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 Sammanfattning 

Idag utbildas frisörer på gymnasieskolans treåriga högskoleförberedande frisörprogram. Detta 
innebär att eleverna förutom yrkesämnena också ska uppnå godkänt i kärnämnena. Som lärare på 
Frisörprogrammet har jag upplevt att många elever är oförberedda på kraven och tycker det känns 
både tungt och svårt att uppnå målen i både karaktärsämnen och kärnämnen. Personligen är jag av 
åsikten att kärnämnesundervisningen måste integreras så gott det går för att frisöreleverna ska känna 
meningsfullhet och bli motiverade.  

Mot denna bakgrund ville jag undersöka hur eleverna på frisörprogrammet själva upplevde 
utformningen och innehållet i sin utbildning. Framför allt ville jag veta deras uppfattning om vilka 
kunskaper och kompetenser de fått med sig, hur de såg på kärnämnesundervisningen och kvalitén på 
frisörutbildningen. En förutsättning var att eleverna skulle ha arbetat som frisörer ett tag så att de 
kunde relatera utbildningen och dess innehåll till de krav som de upplevde att branschen ställde när 
de kom ut som ”färdiga” frisörer.  

För att kunna ta del av elevernas egna uppfattningar intervjuade jag fem frisörer ett år efter examen 
på frisörprogrammet. Alla eleverna hade arbetat minst ett halvår efter utbildningen. Intervjuerna 
genomfördes enligt kvalitativ metodik. Eftersom jag personligen är kritisk till 
kärnämnesundervisningen på frisörprogrammet har jag också studerat vad pedagogiska 
forskningsrön säger om lärandet i allmänhet och yrkeselevers lärande i synnerhet. Jag har också 
studerat läroplanen för den treåriga gymnasieskolan och vad som sägs om yrkesprogrammen där. 
Slutligen har jag tagit del av två andra studier om frisörelevers uppfattning av sin utbildning.  

Elevernas perspektiv har varit i fokus i studien. Mina respondenter är visserligen inte längre elever, 
men de har nyligen gått sin frisörutbildning. Och som före detta elever med frisörutbildningen i 
färskt minne hade de många tankar om både det som varit bra och det som kunde varit bättre under 
utbildningen. De hade också stor insikt i sin egen roll i lärandeprocessen. 

Studien har visat att de före detta eleverna överlag var positiva till frisörprogrammet, men de önskade 
själva att de hade varit mer motiverade i sitt lärande. Nu ett år senare är deras motivation på topp och 
idag vill de verkligen lära sig mer. Vad som de upplevde de saknade och hade behövt mer kunskaper i 
när de kom ut var mötet med kunden. De upplevde en viss osäkerhet då de i arbetslivet stod där 
ensamma med kunden. Det var kunskaper med inriktning mot frisöryrket som efterlystes. En annan 
sak de före detta eleverna önskade var att de varit mer förberedda inför yrkeslivet. De kände sig lite 
osäkra och ovana i de praktiska momenten och önskade att de fått mer träning i detta. Vad man kan 
se i tidigare studier ifrån elever och deras uppfattning om frisörprogrammen så stämmer det också 
helt överens med vad mina respondenter upplevde. Praktisk kunskap erhålls genom s.k. tyst kunskap 
ute på arbetsplatsen. Respondenterna önskade också att de fått mer ämnesintegrering i kärnämnena 
och de efterlyste mer relevant kunskap i dessa. Respondenterna insåg också sin egen roll i 
lärandeprocessen så här ett år efter avslutad utbildning och de ansåg att lärarna hade betytt väldigt 
mycket och var en viktig länk i deras utbildning. De hade gärna sett att lärarna, trots att 
respondenterna tyckte lärarna överlag var mycket bra, hade varit strängare och satt hårdare krav på 
dem i skolan.  
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Summary 

Today hairdressers are educated in a three yearly college program, also prepared for study in the 
university hairdressers program. This means that the pupils besides the practice skills shall also have 
passed in the theoretical skill. As a teacher in the hairdresser program I have experienced that many 
pupils are not prepared for the demands made to them difficulties meeting the goals set in both 
subjects.  

My personnel opinion is that theoretical studies must be integrated as much as possible so that the 
pupils feel meaning and be motivated. 

Against this background, I would like to study how to pupils themselves in the hairdresser program 
experience how the program is shaped and its contents. Most of  all I would like their opinion on 
what kind of  knowledge and qualification they have received. What they thought of  the theoretical 
skills and the quality of  the hairdresser education. 

One condition was that these pupils should have worked as hairdressers a while so that they could 
relate the training and its contents to the demands that they experienced when they come out as 
qualified hairdressers.  

To be abel to understand the pupils own experience I interviewed five of  the hairdressers one year 
after their examination conceiving the hairdresser program. All the pupils had worked at least six 
months after qualification. The interviews were done according to quality methods. After I myself  are 
critical to theoretical skills education in hairdressing program.  

I have also studied the pedagogies research what it says about learning in all round education and 
especially the hairdresser’s education. I have also studied the education plan for a three year high 
school and what it says about hairdresser’s education.  

Finally I have also read two other studies about hairdressers education and they opinion of  their 
education. The pupils’ perspective has been in focus during the studies. 

Pupils taking part in the interviews are no longer pupils but recently finished their hairdressers 
education and as former pupils whit two course freshly in their minds had many thoughts about part 
of  the training being good and points that’s could be better. Thought had their own insight in how 
education program should be taught. The study shows that former pupils were mostly positive to the 
program but they wished themselves that they had been more motivated to learning. One year later 
their motivation is high and today they really want to learn more. 

What they thought was missing was more knowledge in meeting their customers. They experienced 
an uncertaincy when alone with customers. That was more knowledge of  direct line to the 
hairdressers business that was required. One other point from the former pupils was that they should 
have been more prepared for using their skills in working life. They felt a little uncertain and not used 
to the practical moments and wished that they had been given more training in this. What one can see 
from earlier studies from pupils and their experience of  the hairdresser program completely matches 
what former pupils have experienced. Practical knowledge is only experienced by quiet practical out 
in the working area.  

Former pupils also wished that they had been given more integration of  subjects in theory and hope 
that this will be so in the future. The former pupils realized their own part in the teaching process 
and so one year later after the end of  their education they realized how important the teacher had 
meant to them. They would like to have seen the teacher more demanding even thought they thought 
they had done a good job.   
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Abstract 

Av anledning att jag som lärarstudent samtidigt också arbetat som lärare på de förberedande 
frisörprogrammen har mitt intresse uppkommit för hur elevers ser på sin utbildning efter sitt 
inträde i arbetslivet. Jag var nyfiken hur de såg på kunskaperna de fick med sig och på vad de 
uppfattade som bra kvalité och mindre bra kvalité i utbildningen. Jag var också intresserad av att 
se om deras studier uppfattades som tillfredställande när de skulle möta arbetslivet.   

Jag har i min studie fått svar på mycket av mina funderingar och har också skaffat en djupare 
insikt i hur elever kan uppleva sin situation. Jag är nöjd med mitt resultat och känner mig än mer 
rustad att möta eleverna idag. 

Nyckelord: Före detta elever, förberedande utbildning, uppfattning,  



VI 

Förord 

Först och främst vill jag tacka mina respondenter för att de tagits sig tid till att medverkat i min 
studie och på intervjun. Utan dem hade det inte varit möjligt att genomföra studien. Att jag till 
slut fått ihop denna studie har jag att tacka min handledare Gunilla Gunnarsson för som bistått 
med god hjälp under hela tiden med mitt arbete. Jag vill också tacka Ulla Riise som visat stort 
intresse för min studie och stöttat mig det sista. Sist men inte minst mina barn som fått varit 
tysta och snälla. Min man som orkat lyssna på samma saker om och om igen. Ett stort och 
hjärtligt TACK.  

Med vänliga hälsningar, Ann-Cathrin Karlsson 
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1. Introduktion 

Då jag personligen har lång erfarenhet som frisör och egen företagare och nu har kommit 

att arbeta med frisörutbildningen i gymnasieskolan har jag börjat intresserat mig för 

utbildningens upplägg och hur eleven ser på gymnasieutbildningen. Under tiden i skolan 

har jag kommit nära både elever och handledare och jag har märkt att eleverna som söker 

sig till frisörutbildningen ofta har ett brinnande intresse för hår och att få arbeta praktiskt 

med händerna, gärna kombinerat med mode. Det kan också vara en av förklaringarna till 

varför de söker till frisör.  

Vad eleverna kanske inte är förberedda på då de söker in på gymnasiet, är de krav som ställs 

på enskild elev att uppnå kursmålen i både kärnämne och karaktärsämnen. Många elever är 

inte motiverade att läsa kärnämnen som svenska, matematik, engelska, religion och idrott 

och det kan ibland upplevas både tungt och svårt.  Dagens frisörer med några års erfarenhet 

i yrket ser på kunskaperna på ett annat sätt. De vet ju vilka kunskaper som behövs förr eller 

senare i arbetslivet, och de vet att ungdomarna behöver ha med sig dessa färdigheter från 

gymnasieskolan.  

Hur uppfattar de före detta eleverna de högskoleförberedande ämnena (kärnämnen) och 

hur lyckas gymnasieskolan göra för att motivera dem?  

Vägen till en skicklig frisör handlar inte enbart om teoretiska kunskaper. För att få sin 

examen som frisör krävs både kunskap om hår och praktiskt arbete med hår. Eleverna som 

läser på frisörprogrammet tar förvisso sin gymnasieexamen, men de har ett viktigare prov 

som väntar, det s.k. yrkesprovet, eller gesällbrevet. Gesällbrevet har en status i branschen 

men är inget tvång, och framför allt, det ligger inte på skolans ansvar. Gesällbrevet är helt 

och hållet i branschens intresse, med frisörföretagarna i spetsen och dess syfte är att se till 

att de blivande frisörelevernas kunnighet och kvalité upprätthålls. Branschen förväntar sig 

en hög kunskapsnivå ifrån eleven då konkurrensen om arbete är hård. Av den anledningen 

tränas oftast eleven sista halvåret i de gesällmoment som väntar dem i yrkesprovet. 

Hur ser de före detta eleverna på frisörutbildningen? 

Hur ser de före detta eleverna på kvalitén i utbildningen?                                    

För mig är det därför av stort intresse att titta närmare på utbildningen och hur den upplevs 

av eleverna och på så sätt också kunna vara med att utveckla frisörutbildningen för både 

elevens och branschens bästa. Hur tycker de före detta eleverna att frisörprogrammet är 

anpassat till branschens efterfrågan? Vad tycker de om kvalitén på utbildningen? För att få 

svar på dessa frågeställningar ville jag göra en studie utifrån de före detta elevernas 

perspektiv och utifrån deras uppfattning om frisörutbildningen ett år efter sin 

gymnasieexamen, när de fått lite erfarenhet från branschen.  

Min förhoppning är att jag själv också ska bli bättre rustad inför mötet med kommande 

elever på frisörprogrammet, men också att studien ska ge en tydligare bild av de krav och 

kompetenser som de före detta frisöreleverna upplevde.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för syftet med den målstyrda gymnasieskolan och 

pedagogiska forskningsrön angående lärandeprocessen i allmänhet och lärandeprocessen på 

yrkesinriktade utbildningar i synnerhet.  

