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STYLIST –  
mål, process och återkoppling. 
En studie av det pedagogiska arbetet i undervisning på 
gymnasieskolans stylistprogram. 
Lilian Hemmingsson 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att observera två olika stylistlärares arbete under några 

lektioner. Hur arbetar de med; mål, process, återkoppling samt bedömning Hur ser 

förutsättningarna ut när det gäller det pedagogiska arbetet och har eleverna något 

inflytande? Lärarna arbetar på gymnasieskolans hantverksprogram, inriktning hår 

och makeup stylist. 

I min studie analyseras arbetet utifrån två liknande lektionspass i hantverksteknik, 

årskurs två på olika gymnasieskolor, utifrån teoretiska perspektiv inom estetisk 

verksamhet, kreativitet, bedömning samt nyckeltermer som de ”fyra f:en”; fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

Uppsatsens resultat visar att det både finns skillnader och likheter mellan lärarnas 

arbetssätt, förutsättningar samt gällande elevinflytande. 
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Inledning 
En stylists arbete, vare sig det handlar om yrken som hår och makeupartist/stylist, 

inredning-, mode- och trendssytlist eller annan, så innefattar dessa yrken en inte 

alldeles enkel konstform. Att arbeta som stylist handlar om att skapa uttryck, ofta i 

form av bilder/bildspråk med olika tekniker inom; färg, ljus, form och mättnad, 

intensitet och nyans. Ibland har de möjligheter att skapa helt fritt utifrån egen 

tolkning, men lika ofta utifrån ett givet tema från kunders önskemål, teman som de 

i sin tur vill kommunicera med sin omvärld.  

Jag har alltid hävdat att det ska vara kul med smink och jag har själv många års 

erfarenhet av yrket. Men smink innefattas av andra dimensioner, exempelvis när 

smink blir ett måste. Det kan handla om att inte kunna sova eller gå till gymmet 

utan att vara sminkad. I dessa fall övergår ”kul” till problem istället. En annan 

dimension är när en förolyckad kropp ska visas i ”öppen” kista under en 

begravning. I dessa fall är skulpteringsmaterial och smink ett yrkeskunnande där 

kontexten inte är ”kul”. Det kan vara utmanande och kreativt, men inte alls alltid 

kul.   

Yrkeskunnande och utbildning 
Av egen erfarenhet så verkar inte vår omvärld vara helt på det klara med vad det 

innebär att arbeta inom dessa yrken så för att förtydliga vad som krävs av 

yrkesutövare och för att lära ut dessa yrkeskunskaper. Av den anledningen så har 

jag under bakgrund tagit med övergripande information och teorier kring själva 

yrket som jag anser vara av betydelse för denna studie på så sätt att läsaren får en 

djupare förståelse för vad som krävs av arbetet i skolans ämnen och för 

bedömning. 

Jag vill med min studie få möjlighet till reflektion, diskussion och svar på frågor om 

stylistprogrammets ämnesinnehåll. Genom att observera två olika lärares arbete 

under samma kurs och ämne på olika skolor är min förhoppning att kunna starta en 

diskussion om hur ämnesinnehållet på stylistprogrammet tar form i undervisningen. 
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Syfte och frågeställning 
Genom att exemplifiera hur stylistprogrammets ämnesinnehåll under lektionstid tar 

form, syftar studien till att åskådliggöra hur lärare och elever agerar under 

lektionstid. 

Frågor: 

• Hur arbetar lärarna med kunskapsmålen? 

• Hur organiseras lektionerna?  

• Hur arbetar lärarna med bedömning och hur återkopplar de?  

Avgränsning 
Under arbetet med denna studie har fler frågor dykt upp, detta framgår även i min 

studie, men jag har varit tvungen att avgränsa mig till att fokusera på en mer 

begränsad frågeställning på grund av studiens omfång, samtidigt så har jag även 

velat ge läsaren en kort, övergripande inblick i vad som krävs för att arbeta som 

stylist/makeup artist.  

Undersökningens fokus är att genom observationer se hur lärarna arbetar utifrån 

nyckeltermer som de fyra f:en och reflektera kring hur de förmedlar kunskap och 

arbetar med mål, process, återkoppling, samt bedömning. Jag berör även 

elevinflytande, men avgränsar min undersökning till att observera två olika 

stylistlärares arbete i klassrummet under liknande lektionspass på gymnasieskolans 

hantverksprogram, med inriktning på hår och makeupstylist, årskurs två.  

Disposition 
Uppsatsen fortsätter med bakgrund och sen en genomgång av teori och tidigare 

forskning inom utbildning och yrke. Därefter följer ett metodavsnitt med en 

genomgång av de metoder som har använts. Det empiriska materialet presenteras i 

beskrivning av pedagogiska aktiviteter. En diskussion, jämförande sammanfattning 
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och egen reflektion avslutar uppsatsen och knyter samman uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

Bakgrund   
Jag har sökt efter tidigare forskning både på svenska och på engelska för att se om 

jag skulle kunna hitta några akademiska studier på vad som krävs för att arbeta 

som yrkesutövare och/eller yrkeslärare inom hår och makeupstylist, men inte funnit 

någonting.1 Det är ett eftersatt ämnesområde inom forskning. 

Demokrati i skolan 

Jag har under min studietid på lärarprogrammet/VAL samt genom olika studier 

insett att synen på vad eleverna ska ha med sig för yrkeskunskaper från 

hantverksprogrammet hår och makeupstylist, skiljer sig mellan olika 

utbildningsorganisationer och lärosäten. Det står skrivet i Skolverkets 

författningssamling (SKOLFS 1994:1) att: “Skolan skall stimulera varje elev att 

bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som 

de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.” Bara i detta 

stycke lämnas det plats för ett ganska stort utrymme för fria tolkningar.  

Man kan tolka det som att man ska ge eleverna verktyg för att hitta mål och arbeta 

mot dessa utifrån individuella förutsättningar och intressen och inte låta någonting 

begränsa elevens egen fantasi. På så vis kan eleverna arbeta fritt mot olika 
                                                        
1 Jag har sökt på ”Google” och ”Diva”, på ”Uppsatser.se” och på många olika bibliotek, på universitet och på 

web bibliotek. Jag har sökt information på University of the arts i London och på deras hemsida så finner jag 
enbart en guide ”The definitive guide to makeup artistry” (http://www.fashion.arts.ac.uk/short-courses/by-
subject/make-up/guide-make-up/). Men denna guide säger mig inte mycket mer än en liknande sida på en 
svensk kursverksamhet som exempelvis ”Makeup Academy” 
(http://www.mikasmakeupacademy.se/Home/KURSPLAN.html). Jag har även mailat och frågat några av de 
ledande special effekts makeup artisterna i U.S.A. (www.knbefxgroup.com) för att fråga om de känner till 
några som gjort några studier inom detta område och fick svaret att de vet om en duktig maskör som gjort 
studier inom området ”fine art”, men inget annat. Jag sökte vidare på: Swinburne University of Technology 
- Melbourne Australia (http://www.future.swinburne.edu.au/courses/Diploma-of-Specialist-Make-up-
Services-QQCUF50407/local#details) och Victoria University - Melbourne Australia 
(http://www.vu.edu.au/courses/diploma-of-specialist-make-up-services-cuf50407). Men inga studier av 
intresse. Jag har använt mig av sökord som: Makeup, hår, hår och makeup, hair and makeup, hår stylist, 
styling, stylist, stylist utbildning, the art of doing makeup, hair, makeup art and makeup professions. Men 
inga studier gjorda om yrke, yrkeskunnande och utbildningar inom detta område. Jag hittar studier om 
genus, ideal, konsumtion, identitet, entreprenörskap, integration, redaktionell PR, marknad, men inget av 
det jag söker. 
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individuella mål och inriktningar, de får stort utrymme till fria tolkningar och får 

träna kreativt skapande och sinnligt tänkande. När eleverna i ett klassrum gör på 

lite olika sätt, tänker och gör olika så lär sig eleverna även av varandra för att de 

ser olika möjligheter och resultat. 

Eller så kan man tolka det på så vis att det är lärarna som ska ge eleverna 

intelligenta och praktiska uppgifter vari de inkluderar sinnliga och estetiska teman 

för eleverna att arbeta utifrån och alla elever får arbeta med samma typ av uppgift 

med mål att nå liknande slutresultat. I en sådan uppgift får eleverna träna det 

praktiska, men får inte samma möjlighet att utveckla sina egna tolkningar och sitt 

kreativa, sinnliga skapande, eller arbeta mot individuella mål. 

Yrke och yrkeskunskap 
För yrken inom stylist, mode- och trend- och visuella stylister i alla former, kläd-, 

hårstylist, nagel- & makeup artist, så handlar det mycket om estetisk 

kommunikation, om själva berättandet, om visuella uttryck, vad som ska förmedlas 

i form av känslor. Det handlar om arbete och skapande med färg och form för olika 

bildmedier och framträdanden. Utövare inom dessa yrken behöver kunskaper inom 

fotokonsten, bildteori, kunna skisstekniker, färg-, form-, ljus-, tonings- och 

perceptionslära. Mode-, stil-, trend- och kulturhistoria bör det finnas förståelse för, 

samt kunskaper i anatomi, ergonomi, hygien, rengöring, hud-, hår- och nagelvård 

samt god hantering av verktyg och material. Men de behöver även ha insikt inom 

storytelling, sälj och journalistik. Detta tillsammans med kreativa, konstnärliga, 

hantverkstekniska och sociala kompetenser samt kunskaper om hur man 

marknadsför och presenterar sina arbeten, sin talang samt bedriver 

företagsverksamhet. Till det behöver dessa yrkesgrupper klara av att kommunicera 

med yrkesgrupper som regissörer, fotografer, journalister och art directors. Kunna 

tala samma språk samt ha koll på trender och modenycker och vetskap om hur 

man bryter ner ett manus och arbetar med karaktärsgestaltning. Men även kunna 

hjälpa en cancersjuk privatkund att få tillbaka sitt självförtroende efter en lång tids 

behandling genom att finna lösningar med smink, kläder och hår/löshår/peruk. 

Skillnader i olika yrken  

Makeupartisten målar med sina färgpigment och som i ordalag är mer bekant som 

smink och förstärker eller förminskar redan befintliga färger, former och uttryck hos 

en individ, arbetar med färgblandning, färgers nyanser, intensitet, mättnad, 
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toningstekniker och symmetri/osymmetri, de gestaltar genom sitt arbete olika 

karaktärer. Och detta vare sig det rör sig om identitet och privatpersoner, en 

fotomodell, eller en teater/filmkaraktär. Identitetsbyggande är vanligt 

förekommande efter livskriser och/eller det kan handla om att rent tekniskt lösa 

problem med att dölja svåra ärr eller att bygga upp ett ansikte, efter svår olycka, 

på en avliden person som ska visas i en öppen kista på en begravning, detta är 

dock inte särskilt stort i Sverige ännu, men blir allt vanligare. 

Hårstylistens arbete skulle kunna beskrivas i korthet mer som att arbeta med hjälp 

av håret skapa på ett konstnärligt sätt mot estetiska uttryck, förmedla känslor i 

olika sammanhang. Skapa med håret som material, ungefär som med en lera, 

skulptera för att förstärka eller tona ner en känsla och ett uttryck, nästan alltid 

tillsammans med makeupartisten och klädstylisten samt ljus, inredning, miljö, 

scenografi/bakgrund och med sin kunskap hjälpa till att ge helhetsbilden det 

uttryck som kunderna önskar. En inredningsstylist arbetar på samma vis men med 

färg och form och kommunicerar med tyger och attribut/inredning, med sin 

omvärld olika känslor och uttryck. Likt alla de andra ”stylisterna”. 

I dessa yrken finns oftast inte tydligt angivna arbetstider, en stylist måste själv 

planera och ta beslut om hur mycket tid man behöver lägga på arbetet samt utifrån 

budget, utifrån egna preferenser. Detta gäller inte bara arbetstiden utan även 

kostnadsberäkningar. Att bestämma vad sin egen kunskap och talang är värd och 

ta betalt därefter. Samtidigt uppstår indirekta krav från kollegor och kunder. 

