 300 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 
Ellära Praktisk ellära 100 
Kyl- och 
värmepumpsteknik 

Kyl- och värmepumpsteknik – 
grund 100 

 
Kyl- och värmepumpsteknik – 
miljö och säkerhet 100 

Inriktning VVS 300 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 
VVS – installation Entreprenadteknik 100 
 Sanitetsteknik 1 100 
 Värmeteknik 1 100 

Inriktning Ventilation 500 gymnasiepoäng 

Ämne Kurs Poäng 
Ventilation - 
installation Ventilationsisolering 100 
 Ventilationsmontering 1 100 
 Ventilationsmontering 2 200 
 Ventilationsservice 100 
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Bilaga 22 

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet 

Ämne Kurs Poäng 
Cad Cad 1 50 
 Cad 2 50 
Ellära Praktisk ellära 100 
Elmätteknik Elmätteknik 1 100 
Energiteknik Energiteknik 1 100 
 Energiteknik 2 100 
Engelska Engelska 6 100 
Entreprenörskap Entreprenörskap 100 
Fastighetsautomation Fastighetsautomation 1 100 
 Fastighetsautomation 2 100 
Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning 100 
 Fastighetskommunikation 100 

 
Informationsteknik i 
fastighetsförvaltning 100 

Fastighetsservice Fastighetsservice – byggnader 100 
 Fastighetsservice – elarbeten 100 
 Fastighetsservice – VVS 100 
 Fastighetsservice – ytor 100 
Företagsekonomi Företagsekonomi 1 100 
 Företagsekonomi 2 100 

 
Entreprenörskap och 
företagande 100 

Industrirör svets VVS VVS svets industrirör 200 
 VVS TIG-svetsning rör 100 
Industrirörteknik Industrirörteknik 1 100 
 Industrirörteknik 2 100 
 Industrirörteknik 3 200 
Kyl- och 
värmepumpsteknik 

Kyl- och värmepumpsteknik – 
grund 100 

 Kyl- och värmepumpsteknik – 100 

 
2 Senaste lydelse SKOLFS 2018:40. Ändringen innebär bl.a. att ämnet 
elektroteknik utgår. 
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energieffektivisering 

 
Kyl- och värmepumpsteknik – 
installation 200 

 
Kyl- och värmepumpsteknik – 
miljö och säkerhet 100 

 
Kyl- och värmepumpsteknik – 
service 200 

Matematik Matematik 2a 100 
Mekatronik Mekatronik 1 100 
Mät-, styr- och 
reglerteknik Distribuerade styrsystem 100 
 Mät- och reglerteknik 100 
 Mät- och styrteknik 100 
 Programmerbara styrsystem 100 
Programmering Programmering 1 100 
Skötsel av utemiljöer Skötsel av utemiljöer 100 
Sprinklerteknik Sprinklerteknik 1 100 
 Sprinklerteknik 2 100 
Systemkunskap Injusteringsteknik 100 
Teknisk isolering Brand- och ljudisolering 200 
 Industriisolering 200 
 Kondensisolering 100 
 VVS-isolering 100 
 Ytbeklädnad – grund 200 
Tillämpad 
programmering Tillämpad programmering 100 
VVS – installation Entreprenadteknik 100 
 Sanitetsteknik 1 100 
 Sanitetsteknik 2 100 
 VVS gassvetsning rör 100 
 VVS svets och lödning rör 100 
 VVS-teknik 200 
 Värmeteknik 1 100 
 Värmeteknik 2 100 
Ventilation – 
installation Ventilationsisolering 100 
 Ventilationsmontering 1 100 
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 Ventilationsmontering 2 200 
 Ventilationsservice 100 
Ventilation – plåtslageri Ventilationsplåtslageri 1 100 
 Ventilationsplåtslageri 2 200 
Ventilationsteknik Luftbehandling 100 
 Luftbehandlingsanläggningar 200 
 Luftbehandlingssystem 100 
 Luftströmning 200 
 Ventilationsteknik – injustering 100 
Växtkunskap Växtkunskap – fastighetsskötsel 100 
Yttre miljö Yttre miljö – anläggningar 100 

 
Yttre miljö – maskiner och 
verktyg 100 
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Föreskrifter  
om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka 
yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne; 
beslutade den -- ---- 2020. 

Med stöd av 2 kap. 26 § förordningen (2011:326) om behörighet och 
legitimation för lärare och förskollärare föreskriver Skolverket att bilaga 1 till 
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs 
för att undervisa i ett yrkesämne ska ha följande lydelse. 
____________________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 april 2020. 
 