På det treåriga frisörprogrammet i gymnasieskolan utbildas ungdomarna inte enbart till ett 

yrke utan jämsides (tills ny läroplan är att vänta) studerar de även en rad andra ämnen för att 

få sin högskolekompetens.  Enligt Forsell(2005) är det så att kärnämnena i dagens 

gymnasieskola är mer knutna till högskolan än till ett kommande yrkesliv. 

 

2.1  Att lära till ett yrke, förr  

Ett av det vanligaste sättet att tillägna sig frisöryrket förr var genom observation, att gå som 

lärling hos en frisörmäster. Det tog många år för en s.k. lärling att fånga yrkets kvalitéer hos 

en mäster. Via observationer och dialoger med mäster synliggjordes och uppfattades den 

”tysta kunskapens” metoder (Andersson 2002). 

Göranzon beskriver när en mäster ger råd till sina lärlingar i konsten att både försöka 

förklara ett yrkets ”tysta kunskaper” men också för att få lärlingarna till att förstå yrkets 

”tysta kunskaper”. Han menar för att förstå ett yrkes alla sidor gäller inte enbart tabeller 

och system utan det behövs också en bedömning som sker med sinnesnärvaro och 

upptränat öga. Han rekommenderar att man ska utgå från det man ser för att hela tiden 

kunna utvecklas framåt (Göranzon 1990).   

Då lärlingen bevisat sin duglighet och hade förstått de ”tysta kunskaperna” kunde 

yrkeshemligheterna avslöjas, den ena efter den andra. Efter cirka fem läroår hade lärlingen 

förr uppnått en fullgod yrkesskicklighet och det var dags för gesällprovet(Hantverkarna 

2010). 

 

2.1.1 Att lära till ett yrke, idag på de yrkesförberedande programmen 

Idag förbereds eleven inför frisöryrket på det treåriga yrkesinriktade frisörprogrammet i en 

gymnasieskola som förutom yrkesutbildning dessutom har som mål att ge alla elever 

behörighet till högskola. Eller som det står att läsa i Svensk Facklitteratur(1994) 

Det förväntas att gymnasieskolan skall ge alla elever tillräckliga kunskaper i 

kärnämnen för att verka i framtidens samhälle.  

Samtidigt som gymnasieskolan skall tillgodose eleverna med kärnämnen ökar också 

elevens chans att välja och utvecklas inom sitt eget önskemål. Tanken var också 

eftersom eleven under utbildningstiden blir myndig skall den rimlighetsvis också ha 

stor rätt till att forma sin egen utbildning via det nya flexibla skolsystemet.  Och man 

menar i och med att skolan idag är både yrkesförberedande och studieförberedande 

så blir den också tydligare länk från skola till arbete(ibid).  

Forsell(2005) skriver att gymnasiebetyget är en biljett till högskolan men eftersom elever vid 

de yrkesförberedande programmen i regel inte vill studera vid högskolan upplever de heller 
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inte nyttan med kärnämnena. Risken är att de inte tycker det känns relevant med all den tid 

som de lägger ner för att nå dessa mål. Detta tar också Andersson(2002) upp i sin 

avhandling. Fast hon ser det mer ifrån yrkeskunskapens perspektiv. Hon menar att risken är 

stor att det finns elever som väljer att nå kursmålen i kärnämnena istället och på så sätt 

missar målen i sin yrkesinriktning.  

En undersökning som genomfördes av Skolverket (1997)visade att endast hälften av 

eleverna tyckte att skolan gett dem stor lust att lära sig mer senare i livet. I två av de ämnen 

som bedöms som viktigast bland kärnämnena, svenska och matematik, tyckte endast 

varannan svensk att skolan levde upp till kravet att ge eleverna de kunskaper som behövdes. 

I ämnena engelska, svenska och matematik, ämnen som anses viktigast för fortsatta 

högskolestudier och i vilka förekommer nationella prov, blev svaret att man inte visste hur 

väl skolan lyckas med att ge goda ämneskunskaper.  

 Både lärare och elever på yrkesförberedande program brukar ofta påtala hur viktigt det är 

med ”verklighetsnära undervisning”. Många av eleverna har också gjort sina val eftersom de 

vill lära sig genom att ”göra” hellre än att ta in kunskaper genom att lyssna. Det visar sig 

också att det ofta inte heller har tålamod med långa föreläsningar och de uppskattar inte de 

långa läs- och skrivuppgifterna visade en annan undersökning gjord av Skolverket(2002).   

Ambitionen på gymnasieskolor är att försöka skapa lärarlag runt elever som valt samma 

program. Detta med tanken att nå eleven och kunna skaffa sig en helhetsbild av varje 

enskild elevs utveckling men framför allt för att sträva mot en ämnesövergripande 

samverkan. För att eleven på yrkesprogrammet ska känna sig engagerad utvecklas 

pedagogik som skall förena verklighetsanknuten kunskap med arbetsuppgifterna(Westlund. 

M Westlund. C 2009). Tidigare studier visar att kärnämnena inte får ta för stor plats från 

karaktärsämnena och att det är just i de praktiska övningarna som skolan kan locka fram 

motivationen hos eleverna(Häckner m fl 1996).  

 

2.2 En skola för alla - en målstyrd skola 

1991 fattade riksdagen beslutet om att förändra gymnasieskolan och innehållet i 

utbildningarna (Häckner m fl 1996). Den nya skolan skulle öka elevernas möjlighet till att 

också kunna kombinera sina ämnen på ett nyare sätt. Målsättningen var att ge eleverna en 

starkare inriktning mot yrkeskunskaper. Samtidigt förändras också skolan från en regelstyrd 

skola till en målstyrd och när den målstyrda skolan infördes, infördes också ett nytt 

betygsystem, vilket skulle ge eleverna en ökad valfrihet. Syftet med ändringen var just att 

stärka den yrkesinriktade ställningen (ibid).    

Gymnasiet skall vara en skola för alla. Alla ska erbjudas en möjlighet att skapa sig en 

utbildning som passar individuella intressen, ambitioner och fallenhet (Skolverket 2002).  

 När den målstyrda skolan infördes ersattes betygsystem också med ett nytt betygsystem 

och gav på så sätt eleverna en ökad valfrihet. Syftet med ändringen var just att stärka den 

yrkesinriktade ställningen enligt Häckner(1996). 
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2.2.1 Ansvarsfördelningen 

Det är rektorernas uppgift att hantera och leda sin skola enligt de övergripande och 

formulerade målen från riksdagen. Utformandet av hur undervisningen bör bedrivas och 

hur organisationen skall hitta en fungerande form ska ske i ett samspel mellan rektorer och 

pedagoger. Med hjälp av lärarkollegor och elever styrs föreställningarna för huruvida 

undervisningen överensstämmer med målen. Det innebär bland annat också att det har 

getts ett större ansvar åt lärarna i inträdet av en målstyrd skola (Häckner m fl 1996).  

 

2.2.2 Läroplan och kunskapsmål 

I läroplanen finns det angett vad gymnasieskolan har för uppgifter, övergripande mål, samt 

de värden som ska ligga till grund för undervisningen. Den anger också de övergripande 

huvudområdena som skolan ska arbeta efter, såsom, kunskaper, normer och värden, 

elevernas ansvar och inflytande, utbildningsval, bedömning och betyg. En av skolans 

huvuduppgifter och syfte är att se till att eleverna blir ansvarskännande människor, att de 

utvecklar sin förmåga att ta ansvar samt utveckla sina kommunikativa och sociala 

kompetenser (Lpf  94).  

Gymnasieskolan är målstyrd och skolan arbetar mot uppsatta mål för respektive kurs. För 

samtliga program gäller också ett visst antal timmars undervisning inom kärnämnen 

respektive karaktärsämnen.. Inom varje enskild gymnasieskola finns också diverse kurser 

presenterade, både centrala och lokala kurser. De sistnämnda kurserna kan utvecklas eller 

avvecklas beroende på efterfrågan enligt Svensk Facklitteratur(1994). Syftet med 

flexibiliteten menar man är att skolan måste vara flexibel i vad som avser arbetsformer för 

att arbetsmarknaden är stadd i ständig och snabb förändring och många av de snabbast 

växande yrkesgrupperna fanns inte för någras decenniers sedan. Av den anledningen kan 

kurserna utvecklas eller avvecklas beroende på efterfrågan (Svensk Facklitteratur 1994). 

Detta är en viktig förutsättning för att kunna tillmötesgå arbetsmarknaden anser Häckner 

(1996).  

 

2.3 Elevers uppfattningar om lärandet  

Kunskap i dagens gymnasieskola delas upp i kärnämnen och karaktärsämnen, praktiska och 

teoretiska moment. Att teoretiska kunskaper varvas med praktisk utövning är något som 

Dewey kopplade till lärandet (Forsell 2005). Han menade att det vetenskapliga arbetet och 

tänkandet tar form när det undersöks och praktiseras. Tidigare pedagogisk forskning av 

yrkeselevers syn på skolan har visat att eleverna värderar de praktiska ämnena positivt 

medan de har en negativ inställning till de teoretiska (Häckner m fl 1996). Eleverna vill 

känna att kunskaperna har relevans. Enligt Forsell (2005) menar också Säljö att den 

kunskap skolan förmedlar bör ha en plats, betydelse och relevans för eleverna i deras 

uppfattning mellan vetenskap och livskunskap. Säljö menar att lärandet är en naturlig och 

nödvändig aspekt. Hela samvaron bygger på det. Kunskapstradering som Säljö menar är 

något som funnits i alla tider. Man kan inte undgå att lära. Men vad man lär sig eller hur 
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man kommunicerar beror på sin egen verklighet.( Säljö 2000) 

Eleverna bör också vara delaktiga i undervisningen. Att låta eleven vara delaktig i 

undervisningen förespråkas av Carlgren och Marton(2002)som betonar hur viktigt det är att 

läraren fångar elevernas uppmärksamhet och förtroende. Läraren bör enligt dem organisera 

arbetet efter eleverna och situationen, för att skapa motivation. Likaså anser också de att en 

bra elev- lärarrelation lägger grunden till en god kunskapsutveckling hos eleven. Detta 

stämmer väl med elevernas egen uppfattning om lärare. Åtta av tio bland de äldre eleverna 

tror att de kommer att få väldigt eller ganska mycket nytta av det de lär sig i skolan. 

 

En indikation på att elever inte upplever det meningsfullt att gå till skolan är ogiltig 

frånvaro. De äldre elever som anger att de är borta från skolan utan tillåtelse minst en gång 

i månaden svarar ofta att det bara då och då känns meningsfullt att gå till skolan. Det finns 

tydliga samband mellan elevernas frånvaro och deras intresse och engagemang för 

skolan(skolverkets rapport 344 2009). 

Önskemål om hur lärande är när det är som bäst har elever svarat att en engagerad lärare 

som ger dem lust att studera ökar deras motivation till studier, skriver Bengtsson och 

Månsson(2005). Skolverket(2002) visar också att eleverna vill känna att kunskaperna som 

förmedlas skall vara till nytta och att de ska få ut något av lärandet i livet.  

