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programplan  hantverksprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5  100 p
Historia 1a:1  50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a  100 p
Naturkunskap 1a:1  50 p
Religionskunskap 1  50 p
Samhällskunskap 1a:1  50 p
Svenska 1/Svenska som 
andraspråk 1  100 p

Programgemensamma ämnen  400 p
Entreprenörskap  100 p
Hantverk – introduktion  200 p
tradition och utveckling  100 p

Inriktningar:
Finsnickeri  500 p
Finsnickeri 1  200 p
Finsnickeri 2  200 p
Material och miljö  100 p

Florist  500 p
Florist 1  200 p
Florist 2  200 p
Material och miljö  100 p

Frisör  500 p
Frisör 1  200 p
Frisör 2  200 p
Material och miljö  100 p

Textil design  500 p
textil design 1  200 p
textil design 2  200 p
Material och miljö  100 p

Övriga hantverk  500 p
Hantverksteknik 1  200 p
Hantverksteknik 2  200 p
Material och miljö  100 p

Programfördjupningar  700 p
Här ges några exempel:
Administration 1  100 p
Arkitektur - rum  100 p
Praktisk marknadsföring 1  100 p
Utställningsdesign 1  100 p

Individuellt val  200 p
Inom det individuella valet kan du välja 
kurser för att bli behörig till högskole-
studier. På hantverksprogrammet måste 

du utöka ditt program med 100 p för 
grundläggande behörighet till 
högskolan. 

Gymnasiearbete  100 p
Gymnasiearbetet fungerar som ett kvitto 
på att du är förberedd för ditt yrkesom-
råde. Du måste ha ett godkänt gymna-
siearbete för att få ut din examen.

aPl
På detta program har man minst 15 
veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande 
= praktik).

Garanterat valbara kurser
Garanterat valbara kurser inom det i
ndividuella valet är: En 6, Sv/Sv som 
andraspråk 2 och 3, någon kurs i Idrott 
och hälsa, någon Estetisk kurs. Kurserna 
Hi 1a 2, Ma 2, Ma 3, Sh 1a 2, Nk 1a 2 och 
Nk 2 kan även erbjudas under program-
fördjupningen.
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sanna klingholm:  Att jobba som 
frisör är lite som ett träningspass
Sanna går en lärlingsutbildning 
på hantverksprogrammet med 
inriktning frisör. Det innebär att hon 
spenderar största delen av sin tid på 
en frisörsalong istället för att sitta 
i skolbänken. När jag träffar henne 
har hon precis kommit till salongen 
i vällingby. 

– vi jobbar ganska mycket, det 
är bara under första året som vi är i 
skolan varje dag. Då fick vi lära oss 
det grundläggande; att hålla i saxen, 
göra uppsättningar och permanenta 
hår. Numera får jag ta egna kunder 
och göra det mesta som de andra 
frisörerna på salongen gör, berättar 
Sanna.

annorlunda schema
De gemensamma ämnena, såsom 
matte, svenska och engelska, läser 
Sanna på skolan men hon berät-
tar att deras schema ser väldigt 
annorlunda ut jämfört med andra 
gymnasieutbildningar.

– vi är fyra veckor i skolan och 
läser basämnena och sen är vi 
fyra veckor på salongen, så det är 
ganska intensivt när man väl är i 
skolan, säger Sanna. 

Att gå en frisörutbildning kan 
också vara krävande rent fysiskt.   

– Man står upp i princip hela 
arbetsdagen och innan jag lärde 
mig att stå på ett bra sätt kunde jag 
ha jättemycket träningsvärk dagen 
efter. Att jobba som frisör är lite 
som ett träningspass, säger Sanna 
och skrattar.

Ville välja praktisk utbildning
Sanna valde frisörutbildningen 
eftersom hon ville arbeta med något 
praktiskt och att hon alltid tyckt att 
frisöryrket verkat väldigt spännan-
de, men hon tycker ändå att valet 
var svårt.

– Det var svårt att välja till en 
början men efter att jag kom på att 
det var en praktisk utbildning jag 
ville gå blev det mycket lättare. Sen 
spelade jag fotboll med ett gäng 
tjejer som var ett år äldre än jag, så 
när jag gick i åttan pratade alla om 
gymnasievalet. På så sätt var jag 
väldigt förberedd när jag sen skulle 
välja, berättar Sanna. 
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Efter hantverksprogrammet väljer många 
att gå en lärlingsutbildning inom sitt områ-
de. Utbildningen sker då hos en hantverkare 
på valfri ort och du kan söka utbildningen 
via Hantverksakademien eller stiftelsen 
Hantverk & Utbildning. 

Efter utbildningen kan du även ansöka om 
att få ett gesällbrev, som är ett slags kvitto 
på att du verkligen kan ditt hantverk. För att 
få gesällbrevet måste du först skicka in en 
ansökan och därefter göra ett gesällprov, 
som granskas av personer från branschen. 
Gesällbrev är speciellt vanligt inom frisör-
branschen. 

Du kan också välja att söka till konsthög-
skola. Många konsthögskolor erbjuder 
tre- eller femåriga utbildningar inom olika 
konsthantverk såsom keramik, smyckes-
konst eller möbeldesign. För att kunna söka 
till en konsthögskola krävs att du skickar in 
ett eller flera arbetsprov till skolan.  

☞ Efter gymnasiet