Kraven och förväntningarna innebär att yrkesutövaren alltid måste vara flexibelt 

tillgänglig, flexibel kostnadsmässigt och konstnärligt. Arbete som saknar definierade 

arbetstider leder ofta till att man förväntas vara tillgänglig jämt. Och när det gäller 

var arbetsuppgifterna ska utföras så finns heller ingen formell reglering så stylisten 

måste själv hitta formerna för var arbetet ska utföras. (Allvin m.fl. 1999). Om 

arbetsplatsen till exempel innebär att utföra arbetet i skogen, utan el så måste 

artisten/stylisten ha den flexibilitet och de kunskaper som krävs för att klara av att 

utföra sitt arbete på den givna platsen.  

Ungt yrke 

Yrket sminkös/maskör för tv, film och teaterproduktion är inte lika nytt som yrket 

sminkös/makeup artist för mode och skönhetsindustrin. Runt 1935 började man se 

makeupartisteri som ett yrke. Att slippa att sminka och styla sig själv som 
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skådespelare och showbizartist blev en lyx för dåtidens stjärnor och på grund av 

Hollywood och filmindustrins framgång började yrket sakta att ta form. Tidigare 

hade skådespelare till stor del fått sminka sig själva så gott de kunde. Någon 

utbildning var det inte fråga om vid det här laget, möjligen fanns informella 

lärlingsformer, men de möjligheterna var inte vanliga, oftast var det en kreativ 

frisör eller produktionsassistent som visade upp någon form av konstnärlig 

begåvning genom att lösa sminktekniska problem fick jobbet.  

Inom kosmetikaindustrin blev det allt vanligare med konstnärligt och sminktekniskt 

utbildad butikspersonal under 90-talet. Tidigare anställdes försäljare till butik mer 

ofta utifrån personens utseende som utgav ett meritvärde. Detta förekommer 

fortfarande, men idag är det inte lika många som anställer personal inom 

skönhetsindustrins försäljningsområden utan att de har utbildning inom applicering 

av smink och likaså inom hudvård för arbete inom hudvårdsindustrin. En förklaring 

till detta kan vara att kunderna blivit kunnigare. De kan numera läsa sig till 

fördjupade kunskaper och få inspiration samt handla via internet.  

Detta gör det svårare för detaljhandeln att behålla sina kunder och få dem att 

handla i butik. Kunderna är kunskapstörstande, så att ha personal som kan mer än 

kunderna, ge inspiration och samtidigt skapa personlighet och trygghet för 

kunderna är väsentligt. E-handeln har dessutom kommit att bli populär de senaste 

åren och kommer att fortsätta att utmana detaljhandeln så det måste skilja sig 

radikalt att handla i butik från att handla via Internet. Annars kommer en stor del 

av kunderna välja att göra sina inköp via Internet. Det är enklare och mer bekvämt 

att kunna sitta hemma i soffan och beställa sina varor (Anderson, 2006). 

Bedömning tillsammans för god utveckling 
Enligt läroplanen (GY11) så är det en lärares skyldighet att göra klart för elever 

vilka mål som ingår i deras utbildning, det är även viktigt att eleverna får tydlig 

information om vilka krav skolan ställer på eleverna samt vilka skyldigheter 

respektive rättigheter de har, detta är en förutsättning för att de ska kunna ta 

ansvar för sina studier och ha någon rimlig chans att ha inflytande över sin egen 

utbildning. Av det som framgår och är av stor betydelse i den nya reformen (GY11) 

är att lärarna ska arbeta tillsammans och ämnesöverskridande, och utgå ifrån 

ämnesplaner, program- och examensmål som anger målen. Dessutom ska lärarna, 

det betyder inte att det är en rekommendation, utan lärare ”ska”, enligt skollagen, 
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utgå från och ta hänsyn till varje enskild elevs behov och förutsättningar, deras 

egna tankar och erfarenheter och ta hänsyn till elevernas individuella 

förutsättningar att tillgodogöra sig sin valda utbildning. 

För att skapa bra förutsättningar för betygsättning behöver lärare och elever 

samverka kring bedömning. Betyg är viktigt på flera sätt. För en elev så är betyg 

ett sätt att grunda val till vidare eller annan utbildningsnivå och/eller yrke, men 

fungerar även som medel för att se att kunskapskraven i en utbildning uppfylls. Om 

elever får felaktiga betyg så kan detta skapa konsekvenser, både för individ samt 

för informationen om i vilken mån nationella mål uppfylls. Skolverket och 

Skolinspektionen har gjort en mängd granskningar och utredningar och av dessa 

resultat sett att betygssättningen har brister i bland annat likvärdighet 

(Skolinspektionen 2013).  

Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel behandlas den teoretiska referensram som utgör basen för analys 

och reflektion av mitt empiriska material. Här redogörs för tidigare forskning som 

berör utbildning och de yrken som ligger under samlingsnamnet stylist i min studie 

och som lärarnas arbetssituation karaktäriseras av. 

Estetik, kreativitet och bedömning   
För att ge en kort förklaring till ordet estetik så kan det vara värt att belysa hur 

författarna Alerby och Elídóttir (2006) tolkar filosofen John Dewey, att det i estetisk 

förståelse finns en förmåga att se sambandet mellan kropp och själ. Ett estetiskt 

perspektiv, processen att bygga kunskap genom att fråga ses som det centrala i all 

undervisning och själva livet.  

Bamford (2006) belyser i sin avhandling Wow Factor vikten av konstnärligt innehåll 

i skolans undervisning överlag. Hennes forskning visar att estetisk verksamhet inte 

bara utvecklar kulturella och konstnärliga förmågor utan även lärandet inom det 

språkliga, matematiska, ekonomiska samt förmågor såsom kreativitet, kritiskt 

tänkande, innovationsförmågor och social utveckling. Dessutom ökas elevernas 

självförtroende och förståelse. Eleverna måste kunna ta ansvar och lära sig att 
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planera sitt eget lärande och till stor del genomföra sin egen inlärning. I detta 

arbetssätt utgår man från att inlärningen är en individuell process, sättet har 

många likheter med Piagets kognitiva konstruktivism som enligt Imsen (2000:39) 

innebär att man måste utgå från individen och varje elevs kunskapsnivå. Typiskt 

för denna konstruktivism är att kunskapen inte kan förmedlas av läraren utan 

eleven måste till stor del på egen hand skapa sin egen version av kunskap.  

Lindström (2007:7) talar om att när vi tillverkar efter givna manér så är det mer 

skapande för själva skapandets skull, det är inte det man kallar kreativt skapande, 

eleverna behöver passera olika tankeprocesser och pröva sig fram, skapa fritt, 

hamna i problem och vara tvungna att lösa problemen, det är först då som de 

utvecklar sin kreativitet. Eleverna skall tillåtas vara aktiva, pröva och ompröva och 

göra sina egna erfarenheter för att utvecklas på egen hand (Imsen, 2000:125). 

Kreativitet är inte något som vi bara föds med utan vi måste lära oss kreativitet. 

Det finns psykologisk forskning som visar att man som kreativ individ tänker på ett 

specifikt sätt, har en alldeles särskild motivationsförmåga och ofta befinner sig i 

gynnsamma omgivningar. Sternberg och O’Hara (1999) hävdar att det dessutom 

krävs god förmåga att kunna gå utanför ”boxen” och se nya samband, man 

behöver god analyseringsförmåga, det vill säga att kunna granska och värdera 

idéer och skilja på, se konsekvenser och pröva sig fram, samt att ha förmågan att 

omsätta idéer i handling och inse vilka av dem som kan kommer att fungera och bli 

bäst lämpad för uppgiften. 

Det här är förmågor som kan tränas kontinuerligt och praktiskt vid varje 

lektionstillfälle, men då måste eleverna få arbeta med uppgifter där de formulerar 

egna problem som de tänkt ut, hur de tror att utgången kommer att bli, hur de 

skulle kunna eller ha handlat utifrån olika personers perspektiv, hur de skulle kunna 

arbeta för att pröva sina teorier både praktiskt och konstnärligt. Perkins (1992) 

menar att arbete med att lära elever att kunna dra slutsatser och tillämpa metoder 

de själva kommer fram till genom arbetet i skolan kräver mycket tid samt fodrar 

organiserade förberedelser av lärarna. Kupferberg (Lindstrand 2006:106) talar om 

att det inom konsten finns en mystifikation och graden av denna kan variera 

beroende på vår omvärlds insiktsfullhet. Och graden av mystik beror på hur mycket 

man förstår av mediets uttrycksform och möjligheter. Författaren hävdar att det 

därför är en viktig pedagogisk uppgift att göra det som är oförståeligt, förståeligt 

och ju mer oförståeligt mediet är, desto mer krävs av lärare/pedagog.  
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Men det handlar inte bara om att förstå, men förstår eleverna så blir det med all 

sannolikhet lättare att finna motivation till att arbeta. Hugo (2010:23-25) talar om 

att det kan se väldigt olika ut hos människor det här med motivationsfaktorn. Han 

menar fortsättningsvis att den grundläggande orsaken till varför elever misslyckas i 

skolan inte är att eleverna har för låg intelligens, utan att de förlorat förtroendet för 

skolan under sina år i grundskolan och då måste skolan först börja med att bygga 

upp förtroendet igen, de måste hitta tillbaks till känslan av att ”det här är för mig”, 

innan man kan motivera dessa elever med betyg och kursplaner. 

Men skolan är så mycket mer. Thavenius (2003) menar att skolan är en viktig del i 

vår kultur som vi inte bara kan betrakta som en slags förmedlare av färdiga och 

givna kunskaper och värderingar, ungdomar ska ges rätten till yttrandefrihet och 

för att eleverna ska kunna ta sig ton och påverka sin rätt. Författaren väljer att se 

på skolan som en resonerande, kritisk och konstnärligt gestaltande offentlighet, 

han talar om att det är i offentligheterna som yttrandefriheten kommer till sin rätt 

bäst och tydliggör samtidigt till viss del innebörden av en demokratisk skola. Vidare 

talar författaren om att demokrati är något som vi ständigt måste återerövra på 

nytt i nya tider och för varje generation. Det krävs engagemang för att lära sig det 

ordentligt och kan inte uppnå det genom att enbart proklamera olika demokratiska 

värden. Ansvar och delaktighet växer definitivt bäst genom engagemang och 

samarbeten med andra individer. Elever har sina egna känslor och erfarenheter 

som lärare bör ta hänsyn till, det är inte bara en konvention som lärare beordrats 

att följa utan det här betyder verkligen något som vi måste alla, ta till oss. Det ger 

eleverna möjligheter till att arbeta och vidareutveckla inre och yttre frihet samt att 

ges möjligheter till att behålla sina individuella erfarenheter och känslor under sin 

utbildning så de får möjlighet att utvecklas utifrån dessa.  

I boken Lärande i praktiken (Säljö, 2000:61) kan man läsa om det sociala 

samspelet och att det är en viktig del i utvecklingen hos elever och att aktiva 

handlingar är ett måste för att de ska komma vidare i sina lärprocesser, vi 

människor jobbar ofta med och mot ständig förbättring och anpassning. I boken 

Dialog, samspel och lärande (Dysthe, 2003, s. 81) skriver hon om Vygotskij som 

menar att det en elev kan göra tillsammans med andra idag, kan han eller hon göra 

ensam imorgon. Med det menar Dysthe (2003) att lärande har mycket med 

relationer att göra och att lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas 

samspel.  
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I skolverkets Lpf 94, Läroplanen för de frivilliga skolformerna (2006) vill man 

klargöra att det inom ett ämne finns plats för både teoretiska och praktiska 

kunskapsformer. I samma läroplan finns en definition av kunskapsbegreppet i fyra 

nyckeltermer och dessa är: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Det sägs 

här att undervisningen inte ensidigt får betona någon kunskapsform och att de alla 

berikar och är beroende av varandra. Dessa fyra termer som definierar 

kunskapsbegreppet finns även kvar i den senaste läroplanen för gymnasieskolan, 

GY 11 (Skolverket, 2011). 