Eleverna önskar inte heller så långa dagar i skolan och inte för mycket praktik som att vara 

ute på Apu. De vill att lärarna ska lyssna på dem och vara strukturerade med väsentlig 

kunskap visar en undersökning som Aronsson, Brouzell & Thorsell(2007) gjort medans 

Nilsson (2009) menar att mycket handlar också om elevens egna förväntningar och sina 

föreställningar om kunskaperna.  Det är det som ligger det till grund för hur eleven agerar 

och handlar och tänker.  

 

2.4 Lärandet i ett yrkespedagogiskt perspektiv 

Det krävs en speciell yrkespedagogisk undervisning om de yrkesförberedande programmen 

ska leda eleven till ett yrke anser Andersson(2002). Hon talar om forskning i 

yrkespedagogiska frågor som skiljer sig från allmänt pedagogiska frågor genom att man 

söker efter verktyg som skall förmedla den tysta kunskap som finns inbyggd i ett 

yrkeskunnande. Hon menar att det inte alltid finns ord för denna kunskap. Utvecklandet av 

tyst kunskap är en process där kunskapen inhämtas efter lång erfarenhet. En kunnig 

yrkesman förmedlar sin kunskap bättre eller sämre beroende på om han funnit dessa 

verktyg att förmedla processen med. Hon beskriver vidare att det inte räcker med att visa 

hur man gör eller att tala om vad som skall göras. Yrkesmannen måste till eleven förmedla 

det tänkande som sker i honom när han utför sitt yrke, han måste finna ord som leder fram 

till tankar och beslut. Samtidigt måste det hos eleven ske en förståelseprocess, ett samspel 

mellan tanke, språk och handling(Andersson 2002). 

 Johansson(2009) har riktat intresset mot just en sådan relation där läraren formar elever till 

yrkesmänniskor. Han menar att man måste lyfta fram begreppet yrkesdidaktik och att det 

skiljer sig ifrån ämnesdidaktik eftersom begreppen är sprungna ur två olika sammanhang. 

Yrkesdidaktiken kommer ifrån yrkeskunskaper medan ämnesdidaktiken kommer från 
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ämneskunskaper vid universitet och andra institutioner (Andersson (red) 2001). Vidare 

påpekar Johansson (2009) att en frisör kan t.ex. inte tillgodose sitt yrke utan teoretisk 

skolning. Vad han menar är att en yrkeslärare med fördel också behöver skolning precis 

som Berglund & Fejes uttrycker sig (ibid).   

Ett samspel mellan lärare och elev är också en förutsättning för att den målstyrda skolan 

ska få den effekt på utbildningen som önskas. Det ställs krav på de förmågor en lärare 

besitter menar Madsén (1994) . Läraren måste också utveckla nya perspektiv på hur elevers 

lärande går till och kunna lyfta eleven, enligt Häckner (1996) som stöder sig på 

formuleringarna i Lpf  94 där det uttryckligen ligger på lärarens ansvar att se till varje elevs 

förutsättning.  

 

2.5 Vikten av APU – arbetsplatserfarenhet 

För frisöreleverna är praktiken av yttersta vikt. Utan den hjälp och det stöd eleven får av 

handledaren på en praktikplats kan den inte klara sina yrkesmoment(Andersson 2002). 

Detta till skillnad från yrkesläraren som också ska ge handledning, men som har 

styrdokumentens mål att följa i första hand(min egen erfarenhet). De faktiska 

yrkeskunskaperna lär man sig stegvis i de olika formerna, som fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet. Detta förutsätter ett samspel mellan lärare, elev och bransch (Lpf 94). 

Det också viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet och med samhället i övrigt såsom 

arbetsförmedling, näringsliv och arbetsmarknadsorganisationer (Lpf 94). Praktiken 

motsvarar det pedagogiska skede som Vygotskij kallade ”Zone of proximal 

development”(ZPD).  

ZPD är skillnaden mellan något som man ännu inte kan göra ensam, men kan klara 

av med hjälp av andra(Berglund & Fejes 2009). 

Det skulle kunna innebära att yrkeslärarens roll blir att konstruera uppgifterna i olika 

svårighetsgrader medans handledarens roll skulle öka i större utsträckning till att hjälpa och 

stötta eleven i sin utveckling och att mer avancerade elever också hjälper nybörjare. ( ibid)  

Om en elev skall tillägna sig nya yrkeskunskaper är miljön oerhört avgörande enligt 

Höghielm (1998). Han menar också att skolmiljön är bra på många sätt men för att miljön 

ska bli så verklighetstrogen som möjligt behövs en kombination som stöd. Detta förenklar 

utbildningen och elevens möjlighet till att se sambanden mellan teori och praktik. Höghielm 

är själv verksam i den vuxenpedagogiska forskningsgruppen vid institutionen för pedagogik 

på Lärarhögskolan i Stockholm. Hans forskning visar att miljön är oerhört viktig för 

inlärningen och mötet med arbetslivet är ett måste för eleverna under yrkesutbildningen. 

Apu:n är alltså en nödvändighet och som Bengtsson och Månsson(2005) önskar är det en 

kombination av både skola med sin formella undervisning och med den informella som 

man skaffar sig genom att vistas ute i en arbetsmiljö genom praktiskt handlande i en 

arbetsgemenskap(Höghielm 1998)  

 

2.6Tyst kunskap 

Det finns inga exakta svar på var någonstans den bästa balansen uppnås i relationen mellan 
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yrkeskunskaper och ämneskunskaperna, var eleven får bäst förståelse eller på vilken arena 

eleven transformeras till en blivande yrkesmänniska. Det finns en s.k. dold läroplan i alla 

undervisningssituationer. Det är ju inte enbart kunskaper och färdigheter som frisör som 

eleven ska utveckla, lika viktigt om inte ännu viktigare är den osynliga förmedlingen av den 

rådande arbetskultur som eleven kommer att möta. Medvetenhet om denna socialisering 

kommer att vara en stor milstolpe i elevers utbildning anser Johansson(2009) som också 

menar att det är ett välkänt faktum att i alla undervisningssituationer finns en dold 

läroplan(Berglund & Fejes 2009). Han menar att: 

Det är inte endast kunskaper och färdigheter som tränas utan lika viktigt är den 

osynliga förmedlingen av den rådande kulturen med dess etiska regler. 

Även Vygotskij talar om hur lärande och utvecklingen sker i ett sociokulturellt perspektiv 

(Forssell 2005). 

Med begreppet tyst kunskap menade Polanyi att människan använder sig av invanda 

kunskaper för att orientera sig i omvärlden. Människans tysta kunskap är ett kulturarv som 

vilar på människans symbolförmåga. Polyani menade också att en kulturell förmedlad 

kunskap gör ett anspråk på allmän giltighet(Rolf 1995) Tyst kunskap är nära förknippat med 

känslor och kroppsupplevelser menar (Berglund & Fejes 2009).  

Polyani ser kunskap som en process, där individ och kultur samspelar/…/ 

och i vanföreställningar flätas kunskap in i ens tradition(Rolf 1995) 

Tyst kunskap har stor betydelse för en frisörelevs lärprocess enligt Andersson(2002) och 

hon menar också att en yrkespedagogisk förståelseprocess inte alltid kan ske i ett klassrum. 

Hon menar att tyst kunskap är en process - ett samtal, mellan tanken, språket och 

handlingen. Hon betonar även att miljön och mötena med erfarna yrkesutövare påverkar 

lärandeprocessen och är nödvändiga för att behålla och utveckla yrkeskunskaperna. För att 

frisöreleven skall få med sig helheten och kunna lära sig yrkets alla grunder måste det ske i 

ett samspel mellan elev, lärare/mäster, kund. De kunskaper, kompetenser och upplevelser 

som eleverna får med sig från praktiken går helt enkelt inte att förmedla på annat sätt 

(Andersson 2002).  

Detta betonas även av andra forskare. Forsell(2005) talar om samma sak då hon skriver att 

det är ”här” (på praktikplatsen) som eleverna lär sig att hantera de olika praktiska 

kunskaperna i dess speciella miljö och får med sig ett helhetsperspektiv. Kunskapen och det 

praktiska utövandet i ett lärande bör betonas eftersom mycket av det praktiska utförande av 

en handling som är erfarenhetsbaserad görs på kunskap som delvis är tyst(Lindqvist 2010) 

den kan inte artikuleras fullt ut. 

 

2.7 Elevers tidigare uppfattningar om gymnasieskolans frisörprogram 

Elever har varit mycket nöjda med frisörprogrammet vad det visat i tidigare studierenligt 

Larsen (2010). De hade tyckt det varit som de uttryckte det både roligt och lärorik och varje 

dag hade de känt att de lärt sig nya saker. Många av eleverna har också kunnat se nyttan 

med kunskaperna(ibid). En av eleverna uttryckte om frisörutbildningen att: 

Utbildningen var fantastiskt givande och det var kul att arbeta praktiskt, 
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självständigt och att få vara kreativ (elev).  

Eleverna ansåg också att de teoretiska ämnena var en väldigt viktig del i frisörutbildningen. 

Elever i en tidigare studie tyckte kunskaperna i undervisningen var användbar och såg inte 

att de kunde varit utan något av det som de lärt sig (Larsen 2010). Framförallt gillar de alla 

långa praktiska lektionstimmar men teoripassen var också intressanta(ibid). De uttrycker 

med glädje: ”man lär sig allt man behöver lära sig”. De anser också att kärnämneslärarna 

gör ett jättebra jobb, för de kopplar ofta ihop sina ämnen till karaktärsämnena. En elev 

uttryckte till och med att:  

På denna skola blir man inte besviken, snarare överraskad (elev). 

Vad eleverna hade gemensamt i en tidigare studier där temat var koncentrerat till att titta på 

motivationen i elevens lärande, var deras intresse för de praktiska lektionstimmarna. För det 

var då de kände sig mest motiverade(Månsson och Bengtsson 2005 ). Det viktiga för dem 

var variationen i lärarens sätt att undervisa och sättet läraren la upp lektionerna på. De ville 

också poängtera att de skulle vara mer tempofyllda lektioner för de inte skulle bli så ”slött” 

och att de skulle påverkade dem negativt enligt studien (ibid). Om eleverna tappade gnistan 

för uppgiften då kände att lektionen blev meningslös. De var därför viktigt att läraren skulle 

vara engagerad för;” att vi ska lära oss något” (elev). Det som eleverna också uttryckte var 

att de föredrog att inte samarbeta med andra elever på skolan de inte kände, och de gillade 

inte att arbeta i för stora grupper. De föredrog hellre att arbeta i små grupper för då lärde 

de sig mer. På deras önskelista om vad som saknades i utbildningen var det nyare 

undervisningsmaterial som påpekades. Vad också tidigare studier visat är att om schemat 

passade dem, tyckte de bättre om utbildningen (Månsson och Bengtsson 2005). Vissa elever 

tyckte att läraren spelade en stor och viktig roll hur de upplevde utbildningen och fick de 

problem med att komma överens med någon lärare tappade de lusten för hela skolan och 

frisöryrket (ibid). Det bästa eleverna ändå tyckte, var när var ute på sin APU för de kom då 

närmare yrket som de ansåg(Larsen (2010).  
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3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka före detta frisörelevernas uppfattning om 

frisörprogrammets innehåll och utformning och dess relevans för att ge eleverna en 

yrkesutbildning av hög kvalité. Framför allt vill jag undersöka om frisörutbildningen med 

dess innehåll och utformning uppfattades som tillfredställande för de före detta eleverna. 