På Skolverkets vägnar 
 
 
GENERALDIREKTÖREN 
   Föredragande 
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Bilaga 11 
 
Relevanta yrkeskunskaper för yrkesämnen i gymnasieskolan 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Ämnet aktiviteter och värdskap 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika 
verksamheter, aktörer, yrkesroller och arbetsuppgifter inom guide-, reseledar-, 
resevärd- och aktivitetsledaryrket samt inom turistbyråservice, om olika 
målgrupper, resmål och resvägar samt om lagar och andra bestämmelser inom 
området. 

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra 
samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de 
fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom planering, organisering, 
genomförande och utvärdering av samt information om olika aktiviteter för 
olika målgrupper inom guide-, reseledar-, resevärd- och aktivitetsledaryrket 
samt inom turistbyråservice.  

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och 
lösningar med personer i olika åldrar och med olika bakgrunder och behov. 

Ämnet anatomi och fysiologi 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om 
människokroppens anatomi och fysiologi och dess normala fysiska utveckling, 
läkemedel och läkemedelsanvändning samt om de lagar och andra bestämmelser 
som reglerar läkemedelsanvändning.  

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om 
mikroorganismer och deras spridningsvägar, förhindrande av smittspridning 
samt om kroppens försvarssystem. 

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra 
samt identifiera resurser för läkemedelsberäkning utifrån fastställda 
säkerhetskrav samt förmåga att använda medicinsk terminologi. 

Ämnet anläggning 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 
1 Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom SKOLFS 2014:97. Senaste lydelse SKOLFS 
2019:14. Ändringen innebär bl.a. att ämnena it i vård och omsorg, medicin, sjukvård, teknik i 
vård och omsorg samt vård och omsorg utgår. 
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Ämnet banskötsel för hästsport 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om skötsel-
åtgärder beträffande banskötsel på hästsportanläggningar av olika slag, om inre 
och yttre miljöer i anslutning till dessa, om olika anläggningsmaterial och dess 
användning, om skötselplanering, om arbetsorganisation, om miljöhänsyn, om 
användning av handredskap, verktyg och teknisk utrustning, om tekniska och 
ekonomiska samband vid skötsel av hästsportanläggningar samt om lagar och 
andra bestämmelser inom området. 

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra, 
dokumentera samt identifiera resurser för att utföra specialiserade 
arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) 
inom skötsel och underhåll av olika hästsportanläggningar. 

Ämnet barn- och ungdomsvård 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika faktorer 
som kan påverka hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar samt kunskaper om 
förebyggande hälsoarbete inom barn eller ungdomshälsovård. Specialiserade 
(erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om vård- och omsorgsåtgärder 
samt om medicinska åtgärder vid sjukdomar och olycksfall hos barn och 
ungdomar. 

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra 
samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de 
fastställda yrkesetiska kraven och de fastställda säkerhets- och kvalitetskraven) 
inom planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentering av 
förebyggande, stödjande och åtgärdande insatser och arbetssätt inom 
verksamheter riktade mot barn och ungdomar.  

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och 
lösningar med patienter och närstående till dessa. 

Ämnet beläggning 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Ämnet fritids- och idrottskunskap 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om hur olika 
faktorer påverkar människors fria tid, fritidsvanor och fritidsaktiviteter, om 
folkhälso-, fritids- och idrottspolitiska mål, om fritidssektorns villkor och 
förutsättningar, om fritidens och idrottens betydelse för personer med 
funktionsnedsättning samt om hur friskvårdsverksamheter är organiserade och 
bedrivs. 
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Ämnet funktionsförmåga och funktionsnedsättning 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om fysiska, 
psykiska, intellektuella och sociala funktionsnedsättningar och deras 
konsekvenser i olika sammanhang, människors olika villkor för lärande och 
utveckling i samspel med det omgivande samhället, om pedagogiska arbetssätt 
och hjälpmedel samt om lagar och andra bestämmelser som reglerar insatser och 
verksamheter för människor med funktionsnedsättningar.  

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra 
samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de 
fastställda yrkesetiska kraven och de fastställda säkerhets- och kvalitetskraven) 
inom planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av 
förebyggande, stödjande och åtgärdande insatser och arbetssätt inom minst ett 
funktionshinderområde.  

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och 
lösningar med personer med funktionsnedsättning och deras närstående.   