Till detta och för elevens möjligheter att utvecklas på egen hand bör återkoppling 

samt bedömning arbetas med. Skolverket (2011) talar om två olika 

tillvägagångssätt när det kommer till bedömning: 

Summativ bedömning där man summerar ihop elevers kunskaper genom prov samt 

uppgifter och sätter ett betyg, medan: 

Formativ bedömning är mer som ett samspel mellan läraren och eleven, lärarens 

undervisning och kunskaper och yrkeskunskaper och elevens inlärning och där 

läraren är ansvarig för att se till att hitta sätt för eleven att utvecklas och lära. 

Eleverna behöver inte nå liknande kunskaper genom att arbeta med samma 

uppgifter, utan det är mer själva processen som bedöms och betygsätts. Eleven får 

genom återkoppling, förståelse, jobba vidare mot färdighet och når tillslut 

förtrogenhet i individuellt anpassade mål och arbetssätt, mot yrkes-, kurs- och 

programmål.  

För att citera Skolverket (2011): 
 

Man kan dela upp huvudsyftena för bedömning summativa respektive de 
formativa syftena. När bedömning används summativt syftar den till att 
summera ihop elevers kunskaper eller skolors samlade meritvärde. Det 
formativa syftet är att forma lärarens undervisning och elevernas fortsatta 
lärande. 

 
Denna bedömning för lärande kan ske på många olika sätt och det finns 
många olika forskningsprojekt och böcker om det. Grundläggande är dock 
att den information man får genom att dokumentera och tolka elevernas 
prestationer används för att både ge återkoppling till eleverna och för att 
förändra och förbättra undervisningen.  
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Yrke, utbildning och lärande 
För att lärare i dag ska kunna hålla samman och ha övergripande koll på alla 

elevernas utvecklings och lärprocesser så hävdar Aulin och Thavenius (2003) att:  

Det krävs att lärarutbildningen erbjuder rika erfarenheter av hur estetiska 
praktiker kan iscensättas och hur estetiska perspektiv på läroprocesser i 
skolans alla ämnen och kunskapsområden kan anläggas. Studenter måste 
kunna använda sig av sina egna och andras erfarenheter, reflektera över 
dem och förhålla sig kritiskt och kreativt till de teorier som finns om 
kunskap, kultur och estetik. Då kan de senare som lärare, (och redan som 
studenter), iscensätta estetiska praktiker och kvalificerade läroprocesser i 
skolan, bidra till skolutveckling och vara delaktiga i att utveckla fältet som 
helhet. 

En annan sak som är intressant i sammanhanget är det som forskaren Boel Berner 

(1989) har skrivit om. Hur yrkesläraren gjort en förflyttning från yrkesman till 

skollärare. Hon hävdar att när yrkesmannen i sin egen roll förflyttar tyngdpunkten 

från det yrkesmässiga till det skolmässiga ändras innehållet i hans/hennes 

undervisning. De skolinriktade lärarna prioriterar de övergripande målen i 

utbildningen. De yrkesinriktade lärarna prioriterar karaktärsämnet och anknyter 

mer till yrkeserfarenheter som de själva upplevt.  

Berner (1989) talar om problem som finns inom skolan och dessa aspekter anser 

jag även vara relevanta i min studie. Lärarna förmedlar kunskaper i skolans värld, 

men beroende på om lärarna ser hantverksyrket eller sin lärarprofession som 

viktigast kommer det att påverka vilket innehåll som de presenterar för sina elever. 

Förut så skulle eleverna vara färdigutbildade för ett yrke, men idag ska eleverna 

även ha kunskap som ger dem högskolebehörighet. Betygen är mer målrelaterade 

och undervisningen ska vara individanpassad. Berner (1989) hävdar att det på 

grund av detta krävs mer av yrkeslärarna och ställer högre krav på 

grundutbildningar för yrkeslärare idag. Yrkesläraren har ansvar för val av innehåll 

och arbetssätt för att eleverna skall ha möjlighet att tillgodogöra sig de nationellt 

uppställda målen och har med skolan även ansvar för att fostra eleverna till goda 

samhällsmedborgare. 

Detta är dock inte helt nytt, förändring av utbildning för hantverkare har pågått 

sedan skråväsendet lades ned och yrkesutbildningen skolförlagdes (Nilsson 1981). 

Det här gäller många hantverksyrken och förändringen har skett successivt sedan 

50-talet. Genom att belysa stylisters yrkeskunnande och vad hantverkets 

yrkeskunnande innebär, är det möjligt att belysa en del dilemman. 
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Gymnasieutbildningen innebär idag att eleverna blir yrkeskunniga och kommer att 

kunna arbeta genom att med hantverkstekniska kunskaper förmedla estetiska 

uttryck i form av visuell kommunikation. I bästa fall blir de även högskolebehöriga 

och hantverkare får en högre formell kompetens. Men hur går det med 

yrkeskompetensen? 

Teckentolkande individer och designfrågor 
Cassirer (1996) talar om att vi människor är kapabla att skapa form, att vi är 

individer som kommunicerar bland annat via tecken, vi kan inte återge allt exakt 

och använder oss av olika system som hjälper oss att återskapa och kommunicera 

vår förståelse och egen tolkning av världen. Text och bild kan ses som en designad 

representation genom vilken vi visar hur vi uppfattar något. Val av teckensystem 

innebär inte bara estetiska perspektiveringar och preciseringar, både text och bild 

är budbärare och de kan vid samma tillfälle förmedla olika, kompletterande eller 

motstridig information. Så i de flesta kommunikationssituationer arbetar man med 

flera olika teckensystem samtidigt så man kan uttrycka både värderingar, relationer 

och innehållsliga frågor samtidigt skriver Selander (2009). Genom att vi använder 

alltmer avancerade redskap i vår kommunikation så kommer vi till frågan hur vi lär 

oss, som blir alltmer komplex. Exakta återskapelser samt minnesövningar räcker 

inte för att visa vår kunskap eller förtrogenhet vi har förvärvat i ett ämne. Vi måste 

kunna kommunicera våra kunskaper och då kommer vi vidare till frågan om hur 

dessa kunskaper kan gestaltas och arbetas med.  

När man för länge sedan skulle lära sig att bli målare så arbetade man med att 

försöka att avbilda sin mästares verk så exakt man kunde och detta kan säkerligen 

fortfarande fungera bra inom måleribranschen. Men det är inte avbildning vi strävar 

efter utan själva skapandet. Om en lärare på exempelvis en sminklektion 

demonstrerar sin tolkning av ett tema och bara låter eleverna efterlikna så lär sig 

inte eleverna att göra egna tolkningar som gynnar vidareutveckling av deras 

kreativitet och skaparglädje. Varje ansikte är inte det andra likt, inte jämförbart 

med väggar, så att bara lära sig en sminkning och sen tro att denna sminkning sen 

går att applicera på samma sätt på alla individer kommer inte att fungera i 

längden. Så är dock många rena sminkutbildningar uppbyggda.  

Elev och lärarroller har varit ganska entydiga men under det senaste decenniet så 

har det blivit tydligt att skolans traditioner inte är lika självklara längre (Selander 
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2009). Lärarna behöver vara mer som aktiva medskapare och samarbeta med 

eleverna som inte längre är passiva mottagare av information utan ska vara fullt 

delaktiga i sin egen process mot mer individuellt anpassade mål. 

Estetiska läroprocesser är en angelägenhet för alla ämnen, inte endast de i 
sig estetiska ämnena. I estetiska läroprocesser är eleven medskapande 
snarare än endast en behållare för obearbetad information. Läraren är 
iscensättare av kunskapssituationer och handledare snarare än en 
förmedlare av redan färdig kunskap. Kunskap finns i och genom olika medier 
och genrer snarare än inom skriftspråket och skolboken. Kunskap växer ur 
dialoger elev - elev och lärare - elev snarare än ur lärarens monolog... 
(Marner & Örtegren 2003) 

I min studie har jag koncentrerat mig på övergripande på mål, process och 

återkoppling under två olika stylistlektioner för att se hur lärare förmedlar sina 

yrkeskunskaper och återkopplar till eleverna under karaktärsämneslektioner där 

eleverna arbetar praktiskt. 

Metod  
Jag har valt att titta på hur lärare på två olika stylistutbildningar arbetar med 

eleverna och får dem att utvecklas genom sitt arbete på lektionerna mot 

individuella kunskapsmål och programmål. Deltagande observationer och 

intervjuer/samtal samt genom filmat material om cirka 440 minuter, totalt. I mina 

förberedelser inför mina observationer har jag haft god hjälp av Stukát (2005) Att 

skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap.
 
Vid intervjutillfällen har jag 

försökt att inte påverka informanten med mina egna åsikter och erfarenheter. Mina 

intervjuer har varit semistrukturerade. Jag har utgått från en idé mall på frågor 

men låtit respondenten tala fritt. Jag har intervjuat både lärare och elever. 

Etiska överväganden 
Några etiska principer, som enligt Stukát (2005) och Vetenskapsrådet (2011) är 

viktiga för deltagare i en studie och som bör göras tydliga och som jag även upplyst 

mina undersökningspersoner om är: 
• Konfidentialitetskravet, som betyder att de som medverkat har rätt till att få 

vara helt anonyma. 

• Informationskravet, som betyder att de som medverkar ska ha fått 
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information om studiens syfte och vad deras medverkan innebär, samt att 

det är frivilligt att medverka och länge de vill medverka. 

• Samtyckeskravet, betyder att medverkan sker på e medverkandes egna 

villkor. 

• Nyttjandekravet, betyder att materialet som samlats in endast får användas i 

forskningssammanhang. 

Både elever och lärare var väl informerade om dessa principer innan jag påbörjade 

mina observationer. Jag har utfört intervjuer och alla informanter har i förväg gett 

mig sitt tillstånd till att jag använder intervjuerna i uppsatsen och att jag filmar. 

Informanterna har dock önskat att inte medverka med sina namn. 

Upplägg och metoder 
Staffan Stukát (2005) menar att kvalitativa undersökningar i form av observationer 

är ett mycket bra sätt att tolka och begripa resultaten som visar sig i forskarens 

undersökningar. Jag har utfört direktobservationer, ett lämpligt metodval när man 

vill studera bland annat processer (Esaiasson, Peter m.fl. 2007) men jag har även 

filmat för fördjupad granskning och därefter gjort mina egna reflektioner, tolkningar 

och sammanställt. Två skolor, två lektioner på 210 minuter respektive 280 minuter. 

Med filmat material om 210 respektive 230 minuter.  

Jag använder mig, i huvudsak av nyckeltermer, som jag tidigare nämnt, i min 

granskning och dessa är; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, även kallade 

”de fyra F:en”. De aktiviteter som jag valt att observera ser jag som viktiga och 

grundläggande aktiviteter för elevers utveckling inom stylist. 

Beskrivning av pedagogiska 
aktiviteter 

Lärare X 
Lärare X, som jag observerat under en sminklektion i hantverksteknik, årskurs två 

på gymnasieskolan, som egentligen är tre stycken lektionspass på vardera 70 

minuter som sitter ihop i ett block, börjar lektionen med en kort presentation där 
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hon berättar att lektionen kommer att handla om olika reklamsammanhang och 

sminkningar för dessa. Föreläsningen handlar om reklamkunders blandade idéer 

och krav. Hon talar om att arbetet kan bestå i att man ibland enbart ska sminka en 

hand inför en reklamfotografering och att det kan vara nog så svårt. Hon talar om 

lite olika tekniker som kan underlätta arbetet ifall det exempelvis är en mans hand 

som har mycket hårbeklädnad. Lärare X berättar vidare att som makeupartist på 

ett reklamjobb så kan man råka på att få sminka alla möjliga saker som frostskador 

och eller sår eller måla ett trafikmärke i ansiktet på någon och att det kan uppstå 

alla möjliga problemsituationer vid den här typen av arbeten som man måste vara 

beredd att finna lösningar till, ibland med ”snabba ryck”. Hon berättar 

fortsättningsvis att eleverna under dagens lektion ska få ett givet tema att arbeta 

efter, ungefär som om de hade fått arbetsuppgiften av en kund, men att eleverna 

utifrån detta tema ska hitta egna vinklingar att arbeta med.  

