
Förslag avseende handels- och 

administrationsprogrammet

Förslag till försöksförordning med 

handelsinriktning på ekonomiprogrammet
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Observera att presentationen bygger på 

de förslag som Skolverket har redovisat 

till regeringen 1 april 2019. 

Ännu är inga beslut tagna.



Sida 3

482

723

1 166

1 165

1 538

2 008

1 967

3 074

3 542

3 956

5 591

4 966

6 453

6 383

6 787

7 568

11 883

16 975

17 592

20 841

500

700

1 100

1 100

1 600

1 900

1 900

2 900

3 600

4 200

4 800

5 200

5 800

6 400

6 500

7 800

11 400

16 800

18 300

22 100

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

 Riksrekryterande utbildningar (RX)

 Humanistiska (HU)

 Hotell- och turism (HT)

 Int. Baccalaurate (IB)

 VVS- och fastighet (VF)

 Industritekniska (IN)

 Restaurang- och livsmedel (RL)

 Hantverks (HV)

 Naturbruk (NB)

 Handels- och administrations (HA)

 Vård- och omsorg (VO)

 Barn- och fritid (BF)

 Bygg- och anläggning (BA)

 Fordons- och transport (FT)

 El- och energi (EE)

 Estetiska (ES)

 Teknik (TE)

 Naturvetenskap (NA)

 Ekonomi (EK)

 Samhällsvetenskap (SA)

2019/20 2018/19

Antal förstahandssökande till 
nationella program läsåren 
2018/19 och 2019/20



Sida 4

Barn & fritid; 4,2%

Bygg & anläggning; 4,7%

El & energi; 5,2%

Fordon & transport; 5,1%

Handel & administration; 3,4%

Hantverk; 2,3%

Hotell & turism; 0,9%

Industritekniska; 1,5%

Naturbruk; 2,9%

Restaurang & livsmedel; 1,5%

VVS & fastighet; 1,3%

Vård & omsorg; 3,9%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Andel som sökte respektive 
yrkesprogram i första hand, läsåren 
2011/12 - 2019/20 



Sida 5

Förslag avseende handels- och 

administrationsprogrammet
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Uppdraget

• Lämna förslag till justerade examensmål och justeringar i programstrukturen i 

enlighet med gymnasieutredningens förslag att avveckla inriktningen administrativ 

service.

• Föreslå ett nytt namn för programmet. 

• Överväga och vid behov föreslå hur kurser från inriktningen administrativ service i 

stället kan ingå i något eller flera av de andra nationella programmen.

• Vid behov föreslå justering av befintliga ämnen och kurser inom programmet.

• Överväga och vid behov fatta beslut om att vissa handelskurser ska ingå i 

programfördjupningen på andra program.
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Förslagen innebär följande

• Handels- och administrationsprogrammets inriktning administrativ service 

avvecklas.

• Programmets namn ändras till försäljnings- och serviceprogrammet.

• Examensmål och programstrukturen justeras med anledning av förslaget att 

avveckla inriktningen administrativ service.



Sida 8

Övriga förändringar

• Handelskurserna läggs in i programfördjupningen på bygg- och 

anläggningsprogrammet.

• Ytterligare handelskurser läggs in i programfördjupningen på fordons- och 

transportprogrammet. 

• Kurser från inriktningen administrativ service läggs in i 

programfördjupningen på ekonomiprogrammet.

• Befintliga ämnen och kurser revideras. 

• Ändringar i programstrukturen för de program där reviderade kurser ingår i 

programfördjupningen. 
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Examensmålen

• I examensmålen förstärks perspektiven hållbar utveckling och digital 

kompetens för att bättre möta branschens kompetensbehov samt 

utbildningsbehov utifrån miljö- och samhällsförändringar.
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Förändringar i programstrukturen

• Ny programgemensam kurs, handel och hållbar utveckling

• Ämnet näthandel utgår
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Sammanfattning

• Försäljnings- och serviceprogrammet föreslås bli programmets nya namn.

• I förslaget till reviderade examensmål förstärks perspektiven digital 

kompetens och hållbar utveckling.

• I förslaget till ny programstruktur föreslås handel och hållbar utveckling bli 

ny programgemensam kurs.
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Uppdraget avseende försöksverksamhet 

med handelsinriktning på 

ekonomiprogrammet
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Utgångspunkter

• Regeringsuppdraget: föreslå en försöksverksamhet med en inriktning mot 

handelsområdet på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan

• Förslagen i Gymnasieutredningens betänkande En gymnasieutbildning för 

alla (SOU 2016:77) om en handelsinriktning på ekonomiprogrammet
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Inriktningens omfattning

Inriktning ekonomi samt juridik Inriktning handel

Gymnasiegemensamma kurser 1250 poäng 1250 poäng

Programgemensamma kurser 350 poäng 350 poäng

Inriktningskurser 300 poäng 400 poäng

Programfördjupning 300 poäng 200 poäng

Individuellt val 200 poäng 200 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng 100 poäng

Handelskurser 400-600 poäng
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Inriktningens innehåll

Kunskaper i, kunskaper att

försäljning

kundservice

Kunskaper om

inköp

logistik
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Kvalitetssäkrad apl

• Rektorn ansvarar för att en plan ska 

upprättas för elevens apl-period:

1. vilka arbetsmoment och 

arbetsuppgifter som eleven under apl

ska delta i,

2. vilka kurser eller delar av kurser som 

ska genomföras på arbetsplatsen,

3. hur kommunikationen ska ske mellan 

arbetsplatsen och kursansvarig lärare 

om elevens lärande, samt

4. vilken lärare på skolenheten och 

vilken handledare på arbetsplatsen som 

ska vara kontaktpersoner för den 

arbetsplatsförlagda delen av 

utbildningen.
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Samverkan med arbetslivet

• Lokalt programråd stärker samverkan 

mellan skola och arbetsliv:

– ett lokalt programråd inrättas för 

utbildningen, eller

– ett lokalt programråd för handels-

och administrationsprogrammet.

• Att ett lokalt programråd dessutom ska 

beredas möjlighet att medverka i det 

systematiska kvalitetsarbetet för 

utbildningen. 

• Det nationella programrådet för 

handels- och 

administrationsprogrammet verkar för 

en motsvarande nationell samverkan 

mellan utbildning och arbetsliv.  
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Examensmål och gymnasiearbete

• försöksverksamheten ska vara tydligt profilerad mot handeln. 

• inriktningen ska leda till ett arbete i handeln, till yrkeshögskola eller annan 

högskoleutbildning. 

• gymnasiearbetet för inriktningen ska ha vissa anpassningar där den 

högskoleförberedande skriftliga rapporten kan ersättas på ett lämpligt sätt 

kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse.
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Sammanfattning

• minsta garanterade undervisningstiden 

för utbildningen ökar från 2 180 till 

2 240 timmar, 

• att minst fyra veckors apl ska ingå

• en samverkan med arbetslivet regleras

• inriktningen föreslås omfatta 400 

poäng och programfördjupningen 200 

poäng 

• huvudmän ska kunna ansöka om att 

delta i försöksverksamheten vid tre 

tillfällen, men att den ska omfatta sju 

läsår då elever kan påbörja inriktningen

• en utvärdering av 

försöksverksamheten lämnas i juni 

2025 och kommer då att avse tre 

årskullar