Genom intervjuerna får jag också med elevernas uppfattning om vilka kunskaper som 

branschen förväntade sig av dem. Förhoppningsvis kan resultatet av studien ge mig en ökad 

insikt i elevers uppfattning om utbildningen. Min förhoppning är också att studien kan vara 

ett bidrag i att lyfta fortsatt arbete med att utveckla utbildningens utformning.  

 

3.1 Frågeställningar 

1. Hur uppfattar de före detta eleverna innehållet i karaktärsämneskurserna på 

frisörprogrammet efter att de har börjat arbeta ute i yrkesbranschen?  

2. Hur var de före detta elevernas uppfattning om de högskoleförberedande 

ämnena (kärnämnena)? 

3. Hur upplevde de före detta eleverna kvalitén på frisörprogrammet?  

4. Vad var de före detta elevernas uppfattning om hela utbildningens innehåll, 

utformningen och lärare? 
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4. Metod 

För att ta reda på vilken uppfattning de före detta frisörelever har av sin utbildning har jag 

valt att intervjua fem stycken elever från gymnasieskolans frisörprogram ett år efter examen 

när de har hunnit få lite yrkeserfarenhet och kan relatera sin utbildning till de kunskaper 

som efterfrågas av branschen. I detta kapitel beskriver jag den metod jag valt, kvalitativ 

forskningsintervju, urval, genomförande, databearbetning, etiska överväganden och 

metodkritik. 

 

4.1  Val av undersökningsmetod 

I intervjusituationerna utgick jag från Trosts, Daléns respektive Kvales metoder. För att få 

så omfattande svar som möjligt är det en fördel att arbeta med samtalsintervjuer. Eftersom 

det är elevernas uppfattning om sin frisörutbildning som är intressant har jag har valt att 

arbeta med strukturerade frågeställningar. Med strukturerade frågeställningar i detta 

avseende menar jag (jfr, Trost 2005)att studiens primära tema är det intressanta inget annat 

och jag håller mig endast kring det temat. Men det är den tillfrågade som bestämmer svaret. 

Min strävan har varit att använda mig av samma språkbruk som respondenterna och 

frågeställningarna har varit av en låg grad av standardisering, vilket innebär att jag har ibland 

låtit respondenterna tala fritt utifrån vad de själva kommit in på (Trost2005). Det som var 

viktigt för mig var att förstå det sammanhanget som rör de före detta elevernas 

uppfattningar och vad som påverkat deras syn på frisörprogrammet och skaffat dem sina 

svar för att få en rätt bild av deras uppfattningar. Genom en kvalitativ intervju med frågor 

ställda på det sättet, som ger utrymme för respondenten att prata fritt, fick jag ett bättre 

material att analysera (ibid). Jag såg också en relevans i att använda mig av 

”områdesprincipen” det vill säga att jag började ställa frågor som inte direkt har med 

frågeställningarna att göra men ändå av betydelse för att få ett bredare perspektiv och ökad 

förståelse för den före detta elevens syn på frisörutbildningen. Anledningen till detta var 

också att då de centrala frågorna kom på tal var intervjusituationen mer naturlig och 

avslappnad(Dalen 2007). Enligt Trost(1997) säger det karakteristiska i respondenternas drag 

eller kroppsspråk mer än bara ord. Under intervjusituationen kunde jag koncentrera mig 

mer på hur respondenten menade när den svarade, snarare än det själva svaret (Trost 2005). 

Genom min egen erfarenhet både som frisör och lärare på frisörprogrammet har jag en 

förförståelse i ämnet, vilket Dalén (2007)menar är en fördel i intervjusituationen. Precis 

som Ryen föreslår är det också viktigt för mig att göra ett urval med tanke på miljö, 

händelser och process (2004). När valet av respondenter skulle göras tog jag hänsyn till 

dessa fördelar.  

 

4.2 Urval av respondenter 

Kriterier vid urvalet av respondenter var att de skulle ha jobbat minst sex månader som 

frisörer, för att kunna relatera kunskaperna från sin frisörutbildning till de krav som de 

mötte från branschen. Jag har valt ut fem respondenter som alla har arbete på hel- eller 
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deltid som frisör idag, antingen på en salong eller så har de fått en möjlighet att ”hyra stol”.  

En av respondenterna fick anställning på heltid direkt efter examen, men har inte haft fullt 

kundunderlag. En annan är provanställd idag men hade inte svårt att finna arbete. Hon 

tackade nej till ett jobb på grund av skäl som handlade mer om dålig policy på arbetsplatsen 

än om hennes kunskaper. En tredje hade varit anställd, men har idag valt att bli egen 

företagare genom att hyra stol på en större salong tillsammans med andra kompisar. Den 

fjärde respondenten har letat frisörjobb medan hon arbetade med ett annat jobb och 

äntligen för ett halvår sedan fick hon chansen att hyra stol på en salong. Hon har 

fortfarande inte ett stort kundunderlag. Den femte respondenten har ett jobb idag på en 

salong där hon ”hyr stol” . Hon har inte hunnit skaffa sig en fylld kundlista och arbetar av 

den anledningen endast halvtid, medan hon skall bestämma sig om hon vill söka sig vidare 

till annan stad eller annat land.   

Alla respondenterna har fingerade namn. 

Filippa: Hon är idag en utåtriktad tjej med olika salongers erfarenheter bakom sig. Hon vet 

vad hon vill men har inte nått dit än. Hon har tidigt i livet fått flytta hemifrån och lämnat 

gamla vänner. Hennes yrkesval blev bestämt sent i grundskolan. Hon är inte vid intervjuns 

skede nöjd med sin arbetsplats. Hon har som många andra en hyrstol.  

Rosita: Hon är idag en tjej som vet vad hon vill och tar dagen med lugn. Hon arbetar heltid 

som frisör och trivs med det. Hon har en tydlig framtidsdröm och riktar in sig på den. Hon 

trivs mycket bra med sitt yrkesval och sin arbetsplats.  

Isabel: Hon har provat några anställningar och hittat en plats där hon trivs för tillfället. 

Hon har i dagsläget en hyrstol. Hon vet att hon kommer att studera vidare förr eller senare 

inom yrket. Hon ser yrkets många sidor och vill ofta prova nya saker.  

Sofia: Hon har varit arbetslös ett tag efter examen då hon letade frisörjobb men under 

tiden fick hon ta det jobb som fanns. Idag är hon en mycket lycklig frisör som med ett stort 

engagemang går in i en ny fas av yrket. Hon arbetar och hyr stol på en frisörsalong, på 

heltid.   

Ylva: Hon har mindre erfarenhet av anställningar då det varit svårt att hitta jobb. Hon 

arbetar som frisör och hyr stol på en salong men har inte kundunderlag för heltid. Hon vet 

inte riktigt vart hon hamnar än i livet. Hon är öppen för det mesta.  

 

4.3 Genomförande av undersökning 

Inför intervjun förbereddes en intervjuplan och frågeställningar färdigställdes. Ett råd jag 

följde från Kvale(2009) var att inte ha för många stora frågeställningar som skulle ge ett för 

stort material att arbeta med efteråt, vilket skulle göra bearbetning omöjlig enligt Ryen 

(2004). Med tanke på detta valde jag färre frågeställningar i min intervjuplan.  

För att ta del av de före detta elevernas uppfattning och få en mer analyserande förståelse 

av svaren antecknade jag hur respondenterna beskrev sin utbildning under intervjun som 

Dahlen, (2007) rekommenderat. 
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Intervjuerna spelades in på band eftersom jag såg vikten av att få med respondentens 

exakta ordval samt att jag efteråt kunde skriva ut intervjun ordagrant hemma i lugn och ro 

(ibid).  På så sätt kunde jag också efter intervjun lyssna om och om igen, för att erhålla alla 

nyanser i beskrivningarna (Kvale 2009).  

Att spela in intervjun ger en mer avslappnad stämning då respondenterna berättar om sin 

upplevelse av utbildningen beskriver Dalén (2007). När intervjun var slut var jag noga med 

att tacka för mig och deras deltagande. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Inför mina intervjuer har jag varit noga med att förbereda mig och ta del av det som står att 

läsa i etikprövningslagen, (2003:460). För att inte några respondenter skall bli utsatta för 

felbehandling var jag noga med att tala om vad studien skulle handla om och dess syfte, 

redan när jag frågade om de ville medverka i min undersökning och bli intervjuade som 

Dahlén (2007) rekommenderade. Jag tydliggjorde också att deras medverkan skulle hanteras 

enligt de krav som förespråkas av vetenskapsrådet, det vill säga, krav på samtycke och 

kravet på konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2010). Med samtycke menas att respondenten 

deltar frivilligt och har möjlighet att under intervjun när som helst avbryta om den inte ville 

fortsätta. Jag lät också respondenterna ta del av utskriften som Trost (1997) föreslog. 

Respondenterna informerades om att uppgifter som framkommer under intervjun är endast 

till för studien och kommer inte att föras vidare på något sätt (jfr, Vetenskapsrådet 2010). 

Respondenternas namn är fingerade och i redovisningen går det inte att spåra 

respondentens riktiga identitet(Trost 2005). I min förfrågan om de ville bli intervjuade 

informerade jag om att intervjun skulle spelas in med hjälp av bandspelare och hur lång tid 

den skulle ta vilket Trost(2005) rekommenderar. Eftersom intervjun är en relation mellan 

respondenten och mig är det viktigt att överväga platsen för intervjun noga. Jag följde också 

där Trosts rekommendationer och valde ut några alternativ med så ostörd miljö som möjligt 

så att respondenten skulle känna sig trygga(2005). Sedan fick respondenten besluta om 

plats, tid och datum (jfr, Trost1997).  

 

4.5 Databearbetning 

För att analysera och tolka svaren har jag använt mig av inspelat material och de 

anteckningar jag gjorde under intervjuerna. Det material som var av vikt för studien skrev 

jag ut ordagrant. Material av sekundär betydelse, sådant som inte handlade om själva 

studien, men fanns med i samtalen, sammanfattade jag. Det kan eventuellt komma till 

användning vid ytterligare analys och underlätta senare under mitt arbete (jfr, Trost 1997).  

 

4.6 Metodkritik 

Min förförståelse för ämnet kan vara en nackdel i en kvalitativ intervju då tolkning av 

materialet behöver hanteras med känslighet. Risken kan finnas att man redan har en färdig 

föreställning om vad de före detta eleverna tycker. Men förförståelse kan också vara en 

fördel när materialet analyseras. Genom den har jag bättre möjligheter att se kopplingarna i 
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intervjumaterialet (Dahlen 2007). Då jag ville ta reda på elevernas uppfattningar och 

upplevelser och vad de tänker och tycker om utbildningen, tyckte jag att en kvalitativ 

intervju kunde ge den utförligaste informationen och de mest nyanserade svaren. Det som 

sades under intervjuerna gav mig ändå mycket material att analysera och tolka (jfr, Kvale  

2009).  