Hon delar ut små lappar, en lapp till vardera eleven. På dessa små lappar står det 

skrivet olika företagsnamn, som: Hubba Bubba, Marabou, Festis, Gränna 

polkagrisar, med flera och tanken är att eleverna ska tänka sig in i arbetet med att 

göra en reklamkampanj för det företag de fått tilldelat sig på den lilla 

papperslappen. Läraren ser till att ta reda på att alla elever vet vad det är för ett 

företag som de ska arbeta mot i dagens uppgift. 

Eleverna börjar prata och fnissa och verkar tycka att det är roligt och springer runt 

för att se vad alla fått för tema, samtidigt börjar de att plocka upp smink och andra 

verktyg på sina stationer. Efter några minuter så är halva klassen i full gång med 

arbetet, någon har börjat toupera håret helt vilt och ska göra sin ”modell” till en 

inföding, för hon har fått företagsnamnet ”Chiquita” tilldelat sig. Jag frågar hur hon 

tänkt med sitt tema och hon svarar mig:  

- ”Hon ska bli brun och ha stora fylliga rosa läppar och rufsigt hår, som om hon levt 

i djungeln länge och bara ätit bananer.” Eleven och hennes modell fnissar och 

påpekar att hon borde få ett litet Chiquitamärke som en tatuering också. Jag frågar 

eleven som sminkar vad hon tänker sig slutprodukten i för media, hon säger att 

hon tänker arbeta som om det är en reklamfilm hon ska göra arbetet för. 

En annan elev har fått tema: ”Hubba Bubba” och har laddat hela sin arbetsyta med 

rosa smink, ögonskuggor, vattenfärger med mera och har börjat måla sin modell 

helt rosa, i hela ansiktet. Hon svarar på min fråga om vad hon tänker göra med sitt 
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tema och sin modell så här:  

- ”Hon ska bli en tuggummibubbla med ”pippilotter” och sen ska vi sticka ut och 

köpa ett paket Hubba Bubba så hon kan blåsa en bubbla också, till bilden.” Eleven 

berättar vidare att det här ska bli reklamfoton som ska sitta på jättestora 

”gatupratare” så ingen kan missa bilderna och när folk ser dessa jättefärgglada och 

roliga bilder ska de vilja springa och köpa detta tuggummi genast.  

Lärare X pratar under sin föreläsning om dagens påhittade kund och om hur 

förväntningar kan se ut från en kunds perspektiv och varför dagens tema är viktigt 

att förstå, kanske framför allt ur ett marknadsföringsperspektiv och relaterar lite till 

vilka kundens målgrupp skulle kunna vara, vad det är som ska säljas och göras 

reklam för. Detta ger eleverna information om vad som krävs för jobbet i form av 

kundens önskningar och mål samtidigt som eleverna får arbeta med uttryck och 

försöka kommunicera olika känslor och ”sälja” en produkt på ett lekfullt sätt. De får 

möjlighet att själva visualisera fram en idé utifrån en fiktiv kund med ett varumärke 

som de känner till, vilket krävs för att den här uppgiften ska kunna fungera och bli 

trovärdig och samtidigt ge möjlighet till att kunna skapa efter egen tolkning och 

låta arbetet utveckla fantasi och kreativitet samtidigt som de får ”nöta” det 

hantverkstekniska.  

Lärare X går runt i salen och talar med eleverna under min observation. Hon talar 

bland annat med en elev om att våga utmana sig själv med ”eyelinern” för att 

uppnå ”renhet” och tydlig symmetri och en annan elev har inte arbetat noggrant 

med sin toningsteknik och inte lyckats sudda ut kanterna på ögonskuggan 

ordentligt så dessa kanter tar för mycket fokus och ger ett ledset intryck. Läraren 

och eleven samtalar lite om detta samtidigt som läraren visar lite på ena ögat hur 

hon skulle kunna förbättra och eleven nickar instämmande och sätter genast igång 

med att rätta till det andra ögat så det blir mer likt det läraren önskat. När hon är 

färdig kommer läraren tillbaka och ger positiv feedback: 

- Mycket bättre, nu har du förstått, det ser fantastiskt ut, man slås inte av 
hårda ”kanter” utan får ett intryck av ett stort, öppet öga som inte ser ledset 
ut, samtidigt är det subtilt i stilen och i helhet glatt och passande för ditt 
varumärke, med intensitet på de rätta ställena, den här kunden kommer att 
boka dig direkt, det är tydligt i vad du vill förmedla och det är tekniskt rent, 
välgjort, symmetriskt och din toningsteknik blir bättre och bättre!  
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Här får eleven teknisk respons och får höra att utfört arbete passar varumärket, 

men får ingen vidare förklaring till varför. Eleven verkar ha uppfyllt lärarens önskan 

om hur det ska se ut rent tekniskt. De får även bra insikt i hur olika 

arbetsuppgifterna kan se ut i arbetslivet och hur kundönskemålen kan variera. 

Eleverna får även god möjlighet till att arbeta lekfullt med teman som inspirerar till 

att våga prova att arbeta med exempelvis mycket färg och det utvecklar elevernas 

kreativitet och ökar modet att våga testa nya tillvägagångssätt, de har roligt och 

vågar pröva. 

Lärare Y 
Lärare Y har jag haft möjlighet att träffa och samtala med innan jag ska vara med 

på hennes lektionspass så inför detta observationstillfälle har jag varit med och 

bidragit med en övning jag själv använt mig av vid olika undervisningstillfällen men 

som jag också varit intresserad av att titta på utifrån, så när lärare Y uttryckte att 

hon var intresserad av att pröva någon ny övning med eleverna där hon kunde få 

med någon form av kamratrespons så berättade jag för henne om den här 

övningen. Hon valde att arbeta med denna typ av övning under de lektionspass jag 

observerade.  

Lärare Y har ett något längre lektionspass som är på 4 stycken 70 minuters pass, 

med ca 20 minuters rast inkluderat under den tiden. Lärare Y börjar sin lektion i 

hantverksteknik, årskurs 2, med att berätta att eleverna ska få arbeta med en 

modevisning under detta lektionspass där de själva ska få skapa en sminkdesign 

genom att skissa detta på papper, tydligt och informativt i form av ett smink kort. 

Designen ska passa för en modevisning för ett klassiskt franskt modehus som till 

exempel: Chanel, La Croix, Dior och alla verkar veta vad hon talar om. Hon visar 

lite inspirerande bilder i en Powerpoint, som hon satt ihop inför dagens lektion. Här 

kan man se olika färgscheman och bilder från Paris miljöer, arkitektur, kläder, 

möbler, hon talar även kort om konstnärer under romantiken som några nutida 

franska designers låtit sig inspireras av vid olika tillfällen. Hon är kortfattad men 

tydlig, talar i drygt 10 minuter innan hon ber eleverna att ta en stund tillsammans 

för att diskutera dagens tema och ha lite ”brainstorming” som hon säger, och 

visualisera vad de vill göra och skapa egna tolkningar av dagens tema.  

Eleverna sätter sig vant tillsammans och pratar och resonerar kring dagens ämne 

och arbetsuppgift, efter cirka 30 minuters lektionstid är de i full gång med att 
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skissa och designa på ritpapper, någon protesterar lätt, men eleverna verkar inte 

ovana med att få uppgifter som handlar om att skissa idéer på papper innan de 

sätter igång.  

Eleverna får 60 minuter på sig att göra research och arbeta med sina skisser, efter 

det får alla 10 minuters rast. Väl tillbaka så sätter eleverna upp sina skisser på 

speglarna på varje sminkstation och sedan tas beslut om vilka som ska börja med 

att sminka och vilka elever som börjar med att vara modeller. När allt är klart och 

eleverna ska sätter igång med att göra sina stationsuppsättningar så ljuder lärare 

Y’s stämma genom salen och det blir tyst. Lärare Y ber alla elever som ska sminka 

att ta ett steg åt höger, de ska alltså inte sminka efter sitt eget smink kort utan 

efter en klasskamrats sminkdesign, det protesteras högljutt, men eleverna fnissar 

samtidigt och finner sig i uppdragets regler. De flyttar på sig och lärare Y berättar 

kortfattat att det nu handlar om att fånga deras sminkdesigners valda uttryck och 

känsla i sin sminkning.  

Alla sätter igång, någon tar ner smink kortet från spegeln och tittar närmre på 

skissen och verkar ha lite svårt att läsa vad som står skrivet, men allt flyter på och 

efter cirka 60 minuter så är de flesta klara med sin sminkning. Lärare Y’s stämma 

ekar åter igen genom salen och hon berättar för eleverna att den elev som designat 

en sminkning ska ge feedback till klasskamraten som sminkat. 

Alla börjar med att försöka ge feedback och få feedback samtidigt så det blir lite 

rörigt, men snabbt kommer lärare Y till undsättning och styr upp det begynnande 

kaoset och går till varje grupp och elev och är med vid kamratresponsen, hon 

frågar även hur de tycker att uppdraget gått, hur väl de lyckats, samt om 

sminkkortet var tydligt och lätt att tolka eller inte och varför. Varje grupp pratar 

några minuter och den som sminkat får lite teknisk respons samt så ställer hon 

frågor om hur eleverna själva upplever att de lyckats. De får återkoppling från sin 

lärare och hon avslutar med en fråga hos varje grupp som lyder: - ”Vad känner ni 

att ni har lärt er idag?” Och detta bidrar till vidare diskussion mellan eleverna. 

Här arbetar även läraren med metakognitiv återkoppling, återkoppling som har som 

syfte att ge eleverna sätt för att kunna bedöma sig själva. Vid mina observationer 

så var det bara lärare Y som gav feedback ur ett metakognitivt perspektiv genom 

att återknyta till målen med uppgiften och till det som eleven presterade utifrån 

målet för att sedan låta eleven själv göra värderingar av uppgiften. Lärare Y 
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arbetade även med processinriktad feedback, för att ta ett exempel så hörde jag 

henne vid flera tillfällen tala med elever om deras egna uppsatta mål som 

exempelvis en elev som talade om att hon ville bli bättre på att se ögonens form i 

förhållandet till ansiktet och förstå proportionerna bättre för att kunna med hjälp av 

sminktekniker balansera och kompensera helhetsintrycket. Lärare Y bekräftade 

men på så sätt att eleven själv fick värdera sitt arbete och säga hur väl hon tyckte 

att hon utfört uppgiften mot bakgrund av sitt mål. 

En annan observation som jag gjorde under detta lektionspass, med lärare Y, var 

att hon gav eleverna i uppdrag att välja ut något speciellt för respektive elev som 

de skulle ha som ”eget mål” veckan därpå, någonting som varje individ ville träna 

extra mycket på. Hon pratade med varje elev om varför de hade valt det här ämnet 

och hur de berörde individuella mål och kursmål, de pratade om olika möjligheter 

till utveckling samt vilken hjälp eleven trodde sig behöva för att kunna nå sitt mål. 

Dysthe skriver i boken Dialog, samspel och lärande (2003:81) om Vygotskij som 

menar att om eleverna samarbetar och lär sig göra saker tillsammans idag så 

kommer de att klara av att utföra samma saker helt själva framöver och som 

Dysthe talar om att lärande har mycket med relationer att göra och att man lär sig 

genom att samspela med andra. Detta får jag ett utmärkt exempel på under den 

här lektionen. 