Ämnet försäljning och kundservice 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Ämnet gerontologi och geriatrik 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om det normala 
åldrandet ur såväl ett fysiskt, psykiskt som ett socialt perspektiv, om äldres och 
sjukas levnadsförhållanden och behov samt om vanliga sjukdomar vid åldrande.  

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra 
samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de 
fastställda yrkesetiska kraven och de fastställda säkerhets- och kvalitetskraven) 
inom vård- och omsorgsarbete, prevention, behandling och rehabilitering samt 
funktionsbevarande omsorg vid demens, andra äldrepsykiatriska och geriatriska 
tillstånd, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesområdet. 

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och 
lösningar med människor med geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd samt 
deras närstående. 

Ämnet godshantering 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Ämnet hantverk 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om försäljning 
och service samt om tekniker, material, maskiner och annan utrustning avseende 
yrkesmässigt arbete inom minst ett av hantverksområdena finsnickeri, florist, 
frisör, barberare, hår- och makeupstylist samt textil design eller ett av 
hantverksområdena inom övriga hantverk på hantverksprogrammet. 
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Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra 
samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de 
fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom produktionsplanering 
och produktion, med lämpliga hantverkstekniker och metoder, samt inom 
försäljning och service avseende yrkesmässigt arbete inom minst ett av 
hantverksområdena finsnickeri, florist, frisör, barberare, hår- och makeupstylist 
samt textil design eller ett av hantverksområdena inom övriga hantverk på 
hantverksprogrammet. 

Ämnet hantverkskunskap 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om de material 
och produkter som används i yrkesmässigt arbete inom minst ett av 
hantverksområdena finsnickeri, florist, frisör, barberare, hår- och makeupstylist 
samt textil design eller ett av hantverksområdena inom inriktningen övriga 
hantverk på hantverksprogrammet, om materials och produkters egenskaper, 
funktion, användningsområden och miljöpåverkan samt om material- och 
produktval utifrån användningsområde, ekonomi, kvalitet och miljöhänsyn. 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika 
trender och om lagar och andra bestämmelser inom det aktuella 
hantverksområdet. 

Ämnet helikopterteknik 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Ämnet hälsa 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om människors 
hälsa, om folkhälsoarbete, om olika former av hälsofrämjande arbete samt om 
yrkesarbetets och arbetsmiljöns påverkan på hälsa och välbefinnande ur ett 
ergonomiskt perspektiv. 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika 
strategier och metoder inom folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbete på 
individ-, grupp- och samhällsnivå samt om lagar och andra bestämmelser som 
reglerar folkhälsoarbete och hälsofrämjande verksamheter. 

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra 
samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de 
fastställda yrkesetiska och de fastställda säkerhets- och kvalitetskraven) inom 
minst en form av hälsofrämjande verksamhet, enligt de lagar och andra 
bestämmelser som reglerar verksamheten. 

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och 
lösningar med personer i olika åldrar och med olika bakgrunder och behov. 
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Ämnet hälso- och sjukvård 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om vård- och 
omsorgsåtgärder, om medicinska åtgärder vid sjukdomar och olycksfall, om 
smärta och smärtbehandling samt om människan fysiskt, psykiskt, socialt och 
existentiellt vid ohälsa och i krissituationer. 

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra 
samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de 
fastställda yrkesetiska kraven och de fastställda säkerhets- och kvalitetskraven) 
inom vård- och omsorgsuppgifter och inom medicintekniska uppgifter vid 
sjukdomar och olycksfall, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar 
yrkesområdet.  

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och 
lösningar med patienter och deras närstående.  

Ämnet hälsovård 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Ämnet installationsteknik 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika typer av 
elinstallationer samt om säkerhet, standarder, föreskrifter och andra 
bestämmelser inom området. 

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra 
samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de 
fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom installation av olika 
typer av elanläggningar, kraft- och belysningsanläggningar samt elmotorer med 
tillhörande skyddsanordningar och kommunikationsnät, samt inom felsökning i 
och reparation av befintliga elanläggningar, enligt de lagar och andra 
bestämmelser som reglerar verksamheten. 

Därutöver krävs fördjupade kunskaper om de regler och standarder som gäller 
för elinstallationer 

Ämnet järnvägsbyggnad 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Ämnet matlagningskunskap 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika 
matlagningsmetoder och variationer av dem, om näringslära vid matlagning, om 
ekonomiska och kvalitetsmässiga konsekvenser vid val och inköp av råvaror och 
vid tillagning och förvaring samt om lagar och andra bestämmelser inom 
området. 
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Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra 
samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de 
fastställda säkerhets-, kvalitets-, miljö- och hygienkraven) inom planering och 
organisering av matlagning samt inom tillagning av välsmakande maträtter, 
inklusive allergi- och specialkost, inom olika verksamhetsområden.  