Fördelar med att använda bandspelare är att man kan koncentrera sig på vad och hur 

respondenten säger. Nackdelen är att det tar så mycket tid att skriva ut allt material. Det blir 

för många sidor och som Trost(1997) skriver. Det blir ibland på vissa ställen svårt att 

överblicka allt material. 
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisar jag elevernas uppfattning av frisörprogrammet, ett år efter 

utbildningen, utifrån de svar jag fått fram under intervjuerna. Under samtalen har svaren 

ibland täckt in flera områden som jag tar upp i studien. För att få en bättre överskådlighet i 

redovisningen har jag försökt strukturera svaren enligt de numrerade frågesställnigar från 

mitt syfte.  

1. Redovisas elevernas uppfattning av de kunskaper och kompetenser de fick med sig 

från frisörprogrammet, samt deras uppfattning om undervisningen och innehållet i 

karaktärsämnena.  

2. Redovisas elevernas uppfattning om kärnämnena och deras relevans och nytta i 

utbildningen. 

3. Redovisas elevernas uppfattning kring kvalitén och vad som för dem utmärks som 

kvalité  

4. Redovisas elevernas uppfattning av kvalitén på frisörprogrammet samt deras 

uppfattning av hela utbildningen, dess innehåll och upplägg.    

 

5.1 Elevernas uppfattning av frisörprogrammet ett år efteråt 

Kunskaper och kompetenser inom frisöryrket undervisas av karaktärsämneslärare. Samtliga 

elever som jag intervjuat anser att allt frisörutbildningen har varit bra och att innehållet i 

kurserna har varit intressanta. Samtliga uppfattar också att de har lärt sig mycket och att den 

kunskapen de fått sitter där i bakhuvudet då den används dagligen 

Man använder all kunskap dagligen (Filippa). 

 Jag står ju inte och tänker på det på det sättet som skolan lärde ut, men man har det 

ju där i bakhuvudet medans man jobbar (Sofia). 

Lektionerna med regler och lagar /…/var klart nödvändiga (Isabel). 

Respondenterna ser inga av ämneskunskaperna inom karaktärsämnena som onödiga. Ingen 

av dem hade velat vara utan någon av de kurser som de läste med inriktning på frisör. 

Respondenterna uttrycker att: 

 

Allt var nödvändigt! Kultur och stilhistoria bland annat. Om jag inte kan min historia 

bli det pinsamt när kunderna frågar (Isabel). 

Allt innehåll i kurserna och det du lär dig det ska du ju kunna (Rosita) . 
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 Vi fick liksom många andra yrkeshistorier. Inget av det var onödigt. Kunskaperna 

ligger i mitt undermedvetna (Ylva). 

 

5.1.1 Nytta av kunskaperna 

Flera av respondenterna uttrycker att de också kan se ett större samband och nyttan av 

kunskaperna.  

Hårets uppbyggnad är jag lycklig över att jag lärt mig för det finns många kunder 

som frågar hur lång tid det tar för håret att växa ut och då vet jag det (Filippa). 

Läran om hår det är klart man måste veta om ett hår är grovt eller..? Du får jätte 

mycket frågor av kunden om hår, det är klart att du måste veta det (Rosita). 

Tänkandet med blondering, färgandet t.ex. med hudsjukdomar och så, det hade man 

ju inte förstått helheten i och att allt hör ihop om jag inte fått den erfarenheten från 

skolan. Idag har liksom allt fallit på plats. När man kommer ut som frisör det är då 

man kan kolla sina kunskaper, mer än i skolan, det är då allt faller på plats (Ylva). 

 

5.1.2 Ämneskunskaper som inte upplevdes som relevanta 

Det var inte alla elever som upplevde att all kunskap var relevant. 

Kultur och stilhistorias frisyrer är väl ingen kund som vill ha idag (Filippa). 

Lägga håren på curlers, som vi gjorde mycket i skolan det var väl kanske tur för i 

verkliga livet gör vi det inte och kommer det någon som vill så kan vi ändå det lite 

(Sofia). 

 Styla med clips, den tekniken använder jag inte heller idag, fast de kan ju komma till 

användning på baler och sånt (Ylva). 

 

5.2 Elevernas uppfattning om kärnämnena 

I skolan pratar man mycket om att integrera kärnämnen och karaktärsämnena i 

undervisningen på de yrkesförberedande programmen. Detta för att ge eleverna en mer 

helhetsbaserad utbildning, vilket i sin tur ska öka möjligheterna för eleven att lättare 

introduceras ut i arbetslivet. Det är en viktig uppgift och ett stort ansvar vilar på att skolan 

visar eleverna hur det som man lär sig i diverse kurser på gymnasiet, har ett samband med 

antingen det yrke man förbereds för, eller annan kunskap som kommer att behövas i 

arbetslivet.  
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Inget jag upplever jag lärt under min utbildning ifrån de specifika ämnena, jag kopplar 

det endast till min egen livserfarenhet( Ylva). 

 

5.2.1 Samband och nytta 

Några av respondenterna såg inget samband mellan kärnämneskunskaperna och deras 

dagliga arbetsuppgifter.  

Jag upplever att kärnämnena inte har något samband med det jag gör idag(Ylva) . 

Jag använder nästan inget och jag tog inte till mig av kärnämnena. Kärnämnena var, 

”det här måste du göra” (Sofia). 

En av respondenterna efterlyste mer integration av kärnämnena till frisöryrket.  

Man kunde haft mer inriktning på frisör även i kärnämnena (Filippa). 

Någon tyckte att kunskaperna i kärnämnena var bra att ha med sig oavsett om de kom till 

nytta eller ej. 

Hade jag inte bara velat bli frisör hade det varit bra med att haft kärnämnen med i 

alla fall (Sofia). 

Medans en annan respondent hade önskat mer integrering till karaktärsämnet. 

Man kunde haft mer inriktning på frisör även i kärnämnena (Filippa). 

 

5.2.2 Svenska och Matematik 

Respondenterna hade delade åsikter om nyttan med ämnena. Vissa av dem kunde ändå se 
att vissa moment i svenska och matematik, t ex att skriva cv och räkna matematik, ändå 
hade varit lärorika. 

Hade jag inte lärt mig matte och svenska hade jag kanske inte kunnat föra en 

konversation med kunderna (Filippa). 

Några respondenter såg en viss nytta med svenska i utbildningen, en där hon kom i kontakt 

med tillämpningsområden som till exempel: 

Med svenskan kan jag se ett samband på hur jag pratar med kunderna, är det ett 

barn eller en dam på 65 man rättar sig ju efter kunden, man känner när man ska 

”backa” (Sofia). 

Eller som en annan respondent uttrycker nyttan med vad svenska kunskaperna gav. 
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Jag har lärt mig stava och att t.ex. meddela mig bättre/…/ mitt Cv är lättare att 

skriva idag. Jag ser att matten är bra då jag tar betalt och jag vet om att matten är 

bra, men det gav mig ett betyg bara (Isabel) . 

Att matematik är en viktig kunskap att ha med sig ut i arbetslivet såg dessa respondenter 

och en av respondenterna kunde koppla användningsområdet till företagsekonomi. 

Matte är viktig, kassan ska gå ihop sig och då måste du kunna allt som hör till ja 

det är mycket matte om man ska bli frisör(Rosita). 

En annan såg matematiken som en mer allmän nytta. 

Matte har man väl alltid nytta av (Ylva). 

Dessa respondenter var inte nöjda med de kunskaper i svenskan de fått och kunde inte se 

någon relevans till dem i deras yrkesutövning. 

Om man tänker sig svenskan har man väl inte användning för i frisöryrket. Jag 

står inte och pratar med kunderna om romaner och gamla författare så (Rosita). 

Men jag tänker inte på Freud som vi snackade om i svenskan och jag har ingen 

användning för det och ser ingen koppling (Sofia).  

 

5.2.3 Engelska 

Engelskan såg alla som nödvändig men de tyckte att kärnämneslärarna skulle fokuserat på 

mer frisörterminologi, ”frisörspråk”, och att det skulle ha dominerat lektionerna. 

Engelska på gymnasiet, då ska du ju kunna engelska, vi lärde oss inga termer och 

så och det är ju synd idag när du har en kund och ska förklara då står man och 

pratar med armarna istället och det är svårare att förklara alla ord och så med 

armarna, det är ju synd (Rosita). 

Engelskan kändes mycket bra så här efteråt som man kan använda sig av i 

vardagliga livet liksom (Isabel). 

Engelskan har jag inte haft så mycket användning för, när den engelska kunden 

kommer så använder jag mer kroppsspråket (Sofia). 

5.2.4 Religion 

Religion var ett ämne som respondenterna hade skilda åsikter om. Någon upplevde att den 

redan visste en hel del och såg inget nytt i det de lärde sig.  

 Religion/… /är ju ett sådant ämne man pratar mycket om, ett sådant ämne man 

redan vet om,/…/ och det har ingen användning av i dagens arbete. Man beter 
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sig inte annorlunda bara för det kommer in en kund med huckle tycker jag 

(Rosita). 

Medans en annan respondent tyckte att det varit intressant och såg en relevans i att veta om 

diverse kulturers synsätt och ta hänsyn till dem i sin yrkesutövning. 

Religion det gav mig mycket, t.ex. /…/ så jag inte gör något stötande som mot 

en Jehovas vittne t.ex. så man inte börjar prata jul (Isabel). 

 

5.2.5 Idrott 

Idrotten var en av respondenterna riktigt besviken på, eftersom de inte fick någon 

grundkunskap om muskel och stretchövningar. 

Gymnastiken var inte en enda lektion inriktad på frisörämnet. Det var mer 

fotboll och handboll (Ylva). 

 

5.3 Elevernas uppfattning om kvalitén1 på frisörprogrammet 

Respondenternas syn på kvalité är varierande och de uttrycker både positivt och negativt 

om hur de yrkeskompetenser som de färdigtränas i är av stor relevans eller mindre viktig då 

de mötte arbetslivet. De ansåg också vägen till en god kompetens var viktig liksom lärandet 

och feedbacken.  

 Jag tycker man ska se det positiva någon gång ska man lära sig det allt ändå och i 

skolan man lär man sig det bästa som finns. Även om det är pest alltså. Även om du är 

50 år så kommer du se att allt är nödvändigt. Du ska ändå lära dig det(Sofia). 

 

5.3.1 Teori och praktik på utbildningen  

För att öva och få god kunskap ges det en teoretiska genomgångar och praktiska 
genomgångar som respondenterna också tyckte var ett bra utbildningssätt. En respondent 
såg fördelen med att det gavs en feedback under träningstillfällena så att hon kunde 
utvecklas vidare. 

                                                      

1 Definition av begreppet kvalité: Med kvalité menas i denna studie att få med sig de 

färdigheter och kompetenser som branschen efterfrågar. Det är också detta som Andersson 

diskuterar då hon vill kvalitétssäkra utbildningen (Andersson, 2002). 
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Först fick man en teoretisk genomgång och sen fick man var sin docka att öva på 

samtidigt som lärarna gick runt och hjälpte en individuellt. De gav en råd och hjälp, 

s.k. feedback. Jag tycker det fugerade bra (Ylva). 