Lärare Y talar med eleverna efter arbetet och ställer bland annat frågor om vitsen 

med att först göra en ”skiss”. Eleverna svarar ganska enade att det blev tydligt i 

uppgiften att det är viktigt att göra sin design informativ och tydlig samt att inte se 

ett ”smink kort” som mindre värd än själva sminkningen. Det kan vara den enda 

möjligheten som ges innan själva arbetet ska utföras. Att kunna förmedla till sin 

kund eller medarbetare vilken typ av sminkning man tänker göra, eller vill ha 

utförd, något som kan vara svårt att försöka att förklara bara i ord. Eleverna lär sig 

att vara noggranna med sina skisser, de får förståelse för att det kan vara svårt att 

tolka även en ganska tydlig skiss. En annan sak som eleverna talar om är att de 

tror att det skulle vara svårt att tala om för en medarbetare på exempelvis en 

modevisning att de inte är nöjda med resultatet på utfört arbete och att ge 

konstruktiv kritik. Skulle personen dessutom vara äldre än de själva skulle det vara 

näst intill omöjligt säger de. De diskuterar konstruktiv kritik en stund och alla enas 

om vitsen av att kunna ge och ta kritik, de menar att övningen varit bra för att de 

kan relatera till verkliga situationer i yrkeslivet. 
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Diskussion  
Under mina observationer så finns det exempel på att lärarna till viss del anpassar 

sin undervisning utifrån elevernas behov och individuella intressen, men jag får 

även en motsatt bild som belyser fenomenet att så fort det verkar uppstå 

svårigheter med att arbeta individanpassat så läggs större ansvar på eleven istället 

för att ta upp det hela till diskussion så att eleverna kan vara med och påverka och 

förändra till deras fördel. Vid en kort intervju med lärare X, tolkade jag, genom de 

svar jag fick, att denna lärare menar att om eleverna får resultat som är låga så 

beror det på att de inte är tillräckligt studiemotiverade och att de inte har 

tillräckliga kunskaper med sig från högstadiet. Samma lärare kan inte heller förstå 

hur hon ska kunna arbeta individanpassat med en elev som har otillräckliga 

grundkunskaper med sig. Ej heller hur denna elev ska kunna ges möjlighet att nå 

samma betygsmål som en elev som har goda grundkunskaper med sig.  

Om utbildningar och skolorganisationer nu ska arbeta enligt den nya reformen 

(Gy11) och göra arbetet med eleverna mer anpassat efter elevernas individuella 

förutsättningar så funderar jag på hur väsentligt det egentligen är att värdera 

elevernas grundkunskaper, de har ju trots allt alla tagit sig till gymnasieskolan och 

ett yrkesprogram, kanske har vissa elever bara tappat förtroendet för skolan, av 

olika anledningar, under sin högstadietid och därför, som Hugo (2010:23-25) talar 

om, behöver förtroendet hos eleverna byggas upp på nytt, genom bland annat 

delaktighet. Alla elever, oberoende vilka grundkunskaper de har med sig måste få 

uppleva att de får vara delaktiga och att de får vara med och bestämma. Thavenius 

(2003) talar om att ungdomar ska ges rätten till yttrandefrihet, att demokrati är 

något som måste återerövras på nytt och att ansvar och att delaktighet växer bäst 

genom engagemang och samarbeten, samt att lärare bör ta hänsyn till elevernas 

olika erfarenheter. Jag funderar lite allmänt på ”grundkunskapers roll” när man som 

elev kommer till en yrkesutbildning och man ska lära sig nya kunskaper och hur 

läraren i det här fallet avgör om en elev har otillräckliga grundkunskaper med sig? 

Imsen (2000:39) talar om att lärare bör utgå från individen och varje elevs 

individuella kunskapsnivå och att kunskapen inte kan förmedlas av läraren. 

Eleverna måste till stor del på egen hand skapa sin version av kunskap, tillåtas 

skapa sina egna erfarenheter för att utvecklas (Imsen, 2000:125). Detta är inte ett 

perspektiv jag ser att mina observerade lärare arbetar utifrån. En av förklaringarna 
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till detta kan kanske vara att ingen av mina observerade lärare har någon formell 

pedagogisk utbildning.  

En annan sak, värd att belysa är att lärarna nämner att de inte förekommer 

ämnesöverskridande arbeten och samarbeten mellan lärare. Inte heller samarbeten 

mellan elever på olika program. Detta hade kanske kunnat generera lyckad 

utveckling i lärarnas arbete. Som det Selander (2009) talar om, att lärarna behöver 

vara mer som en typ av medskapare och samarbeta med elever och med varandra 

för att hitta nya arbetssätt som gynnar både lärare och elever och kanske framför 

allt de som har svårt att finna motivationen, de som av lärarna anses ha svaga 

grundkunskaper. De hade genom delaktighet och samarbeten med andra som 

innehar liknande och helt andra erfarenheter och kunskaper kunnat öka 

engagemanget och kanske hittat det där som Hugo (2010:23-25) talar om ”det här 

är för mig” och på så sätt även så småningom ökat motivation och intresse för 

bedömning/betyg som leder till att de kan klara av sina arbetsuppgifter och 

yrkesutövande på egen hand i framtiden. 

Mär man talar om bedömning så finns det två huvudsakliga bedömningssätt som 

alla lärare har som skyldighet och ansvar att använda. Bedömning innebär även att 

det krävs av läraren att notera när undervisningen ligger på för hög nivå för eleven, 

det är alltså lärarens ansvar att kunna förändra och individualisera sin undervisning 

efter varje elevs behov och förutsättning så att eleven kan uppnå kunskaps- och 

betygs mål utifrån kurs- och programmål. 

Hos lärare X berättar eleverna för mig att de inte riktigt vet vilka mål uppgifterna är 

riktade mot men tycker att de ändå förstår varför de ska lära sig det de blir 

tillsagda att arbeta med. Eleverna anser sig sällan eller aldrig vara med och 

utforma uppgifter då lärarna oftast redan förberett vad som ska göras och alla får 

samma typ av uppgift att arbeta med. 

Eleverna hos lärare Y menar att de oftast får ganska tydlig information och känner 

att de till viss mån är delaktiga i sin egen utbildning och känner att de arbetar mot 

examensmålen (se bilaga), de tycker dock att detta är tydligare i karaktärsämnen 

än i kärnämnen. 

I ett förarbete till skollagen (prop. 2009/10:165 s. 674) står det att läsa att det inte 

är tillräckligt att eleverna bara ges möjligheter till att delta i arbetet med 
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utbildningens utveckling, utan att det krävs mer från skolans sida. I läroplanen görs 

det mycket tydligt att lärarnas ansvar är att alla elever ska få inflytande över 

arbetssätt, arbetsformer och även själva innehållet i undervisningen. 

När jag samtalar med mina observerade lärare kring detta så säger båda lärarna, 

på respektive skola, att lärare tillsammans med skolledning ännu inte lyckats 

arbeta fram tydliga gemensamma arbetssätt för att ge eleverna bra möjligheter till 

inflytande av individuella arbetsformer samt undervisningsinnehåll. Lärare X säger 

att det är svårt att förstå hur detta ska gå till överhuvudtaget och att det är svårt 

att förstå hur allt är tänkt. Medan lärare Y säger att hon tror att hon har det klart 

för sig hur hon själv kan arbeta med eleverna, men tror att det kommer att bli 

svårt att få med sig sina kollegor, framförallt i kärnämnen.  

Jag har tidigare nämnt att Bamford (2006) belyser vikten av konstnärligt innehåll i 

skolans undervisning och att hennes forskning visat att praktisk estetisk 

verksamhet inte bara utvecklar kulturella och konstnärliga förmågor utan även 

lärandet inom det språkliga, matematiska, ekonomiska samt förmågor såsom 

kreativitet, kritiskt tänkande, innovationsförmågor och social utveckling.  

Förutom att eleverna hos lärare X inte verkar ha särskilt mycket eget inflytande 

över sin utbildning så verkar det även till stor del vara i huvudsak själva 

slutprodukten av elevernas arbeten som bedöms. Skolverket (2011) som talar om 

den ”uppmärksamme läraren” som ska ha stenkoll på elevernas kunskaper och 

utveckling och på så sätt göra eleverna medvetna och insatta i sin egen 

kunskapsutveckling för att de ska få arbeta efter bästa individuella förutsättning 

uteblir för dessa elever. För att det här ska vara möjligt att genomföra krävs att 

läraren har viljan att lära känna sina elever för att kunna veta vilken nivå elevernas 

kunskaper ligger på och att de har kontinuerlig kommunikation, återkoppling och 

tydlig dialog om mål och hur eleven kan utvecklas. Lärare Y hjälper till viss del 

eleverna mot mål i sin utveckling, exempelvis genom att hon ger eleverna i 

uppdrag att välja ut något speciellt ”eget mål” till veckan därpå, det får eleverna att 

tänka och reflektera över vad de själva känner att de behöver träna mer på. 

Läraren pratar med varje elev om sina val och hur de berör individuella mål och 

hon nämner möjligheter till utveckling som eleverna får tid på sig att fundera kring 

innan de ska utföra arbetet, samt frågar vilken hjälp eleven tror sig behöva för att 

kunna nå sitt mål, då får även läraren tydlig information om vad hon bäst kan göra 

för elevens individuella utveckling. 
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En annan fråga som dyker upp när jag läser om att det vid Skolinspektionens 

granskningar (Skolinspektionen, 2013) har visat sig att det finns lärare som 

undervisar och betygssätter utifrån egna tolkningar av kursplanerna och som då 

inte alltid stämmer överens med de kunskapskrav som styrdokumenten innefattar. 

Många lärare uttrycker även att betygsättning och bedömning är svårt i och med 

det nya systemet (GY11). Om utbildade lärare som har erfarenhet av utbildning och 

kanske undervisat under flertalet olika reformer tycker att det är svårt, hur ska då 

yrkeslärare, utan formell lärarutbildning samt även utan riktig yrkesutbildning ha 

en rimlig chans att klara av att arbeta med bedömning och betyg, på ett, för 

eleverna utvecklande sätt? 

Bedömningen av kreativt utförda arbeten bör grunda sig på iakttagelse av arbete 

och produkt, det som framställts och genom vilket sätt den tillkommit, inte bara 

vara ett resultat av en inspirerande föreläsning och/eller demonstration. Elevernas 

slutprodukter bör ge resultat som efter att de prövat sig fram genom olika metoder, 

med eftertänksamhet, efter prövning och omprövning lyckats att uppnå de önskade 

resultatet. Inte bara uppnått ett resultat genom att helt mekaniskt arbetat efter 

givna idéer, regler och/eller bara kopiera lärarens tolkning av ett tema. 

Arbetslivet och förväntade resultat  
Eleverna kommer att möta kunder i arbetslivet som har förväntningar på goda 

resultat, både konstnärsmässigt och hantverkstekniskt, så det är viktigt att de får 

med sig förståelse varför de ska utföra alla moment. Eleverna bör ha förståelse för 

olika typer av kunder, yrkesspråk och bildspråk. De måste lära sig att förstå och 

visualisera kundernas idéer och göra egna tolkningar för att sen kunna överföra 

detta rent praktiskt till något som ska få kunden att känna igen den bild som 

kunden själv ser framför sig i form av önskat slutresultat och den tjänst kunden 

faktiskt betalar för att få utfört. Men de finns även kunder som lämnar utförandet 

helt åt stylisten att bestämma och anser att om de bokat en stylist/hår och makeup 

artist så är det deras jobb att veta vad som kommer att passa bäst. 