Ämnet mekatronik 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Ämnet naturguidning 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om natur- och 
kulturmiljöer, om växter, djur och ekologiska samband i olika naturmiljöer, om 
olycksrisker och säkerhetsåtgärder vid aktiviteter i naturen, om allemansrätten 
samt om lagar och andra bestämmelser inom området. 

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra 
samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de 
fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom organisering, planering 
och genomförande av olika former av aktiviteter i naturbrukets miljöer samt i 
natur- och kulturmiljöer. 

Ämnet naturturism 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om villkor för 
företagande inom naturturism, om natur- och kulturmiljöer, om växter, djur och 
ekologiska samband i olika naturmiljöer, om olycksrisker och säkerhetsåtgärder 
vid aktiviteter i naturen, om allemansrätten samt om lagar och andra 
bestämmelser inom området.  

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, 
identifiera resurser, utföra samt utvärdera specialiserade arbetsuppgifter (utifrån 
fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökrav) inom organisering, planering och 
genomförande av olika former av aktiviteter i natur- och kulturmiljöer på ett 
yrkes- och affärsmässigt sätt.  

Förmåga att kommunicera och utöva ledarskap med individer och grupper 
samt lösa sammansatta problem i svåra situationer.  

Ämnet näthandel 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Ämnet odling i växthus 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om odling i 
växthus, om olika odlade växter och deras sjukdomar, om växtskadegörare, om 
odlingsförutsättningar, om produktionsprocesser, om växtkvalitet, om 
avsättningsmöjligheter för odlade växter, om biologiska, tekniska och 
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ekonomiska samband rörande odling i växthus samt om lagar och andra 
bestämmelser som reglerar yrkesmässig odling i växthus. 

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra 
samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de 
fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) som rör odling i växthus, 
skötsel av växthusbyggnader och växthusteknik. 

Ämnet omvårdnad 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om sjukdomar, 
deras uppkomst och behandlingar, om arbete nära patienter och brukare inom 
hälso- och sjukvård samt socialtjänst, om vård och omsorg i livets slutskede, om 
omhändertagande efter döden samt om hälso- och sjukvårdens organisation och 
ansvarsområden.  

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra 
och utvärdera specialiserade vård- och omsorgsuppgifter med och utan tekniska 
hjälpmedel (utifrån de fastställda yrkesetiska kraven och de fastställda 
säkerhets- och kvalitetskraven) inom omvårdnads- och omsorgsprocessen, enligt 
de lagar och andra bestämmelser som reglerar vård- och omsorgsområdet.  

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och 
lösningar med patienter och brukare inom hälso- och sjukvård eller inom 
socialtjänst samt deras närstående. 

Ämnet pedagogik i vård och omsorg 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Ämnet psykiatri 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika psykiska 
funktionsnedsättningar, om faktorer som påverkar psykisk hälsa och ohälsa, om 
den samhällsbaserade psykiatrins olika stödåtgärder vid arbete med patienter 
och brukare som är i behov av återhämtning.  

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra 
samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de 
fastställda yrkesetiska kraven och de fastställda säkerhets- och kvalitetskraven) 
inom omvårdnads- och omsorgsprocessen vid olika psykiska 
funktionsnedsättningar, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar 
verksamheten.  

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och 
lösningar med patienter och brukare inom psykiatrin samt deras närstående.  

Ämnet reception 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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Ämnet ridning och körning 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om rid- och 
körlära, om hästars utbildning, om träningsrelaterade skador och sjukdomar hos 
hästar samt om biologiska, tekniska och ekonomiska samband inom ridning och 
körning. 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om lagar och 
andra bestämmelser som reglerar dels arbete med hästar och dels ridning och 
körning av hästar på väg samt i skog och mark. 

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra 
samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de 
fastställda yrkesetiska kraven samt de fastställda säkerhets-, kvalitets- och 
miljökraven) inom motion och träning av hästar med avseende på ridning, 
körning samt ridsportens olika grenar. 

Ämnet rättspsykiatri 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om öppen och 
sluten rättspsykiatrisk vård samt kunskaper om olika stödåtgärder vid arbete 
med patienter inom rättspsykiatrin.  