För att eleverna ska kunna fortsätta utvecklas i ett yrke krävs det nästan att de får en chans 
till arbete inom yrket där de kan fortsätta att förbättra sina lärda kompetenser. En av 
respondenterna såg att hon lärt sig vissa kompetenser i skolan medans hon fick med sig 
andra på sin praktikplats. 

Klipptekniken har jag mest från praktikplatsen. I skolan lär man sig alltid grunderna 

men enligt mig är det inte de bästa teknikerna direkt (Ylva). 

 

5.3.2 Kompetenser i utbildningen med god kvalité  

Alla elever som jag intervjuat har ett frisörjobb idag och kan relatera sin utbildning till 

branschens krav. Detta ger en tydligare bild de kompetenser som eleven ser som kvalitét i 

yrket. Samtliga tycker att skolan har lyckats bra med att förbereda dem för yrket och ge dem 

en grundkompetens som de själva kan utveckla och gå vidare med. 

 

Det känns som vi fick med oss mycket kompetens och lärarna fanns där om vi 

ville. Och det visade på ett stort engagemang ifrån frisörlärarna. I kurserna A 

och B känns det som man fick grunderna (Isabel). 

Bra lärare för jag har fått lära mig mer som andra inte fått lära sig det behöver 

inte vara mycket men smågrejer bara (Sofia). 

Uppdelning med kurser var bra, det blev svårare och svårare på så sätt får man 

med allt (Rosita). 

Hade jag känt att jag inte fått så mycket hjälp så hade jag frågat. Klippteknik och 

föningstekniken, det är väl de två stora som man alltid använder (Ylva). 

 

5.3.3 Kompetenser i utbildningen som saknade god kvalité  

Respondenter talar alla om att de tyckte det var svårt när de ”helt plötsligt” som de beskriver 

det, skulle stå ensamma med kunden och kunna allt. De uttryckte en saknad av vissa 

moment som: 

… mer förklaringar om gesällprovet (Filippa). 

Uppsättningar… man lär sig inte bara av att göra det en gång … alltså att man 

måste få göra det fler gånger. Att arbeta med kniven, det hade vi inte så mycket 
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av. Jag hade inte trott att man skulle använda det så mycket som man gör. Jag 

tror vi gjorde det en vecka på en blond docka. Man skyndade på liksom (Sofia).  

Gärna mer färg kanske. Jag hade bara klippningar på kundpassen i skolan och 

det är dumt när man blir uppbokad så långt fram. Man skulle kunna hålla koll, 

kanske ett schema som är rullande så alla får lite grann av varje (Rosita). 

Mer modeklippningar än det man fick i skolan och rakpermanenter… (Filippa). 

En av respondenten upplevde också att hon inte fick göra felen i sin undervisning och 

kände det som att undervisningen skulle gå ut på att allt alltid skulle bli så perfekt.  

Det är väl lite för korrekt i alla träningspass. Kunderna vill inte ha det här 

korrekta. Man skulle ta det ett steg högre, t.ex. leka med håret mer, testa. Man 

måste få göra misstag man lär sig av sina misstag (Sofia). 

Bland annat efterfrågades också mer praktik både med kund och utan kund. 

Man/.../ skulle fått mer praktik. Det märker du när du ska göra gesällen då 

kommer du inte upp i farten en damstyling på 45 min hade man aldrig gjort det 

förr så det blev tight, alltså mer praktik (Rosita). 

Jag tror att herrvågorna hade jag nog lärt mig i ett tidigare stadium med mer 

praktik för då hade jag haft tid till mer praktisk övning, som med permanenten 

(Ylva). 

Make-upen och kundkontakten, kanske man kunde haft mer i skolan. Det känns 

som vi fick dom bitarna men inte hunnit öva tillräckligt.  

Det var direktmötet med personer som kommer in på salongen jag känner vi 

skulle ha tränat mer på (Filippa). 

Någon tyckte att läraren borde varit strängare under de praktiska momenten. Respondenten 

menade att det behövdes många timmars övning för att uppnå kvalité.  

Jag ser i efterhand att lärarna borde varit hårdare och hålla på med grunderna 

mer för att lära sig ordentligt (Ylva). 

En av respondenterna ansåg att repetition var nyttigt och föreslog att: 

Man hade kanske kunnat börja om igen i sista kursen för att man kommer ifrån 

det man hade lärt sig och så (Rosita). 

 

5.3.4 Gesällbrevet 

Yrkesprovet ligger inte på skolans ansvar men i en kvalitétsäkrad frisörutbildning bör 
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eleverna uppnå godkänt även där, om de skall få det anseende som branschen förväntar sig 

utav en kunnig frisör. Så här upplevde respondenterna träningen inför gesällen och 

upplevelsen av momenten i gesällbrevet. 

Jag tycker det ska vara tufft och det är schyssta krav idag,/… / man måste visa 

att man är färdig frisör. Är man inte färdig så klarar man det inte. Jag tycker det 

är rimliga krav (Filippa). 

Ja vi hade mycket förberedelse, …/ det kan ju inte bli slappare. Då kan ju vem 

som helst bli frisör.../ mycket träning på, kvällar dagarna i skolan och helger 

(Rosita). 

… det viktigt med beviset/…/ .När man gått de tre åren är man ju så gott som 

färdig, inte 100 % men ändå, nästan, man blir ju aldrig färdig (Isabel). 

… alltså gesällen kändes så enkel,/…/ läraren hade liksom sagt att de är 

jättehårda, /… vi hade ju övat så mycket på momenten (Sofia). 

… om man fick ett G är man oerhört duktig. Jag tyckte var svårt men det borde 

inte varit svårt. Jag känner att hade jag verkligen kunnat sakerna så hade jag inte 

behövt öva (Ylva). 

Det skulle vara bättre om man fick prova andra moment också, de vill att vi ska 

träna på speciella moment, men då vet de inte om vi är duktiga på de andra 

momenten. Det känner jag kan bli snedvridet för då kanske man endast kan just 

de frisyrerna (Ylva).  

 

5.4 Elevernas syn på hela utbildningen, lärarollen, innehållet, upplägget 

och elevens roll 

På min fråga om hur de upplevt utbildningen fick jag en del blandade åsikter. Det var 

uppenbart att lärarna spelade en mycket viktig roll för elevens upplevelse av utbildningen. 

Respondenterna hade också olika syn på sin egen roll i undervisningen. De upplevde vissa 

schematekniska problem som jobbiga och de kände även då de redovisat och påtalat vissa 

av de problemen löstes de ändå inte under deras skoltid. Respondenterna hade också åsikter 

kring planeringen av lektioner och provtillfällen.  

 

5.4.1 Upplägget med innehåll 

En av respondenterna var missnöjd med utbildningens upplägg och hur skolan hanterade 
det. 

Vi gick och sa till om alla våra håltimmar vi hade vi hade 2 eller 3 timmars ledigt i 

tvåan, men de bara svarade att lugn ni kommer inte att få mer i trean. Men i trean fick 
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vi mer. Då hade vi lite för mycket och det blev för mycket av allt alltså och man kunde 

inte göra något bra jobb alltså(Rosita). 

Respondenterna utryckte också att lärarna t ex skulle kunna tänka mer på att fördela tiden 

bättre. 

Det var bara en sak som repeterades ibland kändes det som.  Sedan fick man 

bråttom att göra de andra kursera färdiga (Isabel). 

Dumt att lägga de praktiska proven samtidigt. Bättre att sprida ut det. Inte bara i 

slutet (Rosita). 

Vi hade två kurser efter varandra då vi pratade om samma grejer och den enda 

skillnaden var en djupare och mer invecklad och en ja inte gick vi så tydligt in på 

det(Rosita). 

Att få tid till färdighetsträning under lektionstid och att upplägget skulle bli mer lagom 

fördelat med lika träning i alla moment var det några respondenter som hade en del 

synpunkter på. 

Jag tycker att I 2.an och 3.an man skyndade på det lite om man hade lärt sig det 

kvittade man skyndade bara vidare. Man gick inte igenom det hur länge som 

helst(Sofia) 

Kundbiten, den har man ju redan känner jag nu när jag är van vid det, men kanske mer 

praktik i skolan, skulle man kunna haft. Det känns som vi fick lite övning men inte 

hunnit praktisera tillräckligt (Isabel). 

En av respondenterna efterlyste mer innehåll om hur det var i arbetslivet och kunskap 

om vad som kommer att hända med jobb efter skolan. 

Lite mer förberedande inför framtiden lite mer om vad som väntar, det kändes 

som alla trodde man skulle få jobb direkt. Vet man inte vad man kan göra i 

framtiden blir det svårt, att veta vad som gäller när vi slutar (Isabel). 

 

5.4.2 Lärarrollen 

Lärarna var viktiga för elevernas motivation. 

Det hänger mycket på hur lärarna är… Vi frisörklassen var lite mer så som inte 

var intresserade av vissa ämnen kanske. / en av lärarna var ganska spontan  som 

gav mer tid till att känna eleverna./…/ som en kompis som man kunde skämta 

med och så, om  annat också,  livet och så (Ylva). 

I många ämnen hänger det på vilken lärare man har (Isabel). 

En respondent uttryckte sitt missnöje över att lärarna inte kände till varandras innehåll i 
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kurserna. Då två av kurserna gick samma dag efter varandra med ungefär samma innehåll. 

Det var det kurserna vi hade samtidigt och det kändes helt meningslöst. Dumt att 

lärarna inte var mer införstådda i varandras kurser (Rosita).  

De påpekade också det negativa med alla de lärarbyten, vilket gjorde det svårt att få en bra 
relation till läraren  

Överlag har den varit bra, tyvärr för mycket lärarbyten och svårt att få en bra 

relationer till läraren(Filipa) 

En annan respondent såg fördelen med en lärarroll och en handledare i utbildningen. 

Lärarna har ett skoltänk och det är bra att man får ett tänk från en salong också 

på APU:n i sin utbildning. Det är sådan stor skillnad på vad lärare lär ut i skolan 

och vad handledarna lär ut på salongen och det är bra. Ibland kanske man skulle 

vilja skapa en jättekonstig frisyr och då kan man inte det i skolan för det är så 

inriktat på... ja hur den ska vara upplagd. Jag tycker utbildningen ska ligga i 

skolan (Rosita). 

En annan ansåg att läraren borde varit mer konsekvent och ställt hårdare krav på eleverna. 

Jag ser i efterhand att lärarna borde varit hårdare och hålla på med grunderna 

mer för att lära sig ordentligt (Ylva). 

Medans en av respondenterna är mycket nöjd med lärarens roll och ser med tacksamhet 

tillbaka på vad de gjort för henne. 

 

Mina lärare har gjort mig till den jag är idag jag hade ju inte kommit så här långt 

annars. De ger ju sitt allt, att det finns sådana människor alltså. Lära ut något till att 

man ska bli något överhuvudtaget, det är stort (Sofia). 

 

5.4.3 Elevens roll 

Med lite perspektiv på utbildningen var några elever faktiskt besvikna på sin egen insats och 
de skulle gärna ha sett strängare lärare och högre krav på utbildningen.  

Det var väl okey… Jag är inte nöjd med hur jag tog tillvara på utbildningen 

(Ylva). 