Eleverna, som medverkat under mina observationer, får av lärare X, fakta och 

förståelse för ett tema, de har utrymme för eget skapande, för att hitta egna 

vinklingar och underteman i form av vilket media de väljer att arbeta med som; 

stillbild, rörlig bild, katalog, tidningsannons och de kan välja att arbeta mot olika 

tekniska inriktningar som de vill träna på, eller utveckla, om det till exempel ska 
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vara mer trendigt och skönsminkat eller riktas mer åt karaktärssminkning. Eleverna 

får skapa, men i huvudsak utifrån lärarens bestämda uppgift. De kan till viss del 

arbeta mot individuella intressen och mål, men i slutänden landar resultatet mer i 

riktning mot hur läraren vill att det hela ska se ut än mot elevens eget mål om 

önskat slutresultat, även om det samtidigt kan handla om att arbeta mot ett 

kundönskemål. Berner (1989:101,104) talar, som jag tidigare nämnt, om 

yrkeslärarnas professionella identitet, ett område där skola och arbetsliv 

konfronteras. När yrkeslärarna övergår från artister och arbetare till tjänstemän så 

finns det en skillnad i hur olika lärare hanterar spännvidden i yrkets identitet. Det 

här har betydelse för hur kunskaper formuleras och lärs ut. Några kommer att sätta 

det hantverkstekniska och det yrkesmässiga i fokus och andra kommer att sätta 

det skolmässiga i fokus. Författaren behandlar även området om vad lärarna anser 

vara viktig kunskap att lära ut. Exempel på detta kan vara att lärarna anser att det 

hantverkstekniska är det mest väsentliga, en annan anser att det är det 

konstnärliga uttrycket som är det viktigaste att lära eleverna eller så anser läraren 

att det är själva ansvaret för att möta kundens önskemål, att ta ansvar för något 

som inte är sitt eget, men samtidigt bidra med en egen ”touch” som är det 

väsentliga. Hos mina observerade lärare verkar det hantverkstekniska ha störst 

betydelse att lära ut då det är den delen som det läggs mest fokus på vid 

bedömning av elevernas arbeten. 

Vad gäller feedback och återkoppling så arbetar lärare X mest med personlig 

återkoppling under sina lektioner och hon visar exempel på hur eleverna kan 

applicera eller utföra ett moment enklare eller till det bättre för att hjälpa dem 

vidareutvecklas. Hattie och Timperley (2007) hävdar dock att den personliga 

återkopplingen inte egentligen är återkoppling i den bemärkelse man först och 

främst tänker sig när man talar om återkoppling utan att det mer är att läraren 

enbart bekräftar hur väl eleven utfört en uppgift utan att ta med strategier om 

ansvar eller något som är riktat mot målet. De har upptäckt i sina egna studier att 

den här typen av återkoppling ofta används, men de hävdar samtidigt att denna 

typ av feedback oftast inte leder till elevers utveckling utan bara har viss effekt för 

att eleven anstränger sig för att nå ett för dem uppsatt mål.  

Men eleverna tränar delar som ger dem färdigheter samt förtrogenhet, läraren samt 

eleverna själva ser ändå en utvecklingsprocess, i varje fall i elevernas detaljarbete 

samt i val av material och utförande och de kan kommunicera om vad de lärt sig 
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under lektionen. Kunskapen växer gradvis genom de tre åren eleverna är i skolan, 

det är mycket träning som gäller, alla moment repeteras, men med ökande 

svårighetsgrad under de tre åren för att arbetet ska bli bättre och bättre. De fyra 

aspekterna finns med hela tiden, däremot så hävdar Carlgren (2009) att det inte 

går att säga att man först lär sig fakta och sen utvecklar förståelse, färdigheter och 

sen till sist förtrogenhet. Och för en stylist/makeup artist så kan det behövas 

hantverkstekniska färdigheter innan man kan utveckla förståelse för hur man kan 

kommunicera med dessa.  I lärare X undervisning finner jag luckor i form av 

lärarens förmedling av fakta samt elevernas färdigheter inom hur arbetet skulle 

kunna komma att tolkas av en kund, beroende på ”hur mycket” smink som bör 

appliceras inför respektive uppdrag och hy, ålder på modell och kunds målgrupp.  

För att ge ett exempel; om ett arbete eller en uppgift handlar om reklam för ett 

stort modernt klädföretag med en egen kundmålgrupp av kvinnor och män, 

höginkomsttagare i åldern 30+ som bor i storstäder. Om en elev då utför sitt 

arbete i en stil med ett enormt stort rufsigt hår och en svartsotad sminkning med 

lila läppstift och svarta lack kläder och läraren kommer fram och bara ger feedback 

till eleven om huruvida makeupen ser tillräckligt intensiv och symmetrisk ut så och 

sen säger: – Bra jobbat! Så lär sig inte eleven att det kanske hade passat bättre att 

arbeta med ett annat mildare uttryck på sin modell i form av intensitet på 

ögonskugga och färgval på läpparna samt stil på kläder för den här typen av 

målgrupp. Eleven får inte förståelse varför och bara till viss del tekniska kunskaper, 

inte nyans och mättnadsmässigt. 

Lärare Y pratar även hon under sitt lektionspass om uppgiftens fiktiva kund, men 

får med fakta om hur kunders olika förväntningar kan se ut på grund av de olika 

skäl kunden kan ha till att vilja producera en reklamkampanj och varför dagens 

tema är viktigt att förstå i ett kanske framför allt sälj- och samarbetsperspektiv 

relaterat till kundens tänkta målgrupp och vad det är som ska uttryckas, detta ger 

eleverna en bild över vad som krävs för jobbet och de får en idé/känsla för det 

valda temat, på så sätt får de möjlighet att själva visualisera fram idéer som de 

rent praktiskt kan skapa efter sina egna tolkningar. Eleverna får fakta och 

förståelse för ett tema och de har relativt stort utrymme för eget skapande och ges 

möjlighet att hitta egna vinklingar och olika kreativa riktningar samt lösningar att 

arbeta med, mot vad de själva är intresserade av och vill träna mer på, både 

tekniskt och konstnärligt och får själva bestämma vilka material de vill arbete med, 
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utforska eller utveckla, trots att de har ett och samma övergripande tema att 

arbeta med. Fritt skapande kan definitivt vara fritt även om eleverna får arbeta 

efter ett specifikt tema, friheten ligger ju i att de själva får lov att tolka uppgiften 

och välja vilka material och tekniker de utför uppgiften med (Bisquert 1977). 

Vad gäller feedback och återkoppling så arbetar lärare Y med det praktiska arbetet i 

huvudsak i slutet av lektionen, oftast när det finns ett slutresultat att återkoppla 

mot. Även hon ger eleverna praktiska exempel på hur man kan applicera eller 

utföra ett moment till det bättre för att hjälpa eleven se sitt arbete i flera 

perspektiv, samt att hon ställer frågor som gör att eleverna behöver reflektera över 

vad de lärt sig, vad de känner att de behöver träna mer på. Elevernas färdigheter 

tränas vilket leder till att ge dem förtrogenhet och läraren ser elevens 

utvecklingsprocess och kommunicerar med eleven om vad eleven lärt sig under 

lektionen, detta tydliggör processen även för dessa elever och hjälper dem att 

utvecklas. Kunskapen växer gradvis genom repetition och praktisk träning, med 

ökad svårighetsgrad, under de tre åren för att arbetet skall bli bättre och bättre. De 

fyra aspekterna; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet finns med hela tiden. 

Lars Lindström skriver (2007) att vi ofta, när vi pratar om kreativitet i ett verk, gör 

misstaget att döma den färdiga produkten snarare än processen som lett till den 

slutgiltiga produkten. Vad är det som är viktigast här? Är det resultatet eller 

processen? Kanske både och samt kanske är det i första hand upp till individen som 

utfört själva uppgiften, men av arbetet i klassrummen av mina båda observerade 

lärare så är det tydligt att det trots allt, till i varje fall en mycket stor del, är 

slutprodukten och inte processen som bedöms. Det är en balans för en lärare dock, 

för naturligtvis är slutprodukten viktig att ha med därför att när eleverna kommer 

ut i sitt yrkesliv så är det själva slutprodukten som kommer att bedömas av kunden 

och göra skillnader på om kunden kommer att boka stylisten igen eller inte. Men 

innan eleverna når dit så är processen viktigare än slutresultatet och ibland till och 

med viktigare än utförandet i sig därför att den längsta processen är ibland att bara 

komma på vad man ska göra för att möta och uppfylla kundens önskningar. 

Gemensamt för estetiska lärprocesser är enligt Selander (2009) att det i dessa sker 

ett utforskande arbete baserat på ett samspel mellan form, färg och yta. Lärandet 

sker genom aktivt görande. Arbetsprocesser inom estetik och hantverk kan se 

väldigt olika ut beroende på vad som skall göras och vad som är målet för 

slutprodukten. Abstraktionsförmågan och den gestaltande förmågan måste vara 
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hög och man måste i förväg helst ha hela processen klar för sig från start. Hur skall 

slutresultatet se ut, fungera och produceras och varför? Erfarenheter av 

materialens egenskaper och möjligheter, verktygstillgång måste begrundas och 

kräver en rad olika ställningstaganden. Och det måste finnas ett tydligt språk 

mellan alla deltagare i processen, med klasskamrater och lärare i skolan och i 

yrkeslivet med andra aktörer som; konstnärer, designers, fotografer, journalister, 

reklam och PR kunder m.fl. Det är en lång och komplex arbetsprocess som kräver 

både mental och fysisk prestanda. Konsumerat material är för alltid förbrukat och 

den färdiga produkten kan bara rättas till genom handling, till skillnad från en 

skriven produkt som kan utsättas for granskning och lätt kan korrigeras (Molander, 

2006).  

Yrkesutbildning inom stylist; klädstyling, hårstyling och makeup på gymnasienivå 

innebär, som framgått i min observation att det inte enbart är de tekniska 

kunskaperna i att applicera smink och hur man gör en håruppsättning som är det 

som starkast bör premieras. Det viktigaste är att eleverna utvecklar ett varierat och 

brett yrkeskunnande och genom teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete med 

olika material och tekniker får utveckla förmågan att kommunicera i färg/form och 

bildspråk med andra yrkesgrupper. Exempelvis fotografer, regissörer, journalister, 

artister och redaktörer. Framöver ska de möta sina kunders behov och arbeta med 

att framställa önskade visuella uttryck med inriktningar mot både kulturella och 

kommersiella världar. 

Jag tycker att jag genom min observation av dessa två lärare fått det jag sökt, men 

samtidigt har arbetet med min studie väckt fler frågor.  

Jämförande sammanfattning 

Skillnader/likheter i lärarnas arbete under lektionerna 

Ingen av mina studerade lärare har formell pedagogisk utbildning, ej heller formell 

yrkesutbildning eller annan utbildning från högskola/universitet.  

Innan anställning som lärare inom gymnasieskolan har lärare Y har gått en 

sminkkurs på 10 veckor och har sen assisterat väl etablerade makeup artister och 

stylister under några år och sen utövat yrket själv på frilansbasis och arbetat på en 

relativt hög modegrad/nivå och skaffat sig ett något etablerat namn inom 

branschen. Lärare X har gått en sminkkurs på 20 veckor och efter en tids sökande 
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efter goda arbetsförutsättningar som frilans fick hon arbete på sin gamla 

sminkskola som vikarie och sen som timanställd. Både lärare X och Y hävdar att de 

saknar kollegor som arbetar med dem i stylistämnen. Däremot samarbetar de båda 

med kärnämneslärare, men hävdar att det är svårt att få till riktigt bra samarbeten, 

oftast på grund av att lärarna har så olika scheman och att det är svårt att hitta tid 

som sammanfaller för samarbeten. Båda lärarna har skrivit lokala kursplaner för att 

tydliggöra sina program och detta tydliggörs även till viss del på hemsidor och i  

kataloger. Det finns syften och mål med programmet utarbetade utifrån skolverkets 

programmål för hantverksprogrammet på bägge skolor.  