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra 
samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de 
fastställda yrkesetiska kraven och de fastställda säkerhets- och kvalitetskraven) 
inom omvårdnads- och omsorgsprocessen inom rättspsykiatrin, enligt de lagar 
och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.  

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och 
lösningar med patienter inom rättspsykiatrin och deras närstående. 

Ämnet samhällsbyggande 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Ämnet serviceteknik – naturbruk 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om uppbyggnad 
av och funktion hos teknisk utrustning inom naturbrukets olika 
verksamhetsområden, om utrustningens komponenter, material, styrsystem och 
kontrollsystem samt om lagar och andra bestämmelser inom området. 

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra 
samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de 
fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom service, underhåll och 
reparation av teknisk utrustning inom naturbrukets olika verksamhetsområden. 
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Ämnet sjöfartssäkerhet 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Ämnet snöfordonsteknik 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om snöfordons 
komponenter, utrustning, system, uppbyggnad och användningsområden, om 
komponenternas funktion, om hur komponenterna samverkar i fordonet samt om 
de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten. 

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra 
samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de 
fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom hantering och 
framförande av olika typer av snöfordon och inom utförande av diagnos, 
service, underhåll och reparation av olika typer av snöfordon. 

Ämnet social omsorg 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om teorier och 
begrepp inom social omsorg, om hur människan samspelar med sin omgivning, 
om relationen mellan livsvillkor och människors hälsa och livskvalitet samt om 
socialtjänstens organisation och ansvarsområden. 

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra 
samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de 
fastställda yrkesetiska kraven och de fastställda säkerhets- och kvalitetskraven) 
inom social omsorg utifrån ett socialpedagogiskt, habiliterande och 
rehabiliterande arbetssätt enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar 
vård- och omsorgsområdet. 

Förmåga att både muntligt och skriftligt och med hjälp av informationsteknik 
kommunicera åtaganden och lösningar med brukare inom socialtjänsten och 
deras närstående. 

Ämnet socialt arbete 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Ämnet systemteknik – spårfordon 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om spårfordons 
delsystem och komponenter samt hur dessa system tekniskt samverkar. 

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra, planera, utföra 
samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de 
fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom förebyggande och 
avhjälpande underhåll av delsystem i ett spårfordon. 
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Ämnet tekniska system – el 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Ämnet våningsservice 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om metoder, 
redskap och utrustning som används vid städning och underhåll av rum samt 
övriga utrymmen inom besöksnäringens olika former av logi, om inredning – 
särskilt vad gäller design och tillgänglighet för alla – samt om lagar och andra 
bestämmelser inom området. 

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra 
samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de 
fastställda säkerhets-, kvalitets-, miljö- och hygienkraven) inom arbetsledning, 
organisation och planering beträffande våningsservice (housekeeping), inom 
kontroll av utfört arbete samt inom inköp av material och externa tjänster. 

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och 
lösningar med personer i olika åldrar och med olika bakgrunder och behov. 

Ämnet vård och omsorg specialisering 

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om begrepp, 
perspektiv och arbetsmetoder avseende vård- och omsorgsarbete inom minst ett 
vård- och omsorgsområde, exempelvis inom gerontologi, social omsorg, 
funktionshinderområdet, omvårdnad, sjukvård eller psykiatri och om de lagar 
och andra bestämmelser som reglerar arbetet inom det aktuella området. 

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra 
samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de 
fastställda yrkesetiska kraven och de fastställda säkerhets- och kvalitetskraven) 
inom planering, genomförande och utvärdering av arbetsuppgifter inom minst 
ett vård- och omsorgsområde.  

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och 
lösningar med olika målgrupper inom det aktuella vård- och omsorgsområdet. 

Ämnet växtkunskap 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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Val av kontaktpolitiker till Bergslenagymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Alexandra Florén (KD) att 

vara nämndens särskilda kontaktpolitiker vid Bergslenagymnasiet tillsammans 

med Anna-Karin Gunnarsson (MP).        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om val av 

kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. 

Då Felicidad Vicei (KD) begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver nämnden utse en ny 

kontaktpolitiker vid Bergslenagymnasiet.               