Respondenternas helhetsupplevelser var positiva och en respondent vill också påpeka 
hennes positiva uppfattning om utbildningen men också om den sammanhållning och 
trygghet hon känt i klassen.  
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Ja det är jag faktiskt jag är stolt över min utbildning jag hade en jättebra klass 

som stöttade varandra och självklart man lär sig utav varandra.  

En annan respondent uttryckte hennes vilja att frisörutbildningen ska ligga i 

gymnasieskolan och inte ute på en arbetsplats. 

 Jag tycker utbildningen ska ligga i skolan och lärarna har ett skoltänk och 

bra att man får från en salong också på APU:n. Det är bra. 
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6. Diskussion 

I diskussionen jämför jag resultatet av min studie med andra litteraturstudierna som 

redovisats i bakgrunden. Jag har försökt kronkritisera de före detta elevernas uppfattningar i 

jämförelse med mina egna erfarenheter för att också försöka fånga en så nära verklighet 

som möjligt. Det som diskuteras är utifrån mina frågeställningar i syftesdelen.  

 

6.1 Elevernas uppfattning om frisörutbildningen 

När jag frågar eleverna om de kunskaperna och kompetenser de fick med sig från 

karaktärsämnet, är alla positiva till dem. De uttrycker tydligt att inga av de kompetenser de 

fick med sig var onödiga. Att de ibland ändå kändes tung och ointressant kommer väl an på 

att skolan inte enbart undervisar i ett ämne utan elever skall som sagt hinna få med sig ett 

yrkeskunskaper samtidigt som de också förbereds i andra ämnen under gymnasietiden. 

Samtliga av de före detta eleverna ansåg ändå att skolan lyckats med kunskapsförmedlingen 

i karaktärsämnena och innehållet. Det fanns dock från de före detta elevernas sida åsikter 

om vissa kompetenser de velat få med sig mer av, även då också mer träningstillfällen till 

färdighetsövningar men överlag är de flesta före detta eleverna nöjda med de kompetenser 

som lärdes ut. Det som de före detta eleverna önskat sig var också i vissa fall kompetenser 

som idag inte existerar i frisörutbildningen men som de upplevt så här efter deras inträde i 

yrket på arbetsmarknaden att skolan/frisör utbildningen borde innehålla.  

Det får jag som lärare ta med mig och vidarebefordra till mina lärarkollegor för att se över 

om det möjligen borde ändras på.  

Det som de före detta eleverna efterfrågade mer av var delaktiga i undervisningen och att 

de skulle ha velat få ta del mer av nyttan med kompetenserna. Det kan man väl ändå se som 

antingen en brist i deras engagemang eller lärarens motivation eller vice versa. De för detta 

elevers uppfattning stämmer mycket väl överens med den pedagogiska forskning som jag 

redovisat i bakgrunden och det just på vikten av relevans för att eleven ska känna 

motivation och lust att lära.  

De före detta eleverna kunde också känna att vissa schematekniska upplägg inte fungerade 

så speciellt bra. Det var krockar med liknande ämnen efter varandra, vilka tog ut varandras 

innehåll och på så sätt skapades ointresse istället för att entuismera eleverna till ökade 

kunskaper.  

Tid är också något som återkommer i de före detta elevernas önskan på vad som saknades. 

De före detta eleverna kände ofta att de inte hann färdighetsträna sina kompetenser 

tillräckligt innan ny kompetens skulle presenteras. Här är ett stort dilemma som skolan 

brottas med, att få eleverna till att inse vikten av deras engagemang i varje lektion för att få 

med sig de kunskaper som i undervisningen är upplagt så att de ska bygga på varandra. 

Missar man en veckas studier i skolan till exempel får oftast eleven en intensiv period 

efteråt för att arbeta ikapp den veckan och för att hänga med i de nya kunskaperna som 

presenteras blir det som oftast dubbelt upp för eleven. Att förberedas till ett yrke där det är 

många kompetenser och mycket kunskap som skall tränas och nötas in under korta 

lektionspass kan bli svårt schematekniskt att eventuellt hinna med att färdighetsträna 
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tillräckligt i den takt eleverna önskar.  Där är en lärares insatser till att motivera eleverna i 

sin utveckling, guld värd. När vi pratar om motivation och lärares metoder i sin 

undervisning så visade studien att det var avgörande för om de före detta eleverna skulle 

orka mer träning eller enbart känna stress. De före detta eleverna tyckte att det borde varit 

hårdare krav och strängare lärare vid deras färdighetstränings pass. Mellan raderna i de före 

detta elevernas önskan om hur de önskat läraren skulle ha agerat, efterlystes lärare som stod 

på sig och verkligen gav dem engagemanget och motiveringen till att träna vidare. Speciellt 

som i situationer där eleverna inte orkade eller tyckte momentet hade blivit uttjatat och 

absolut ville gå vidare och träna nya moment. Det var viktigt ansåg de eftersom de själva 

upplever att de redan kunde ett visst moment, och att träningen inte gav dem något, så är 

det viktigt att läraren ser till att de ändå fortsätter sin träning.  

 

6.2 Elevernas uppfattning om kärnämnena 

Mycket av det som de före detta eleverna lärde sig i de s.k. högskoleförberedande ämnena 

uppfattade de som kunskaper utan relevans till arbetslivet. Eller kan det ha varit så som de 

också uttryckte sig, att de inte var tillräckligt intresserade och inte ansträngde sig av den 

orsaken. Det kan också bero på skillnaden mellan yrkesdidaktik och ämnesdidaktik, som 

Johansson påpekade, det vill säga att undervisningen i kärnämnena riktade sig till de 

högskoleförberedande programmen och därmed inte hade så stor relevans för eleverna på 

frisörprogrammet. Studier som jag redovisat i bakgrunden från Skolverket(1997) har visat 

att eleverna på yrkesprogrammen värderar karaktärsämnena mer positivt än kärnämnena. 

Men när det ändrades från regelstyrd skola till målstyrd skola var tanken enligt 

Häckner(1996) att det skulle bli bättre för de yrkesförberedande programmen och att man 

skulle öka elevens motivation till kunskapsämnen, samtidigt som yrkesinriktningen skulle 

förstärkas. Tanken och meningen från skolverkets sida var att kärnämnena skulle vara mer 

yrkesrelaterade(Svensk Facklitteratur 1994). Detta hade inte de före detta eleverna upplevt. 

Tvärtom uppfattade de undervisningen i kärnämnen som t.ex. ”bra att ha ett betyg i” eller 

”det är intressant om läraren är intressant”. De före detta eleverna hade inte upplevt någon 

nämnvärd ämnesintegrering, fastän de hade önskat det. De var inte särskilt positivt inställda 

till kärnämneslärarnas metoder i sin undervisning. De saknade ämnesintegrering och 

önskade att de fått lära sig mer som de haft nytta av i yrkeslivet, t ex engelsk konversation 

eller kunskaper i ergonomi. De såg också att de trots allt hade nytta av vissa kunskaper även 

om de inte känt sig motiverade då. Visserligen igen hade det funnits lärare i vissa ämnen 

som varit underhållande och inspirerat dem till ökat engagemang, men innehållet i 

undervisningen hade trots detta inte den inriktning som man efterlyst i styrdokumenten för 

de yrkesförberedande programmen. Så som de före detta eleverna uttryckt det har 

kärnämneslärarna misslyckades med att väcka deras lust att lära mer i kärnämnena.    

Man kan fråga sig vad som ligger bakom den bristande ämnesintegreringen av kärnämnena. 

Det kanske inte endast beror på okunskap eller som man skulle kunna uppfatta det, att 

skolan inte bryr sig. Vad som ligger bakom just dessa elevers erfarenhet av undervisningen 

kan vara både tidsbrist och att skolan kan vara relativt ung med ny ledning. Arbetsrutiner 

kan vara tidskrävande att ta fram och det kräver allas engagemang från ledningen till 
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pedagoger till vaktmästare. Respondenterna hade uppfattningen att det trots bristande 

ämnesintegrering fanns kunskaper där någonstans, fast de inte tänkte så mycket på det.  

Min förhoppning är att det skulle kunna gå att integrera mer ämnen och i framtiden är det 

förhoppningsvis alla skolors mål att arbeta så. Det är något fel i undervisningen när 

eleverna använder kroppsspråket då de har engelsktalande kunder, trots betyg i engelska 

från gymnasiet. 

 

6.3 Kvalité, vad är det? - Elevernas syn på kvalité  

Sveriges Frisörföretagare ser med oro på den bristande kompetensen hos dagens frisörer.  

Sveriges Frisörföretagare ser med oro andelen obehöriga frisörer växa, eftersom 

de inte har den yrkeskompetens som krävs för att ge kunderna trygga 

behandlingar. (Westman och Francke 2009) 

För att stärka kvalitén på frisörutbildning och frisörer behövs mer engagemang från lärare 

och skolan, visar en undersökning jag själv var delaktig i (2009). Man kan i nästa fråga 

undra, vad är kvalité? Vem bestämmer vad som är bra eller inte? Enligt Andersson(2002) är 

det branschen som slutligen avgör vad som är god kvalité. Bland annat därför är det också 

mycket viktigt att eleverna har en god kontakt med arbetslivet under sin utbildning, vilket 

också Höghielm(1998) påpekat.  

Om yrkesundervisningen skall leda till ett kompetent yrkeskunnande och en yrkeskvalité 

behöver man ha flera perspektiv i åtanke då man utformar utbildningen. Detta påpekar igen 

Andersson(2002). Men att sätta kriterier för vad som är kunskap eller kvalité och vilka krav 

man ska ställa är ett dilemma. Detta uppfattar de före detta eleverna också då de har olika 

önskningar om vilka kvalitér i kompetenserna de velat få med sig mer av i sin utbildning. 

När allt kommer omkring kvarstår det faktum att uppfattningarna ändå kommer ifrån den 

livsvärld vi har med oss in i en utbildning(Forsell 2005). 

Kombinationen av relevans, motivation och lust att lära är ju centralt för allt framgångsrikt 

lärande som jag tog upp i min bakgrund. Detta har även min studie visat. Att de före detta 

eleverna efterfrågade relevans och motivation.  

I min studie ville jag också undersöka om de före detta eleverna, med lite perspektiv på 

utbildningen kände att de var nöjda med de kunskaper och kompetenser de fått med sig 

och vilken uppfattning de hade om kvalitén på utbildningen. På den frågan svarade de före 

detta eleverna att de var nöjda med vad de fick med sig och de såg att kompetenserna som 

lärdes ut var helt okey. Med lite perspektiv utifrån deras yrkeserfarenhet nu också var de 

självkritiska och insåg de att de kunde fått ut ännu mer av utbildningen och skaffat sig ännu 

mer kunskaper om de ansträngt sig mer.  

De före detta elevernas uppfattning av undervisningen och den pedagogiska forskningen 

jag redovisat i bakgrunden visar tydligt att för att uppnå kvalité på utbildningen måste 

eleverna känna att kunskapen de lär är relevant och meningsfull så att de därmed blir så 

motiverade som möjligt. Det är av yttersta vikt både att den teoretiska ämneskunskapen 
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anpassas till eleverna genom ämnesintegration för att tydliggöra kopplingen till yrkeslivet, 

men också att de kan träna och få med sig den så kallade ”tysta kunskapen” från branschen 

genom praktiken.    