 

Båda lärarna bedriver sin verksamhet till viss del på ett likvärdigt sätt. Men de 

arbetar olika som lärare. Lärare Y mer som förmedlare av kunskap, enligt henne 

själv och handleder eleverna mer mot att själva vilja lära sig och utforska sitt 

intresse och arbetar även med många små och stora projekt utanför skolan i form 

av samarbeten med olika företag som exempelvis att eleverna får arrangera 

modevisningar för och med klädföretag. Hon ställer frågor som väcker fler frågor 

hos eleverna och hjälper dem att hela tiden reflektera över sin egen inlärning och 

utveckling. Medan lärare X ser sig själv som en lärare, men också som en väl 

fungerande fiktiv kund som kan ge eleverna uppgifter som de skulle kunna fått ute 

i arbetslivet, en kund som eleverna kan utföra sina arbeten mot och ser sig själv 

mer som en ledare. Lärarna har lite olika synsätt på att lära ut, men deras 

strategier är till viss del överensstämmande. Lärare Y är dock mer benägen att vilja 

vara med och utveckla och förbättra och på så vis lyckas nå högre mål med 

programmet och med elevernas kunskaper. Som exempelvis att arbeta med mål 

som att alla elever ska ha möjlighet till bra Apl platser där man har en nära kontakt 

med handledarna och gör besök ute på arbetsplatserna. Lärare X hävdar att det är 

elevernas uppgift att hitta Apl platser och hon menar att hon inte har tid till att ha 

kontakt med handledare och leta upp Apl platser till eleverna och all kontakt med 

elevernas Apl platser sker via telefon. Enligt mig så lyser den här skillnaden av 

lärarnas olikheter i form av ”genuint intresse” av eleverna igenom även i arbetet på 

lektionerna. 

Lärare Y arbetar tydligare mot kunskapsmålen, (se bilaga), och berör kursmålen 

genom sin kommunikation med eleverna om deras individuella mål och försöker 

hitta nya vägar för att få in fler mål i sina uppgifter så att varje mål ges möjlighet 

att tränas på till önskad nivå. Lärare X tittar mer på elevernas kunskaper ur ett rent 
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yrkesperspektiv, och frågar sig vad eleverna behöver klara av för att kunna utföra 

hantverkstekniska och kundrelaterade yrkesuppgifter och tycker att flera av 

styrdokumentens mål är svåra att tolka. 

Lärare Y visar ett intresse av att arbeta med kamratrespons/bedömning, hon 

menar, precis som (Jönsson 2010), att eleverna då får möjlighet att på fler olika 

sätt se hur uppgifter kan utföras och att de på så sätt lättare kan tolka kursmål och 

betygskriterier samt att de lär sig att alla inte behöver göra exakt samma saker 

men kan ändå uppnå samma betyg. Och på så sätt själva även skilja lättare på 

styrkor och svagheter och vad som ska bedömas. Lärare X visar under mina 

observationer inte upp något arbete där kamratrespons sker, men berättar, efter 

att jag frågat om hur hon arbetar med kamratrespons, att hon har läst om en 

metod som kallas ”Four stars and a wish”, där eleverna ger feedback till varandra 

på så sätt att de säger två saker de tycker är bra gjort och en sak som går att 

förbättra. Men hon hävdar att hon inte vet hur hon ska få in det på ett bra sätt i sin 

undervisning utan att eleverna ”tycker” för mycket och tar feedbacken personligt, 

eller som ren kritik.  

Båda lärarna arbetar med förhållandevis tydliga mål mot kundrelaterade 

yrkesuppdrag, men däremot inte på så sätt att eleverna får veta vilka direkta 

kursmål som berörs. Lärarna arbetar även med en process i klassrummet och ger 

varje elev individuell bedömning och återkoppling så att eleverna kan komma 

vidare i sin utveckling rent hantverkstekniskt. Så på ett sätt arbetar de bägge med 

formativ bedömning, men de bägge betygsätter dock, enligt mina observationer, i 

huvudsak slutresultatet. Båda lärarna säger nästan samma sak, att de ger eleverna 

betyg på de flesta utförda uppgifter och sen summerar de betygen för varje 

individuell elev.  

Undersökningens tillförlitlighet 
I min undersökning så är det svårt för mig att säga att jag kan dra någon generell 

slutsats, det kan bero på många faktorer, dels att jag bara studerat två olika 

lärares undervisningsmetoder och dels för att jag själv varit mer delaktig i den ena 

lärarens arbete genom uppgiftens design. Så genom att jag involverat egna 

kunskaper så är det inte så troligt att någon annan skulle få exakt samma resultat 

av en likadan studie, men samtidigt så är det ju min erfarenhet som ligger som en 

botten till mina frågor, genom arbetet med studien, och till resultaten. Det bör i sig 
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inge trovärdighet. Jag anser även att jag genom min studie belyst viktiga områden 

samt att det finns kunskapsluckor inom området. Så även om det kan vara svårt 

att dra någon allmän slutsats så har jag funnit svar som jag tycker ger en viss 

tillförlitlighet. 

Slutsats 
Mina frågeställningar: Hur arbetar lärarna med kunskapsmålen i och för 

utbildningen? Hur organiseras lektionerna? Hur arbetar lärarna med bedömning och 

hur återkopplar de till eleverna? Jag har fått svar, men ställer mig samtidigt fler 

frågor. 

Det är tydligt att mina observerade lärare arbetar kreativt och har yrkeskunskaper 

inom sitt yrke, men jag finner även en del brister. Jag har fått svar på hur lärarna 

organiserar sina lektioner samt hur de återkopplar och arbetar med bedömning. 

Men det framkommer genom min studie att det finns kunskapsluckor när det 

kommer till bedömning och betygsättning, detta kan eventuellt ha att göra med att 

ingen av mina observerade lärare innehar en formell lärarutbildning och då de inte 

heller har formell yrkesutbildning så kan det ju vara en bidragande orsak till det 

som Skolinspektionen (2013) talar om, att de vid granskningar fått bevis på att 

lärare undervisar och betygssätter utifrån egna tolkningar av kursplanerna. Det 

måste dock finnas ett visst utrymme för fri tolkning anser jag, men det är 

väsentligt att yrkeslärare kan sitt yrke ordentligt för att ha möjlighet att kunna 

tolka kurs-, program- och examensmål mot branschens kunskapskrav. Och för att 

klara av att hjälpa eleverna att nå sina mål bör lärarna ha goda kunskaper om hur 

de kan arbete med återkoppling och bedömning för att det inte enbart ska bli en 

kommentar till eleven om hur läraren anser att eleven utfört sitt arbete och ge ett 

betyg som sen tillsammans med andra liknande uppgifter summeras ihop till ett 

slutbetyg. Det är ju detta som den nya reformen (Gy11) vill komma bort från.  

Eleverna, i min studie, lär sig dock att utveckla hantverkstekniska kunskaper som 

gör att de till viss del kommer att klara av att utföra uppdrag inom sitt 

yrkesområde efter studenten. Lärarna är kreativa och innehar kunskaper som 

hjälper eleverna att utvecklas. Formativ bedömning finns med, men att de 

använder denna metod för att medvetet skaffa sig bedömningsunderlag för 
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betygsättning och för att hjälpa eleverna mot kurs-, program- och betygsmål anser 

jag vara en vag teori, men trots att de teoretiska perspektiven inte är inlärda hos 

lärarna så har de yrkeskunskaper som gör att de får med de fyra f:n i arbetet  med 

undervisning. Lärare Y’s intresse för utveckling och samarbete med eleverna visar 

sig även inge ett bra klassrumsklimat (Åberg 1994:31) för eleverna att arbeta i, det 

här är av betydelse för elevernas utveckling och positiva anda som ger större glädje 

till att vilja lära. Lärare X attityd gällande bedömning i form av axelryckningar och 

kortare kommentarer inger en känsla av att eleverna inte uppfattar utfört arbete 

som ”gott nog”. De har dessutom relativt trångt utrymme och inte så god 

luftgenomströmning i sitt klassrum, vilket bidrar till en något ogynnsam 

inlärningsmiljö.  

För eleverna finns lokala kursplaner att läsa på skolans plattform, och lärarna 

hävdar att de arbetat hårt för att göra dessa tydliga för eleverna, men jag får ett 

intryck av att dessa tolkningar är mycket fria och vissa delar har jag svårt att se 

beröra några kursmål i enlighet med Skolverkets styrdokument. Troligen kan även 

detta bero på kunskapsluckor i form av avsaknad av formell pedagogisk utbildning. 

Samt att det inte tydligt framgår för eleverna vad som krävs för att de ska klara av 

att nå ”alla” mål som man trots allt går ut med i skolornas 

marknadsföringsmaterial. I en av skolornas katalog nämns inredningsstyling, men 

då jag frågar läraren om hur de arbetar med denna del så får jag ett relativt 

”luddigt” svar om bilder och ljussättning. Den andra skolan har i sitt 

marknadsföringsmaterial med information om att de arbetar med ”löshår”, men när 

jag talar med läraren om detta säger hon att de inte har haft tillräcklig budget för 

att kunna köpa in så dyrt material som löshår.  

Lärarnas arbetssätt med bedömning och betygsättning gör mig inte tillfredsställd 

även om de till viss del arbetar formativt med bedömning. Även arbetet med fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet finns med under lektionerna så styrks 

teorierna från Skolinspektionen (2013) om att det finns ett behov av hjälp och 

kompetensutveckling för lärare, kanske framför allt då det krävs arbete med 

estetiska lärprocesser och formativ bedömning för att eleverna ska nå de 

yrkeskunskaper de har behov av för att klara av dessa hantverkstekniska yrken 

som även kräver goda estetiskt kommunikativa kunskaper. Men trots att mina 

observerade lärare arbetar med elevernas processer så avslutar de med att 

summera ihop alla elevers uppgifters slutresultat och sätter utifrån denna 
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information ett betyg. Jag får ingen information om processbedömning och 

bedömning av nivåer. De bedömer helt enkelt elevernas slutresultat utifrån egna 

referensramar, vad lärarna själva anser vara ett bra utfört arbete, allt utifrån ett 

yrkesperspektiv. Även om lärarna får med de fyra F:n under lektionspassen, så 

påpekar eller visar ingen av lärarna att de bedömer elevens arbete genom att 

eleven själv uttrycker och uppvisar trygghet i att utföra själva uppgiften efter att ha 

prövat och omprövat och färdigställt utifrån eget omdöme och därefter får vidare 

handledning för att gå vidare mot svårare kunskapsmål. Jag har heller inte funnit 

information om hur eleverna får återkoppling på så sätt att eleven förstår vilka 

kursmål som är uppnådda och inte, eller på vilken kunskapsnivå de befinner sig. 

Detta ger varken elever eller lärare ultimata förutsättningar för att klara av sina 

olika uppgifter. Lärarna ska klara av att notera när exempelvis undervisningen 

ligger på för hög nivå för en elev, enligt Skolverket (2011). Det är en lärares 

ansvar. Lärarna ska kunna förändra och individualisera sin undervisning efter varje 

elevs behov och förutsättningar så att varje elev kan uppnå sitt kunskaps- och 

betygs mål utifrån kurs- och programmål, men det verkar i mina ögon som ett 

omöjligt krav utan att först ge lärarna bättre förutsättningar, genom exempelvis 

kompetensutbildning. De brister som jag i min studie noterat i form av bland annat 

svagheter i återkoppling och betygsättning hos lärarna samt att de till stor del 

bedömer slutresultat av givna uppgifter som eleverna blir tilldelade utan att de får 

något större inflytande över dessa, blir i mina ögon förståeligt, men inte hållbart. 

Egen reflektion  
Mina observerade lärare arbetar yrkesmålinriktat och deras elever kommer att lära 

sig hantverkstekniska kunskaper som gör att de troligtvis kommer att klara av att 

ta sig ut i arbetslivet efter studenten. Lärarna är kreativa på olika sätt och innehar 

båda kunskaper som hjälper eleverna att utvecklas.  