Beslutet expedieras till 

1. Gymnasiechef/rektor vid Bergslenagymnasiet 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

representanter i programråd 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Alexandra Florén (KD) att 

vara nämndens representant (ordinarie) i programråden för Bygg- och 

anläggningsprogrammet Husbyggnad och Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet inriktning kök och livsmedel, samt att vara nämndens 

representant (ersättare) i programrådet för Hantverksprogrammet Florist.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om nämndens 

representanter till programråden. Då Felicidad Vicei (KD) begärt entledigande 

från uppdraget som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

behöver nämnden utse en ny representant (ordinarie) i programråden för Bygg- 

och anläggningsprogrammet Husbyggnad och Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet inriktning kök och livsmedel, samt en ny representant 

(ersättare) i programrådet för Hantverksprogrammet Florist.               

Beslutet expedieras till 

1. Gymnasiechef Almåsgymnasiet 

2. Gymnasiechef Viskastrandsgymnasiet 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Beslut om utbetalning av arvode för besök vid fristående 

gymnasieskolor 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att arvode erhålls enligt 

Kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens 

förtroendevalda” i samband med besök på fristående gymnasieskolor.         

Ärendet i sin helhet 

Enligt upprättat årshjul för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska 

nämndens ledamöter och ersättare varje höst besöka de fristående 

gymnasieskolorna i Borås stad. I samband med dessa besök erhålls arvode samt 

förlorad arbetsförtjänst i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om 

”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”                  

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under 

perioden 2019-11-27—2020-01-14 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2019-11-27—2020-01-14.              

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-15 

 
Sammanträde: 2020-01-28 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

    FSG-protokoll 2020-01-22  

2020-01-13 12333 
 

IN Sofia Carlsson m.fl. Skrivelse gällande indragna 
internationella resor på 
Bäckängsgymnasiet 

2020-00014 

2020-01-07 12322 
 

IN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 
beslut 2019-12-01 § 519 Borås Stads 
personalpolitiska riktlinjer 

2020-00011 

2019-12-11 12307 
 

IN Skolverket Statsbidrag för anställning av 
lärarassistenter för 2019 

2019-00251 

2019-12-11 12305 
 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag till 
avgifter till International Baccalaureate 
Office för 2019 

2019-00250 

2019-12-17 12296 
 

IN Kommunfullmäktige 2. Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-
21 § 273 Motion: Ledarskap självklart 

2019-00007 

2019-12-13 12294 
 

IN Kommunfullmäktige 3. Kommunfullmäktiges beslut 
2019-11-21  § 255 Kommunala uppdrag 
Avsägelse av förtroendeuppdrag, 
entlediganden och fyllnadsval 

2019-00088 



 
Datum 

2020-01-15 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-12-12 12277 
 

IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-
21 § 259 En koldioxidbudget för Borås 
Stad ska tas fram. (Budgetuppdrag 
2019) 

2019-00244 

2019-12-09 12254 
 

IN Skolverket 2. Beslut från Skolverket - Statsbidrag 
för gymnasial lärlingsutbildning och 
lärlingsliknande utbildning på 
introduktionsprogram för 2019, dnr 
8.1.2-2019:0041093 

2019-00239 

2019-12-05 12253 
 

IN Skolverket 2. Beslut från Skolverket Statsbidrag för 
regional yrkesinriktad vuxenutbildning   
- Yrkesförare för 2018. Ändring av 
tidigare fattat beslut, Dnr 8.1.2-
2019:0043450 

2019-00223 

2019-12-06 12249 
 

IN Förvaltningsrätten i 
Jönköping 

3. Dom från Förvaltningsrätten i 
Jönköping gällande överklagat beslut 
om avstängning enligt skollagen mål nr 
5779-19 

2019-00200 

2019-12-04 12244 
 

IN Miljöförvaltningen 5. Kontrollrapport från 
Miljöförvaltningen efter oanmäld 
inspektion vid Almåsgymnasiet 

2019-00189 

2019-12-04 12243 
 

IN Miljöförvaltningen 4. Kontrollrapport från 
Miljöförvaltningen efter oanmäld 
inspektion vid Bäckängsgymnasiets café 

2019-00189 

2019-11-29 12240 
 

IN Skolverket 2. Beslut från Skolverket statsbidrag 
Digitalisering nationella prov 
redovisning 2019 

2019-00068 
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Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgiven skrivelse från 2019-11-26 

till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för avgiven skrivelse från 2019-11-26.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

AVGIVNA SKRIVELSER 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-01-15 

 
Sammanträde: 2020-01-28 
 

Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2019-11-26 12239 
 

UT Arbetslivsnämnden 4. Expedierad uppföljning Program för 
ett integrerat samhälle 

2019-00011 
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Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 28 januari 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 1.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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