Det är här viktigt att skolan och branschen samarbetar så att skolorna kan släppa ut 

godkända elever som också nått de uppsatta målen i sitt yrkesprov.  Jag skulle vilja att mer 

insyn i skolorna och större ansvar skulle läggas på vår frisörorganisation och de som sätter 

yrkesprovens kriterier. De är hos dem eleven blir bedömd om hon/han skall godkännas 

eller inte i de moment som ingår i gesällbrevet.  

Utöver min studie har det tidigare diskuterats ifrån branschens sida(Frisörföretagarna 2010) 

huruvida det vore bättre med mer praktik och mindre tid i skolan. Vad jag menar så beror 

det nog på både skolmiljön och lärarnas engagemang  i yrkesinriktningen. 

 Fortfarande är frisöryrket ett yrke i ständig förändring där det finns en tredje part 

inblandad i huruvida kvalitén är god eller inte och det är branschen. Det är ute i arbetslivet 

som efterfrågan på kompetens ställs och det är kunden som bedömer i sista änden om den 

är nöjd eller inte. Och så kommer det alltid att förhålla sig.  

Som jag skulle vilja tolka det finns det alltid plats för nya frisörer om de kan överleva via sin 

kundkrets. Men att kvalitétsäkra ”frisörgymnasiumen” är ett sätt att försäkra eleverna om 

att god kompetens och kvalité erbjuds på utbildningen. Speciellt idag då det blir fler och fler 

utbildningar i varje kommun. Att kvalitétsäkra sin skola borde vara bra för konkurrensen 

om eleverna. Detta bör göras för eleven skall garanteras en bra utbildning. Som det är nu 

kan jag tänka mig att många elever inte vet om vad som väntar och om skolan verkligen kan 

leva upp till de önskningar som eleven bär med sig.  

Vad som senare i yrkeslivet består av kvalité är en helt annan sak kan jag tycka. 

 

6.4 Synen på hela utbildningen, lärarollen, innehållet, upplägget och 

elevens roll 

Att lära sig ett yrke i en skolmiljö anser kanske många av oss äldre skulle vara en 

omöjlighet. Lärprocessen för frisöryrket förr skedde genom lärlingsutbildningen då man 

kunde tillgodogöra sig ett stort mått av den ovärderliga så kallade ”tysta kunskapen”. Vi är 

många som själva lärt oss yrket på plats ute i arbetslivet och anser kanske fortfarande att det 

är det bästa sättet. Men de före detta eleverna idag är ändå nöjda med sin utbildning och 

framför allt föredrar de före detta eleverna att gå frisörutbildningen via gymnasieskolan. 

I studien framkommer det att eleverna var nöjda med lärarna på frisörutbildningen, men 

mindre nöjda med lärarnas engagemang i kärnämnena. Kanske kan det också hänga ihop 

med att vissa elevers intresse och motivation i vissa av kärnämnena som de inte gillade, som 

någon av de före detta eleverna uttryckte sig:  

 Jag ser att matten är bra då jag tar betalt och veta om matten är bra, men jag 

är inget matte geni och gillar inte matte(Isabel). 

Min undersökning visar att de före detta eleverna ett år efter skolan slut har en mycket 

tydlig uppfattning av sin egen roll i undervisningen och de insåg att de själva borde ha tagit 
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ett större ansvar och ansträngt sig mer. Med det perspektivet efterlyste de också hårdare 

krav och strängare lärare. Samtidigt menade de att läraren måste lyssna till eleven och 

diskutera fram hur de ska gå vidare. Detta visar vilken betydelse läraren har, och hur viktig 

relationen till läraren är, vilket också forskningen slagit fast. De före detta eleverna har idag 

insett att lärarna hade en viktig roll i deras kommande yrkesliv.  

Detta är något som lärarlagen bör diskutera och komma överens om i framtiden. Hur man 

bäst möter elever som inte vill idag men hade velat om två år. Framförallt bör man titta på 

hur man ska motivera ungdomarna till att envist fortsätta sin färdighetsträning. Det verkar 

som om de trivs med det trots allt.  

Även om nu visserligen, som här visats, mycket hänger på läraren eller 

mäster som kan undervisa sina elever grundligt, så hänger dock ännu mer på 

studenten själv(Andersson 2002) 

 

6.5 Slutord 

Att vara ung idag är inte bara att förskansa sig ämneskunskaper. Samhället har förändrats. 

Ungdomskulturen har förändrats. Vägen till ett yrke idag går via en treårig utbildning på 

gymnasiet där eleverna lärs sig både teoretiska och praktiska kunskaper.  

Skolans uppgift är emellertid inte endast detta, den skall också bidra till 

elevernas sociala och emotionella utveckling eller med andra ord till 

elevernas personlighetsutveckling(Andersson 2001). 

Som jag ser det är det inte endast samvaron med lärarna där eleverna stimuleras under sin 

skolgång utan för dem är det mångt viktigare att deras kamrater fungerar bra och att också 

skolans fysiska miljö spelar en viktig roll. De aktörer som inte är lärare på en skola kan 

komma att spela en om inte större roll för hur eleven uppfattar sin utbildning.   

I och med det att arbetsmarknaden och den snabba tekniska utvecklingen accelererat i 

hastig fart har det idag lett till att många arbetsuppgifter rationaliseras bort som förr kunde 

utföras av ungdomen(ibid). Det är i servicesektorn som det fortfarande behövs folk men 

där ställs der också vissa krav på ålder och mognad som tyvärr utestänger de yngre som inte 

vill fortsätta sin skolgång. Det blir svårare att också förankra sig på arbetsmarknaden på så 

sätt(ibid). En yrksessocialiseringen tar längre tid idag också eftersom det är så mycket annat 

som ungdomen vill hinna med för att kunna leva för dem ett tillfredsställande liv. Med 

tanke på alla dessa krav är det därför ännu angelägnare att fylla yrkesutbildningen med ett 

innehåll som motiverar och utvecklar ungdomarna. Skolan är inte enbart en skolmiljö, det 

är också en arbetsmiljö. Det är kanske en av anledningarna till att de före detta eleverna 

föredrog gymnasieskola som utbildningsform framför lärlingsutbildningen. Mina 

respondenter uttryckte också att det var viktigt hur schemat såg ut för hur de skulle komma 

att gilla skolan och dess aktörer. De menade på att håltimmarna bara gjorde dem slappa och 

slöa som i sin tur ledde till ointresse eller rent utav skolk. Ett bra schema är fyllt med 

studier under dagen och man kan sluta tidigt, alltså absolut inte senare än fyra på 

eftermiddagen. Dels för all aktivitet som de redan var uppbokade på av diverse 
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fritidsintressen men också mycket för att träffa kompisar. I min studie framkom det också 

att på de lediga eftermiddagarna tillbringade de före detta eleverna väldigt lite tid med sina 

studier och så här efteråt när de är ute i arbetslivet kan de tycka att de borde ha ansträngt 

sig mer. Jag kan skönja en socialisering och mognadsprocess i deras reflektion till eget 

ansvar.  
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http://www.skolverket.se/sb/d/193/url/.../target/pdf2385.pdf%3Fk%3D2385
http://www.orebro.se/nyhetsarkiv/nyheter/satyckerelevernaomfrisorutbildningenpavirginska.5.4a9156491277aada610800013572.html;jsessionid=2007F928767A4636BFD4181672F1FEEA?state=showCreateMessage&contactPage=5.4a9156491277aada610800013572&sv.url=12.7517f71115bc73b540800038962#Kontakt
http://www.orebro.se/nyhetsarkiv/nyheter/satyckerelevernaomfrisorutbildningenpavirginska.5.4a9156491277aada610800013572.html;jsessionid=2007F928767A4636BFD4181672F1FEEA?state=showCreateMessage&contactPage=5.4a9156491277aada610800013572&sv.url=12.7517f71115bc73b540800038962#Kontakt
http://www.orebro.se/nyhetsarkiv/nyheter/satyckerelevernaomfrisorutbildningenpavirginska.5.4a9156491277aada610800013572.html;jsessionid=2007F928767A4636BFD4181672F1FEEA?state=showCreateMessage&contactPage=5.4a9156491277aada610800013572&sv.url=12.7517f71115bc73b540800038962#Kontakt
http://www.orebro.se/nyhetsarkiv/nyheter/satyckerelevernaomfrisorutbildningenpavirginska.5.4a9156491277aada610800013572.html;jsessionid=2007F928767A4636BFD4181672F1FEEA?state=showCreateMessage&contactPage=5.4a9156491277aada610800013572&sv.url=12.7517f71115bc73b540800038962#Kontakt
http://www.frisor.se/userfiles/file/pdf/Den%20framtida%20fris%C3%B6rutbildningen.pdf
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 



  

BILAGA 1  

Intervjufrågor 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad en nyutbildad frisör anser om sin 

utbildning på det förberedande frisörprogrammet. Frågor som jag vill studera är: 

 

 Hur upplever ni före detta elever er förberedande yrkesbehörighet?  

 

 Är det en god förberedande start med goda yrkeskompetenser som leder er in i 
yrkesbranschen och ger er möjligheter till att söka jobb?  

 

 Hur uppfattade ni er utbildning i de högskoleförberedande ämnena? 

 

Min förhoppning är att min undersökning ska kunna hjälpa frisörutbildningarna på 

gymnasiet med ett bra upplägg för att i bättre kunna möta elevernas krav på vad som 

väntar ute i yrkeslivet. 

Du som intervjuperson kommer självklart att vara anonym i rapporten. Frågorna berör 

enbart er förberedande yrkesutbildning på gymnasieskolan. Dock för att jag ska få en 

djupare förståelse har jag en del frågor om er nuvarande anställning och din framtid att 

vilja utvecklas vidare inom yrket. 

Berätta vad du arbetar med idag? 

(Kan du säga något mer om det?) 

(Hur kom det sig?) 

Beskriv din utbildning 

Du gick på hantverksprogrammet inriktning frisör 3 år,  

Hur upplevde du innehållet i kurserna ni läste, t.ex 

Berätta om vad ni fick lära er som du ser dig använda varje dag i  

Kärämnen? 

Berätta om vad ni fick lära er som du ser dig använda varje dag i 

Karaktärsämnet? 



  

 

Vad anser du om din utbildning 

Hur ser du på dina val av kurser på frisörprogrammet idag? 

På vilket sätt har du användning av det du lärt dig? 

Vad var onödigt? 

Vad saknade du i din utbildning? 

Vilka kompetenser är mest värdefulla inom detta yrke? 

Hur tycker du skolan gjorde för att ge dig bra yrkeskompetenser? 

Ge exempel på andra kunskaper du velat ta med dig ut i yrkeslivet? 

Allmänt om frisörutbildningen 

Tycker du att SFFs gesällprov verkar vara rimligt högt ställda krav på nyutbildade 

frisörer? Motivera gärna varför kraven är rimliga/ för högt/ lågt ställda. 

Allmänt om dig 

Vad tror du gjorde dig till den frisör du är idag? 

Idag, Hur ser dina framtidsplaner ut inom yrkeslivet? 
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