Det förefaller dock, i mina ögon, något förundransvärt när skolorganisationer 

anställer lärare som saknar både konstnärliga kunskaper, pedagogiska kunskaper 

samt delar av väsentlig yrkeskunskap. Man väljer att anställa individer som i 

huvudsak har en privat sminkkurs som erfarenhet, har jobbar i en sminkbutik 

och/eller är utbildade inom hudvård och omvårdnad, hur ska dessa kunna lära 
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eleverna om hur färgerna i kläder kommunicerar ihop med former på hår och 

ansikte/kroppsformer? Men dessa individer får anställningar som yrkeslärare och 

tar med sig didaktiken från en sminkkurs eller en hudvårdsutbilding in i 

gymnasieverksamheten och till en så pass konstnärlig yrkesutbildning som hår och 

makeupstylist eller mode och trendstylist. Jag anser inte att det är att ge eleverna 

goda förutsättningar. Konstnärskapet som dessa yrken består av, kan inte uppnås 

efter bara träning och imitation, ingen yrkeskunskap som är så pass bred vad gäller 

konst och kommunikation är möjlig att läras ut av individer utan konstnärlig 

grundutbildning, men det krävs heller inte enbart konstnärliga kunskaper, det är 

som jag tidigare sagt komplexa yrken som kräver spetskompetens.  

Individer som har gått en sminkkurs och sen kommer ut på arbetsmarknaden och 

inser att det krävs så mycket mer än kurs för att klara av makeup artistens yrke 

och inte har de ”vassa armbågar” och den viljestyrka de behöver för att klara av att 

kämpa sig vidare och nå sina yrkesmål ger en oviss framtid. Då är det lätt att se en 

fördel i att söka sig till läraryrket istället. Ett jobb, med lön, till en skolverksamhet 

som vill starta en efterfrågad utbildning men har svårt att hitta yrkeslärare med 

rätt kompetens och med okunskap om vad man egentligen behöver för 

kompetenser, ser man denna sökande med en sminkkurs i sitt CV som en tillgång.  

I undervisningen krävs goda och nära samarbeten med yrkeslivet för att kunna 

sammanföra teori så det underlättar om lärarna har arbetat en längre tid och 

samlat på sig goda kontakter i branschen. Kanske kan vi även i framtiden få 

möjligheter till att arbeta fram bättre lämpade tillvägagångssätt än APL som kan 

vara mycket svåra att finna tillräckliga och bra på många orter, men andra nära 

samarbeten med branschen där lärarna samtidigt bättre kan ta del av elevernas 

utvecklingsprocesser.  

Estetisk kommunikation lär sig ingen elev genom att arbeta i en butik, såvida 

eleven inte arbetar eller praktiserar med butiksdekoratören och/eller 

klädkommunikatören, eller med en personlig shoppare/stilkonsulent. En strävan 

kring praktikplatserna var att utrymmet för variation och insikt i hela verksamheten 

skulle ge eleverna mer kunskaper och ett bredare lärande i den framtida 

yrkesrollen, men som det ser ut nu så verkar det svårt att bara hitta en APL-plats 

till eleverna överhuvudtaget och då blir det ofta att de hamnar på relativt, för deras 

utbildning, meningslösa arbetsplatser. Om Apl-platserna åtminstone kunde bidra till 

elevernas utveckling i social kompetens, för det är ju viktigt att skolan har 



  36 

samverkan med arbetslivet, men jag har vid flera tillfällen hittat mina elever, när 

jag är ute och hälsar på en APL-plats, bakom butiken, på lagret, fullt sysselsatt 

med larmning och märkning av produkter.  

Man får hoppas att politiker och skolorganisationer funderar på det här, men inte 

för länge. Det behövs bättre och fler varianter av utbildningar för lärare och med 

högre lärarlöner så kommer även yrkeskunniga på de högre nivåerna bli 

intresserade av att dela med sig av sina yrkeskunskaper varpå eleverna kommer 

att få fler genuint intresserade lärare med mycket goda yrkeskunskaper, som 

lättare kan förmedla kunskapsmål, lägga upp mer individanpassade 

uppgifter/arbeten därför att de är helt trygga i sitt yrkeskunnande och ser 

möjligheter, inte problem och kan själva låta sig inspireras av elevernas kreativitet. 

De är ”färdiga” med sitt yrkesutövande och kan, (bättre än en nyutexaminerad 

makeup artist från en privat sminkkursverksamhet som hellre vill ut och jobba i 

branschen än behöva ta ett jobb som lärare men blivit tvungen för att man måste 

ha ett jobb), ge de yngre generationerna samma möjligheter de själva en gång fått 

och därigenom ge elever bättre möjligheter att få arbeta mot och nå önskade 

individuella mål, kurs och programmål samt branschens krav på yrkeskunnande och 

ingen elev kommer att behöva riskera att hamna i situationer i sitt framtida yrkesliv 

där han/hon inte förstår fotografens bild- och formspråk som ska 

förmedlas/uttryckas i form av en känsla som man vill ha hjälp med att förstärka 

med kläder, smink och hår. 
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BILAGA  

Hantverksprogrammet 
Examensmål 

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska 

eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom floristyrket, 

frisörbranschen, snickeribranschen, textilbranschen eller branschen inom det valda 

hantverket. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i 

hantverksprocessen. Det innebär att kunna genomföra vanligt förekommande 

arbetsuppgifter från idé till färdig produkt, dvs. att identifiera behov, planera med 

skiss eller ritning, välja och hantera verktyg, material och tekniker, genomföra och 

redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet. Som förberedelse för 

arbete inom det hantverksområde som eleven har valt ska även formgivning, 

entreprenörskap, kommunikation och service ingå i utbildningen. 

Hantverkskunnande och estetiskt tänkande samspelar i skapandeprocessen och ska 

därför genomsyra utbildningen. Utbildningen ska också leda till att eleverna förstår 

hantverkarens roll i samhället samt får insikt i vilka konsekvenser hantering och val 

av material får för människor och miljö. 

Inom alla hantverksyrken är personlig prägel, teknisk skicklighet, kvalitet och 

design centralt. I utbildningen ska eleverna därför ges möjlighet att öva 

hantverksyrkets olika moment och tekniker och förstå yrkets karaktär, 

hantverkstraditioner och utvecklingsmöjligheter. De ska få utveckla sin känsla för 

färg, form och komposition samt använda de digitala tekniker som förekommer i 

yrket. 

 

Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att använda yrkets fackspråk 

och kommunicera och samverka med kunder, uppdragsgivare och leverantörer. 

Eleverna ska lära sig ett serviceinriktat förhållningssätt och att utföra arbetet med 

kvalitet och ansvarskänsla samt att kunna arbeta enligt gällande arbetsmiljölagar 

och föreskrifter. 
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Hantverksyrkets specifika karaktär kräver att teori och praktik samverkar och att 

eleverna får öva sin förmåga att lösa problem. Utbildningen ska utveckla elevernas 

förmåga att analysera och utvärdera det egna arbetet och lärandet samt förmåga 

att självständigt välja till exempel material och tekniker. Utbildningen ska också 

bidra till att eleverna får kännedom om det valda hantverksyrkets möjligheter på en 

internationell arbetsmarknad. 

 

Oavsett om man är anställd eller driver eget företag krävs initiativförmåga, 

idérikedom, självständighet, personligt ansvarstagande, samarbetsförmåga och 

egen drivkraft. Därför ska utbildningen ge kunskaper om entreprenörskap och 

företagande, från grundläggande företagsekonomi och marknadsföring till att skapa 

och behålla en kundkrets. 

Eleverna ska få förutsättningar att utvecklas inom yrket och bli väl förberedda inför 

framtida förändringar genom att lära sig materialens olika egenskaper, 

materialutveckling, tekniker och teknikutveckling, men också genom kunskaper om 

tradition och kulturarv. 

 

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det 

arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och 

en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen 

på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i 

företagandets villkor. 

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning. 

 

Programmål 

Syfte 

Hantverksprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom 

olika hantverksområden för produktion, reparation och service samt till att utveckla 

insikter i företagandets villkor. Programmet syftar även till att ge en grund för ett 

fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. 

 
Programmets karaktär och uppbyggnad 
 
Hantverksprogrammets kärna är den specifika hantverkskultur som är viktig att 
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upprätthålla och vidareutveckla. Hantverket och dess småskalighet är en viktig del 

av det svenska samhället och de produkter som framställs skapar även arbete inom 

industrin. Hantverkaren har ett ansvar för att förvalta ett kulturarv och ett 

bevarande av traditioner och kunnande. Samtidigt ligger hantverkets livskraft och 

styrka i förmågan till förändring och förnyelse. Utveckling och framtidsperspektiv 

går hand i hand med tradition och historia. Inom samtliga yrken och branscher är  

personlig prägel, småskalighet, förfinad teknik och design nära kopplade till 

produktens slutliga marknadsföring och försäljning. 

 

Utbildningen präglas av erfarenhetsbaserat praktiskt lärande och förbereder för 

fortsatt utveckling inom ett stort antal hantverksyrken. Utbildning för speciella 

yrkesområden som natur- och kulturkonservering kan också ske i programmet. I 

utbildningen betonas bland annat hantverksteknik, design, matematik och 

datortillämpningar för förståelse av såväl materials egenskaper som 

tillverkningsmetoder och processer. Kontakterna med andra länder och utbytet över 

gränserna innebär att det krävs kännedom om internationella föreskrifter och 

överenskommelser. Kommunikation, språk och informationsteknik samt förståelse 

för andra kulturella mönster är viktiga inslag i utbildningen. 

 

De verksamheter som utbildningen förbereder för får alltmer karaktären av 

problemlösning, snarare än av isolerat manuellt arbete. Detta innebär att individer 

med olika kompetenser och funktioner på en arbetsplats måste samarbeta, ofta 

tillsammans med kunden. Initiativförmåga, problemlösningsförmåga samt förmåga 

att marknadsföra idéer och produkter är viktiga inslag i utbildningen. 

Hänsyn till miljön är en integrerad del av utbildningen både när det gäller hantering 

av olika material, generellt kretsloppstänkande samt fysisk och psykosocial 

arbetsmiljö och när det gäller förutsättningarna för en ekologiskt hållbar utveckling. 

För att öka kunnandet i det specifika yrke, som programmet skall förbereda för, är 

en omfattande och väl genomförd arbetsplatsförlagd utbildning en viktig del. 

Samverkan mellan kärnämnena och utbildningens karaktärsämnen ger tillsammans 

en helhet i utbildningen. De generellt formulerade kurserna inom programmet är 

utarbetade på ett sådant sätt att de kan användas för alla hantverksyrken och 

inriktas mot ett speciellt yrkesområde. Hantverksprogrammet har inga nationella 

inriktningar. 
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Skolans ansvar/kunskapsmål 
 
Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning: 
 

• kan överföra en idé till en färdig produkt med hänsyn till beställarens krav 

på funktion, design, ekonomi och kvalitet, 

• har utvecklat hantverksskicklighet och estetiskt sinnelag så att dessa stöder 

varandra i skaparprocessen, 

• har kännedom om grundläggande teorier som är av betydelse för 

hantverksarbetet, 

• har kännedom om hantverkstraditioner och kan sätta in dem i ett kultur- och 

stilhistoriskt sammanhang, 

• har ett serviceinriktat förhållningssätt och utför arbetet med kvalitet och 

ansvarskänsla, 

• har förmåga att diskutera och ta ställning till etiska frågor och förhållningssätt 

som rör yrkesutövningen, 

• kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på behovet i yrket, 

samhällslivet och vidare studier, 

• kan använda informations- och kommunikationsteknik inom 

verksamhetsområdet, 

• har kunskaper om faktorer som påverkar hälsa och säkerhet och har kännedom 

om hur arbetsmiljöfrågor hanteras inom berörda verksamheter samt kan 

verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, 

• har insikt om hur kretsloppstänkande kan tillämpas samt hur resurs- och 

energihushållning kan användas inom de verksamheter som utbildningen 

berör, 

• har kännedom om de bestämmelser och internationella överenskommelser som 

gäller för området. 

 


